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veľmi ma zasiahla smrť mladé‑
ho popradského cyklistu. Nepo‑
znali sme sa s Adriánom dlho.
Prvýkrát sme sa stretli práve
pri rozhovore pre Mesačník Po‑
prad. Veľmi ma prekvapil svo‑
jou skromnosťou, ktorá z neho
priam vyžarovala. Bol veľmi cie‑
ľavedomý. Mal toho pred sebou
ešte tak strašne veľa. Hovoril mi
o plánoch a súťažiach, ktoré by
ešte rád absolvoval. Lúčili sme
sa so slovami, že mi dá vedieť
ako skončil na ďalších prete‑
koch a že sa určite ešte vidíme.
V deň, keď sa ku mne správa
o jeho tragickej smrti dosta‑
la, nemohla som na to prestať
myslieť. Nevieme dňa, ani hodi‑
ny. Vážme si preto ľudí, ktorých
pri sebe máme. Neživme v sebe
zbytočný hnev. Neodchádzajme
z domu nahnevaní, či pohádaní.
Pozdravme sa a porozprávajme
sa so známym na ulici, aj keď
práve nemáme najlepší deň.
Neberme prítomnosť ľudí ako
takú samozrejmosť. To, že nás
Adrián opustil zasiahlo aj celú
cyklistickú komunitu. Mnohí
cyklisti hovorili o tom, že počas
tréningov sa veľmi často stretá‑
vajú s agresivitou a aroganciou
vodičov. Taktiež spomenuli, že
v Rakúsku či v krajinách Bene‑
luxu sú vodiči k cyklistom ohľa‑
duplnejší. Nemajú vraj problém
ísť za cyklistom až dovtedy, kým
ho nemôžu bezpečne obehnúť.
Samozrejme, sú aj cyklisti, ktorí
si po ceste jazda hovorovo po‑
vedané „hala‑bala“. A práve to je
možno dôvod, prečo vodičom
dochádzajú nervy. Adriánova
smrť bola akýmsi spúšťačom
pre petíciu za prijatie opatrení
na zvýšenie bezpečnosti cyk‑
listov v premávke. Bodaj by sa
tento krok podaril.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad

na majstrovstvá
Slovenska
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Mesto chce zachrániť
poštu v Matejovciach
Na poslednom mestskom zastupiteľstve pred letom vystúpil
generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, ktorý informoval
poslancov o zrušení dvoch pôšt v meste Poprad. Vedenie mesta
bojuje za zachovanie jednej z nich.

P

ošta plánovala zrušiť pobočku pri nemocnici
a v mestskej časti Matejovce. Generálny riaditeľ vy‑
svetlil, že na Slovensku už doteraz zrušili dokopy
sedemdesiat pobočiek. Podľa jeho slov je na Slovensku
povinných 800 pôšt. Dokopy ich je ale 1 600. K takýmto
nepopulárnym opatreniam teda museli pristúpiť. „Po‑
prad je mesto, kde je najviac pôšt. Máte ich 8 a povinný
počet sú iba tri,“ povedal Ľupták.
Zlý stav budovy
Na mestskom zastupiteľstve hovoril generálny riaditeľ
o zrušení dvoch pobočiek. Jedna oproti nemocnici a dru‑
há v mestskej časti Matejovce. Ako sám generálny riaditeľ
povedal, už počas rokovaní sa snažil primátor mesta An‑
ton Danko urobiť všetko pre to, aby pošta práve v tejto
mestskej časti ostala zachovaná. „Keďže je pán primátor
športovec, využil na rokovaní športového ducha a vyro‑
koval ďalší balíkobox, ktorý nahradí niektoré služby. Vy‑
vinul maximálne úsilie, pretože mu záleží na obyvateľoch
Popradu,“ uviedol. Slovenská pošta sa pri prezentovaní
dôvodu zatvorenia pobočky v Matejovciach odvolávala

na zlý technický stav budovy, ktorú vlastnia. Budovu by
bolo potrebné zbúrať a postaviť novú. Podľa riaditeľa
však ide o obrovskú investíciu, ktorú by si Slovenská pošta
v súčasnosti dovoliť nemohla. Dodal tiež, že dva roky s ve‑
dením mesta hľadali iný priestor. Primátor pošte ponúkol
pomoc a to budovu v Matejovciach, v ktorej sídli mestská
polícia. Tá však potrebám Slovenskej pošty nevyhovovala.
Rokovanie hneď po zastupiteľstve
Vedenie mesta ale ani po vypočutí si správy gene‑
rálneho riaditeľa boj za jedinú poštu v mestskej časti
Matejovce nevzdáva. Primátor Anton Danko hneď po
skončení zastupiteľstva rokoval s riaditeľom Tatramatu
o možnosti umiestnenia pošty v priestoroch ich spoloč‑
nosti. Náhradné priestory pre tento účel hľadali aj posla‑
nec František Majerský spolu s Klubom Matejovčanov.
Hneď v stredu 16. 6. si pracovníci Slovenskej pošty išli ob‑
hliadnuť priestory v Tatramate a zhodnotia, či sú vhodné
na prevádzku pošty. Dúfajme, že tomu tak bude a poštu
v Matejovciach sa mestu podarí zachrániť.
Jana Pisarčíková

Zmeny v sociálnych službách
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj tromi dôležitými zmenami v poskytovaní
sociálnych služieb. Odňatie jedálne na Baníckej ulici zo správy Centra sociálnych
služieb, prenajatie jedálne Červenému krížu a dotáciu na dovybavenie zariadenia.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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očas pandémie muselo Centrum sociálnych služieb
(CSS) rozvážať jedlo priamo na adresy ľudí, ktorí sa
stravovali v jedálňach na ulici Baníckej a Komenské‑
ho. „Na území mesta, čo sa týka sociálnej služby jedálne,
sú dvaja registrovaní poskytovatelia služieb. Boli sme
nútení rozvážať jedlá pre seniorov, no oprávnenie roz‑
vážať jedlo terénnou formou Centrum sociálnych služieb
nemá,“ vysvetlila Petra Zavacká, vedúca sociálneho od‑
boru MsÚ Poprad. Ako dodala riaditeľka CSS Eva Mašte‑
níková, poskytovanie služieb v jedálni bolo počas pandé‑
mie ťažké. „Personálne sme to nezvládali.“
Partner od roku 1995
Mesto vybralo pre poskytovanie týchto služieb part‑
nera, s ktorým spolupráca funguje už od roku 1995 a to
Červený kríž, ktorý zabezpečuje v Poprade stravu aj pre
imobilných obyvateľov. Niektorí poslanci prezentovali ná‑
zor, aby si služby prevádzkovalo mesto samo, aby mohlo
kontrolovať cenu a kvalitu. Ako objasnila riaditeľka Čer‑
veného kríža Denisa Kučkovská, kontrola kvality a ceny

stravy prebieha stále a mesto dohľad
nad tým nestratí. Na zastupiteľstve
vystúpil aj František Bukovinský, zá‑
stupca dotknutých stravníkov, ktorý
žiadal, aby mali stravníci na výber as‑
poň z dvoch poskytovateľov.
VZN o úhradách
MsZ schválilo i VZN o úhradách,
spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soci‑
álnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Toto
VZN reaguje na skutočnosti, ktoré významne vplývajú na
zabezpečenie udržateľnosti a dostupnosti sociálnych slu‑
žieb vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po sociálnych služ‑
bách a zvyšovanie nákladovosti poskytovaných služieb
mestom.			
Jana Pisarčíková
K téme zmeny v sociálnych službách v meste Poprad
pripravujeme ŠPECIÁLNE VYDANIE MESAČNÍKA
POPRAD, kde sa týmto témam budeme
podrobne venovať!

FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková

Vďaka zámene
pozemkov sa
Popradčania
dočkajú
mestského parku

Júl 2021
Pozemky na sídlisku Juh kedysi
vlastnila firma SINGNUM, a.s.,
mesto Poprad zase malo vo
svojom majetku pozemky
v katastri Spišská Teplica. Na
pozemok uprostred sídliska
prichádzali od Popradčanov rôzne
sťažnosti. Majiteľ sa o pozemok
nestaral, dokonca ho ani nekosil.
A tak sa mesto rozhodlo podať
návrh na zámenu spomínaných
pozemkov. Popradčania sa vďaka
zámene dočkajú mestského parku.
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úrlivú diskusiu k tomuto bodu mestského zastu‑ budú mať v blízkej dobe dopad na všetkých ľudí i na
piteľstva svojim nesúhlasným stanoviskom k zá‑ kvalitu života,“ povedal viceprimátor Štefan Pčola.
mene pozemkov rozprúdil poslanec Igor Wzoš,
Alej Popradčanov
ktorý trval na tom, aby si mesto pozemky v katastri
Pozemky v katastri Spišská Teplica sú klasifikované
obce Spišská Teplica nechalo a snažilo sa s obcou za‑
ako
poľnohospodárska pôda. Mesto Poprad sa záme‑
meniť katastre. Primátor Anton Danko ale uviedol na
správnu mieru, že už niekoľkokrát sa snažil dohodnúť nou dostalo k pozemkom, ktoré dlhé roky nikto nija‑
ko nevyužíval. Práve na tomto
s obcou Spišská Teplica na zara‑
mieste chce vybudovať to, čo po
dení dotknutých pozemkov pod
Každý novonarodený
čom Popradčania už dlhšie roky
kataster mesta Poprad, no vždy
Popradčan
bude
mať
volali. „Chceme tam vytvoriť veľ‑
neúspešne. „Kataster nám jed‑
v parku vysadení svoj
ký mestský park - Alej Popradča‑
noducho nezamení nikto. Zhru‑
nov,“ uviedol primátor. Malo by
ba pred 10 rokmi som podával
strom, o ktorý sa bude
ísť o najkrajší park v meste, v kto‑
žiadosť a tento rok opäť dvakrát
starať.
rom dokonca bude mať každý
a vždy to kategoricky odmietli.
Obec nezmení ani svoj územný plán, pretože tam chcú novonarodený Popradčan vysadení svoj vlastný strom,
mať športovo‑rekreačnú lokalitu,“ povedal primátor. o ktorý sa bude môcť starať.
Zámenu pozemkov svojim hlasom podporilo
„Je úlohou mesta tieto pozemky vysporiadať. Ja túto
aktivitu mesta kvitujem,“ reagoval poslanec Peter Du‑ 14 poslancov, traja sa zdržali a jeden bol proti.
Jana Pisarčíková
java. „Zamieňame pozemky, ktoré zveľadíme a ktoré
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Budovu kina Máj
mesto ponúka
na predaj

V

Odžila si už svoje. Bez kompletnej
rekonštrukcie by už v budúcnosti
revízne potvrdenie ani nedostala.
Budova kina Máj. Poslanci na ostatnom
mestskom zastupiteľstve schválili
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
na odpredaj budovy.

mestskej časti Popradu Veľká sú tri budovy,
ktoré nutne potrebujú asanáciu. Kino Máj, pre
staršie ročníky známy aj ako Družstevný dom, sa
mesto rozhodlo predať. Zub času sa na budove poriad‑
ne podpísal a jej technický stav už nie je v poriadku.
Primátor mesta Anton Danko bol oslovený poslancami
z volebného obvodu číslo 1, ktorí predložili návrh na
odpredaj kina. „Veľmi dobre vieme, ako vyzerá tá bu‑
dova, je v katastrofálnom stave,“ povedal druhý vice‑
primátor Ondrej Kavka. Mesto má povinnosť nakladať
so svojím majetkom efektívne a hospodárne a vzhľa‑
dom na finančné ukazovatele nie je táto skutočnosť
v tomto prípade naplnená. Mesto Poprad v súčasnos‑
ti pre svoje kultúrne podujatia väčšinou využíva Dom
kultúry, Kino Tatran a Divadelnú sálu v Spišskej Sobote,
a preto nevidí potrebu si danú budovu ponechať.
Každoročná strata
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Prevažná časť priestorov kina Máj je prenajatá na
súkromné aktivity viacerých subjektov. Náklady na
prevádzku budovy ale výrazne prevažujú príjem za
prenájom. Za posledné tri roky bola vykazovaná stra‑
ta vo výške 5 tisíc eur ročne. Celková hodnota budovy,
spolu s pozemkom, bola stanovená znalcom vo výške
540 238,73 €.

Investovať do budov?
Anna Ondrušeková, mestská poslankyňa i riaditeľka
Tatranskej galérie poukázala na skutočnosť, že v rámci
miest na Slovensku má Poprad enormne veľa kultúrnych
inštitúcii. „Myslím si, že naši mladí majú kde chodiť, kde
sa realizovať. Bola by som za to, aby boli peniaze z pre‑
daja použité na záchranu ďalších kultúrnych pamiatok,
ktoré v meste sú,“ povedala. Poslankyňa Tatiana Husá‑
rová tvrdila, že zachovanie budovy by bolo prospešné
pre umelcov v mestskej časti Veľká, ktorí by sa tam radi
realizovali. „Môj názor je, že by sme mali počkať, zvážiť
a dať šancu tomuto priestoru,“ povedala. V názore ju
podporil aj poslanec Igor Wzoš. Poslanec Marián Barilla
upozornil na to, že mesto má v správe viac ako stotridsať
budov. „Každá budova, ktorá je majetkom mesta si vy‑
žaduje náklady na údržbu. Je dôležité vybrať si, či bu‑
deme investovať do budov alebo do detských ihrísk, či
športovísk,“ povedal.
V roku 1990
Kino Máj dali do užívania v roku 1990. Budova po‑
zostáva zo štyroch podlaží, pričom jedno z nich je pod‑
zemné. Na prízemí je kinosála, sociálne priestory, sklady,
kancelárie, prednášková sála. Na 1. poschodí je viacúče‑
lová sála, premietáreň, knižnica, kancelárie, sklady. Na
2. poschodí je nevyužívaný priestor výstavnej siene so
zázemím a sklady.			
Jana Pisarčíková

POĎAKOVANIE
Bola som prevezená RZP PP záchranármi a synom Robertom, ktorí mi poskytli prvú
pomoc. Prijatá som bola do nemocnice PP na chirurgické oddelenie JIS. Bola mi preve‑
dená akútna operácia pri záchrane môjho života. Ďakujem celému oddeleniu chirurgie,
sestričkám, primárovi múdremu Vnenčákovi a Petrovi Frančákovi, ošetrujúcemu lekárovi,
ktorý previedol operáciu.
Vďaka Vám!
Mária Minařová

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad, Richard Gerényi
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Primátor rokoval
s ministrom
Andrejom Doležalom
Koncom mája primátor Anton Danko na úrade privítal
ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Na pretrase
boli tri dôležité témy. Jednou z nich je aj jeden z hlavných
problémov dopravy v Poprade. Lievik pod železničným
mostom na štvorprúdovke pri zimnom štadióne.

V

Poprade dopravu komplikujú dva priesečníky že‑
leznice a cesty. Jedným je takzvaný lievik pod že‑
lezničným mostom smerom k zimnému štadiónu,
druhým je priecestie pri priemyselnom areáli na Teplickej
ulici. Hlavne po odstránení spomínaného lievika už po‑
pradskí vodiči volajú roky. Primátor mesta Anton Dan‑
ko sa stretol s ministrom dopravy a výstavby Andrejom
Doležalom. „Prebrali sme tri okruhy tém, ktoré sa týkali
železnice a letiska. Hlavným problémom je lievik pri zim‑
nom štadióne. Pripravuje sa projektová dokumentácia
na novú rýchlostnú dráhu a súčasťou jej dostavby je aj
tento lievik. Štvorprúdovka sa v tomto uzle musí rozšíriť,“
povedal primátor.
Poprad – Spišská Nová Ves
Ako minister zareagoval, sám sa cez neslávny lievik
previezol a teda absolútne rozumie potrebe zmeniť do‑
pravnú situáciu v tomto úseku. „Jeden z najdôležitejších
projektov, ktorý máme je železničná trať Poprad-Spišská
Nová Ves. Je to kľúčový projekt, ktorý musíme stihnúť do
roku 2026. S tým súvisí aj rekonštrukcia takzvaného lie‑
vika,“ povedal Doležal. Pri tomto projekte je potrebná
koordinácia Slovenskej správy ciest i železníc. „Dal som
slovo pánovi primátorovi, že do konca júna zorganizu‑

jeme stretnutie so
všetkými účast‑
níkmi a budem
chcieť, aby došlo
ku koordinácii,“
sľúbil minister.
Resty si musia železnice splniť
Primátor s ministrom otvorili aj tému nezrealizovanej
vyvolanej investície priecestia pri priemyselnom areáli na
ulici Teplickej. Priecestie mali železničiari prebudovávať.
Ako primátor ozrejmil, zatiaľ sa investícia nerozbehla. „To
sú resty, ktoré železničiari musia splniť najmä vo vzťahu
k mestu. Máme tam problémy s majetkoprávnym vyspo‑
riadaním. Ale toto budeme riešiť so železničiarmi,“ reago‑
val minister. „Verím, že to, čo sme rozobrali a na čom sme
sa dohodli bude platiť,“ uzavrel primátor.
Na stretnutí primátor ministrovi predstavil aj viacero
projektov mestskej cyklodopravy, ako napríklad jednot‑
nú sieť cyklochodníkov i nové úseky. Ako uviedol po ro‑
kovaní minister, jeho rezort je z plánu obnovy pripravený
túto iniciatívu mesta podporiť.
Jana Pisarčíková

Letisko je na leto pripravené
Na spoločnom stretnutí s ministrom Doležalom otvorili aj tému leteckej dopravy.
V dobe krízy letiská ťahajú doslova za najkratší koniec. Na popradskom letisku
sa za ostatný rok dobre rozbehla cargo doprava. Na leto je pripravených
50 charterových letov.

Antálya, či Chorvátsko
Ak bude situácia priaznivá, letisko má na leto pripra‑
vených 50 charterových letov. Lietať sa bude do Antálye,
Bulharska a novinkou bude Chorvátsko. „Do pravidel‑
ných liniek by sme chceli zahrnúť Holandsko, ktoré bolo
témou tohto letiska aj v minulosti a rokovania vtedy ne‑
boli úspešné, teraz prichádzajú do úspešného konca,“
objasnil Dujava. Ako podotkol, ak všetko dobre dopadne,
Poprad by už v septembri mohol mať pravidelnú linku aj
(jp)
do Bratislavy. 					

DIANIE V MESTE

R

iaditeľa letiska Petra Dujavu minister Doležal i pri‑
mátor mesta pochválili za prácu, ktorú na letisku
odvádza. „Som rád, že riaditeľ letiska robí všetko pre
to, aby sa letisko rozlietalo,“ povedal minister. Podľa slov
Dujavu sa na letisku zamerali nielen na klasické linky, ale
aj na cargo dopravu. „Cargo u nás začalo fungovať od mi‑
nulého roka. Ide o leteckú prepravu tovaru. Predtým na
letisku absolútne nefungovala. Je to veľký prínos nielen
pre letisko, ale aj pre mesto Poprad a pre región ako taký,“
uviedol Dujava. Za rok 2020 bolo napríklad prepravených
140 ton materiálov. Na letisku tiež rozbehli letecké školy.
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V Poprade pribudli
nové kolobežky
i skútre

DIANIE V MESTE

V júni primátor mesta Poprad Anton Danko spolu so
zástupcami spoločnosti Antik naštartovali nové elektrické
kolobežky i skútre. Spolupráca s touto firmou sa mestu
osvedčila, o čom hovorí aj fakt, že po Košiciach je Poprad
druhé miesto v rámci ich služieb. Šikovný systém, ktorý
majú, motivuje bezplatnými minútami ukončovať jazdy
v nabíjacích staniciach po celom meste, čo pomáha udržiavať
poriadok v uliciach.
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P

rvé elektrické kolobežky pribudli v meste Poprad
už koncom apríla. Po meste si ich rozmiestnila
firma Bolt. Hneď mesiac na to prichádza do mes‑
ta druhá firma s iným typom kolobežiek. Dôvod? „Je
treba otvorene povedať, že so zelenými kolobežkami
je v meste problém. Stalo sa už niekoľko úrazov. Fir‑
ma Antik úplne inak pristupuje k tomuto problému.
Dohodli sme sa na memorande, vytipovali sme zóny
v meste, v ktorých je obmedzená rýchlosť,“ vysvetlil
primátor Anton Danko. Ako dodal, v meste bude aj väč‑

ší poriadok. „Ľudia sú motivovaní minútami zadarmo,
aby odkladali kolobežky do nabíjacích staníc. Zároveň
však musím dodať, že je aj na obyvateľoch, hlavne na
mládeži, aby dodržiavali predpisy a pri jazde sa sprá‑
vali naozaj zodpovedne,“ dodal.
30 kolobežiek, 10 moderných skútrov
Samospráva spolu s prevádzkovateľom vybudo‑
vala sieť nabíjacích staníc v celom meste. Slúžia pre
ukončovanie jázd zdieľaných elektrických kolobežiek,

Júl 2021
i skútre na svoje miesta. „Motiváciou pre odparkovanie
v nabíjačke sú minúty zadarmo. Veríme, že podporou
verejného poriadku prostredníctvom inovatívnej tech‑
nológie, ktoré býva častou témou pri zdieľaní mikro‑
mobility aj my prispejeme k lepšiemu životu v meste,“
povedal riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Antik Telecom
Peter Blaas. Ako dodal, dlhodobá spolupráca s mestom
Poprad je príkladom toho, ako môže samospráva nao‑
zaj zmeniť podmienky života v meste.
Skútre máme druhý na Slovensku

e‑bicyklov a skútrov. Do popradských ulíc bolo od tej‑
to firmy umiestnených 30 kolobežiek, 10 moderných
skútrov a pribudnúť by malo aj 30 elektrických bi‑
cyklov. Mestská polícia, ktorá už jazdí na elektrických
motorkách dostane ďalšie dve výkonnejšie e‑motorky.
„Chcem sa poďakovať primátorovi Antonovi Dankovi
za pozitívny postoj, ktorý zaujal pri riešení tejto prob‑
lematiky s našou spoločnosťou, ktorý vyústil v túto
spoluprácu a umožnil obyvateľom i návštevníkom
aktívny prístup pri udržiavaní svetového trendu a to
je ekologizácia našej planéty,“ dodal výkonný riaditeľ
spoločnosti Antik Jozef Oberuč.
Problém sa stane menším
Po príchode zelených kolobežiek sa v meste množili
sťažnosti nielen na rýchlosť, ktorou ľudia jazdili, ale aj
na to, že ostávali často odparkované aj v strede chod‑
níkov. Firma Antik motivuje ľudí odkladať kolobežky

Poprad je len druhým mestom na Slovensku, v kto‑
rom sú umiestnené aj elektrické skútre. Fungujú po‑
dobne ako kolobežky. Je potrebné mať nainštalovanú
aplikáciu, v ktorej sa zaregistrujete. Ide o dopravný
prostriedok a tak je potrebné, aby človek deklaroval,
že má občiansky i vodičský preukaz. Po overení dokla‑
dov je používanie odblokované. Vozidlá sú vybavené
helmou a hygienickými návlekmi na tvár, ktoré človek
nájde v kufri. Ako spoločnosť na záver upozornila, ne‑
smie sa na nich jazdiť po chodníkoch.
Jana Pisarčíková

Motiváciou pre
odparkovanie
kolobežky či skútra
v nabíjačke sú minúty
zadarmo.

DIANIE V MESTE
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Obnova
vodorovného
dopravného
značenia

P

riechody i cyklistické chod‑
níky dostali nový náter. Do
údržby ciest spadá každoročne
obnova vodorovného doprav‑
ného značenia, do ktorej sa
začiatkom júna naplno pustila
Správa mestských komunikácií
(SMK). Pozdĺžne čiary na vozov‑
kách a priechodoch pre chod‑
cov dostali nový náter. Zmenou
prešli aj cyklistické chodníky.
„Na cyklistických chodníkoch
sa po novom čiary nestriekajú
nazeleno ale nabielo, takže mu‑
síme dodržiavať novú legislatí‑
vu,“ vysvetlil riaditeľ SMK Peter
Fabian.
Tento rok pribudne biele
značenie cyklochodníka zo síd‑
liska Juh na Kvetnicu, zvyšok
sa nafarbí budúci rok. „Zelené
ostanú len nábehy alebo ukon‑
čenie cyklistického chodníka,“
uviedol riaditeľ. SMK prekres‑
ľovala aj priechody pre chod‑
cov, ktorých je v našom meste
zhruba 250. Práce budú trvať
do konca augusta, všetko však
záleží od poveternostných pod‑
mienok. „Budeme obnovovať aj
parkovacie boxy na sídliskách
a v centre a platené parkovacie
miesta, ktoré sa striekajú mod‑
rou farbou,“ doplnil. Zároveň
okolo mestských komunikácií
a chodníkov prebiehala aj kosba
krajníc.
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Išli kravy
na vandrovku

Z

unovalo
sa
kravičkám
z Poľnohospodárskeho druž‑
stva v Spišskej Teplici na dvore
ležať. I urobili prvý krok a vybrali
sa do sveta. Priamo do Popra‑
du. Mestská polícia prijala teda
netradičný oznam. Znel: v okolí
popradskej Arény sa pohybujú
splašené kravy, ktoré ohrozu‑
jú chodcov i motorové vozidlá.
Kravy si to dokonca zamierili
aj priamo do centra a bežali po
štátnej ceste 1/18 k nemocnici.
Až tu sa hliadke podarilo zahnať
ich k plotu. Následne mestská
polícia zistila, podľa vyjadrení za‑
mestnancov družstva, že kravy
údajne v noci vyplašil medveď,
a preto sa nekontrolovateľne
rozbehli mimo pastvy.

Dvakrát viac ľudí
IŠLO do prácE
na bicykli

C

elonárodná kampaň Do
práce na bicykli, ktorej hlav‑
ným cieľom je podporiť rozvoj
nemotorovej,
predovšetkým
cyklistickej dopravy v mestách,
odštartovala v mesiaci jún už
svoj 8. ročník. Mesto Poprad teší
veľký záujem o túto celonárod‑
nú cyklistickú súťaž. Zaregistro‑
valo sa až 60 tímov, 186 súťažia‑
cich a 23 zamestnávateľov, čo je
oproti minulému roku o polovi‑
cu viac. Hoci je súťaž najmä o bi‑
cyklovaní, mohli sa do nej zapo‑
jiť aj zamestnanci dochádzajúci

do práce verejnou dopravou
alebo pešo. Vyhlasovateľom sú‑
ťaže je národný cyklokoordiná‑
tor, Ministerstvo dopravy a vý‑
stavby SR.

Stavebné práce
na Bajkalskej
napredujú

S

tavba viacpodlažného parko‑
viska naberá svoje kontúry.
Na stavbe už boli zrealizované
montáže prefabrikovaných stĺ‑
pov skeletu, zásypy výkopov pre
stĺpy, vodorovná dažďová kana‑
lizácia, čiastočne zvislé dažďo‑
vé zvody pri stĺpoch. Osadili sa
prefabrikované základové prahy
skeletu, zrealizovaná bola i be‑
tonáž základových dosiek pod
rampu, elektrická prípojka pre
elektroinštaláciu parkoviska ako
i pre verejné osvetlenie. Osadilo
sa aj nové detské ihrisko a reali‑
zuje sa i príprava podkladov pod
novú prístupovú komunikáciu
a nové časti parkoviska.
S výstavbou viacpodlažné‑
ho parkoviska na Bajkalskej ulici
sa začalo 6. apríla a jej cieľom je
zvýšiť celkovú kapacitu a kvalitu
parkovania obyvateľov sídliska.

Júl 2021
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Kam zmizli kvety
z mosta?

M

esto začiatkom mája na pre‑
chodovej lávke smerom na uli‑
cu Mnoheľovú umiestnilo kvetinovú
výzdobu. Zaúradovali ale dlhoprstí.
„Kvetinová výzdoba bola súčasťou
výsadby a osadená bola zhruba tri
týždne. Zmizlo 40 až 50 červených
muškátov a jeden kvetináč, to všetko
v hodnote 176 eur,“ uviedla vedúca
oddelenia životného prostredia MsÚ
Daniela Gerčák Polaštiková.
Mestská polícia prijala potrebné
opatrenia na zabránenie krádeže
kvetov a rovnako opatrenia na od‑
halenie páchateľa či páchateľov. „Zo
strany mestskej polície budú ope‑
ratívne prijaté opatrenia či už tech‑
nické, ako aj režimového charakteru
s cieľom eliminácie ďalšieho takého‑
to konania,“ skonštatoval náčelník
Marián Gardoš.
Mesto Poprad sa každoročne sna‑
ží vytvárať krásnu kvetinovú výzdo‑
bu, ktorá má slúžiť všetkým, a preto
z tohto dôvodu apeluje na obyvate‑
ľov i návštevníkov, aby ju svojim ko‑
naním neznehodnocovali.

Prepojenie
Ústecko-Orlickej
s Bajkalskou ulicou

D

oprava na uliciach Ústecko
‑Orlická a Bajkalská sa zjednodu‑
ší. Dlhodobý problém pri stretávaní
sa protiidúcich áut v tomto úseku vy‑
rieši prepojenie. Mesto druhý júnový
piatok odovzdalo stavenisko zhoto‑
viteľovi. Vzniknú i nové parkovacie
miesta.
Na uliciach Ústecko‑Orlická a Baj‑
kalská problém s dopravou trvá už
roky. Prepojenie týchto dvoch ulíc sa
riešilo už pred mnohými rokmi, no až
teraz dochádza k jeho realizácii. Po
prepojení ulíc dôjde k zmene v trva‑
lom dopravnom značení, ktorým sa
zjednosmerní komunikácia na ulici
Ústecko‑Orlická a zároveň sa na nej
zlegalizuje parkovanie. Popri novo‑
budovanej komunikácii tak vznikne
23 nových parkovacích miest, z toho
bude 1 určené pre ZŤP, a taktiež sa
zrealizuje preložka chodníka tak,
aby sa zachovali pešie koridory. „Pri
realizácii prepojenia a parkovacích
miest zachovávame v čo najväčšej
možnej miere našu zeleň a všetky

stromy. Navyše v tejto lokalite budú
mať hasiči voľnejší prístup v prípa‑
de ich výjazdu, nakoľko sa sídlisko
zokruhuje a dané ulice sa navzájom
prepoja,“ vysvetlil primátor Anton
Danko. Pri novom chodníku pribud‑
nú aj 3 stĺpy verejného osvetlenia.
Priechody pre chodcov budú tiež
osvetlené. „Cestné prepojenie ulíc
bude v dĺžke 90 metrov, šírka komu‑
nikácie bude v jednej časti 4 metre
a v mieste parkoviska 6 metrov, čo
vyhovuje aj normovým požiadav‑
kám na jednosmernú komunikáciu.
Investícia bola vysúťažená v hodno‑
te 151 127,92 s DPH,“ povedala ve‑
dúca odboru výstavby MsÚ Poprad
Kristína Horáková. Prepojenie by sa
malo zrealizovať do dvoch mesiacov.

Mesto Poprad
v pestrom
kvetinovom šate
šte nedávno zdobili naše mesto krásne pestrofa‑
rebné tulipány. S príchodom teplejších dní, po ich
odkvitnutí, začala samospráva s výsadbou letni‑
čiek na veľkom kruhovom objazde, v parkoch, na ná‑
mestiach, sídliskách a vo všetkých mestských častiach.
Samospráva tak chce obyvateľom, ale i návštevníkom
skrášliť mestské prostredie krásnymi farbami rôznoro‑
dých kvetov. „Kvety prinášajú do ľudského života ra‑
dosť, farebnosť, vôňu a pokoj. Výsadbou kvetín v mes‑
te sa snažíme obyvateľom spríjemniť prostredie, v kto‑
rom žijú a pracujú, aby sa možno na chvíľku zastavili
a pookriali pohľadom na krásne rozkvitnutý záhon
kvetín,“ ozrejmila vedúca oddelenia životného pros‑
tredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.

36 tisíc sadeníc
Spolu bolo vysadených približne 36 tisíc sadeníc
kvetov. Medzi inými napríklad begónie, petúnie, pe‑
largónie tagetesy, lobélie a šalvie. Kvetinová výsadba
je realizovaná prostredníctvom trvalých záhonov, ale
aj mobilných kvetináčov na prechodových lávkach
na Štefánikovej, Mnoheľovej a aj na Alžbetinej ulici.
Tak ako aj po minulé roky boli umiestnené kvetináče
na stĺpy verejného osvetlenia a na Námestí sv. Egídia
sú opäť umiestnené aj kvetinové pyramídy. Výsadbu
letničiek pre mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť
Brantner.
Jana Pisarčíková
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Tulipány vystriedali letničky
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Popradčan mesiaca

Plávať najprv
nechcela, dnes
získava vzácne
kovy

12

Od malička vstávala v skorých ranných
hodinách a vrhala sa do studenej vody.
Popradčanka Tamara Potocká sa venuje
plávaniu už od svojich 7. rokov. Ako
sama hovorí, tento šport ju okrem iného
naučil disciplíne a posilnil jej odhodlanie.
Na súťažiach dosahuje jeden úspech za
druhým. V roku 2018 ju v Prahe ocenili
titulom najlepšia slovenská plavkyňa
a najúspešnejšou juniorskou športovkyňou
sa stala v tom istom roku aj v Poprade.

K

plávaniu Tamaru Potockú priviedli jej rodičia.
„Mám staršiu sestru, ktorá je tiež plavkyňa. Keď
už dali na plávanie ju, tak aj mňa,“ hovorí. S plá‑
vaním začínala ako sedemročné dievčatko. Závodne
pláva od roku 2009. Ako sama priznáva, keď bola
mladšia, do vody sa jej veľmi nechcelo. „Vôbec som
nechcela plávať. To je taký najväčší paradox. Stále
mi bola zima, vždy keď sa mi nechcelo, tak som sa zentanta. Skĺbiť školu s plávaním nie je vôbec jed‑
vyhovárala, že ma bolí brucho a podobne, a potom noduché. „Ráno vstanem a idem na tréning, potom
do školy, potom opäť na tréning,
ani neviem kde nastal ten zlom. Asi
„Aj keď má človek
potom sa učím a idem spať. Trénu‑
vtedy, keď tréneri povedali, že by
som to mala skúsiť, pretože vidia vo možno menší talent, jem každý deň dvakrát. Je to veľmi
ťažké skĺbiť so školou, ale snažím
mne potenciál a talent, a tak som
poctivými
tréningmi
sa naplno vykonávať jedno a aj
nejako pokračovala a dostavili sa
vie
obehnúť
toho,
druhé,“ hovorí.
prvé úspechy, prvé výsledky, ktoré
ma nakopli. V prvom rade je po‑
kto je talentovaný Štyri tituly šampiónky
trebné odhodlať sa a neustále tré‑
viac.“
novať. Každé ráno skákať do tej stu‑
Disciplína a odhodlanie. To je to,
Tamara Potocká
denej vody. Ak to ale človeka baví,
čo jej plávanie do života prinieslo.
tak si myslím, že to ide ľahšie,“ dodáva.
Tamara po skvelom vystúpení na májových maj‑
strovstvách Európy v Budapešti svoje kvality potvrdi‑
Individuálny režim reprezentanta
la aj na júnových majstrovstvách Slovenska v Popra‑
Tamara navštevuje Športové gymnázium Kuku‑ de. Získala štyri tituly republikovej šampiónky medzi
čínova v Poprade, kde má individuálny režim repre‑ dospelými. Osobné rekordy si vylepšila v polohovej
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dvojstovke, ktorú zvládla za 2:17,65 min a na 200 m voľ‑
ným spôsobom, kde dosiahla čas 2:03,92 min. Ďalšie dve
zlaté medaily si vyplávala na 200 m znak a 50 m motýlik.
Za jeden zo svojich najväčších úspechov v živote Tamara
považuje účasť na Olympijských hrách mládeže. „Tam
som sa dostala až do finále a skončila som ôsma. Potom
samozrejme aj účasť na všetkých vrcholných poduja‑
tiach, na ktoré som sa dostala,“ spomína.
Talent nie vždy rozhoduje
Aj jej sestra je v plávaní doteraz úspešná. „Študuje prá‑
ve na vysokej škole a snaží sa viac sústrediť na štúdium.
Naposledy ale na majstrovstvách Slovenska skončila pia‑
ta. Tiež jej to super pláva,“ hovorí. Michael Phelps a Katin‑
ka Hosszú. To sú mená dvoch plavcov, ktorí sú pre Tamaru
vzorom. A aký je recept na to, aby sa človek stal úspešným
plavcom? „Neflákať sa na tréningoch. Aj keď má človek
možno menší talent, poctivými tréningmi vie aj stoná‑
sobne obehnúť toho, kto je talentovaný viac. Väčšinou to
tak býva, že tým, ktorí majú talentu veľa sa do tréningov
nechce a naopak tí, ktorí ho toľko nemajú, vedia, že mu‑
sia na sebe viac zamakať a takto sa dá všetko zvládnuť.“
Olympiáda
Tamara je už v treťom ročníku na strednej škole.
Sama ešte nemá predstavu ako sa bude ďalej jej kariéra
uberať. „Neviem, či budem ďalej pokračovať v plávaní
alebo sa už budem naplno sústrediť na vysokú školu.
Veľakrát sa mi totiž stalo, že som premýšľala o tom, že
skončím, ale popravde neviem si ani predstaviť, čo by
som celé dni robila,“ zasmiala sa. Aj Tamara má rovnaký
sen ako väčšina športovcov. „Dostať sa na olympiádu.
Bola som na Európskych hrách mládeže, teda taký polo‑
vičný sen som si už splnila. Olympiáda je môj dlhodobý
cieľ a keď hovoríme o krátkodobých cieľoch, tak určite
dostať sa na vrcholné podujatia, ktoré budú teraz v no‑
vembri - majstrovstvá Európy na krátkom bazéne, a tiež
na majstrovstvá sveta na krátkom bazéne, ktoré by mali
byť v decembri,“ vyratúva.
Bublina – skúška trpezlivosti

Tamary Potockej
• jún 2021 –„Majstrovstvá SR seniorov, Poprad“
	- 4-násobná majsterka SR
• máj 2021 – „Majstrovstvá seniorov, Budapešť,
Maďarsko“, 25. m – 200 m znak(Z), 26. m – 100 m
motýlik (M), 11. m 4x 200 m voľný spôsob(VS), 		
16. m 4x 100 m polohové preteky (PP)
• apríl 2021 – „Int Strőck ATUS Graz Trophy 		
2021, Rakúsko“, 1. m - 100 m M, 2. m - 50 m Z, 		
3.m - 100 m Z, 50 m M
• december 2019 – „ Majstrovstvá SR open 		
Šamorín“, 1.m – 50 m M – slovenský juniorský 		
rekord
• august 2019 – „ 7th World swimming Junior		
Champinoships, Budapešť, Maďarsko“, 		
8.m – 4x 100 PP finále, 13. m – 50 m M 			
semifinále
• apríl 2019 – „Multination Junior, Sursee,		
Švajčiarsko“, 1. m – 50 m M, 1.m – 4x 100 m VS
• december 2018- „ 14 th World swimming		
Champinoships Hangzhou, Čína“,
• 10. m – 4x 100 m , VS (slovenský rekord), 11. m –
4x 50 m VS (slovenský rekord), 11. m – 4x 100 m 		
PP (slovenský rekord)
• október 2018 – „YOG – Olympijské hry 		
mládeže, Buenos Aires, Argentína“ 8.m – 50 m M
• september 2018 – „Swimming World Cup, Katar,
Doha“ 5. m – 4x 100 m PP mix, 7. m – 200 m PP		
(slovenský juniorský rekord), 7. m – 50 m M
• júl 2018 – „ME juniorov, Helsinki, Fínsko“		
10 m – 50. m M (semifinále)
• apríl 2018 – „Malmsten Swim Open Stockholm,
Švédsko“, 2. m – 200 m PP (B finále)
• október 2017 – „World cup, Katar, Doha“. 		
6. m – 100 m PP, 8. m- 50 m M
• august 2017 – „FINA World junior Swimming 		
Championships, Indianapolis, USA“, 			
9. m – 4x 100 m VS, 12. m – 4x 200 m VS, 		
12. m – 4x 100 m PP mix
• júl 2017 – „EYOF – Európsky olympijský festival
mládeže, Győr, Maďarsko“, 10. m – 4x 100 m VS,
15. m – 100 m M
• júl 2016 – „ME juniorov, Hódmezővásarhely, 		
Maďarsko“
• november 2016 – „SVS –Schwimmen Trophy, 		
Schwechat, Rakúsko“, 1. m – 200 m PP – slovenský
rekord 14. ročných dievčat
• december 2015 – „MSR Šamorín“, 1. m – 100 m
M - slovenský rekord 13. ročných dievčat

POPRADČAN MESIACA

Obdobie pandémie bolo veľmi ťažké aj pre špor‑
tovcov. Tamara zo začiatku chodila plávať von. Keď ale
všetko zavreli, trénovala doma. „V zime bolo ťažké nájsť
motiváciu, cvičiť vo vnútri sa mi vôbec nechcelo. Potom
prišli na rad bubliny. Zo začiatku to bolo super, ale po‑
tom postupom času to už bolo únavné. Trištvrte roka
som bola stále niekde zatvorená, či už v Šamoríne ale‑
bo potom v Poprade. Žiadne preteky. Cítila som sa ako
vo väzení. Keď začali preteky, bolo to trošku lepšie. Aj
v skupine sa už neskôr začala prejavovať ponorková
choroba. Povedali sme si ale, že to jednoducho musíme
zvládnuť. Chystali sme sa na majstrovstvá Európy, a tak
sme sa snažili myslieť práve na to. Ak by to ale malo
takto pokračovať ďalej, tak neviem,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

Najväčšie úspechy
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TATRANSKÁ GALÉRIA

Unikátna dvojvýstava
fantastických
vynálezov a diel
Leonarda da Vinci

14

V Tatranskej galérii si môžete pozrieť jedinečnú interaktívnu,
edukatívnu i umelecky pôsobivú dvojvýstavu venovanú
všestrannému umelcovi Leonardovi da Vinci.

J

e považovaný za najväčšieho génia v dejinách
ľudstva. Leonardo z Vinci. Predstaviteľ renesancie,
ktorý bol nielen maliarom či sochárom, ale aj ar‑
chitektom, filozofom, hudobníkom, básnikom, báda‑
teľom, matematikom, mechanikom, fyzikom, vynález‑
com, geológom, ilustrátorom i odborníkom na anató‑
miu. „Zanechal nám viac než 7 tisíc strán náčrtov a po‑
známok, ktoré písal netradične – zrkadlovým písmom
(prečítať sa dá s použitím zrkadla). Jeho maľby ako

Mona Líza, Posledná večera, Madona v skalách alebo
kresba Vitruviánsky muž sa vo všeobecnosti považujú
za najvýraznejšie diela všetkých čias. Venoval sa i na‑
vrhovaniu a konštruovaniu rôznych, na svoju dobu
prevratných, vynálezov ako bola helikoptéra, lietajúce
stroje, padák, ponorka, potápačský oblek, alebo tank
poháňaný ľudskou silou, katapult, delá,“ uvádza riadi‑
teľka Tatranskej galéria Anna Ondrušeková.

Júl 2021
Detailné kópie vynálezov
Výstava je zorganizovaná v spolupráci so zahranič‑
nými partnermi, predstavuje detailné kópie 40 naj‑
známejších vynálezov a rôznych malieb majstra Leo‑
narda. Približuje takmer kompletné dielo tohto rene‑
sančného génia. Detailné kópie vynálezov, podľa pô‑
vodných Leonardových návrhov, vyrobili renomovaní
talianski majstri. Návštevníci sa môžu tešiť na model
predchodcu automobilu, zrkadlovú sieň, pohyblivú
obliehaciu vežu, padák, katapult, perpetuum mobile,
ornitoptéru alebo loď s pedálmi. Viaceré modely je
možné si aj vyskúšať. „Vynálezy sú doplnené kvalit‑
nými kópiami (1:1) jeho najvýznamnejších diel ako je
napríklad Dáma s hranostajom, Mona Líza, Madona
s karafiátom, Madona Benois, Madona v jaskyni, Ma‑
dona Litta či Ján Krstiteľ,“ dopĺňa riaditeľka.
Posledná večera
Tvorba Leonarda da Vinci už roky inšpiruje mno‑
hých umelcov po celom svete. Jeho dielu s názvom
Posledná večera sa už takmer štyri desaťročia venuje
ocenený slovenský reštaurátor a umelec Stanislav Laj‑
da. Druhá výstava je venovaná práve Leonardovej Po‑
slednej večeri. Stanislav Lajda po takmer 40 ročnom
štúdiu spomínaného diela a viac ako desaťročných
prípravách dopodrobna predstaví prostredníctvom
olejomalieb v mierke 1:1 jedno z najreprodukovanej‑
ších diel svetového umenia a jeho detaily. Rekonštruk‑
ciu Poslednej večere autor výstavy vytvoril v rokoch
2008 – 2019 v merítku 2,585 krát menšom. „Jeho zá‑
merom nebolo napodobniť techniku maľby, ale výluč‑
ne dokázať, že rekonštrukcia aj tak značne zničeného
obrazu je ešte stále možná. Nápomocné mu pri jeho
zámere boli nielen skúsenosti reštaurátora, ale naj‑
mä dlhoročné štúdium Leonardovho diela, dobových
kópií, diel jeho predchodcov i nasledovníkov, ako aj
schopnosť nepodceniť ani najmenšie dochované de‑
taily. Súčasne s prácou na rekonštrukcii písal Lajda
prvú slovenskú monografiu o živote majstra a jeho
vrcholného diela pod názvom Posledná večera Leo‑

narda z Vinci. Obe práce načasoval k 500-stému vý‑
ročiu Leonardovho úmrtia,“ objasnila Ondrušeková.
Dokumenty o majstrovi
Milovníci vynálezov, dobrého umenia i rodiny
s deťmi. Tí všetci si na výstave určite prídu na svoje.
Zážitok z nej dopĺňajú aj premietania dokumentov
o majstrovi, taktiež rôzne písomnosti i denníkové
záznamy. „Veríme, že tento roz‑
siahly projekt obnoví túžbu
po kráse, vzdelaní, bádaní, es‑
tetickom zážitku naživo – nie
online a vytrhne nás z dlho‑
dobej uzavretosti a letargie,
ktorá v posledných týždňoch
a mesiacoch opantala celú
našu spoločnosť,“ uzavre‑
la Ondrušeková. Výsta‑
va bude sprístupnená
do 30. septembra 2021.
Jana Pisarčíková

TATRANSKÁ GALÉRIA
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Spestrite si leto
zážitkovými
sobotami
#VisitPoprad
Mestská informačná kancelária Poprad
pripravila pre toto leto úplnú novinku – sú ňou
menšie popoludňajšie podujatia organizované
každú sobotu v mesiacoch júl a august pod
názvom ZÁŽITKOVÉ SOBOTY #VisitPoprad.

K

KULTÚRA

aždé podujatie bude realizované s iným partnerom
a väčšina z nich je situovaná v Poprade na Kvetnici,
avšak poniektoré sa uskutočnia aj v centre mesta.
„Vzhľadom na neistú situáciu v cestovnom ruchu sme
sa v tomto roku zamerali na spestrenie voľnočasových
možností pre Popradčanov a návštevníkov z okolia, zá‑
roveň však dúfame, že na tieto podujatia zavítajú aj do‑
volenkujúci cudzinci.
Veríme tiež, že sériou podujatí ZÁŽITKOVÉ SOBOTY
#VisitPoprad spropapagujeme a dáme svetu viac do po‑
vedomia našu krásnu mestskú časť Kvetnica, ktorá má
návštevníkom čo ponúknuť,“ ozrejmila riaditeľka MIK
Poprad, Ing. Lucia Pitoňáková. Ako dodáva: „Podujatia sú
určené pre široké spektrum účastníkov – radi uvítame in‑
dividuálnych účastníkov, páry či seniorov, avšak najväčš‑
mi si ich pravdepodobne užijú rodiny s deťmi. Deti do 15
rokov majú možnosť získavať účasťou na jednotlivých
podujatiach pečiatky do tzv. Zážitkového preukazu Visit‑
Poprad. Ak získajú aspoň 4 pečiatky z 10-tich, v septem‑
bri nám preukaz odovzdajú do zlosovania o zaujímavé
ceny od sponzorov. Ak nadobudnú aspoň 7 pečiatok,
okrem zlosovania budú automaticky odmenené malým
darčekom, či sladkou odmenou. Za podporu tohto pro‑
jektu sme vďační mestu Poprad, všetkým organizačným
partnerom podujatí, z ktorých viacerí prispejú cenami do
záverečného zlosovania a ďalším sponzorom, ktorými sú
Zmrzlinová chalúpka Kubkov kopček, Cukrovinky TOL
a spoločnosť Tatry Expres. Vzhľadom na to, že akékoľvek
podujatia podliehajú protipandemickým opatreniam,
budeme priebežne dbať o ich dodržiavanie. “
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Žolíková pečiatka

Ak Vám zišlo na um, že sobôt je len 9, ale pečiatok
v Zážitkovom preukaze VisitPoprad môže byť až 10, tak
sa nemýlite. Jednu žolíkovú pečiatku si totiž deti môžu
vysúťažiť v hravom kvíze na ktoromkoľvek podujatí. Všet‑
ky podujatia série ZÁŽITKOVÉ SOBOTY #VisitPoprad s vý‑

nimkou návštevy výstavy v Tatranskej galérii sa konajú
v exteriéri a teda platí, že v prípade extrémne nepriaz‑
nivého počasia sa nebudú môcť uskutočniť. Pečiatku za
takto zrušenú akciu ale deti do preukazu získajú automa‑
ticky.
Možnosť využiť autobus

Každé podujatie zo série ZÁŽITKOVÉ SOBOTY #Visit‑
Poprad má mimoriadny takpovediac „premiérový“ cha‑
rakter, pričom viaceré z nich sa realizujú na miestach, kde
sa podujatia za bežných okolností nekonajú. Preto je veľ‑
mi dôležité venovať maximálnu pozornosť detailným in‑
formáciám – napr. o mieste zrazu, mieste konania, dopra‑
ve a o parkovaní, ktoré sa dozviete na www.VisitPoprad.
sk a na vizuáloch k jednotlivým podujatiam. MIK Poprad
upozorňuje, že kapacita parkovísk na Kvetnici, v Starom
kameňolome, či pri Zverníku je limitovaná, a preto sa
návštevníkom odporúča zvoliť alternatívny spôsob do‑
pravy – bicykel, kolobežku, linkové spoje alebo bezplatný
mimoriadny autobus, ktorý je pripravený pre 2 podujatia
- v prvú sobotu v júli, a tiež v prvú sobotu v auguste.
42-miestny autobus bude v tieto dva termíny štarto‑
vať o 14:30 z autobusovej stanice, zastaví na zastávke pri
OC Max a 3. júla vyloží cestujúcich pri Tancuľke, zatiaľ čo
7. augusta zase vystúpia pri Zvernici. Čas spiatočnej jazdy
je v obidvoch prípadoch o 17:30.
Okrem mimoriadneho bezplatného autobusu sa na
Kvetnicu dostanete aj bežnými linkovými spojmi o 14:35,
14:40 alebo 15:25.

Júl 2021

A čo všetko zažijete v júli?
3. júla o 15:00	Hravé popoludnie
	na Tancuľke

24. júla o 15:00 Na vychádzke
	s popradskými labkami

		

miesto:
		

miesto: Poprad - Kvetnica, Tancuľka

Tu Vás čakajú 2-3 hodinky zábavy s atrakciami a in‑
štruktormi z Centra voľného času Poprad osladené
cukrovinkami od spoločnosti TOL. Nezabudnite si so
sebou priniesť vlastné nápoje prípadne občerstvenie –
napríklad na ohnisku si môžete opiecť špekáčiky…
Pýtate sa kde je „Tancuľka“? Z mesta Poprad sme‑
rom na Kvetnicu sa pred Starým kameňolomom od‑
bočuje doľava k novým domčekom. Pod lesom nad
ulicou Dubová je tzv. Tancuľka!
Na toto podujatie sa môžete dopraviť aj bezplat‑
ným autobusom, ktorý štartuje o 14:30 zo stanice so
zastávkou na Rožňavskej ceste pri OC Max. Čas spia‑
točnej jazdy je o 17:30.

10. júla o15:00 Slávne kvetnické
	kúpele
		

miesto: Poprad - Kvetnica, park s jazierkom

Pestrý program trvajúci približne 1,5 hodiny bude
zahŕňať odborný výklad pána Mgr. Pavla Minarčáka,
PhD. z Podtatranského múzea v Poprade o kúpeľnej
histórii Kvetnice, architektúre
a okrem zábavného kvízu sa budete môcť odfotiť
s historickými autami z klubu Tatranský veterán.

17. júla o 15:00 Daj šancu tancu!
		
miesto: Poprad - Námestie sv. Egídia,
		medzi kostolie

Solus Dance Academy
Tanečný workshop s trénerom Jozefom Solusom
doplní vystúpenie členov Solus Dance Academy
a maskoti Maja s Vilkom. Chýbať nebude ani hravý
zábavný kvíz o žolíkovú pečiatku do Zážitkového pre‑
ukazu VisitPoprad.

Poprad - lúka pri cyklochodníku
(JUH 3) + areál Canislog

Zraz pre toto podujatie je na lúke na okraji sídliska
Juh 3 pri rozostavanom bytovom dome Barbora v blíz‑
kosti cyklochodníka (najbližšia adresa: Suchoňova 9).
Svojich štvornohých miláčikov spoločne prevetráte
na trase od Juhu 3 k areálu Canislog, kde si pozriete
ukážky tréningu poslušnosti v podaní členov klu‑
bu Canislog Poprad. Prekážky si možno vyskúšate aj
s vlastným psíkom a v kvíze máte opäť šancu získať
žolíkovú pečiatku.
Pozor! Parkovanie pri areáli Canislog nie je určené
pre účastníkov tohto podujatia. Osobné automobily je
potrebné nechať na sídlisku!

30. 7.–1. 8. Vizionár Da Vinci
miesto: Tatranská galéria Poprad

prípadne
kedykoľvek
v júli a auguste

Ďalšiu pečiatku do preukazu môžete získať návšte‑
vou Tatranskej galérie a výstavy vynálezov Leonarda
Da Vinciho. Dokonca na to máte príležitosť nielen po‑
čas víkendu od 30. júla do 1. augusta, ale kedykoľvek
počas letných prázdnin!
Na výstave uvidíte 40 detailných kópií vynálezov –
napr. model predchodcu automobilu, zrkadlovú sieň,
pohyblivú obliehaciu vežu, padák, katapult, perpetu‑
um mobile, ornitoptéru alebo loď s pedálmi…A viace‑
ré modely si bude možné dokonca vyskúšať!
Otváracia doba Tatranskej galérie je od pondelka
do piatka 9:00-18:00, cez víkend 11:00-18:00.
Pri návšteve výstavy sa hradí vstupné v zmysle cen‑
níka Tatranskej galérie platného pre expozíciu Leonar‑
do da Vinci – Stroje a iné. Zároveň je potrebné dodr‑
žiavať aktuálne protipandemické opatrenia.
(red.)

Augustové podujatia Vám predstavíme v augustovom čísle Mesačníka Poprad.

KULTÚRA
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Kartóny patria
na zberné
dvory

N

Určite ste si už niekedy na sídliskách
všimli kopy veľkých kartónov opretých
o nádoby na odpad. Oddelenie
životného prostredia popradského
mestského úradu pripravilo návod
ako by sme sa ich mali zbavovať.

a stojiskách kontajnerov sa často stretávame so si‑
tuáciou, že kartóny veľkých rozmerov sú uložené
voľne na stojiskách pri zvonoch na papier. „Touto
cestou by sme chceli požiadať obyvateľov mesta Poprad,
aby kartóny menších rozmerov poskladali prípadne po‑
trhali a následne ich vhadzovali do modrých zvonov na
to určených,“ uvádza oddelenie životného prostredia.
Zaberajú polovicu nádoby

divokej skládky. „Na likvidáciu divokých skládok Mesto
Poprad vynakladá nemalé finančné prostriedky. Tieto
náklady sú priamo úmerne premietnuté do miestneho
poplatku obyvateľa.“ Nezákonné ukladanie odpadu na
stojisko je porušením všeobecne záväzného nariadenia
o odpadoch. Za porušenie môže byť uložená bloková
pokuta Mestskou políciou v blokovom konaní, ktorá vy‑
konáva dohľad nad verejným poriadkom. „Správaným
nakladaním s odpadom spoločne prispejeme ku krajšie‑
mu prostrediu v okolí kontajnerov, ktoré má každý z nás
pre domom, a taktiež k väčšiemu recyklovaniu odpadu
a šetreniu životného prostredia,“ uzatvára oddelenie ži‑
(red).
votného prostredia. 				

Ak sa kartóny neposkladajú, či nenatrhajú zaberajú
vo zvone veľa miesta, čo následne navodzuje stav, že
nádoby sú preplnené. „Neposkladané kartóny zaberajú
polovicu nádoby, a tým pádom nie je nádoba efektívne
využitá, to znamená, že do nádo‑
by už nevojde viac papiera, pre‑
OTVÁRACIA DOBA ZBERNÝCH DVOROV
tože kartóny nie sú správne po‑
na Ul. Ludvíka Svobodu a na Hraničnej ul. 4942 v Poprade
skladané a uložené do nádoby,“
JANUÁR
JÚL
vysvetľujú.
Patria na zberný dvor

EKO POPRAD

Ak chcete vyhodiť kartóny
väčších rozmerov, ktoré už nie je
možné ručne natrhať a naskladať
do modrých zvonov, je potreb‑
né odovzdať ich na jednom zo
zberných dvorov. „Táto služba je
pre obyvateľov mesta bezplatná.
Zberné dvory na ul. L. Svobodu
a na ul. Hraničnej sú pre obyva‑
teľov k dispozícii 6 dní v týždni,“
dodávajú.
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Divoké skládky
Ak kartóny položíte voľne k sto‑
jiskám dochádza k ich znehod‑
noteniu dažďom. Takýto kartón
už nie je možné ďalej recyklovať.
Uloženie tohto odpadu na stojisko
je teda považované za vytvorenie

Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
FEBRUÁR
Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
MAREC
Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
APRÍL
Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
MÁJ
Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
JÚN
Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené

Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
AUGUST
Pondelok až Piatok 7:00 - 19:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
SEPTEMBER
Pondelok až Piatok 7:00 - 18:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
OKTÓBER
Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
NOVEMBER
Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
DECEMBER
Pondelok až Piatok 7:00 - 17:00 hod.
Sobota
10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa
zatvorené

Júl 2021

FOTO: ŽP MsÚ

Poprad začína so zberom
kuchynského odpadu
Mesto Poprad od 1.7.2021 zavádza pri bytových
domoch zber kuchynského odpadu.

N

a
existujúcich
stojiskách pri by‑
tových domoch
pribudnú k nádobám
na komunálny odpad
a k zvonom na triedené zložky ďalšie hnedé zberné ná‑
doby 1 100 l zvony.
Povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností
mestu vyplýva zo zákona o odpadoch a musia tak uro‑
biť všetky mestá a obce na Slovensku.

Na čo sú určené
Hnedé nádoby sú určené výlučne na zber kuchyn‑
ského odpadu z domácností od bytových domov a to
najmä: zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny; pokazené,
nahnité ovocie a zelenina, pečivo, cestoviny, ryža, ze‑
miaky, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky vareného
jedla, vajcia, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajo‑
vé zvyšky, scedené zvyšky z polievok, kosti, potraviny
po záruke bez obalov, zvyšky izbových rastlín a kytíc.

EKO POPRAD
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Ako
rozhovory
liečia dušu
Pandémia COVID-19 sa podpísala aj na
psychike ľudí. V ambulancii klinickej
psychológie, ktorá v popradskej nemocnici
funguje od roku 2015, sa počet pacientov
počas tohto roka zvýšil o jednu tretinu.
Mgr. Alexandra Trošoková a Mgr. Katarína
Trošoková liečia duše nielen detí, ale aj
dospelých. Spoločne nám porozprávali aj
o tom, ako reálne vyzerá psychoterapia i čo
robiť, aby sme si pri prípadnej ďalšej vlne
pandémie duševné zdravie zachovali.

V

enujete sa liečbe celej populácie, čiže vás navštevujú tak deti, ako i seniori. S akými najčastejšími problémami vás zvyknú navštevovať
práve tí najmenší pacienti?

Alexandra Trošoková:
„To záleží od veku dieťaťa. Väčšinou prídu rodičia s de‑
tičkami, ktoré majú rizikový psychomotorický vývin, čiže
ich k nám posiela buď detský lekár, neurológ alebo prídu
mamky samé, keď sa im zdá, že sa dieťa nevyvíja tak akoby
sa malo. V tom prípade sa využíva na vyšetrenie vývinová
škála, kde sa hravou formou cez podnetový materiál zis‑
ťuje ako sa dieťa hrá, ako reaguje na podnety, ako má roz‑
vinutú reč, jemnú a hrubú motoriku. Ďalej rodičia prichá‑
dzajú aj vo veku 2-3 rokov dieťaťa, kedy dieťa prechádza
obdobím vzdoru. Prichádzajú sa poradiť, keď majú pocit,
že je dieťa nezvládnuteľné. Školáci chodia najčastejšie
s úzkosťami, tiež bolesťami bruška alebo hlavy, pri ktorých
bol vylúčený somatický dôvod. Ďalej máme v starostlivosti
deti s poruchami učenia, pozornosti či tikovou poruchou.“

LEKÁR RADÍ

Ako pandémia vplývala na detské duše?
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Alexandra Trošoková:
„Počas COVIDu sa rozmohli úzkostné stavy u detí na
druhom stupni základných škôl. Úzkostné ťažkosti u detí
môžu byť viazané na oblasť školy, ale aj rodiny alebo
vrstovníckych vzťahov. V období pandémie sa u vníma‑
vejších detí obavy týkali aj toho, že ochorejú alebo na‑
kazia starých rodičov. U stredoškolákov sa prejavilo veľa
vážnych depresívnych stavov, kedy niektorí končia aj

hospitalizovaní na oddeleniach. Rovnako vzrástol počet
pokusov o samovraždu a sebapoškodzovanie. Znásobil
sa nám tiež počet dievčat s poruchami príjmu potravy.
Odkedy sa školy opäť otvorili, pribúdajú úzkostné stavy,
pretože hlavne deti zamerané na výkon sa obávajú skú‑
šania a prípadného zlyhania.“
Katarína Trošoková:
„Tí v adolescentnom veku ťažko zvládali izoláciu od
kamarátov, nakoľko ich práve v tomto období najviac
potrebujú. Museli byť doma zatvorení s rodičmi, a to
je pre nich neprirodzená situácia. Problémom tiež je,
že počas lockdownu si mnohé deti zvykli na to, že sú
zatvorené doma a majú ťažkosti sa opäť adaptovať na
kolektív. Ide hlavne o introvertov, ktorí môžu byť teraz
unavení z množstva ľudí, s ktorými musia po dlhom čase
denne komunikovať.“
Ako sa dá u detí, hlavne u tých najmenších, rozoznať, že niečo nie je v poriadku?
Alexandra Trošoková:
„Deti, ktoré majú problém, väčšinou reagujú telom.
Tie úplne maličké môžu mať zvýšené teploty, byť chorľa‑
vé, unavené, klesá im imunita, prejavujú sa bolesti bruš‑
ka, hlavy, nôh, rôzne druhy bolestí, ktorých príčina sa ne‑
podarí zistiť lekárskym vyšetrením. Vtedy zvyknú lekári
posielať dieťa ku psychológovi, aby sa zistilo, či to nie
je spôsobené psychickými ťažkosťami. Varovným sig‑
nálom môže byť aj situácia, ak dieťa už dosiahlo určitý
stupeň vývinu a odrazu sa prejavuje tak ako v mladšom
veku.
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Katarína Trošoková:
„Rovnako ak nemôžu zaspať, majú nočné desy, alebo
ak dieťa bolo predtým veselé a hravé a zrazu sa uzatvára
do seba. Niekedy môže byť spúšťačom problémov naro‑
denie mladšieho súrodenca.
Ako sme ale spomínali, u vás pomoc nehľadajú iba
deti, ale aj dospelí.
Alexandra Trošoková:
„Dospelí prichádzajú najčastejšie s úzkosťami, depre‑
siami aj závažnými psychickými poruchami ako sú psy‑
chózy. Pacientov nám posielajú aj psychiatri – v tom prípa‑
de využívame rôzne diagnostické metódy a poskytujeme
podpornú psychoterapiu.“
Skúsme teda opísať, ako taká psychoterapia funguje.
Alexandra Trošoková:
„Psychoterapií je viac druhov. Každý psychológ pra‑
cuje iným spôsobom. V princípe ide o vytvorenie vzťahu
medzi psychológom a pacientom. Záleží to od toho, s čím
pacient prichádza. Pracuje sa na zmenách prístupu k živo‑
tu, v myslení, zmene životného štýlu. Väčšinou prebieha
formou rozhovorov, učíme ich rôzne druhy relaxácií. Pri
úzkostných poruchách sa pacienti vystavujú práve tomu,
z čoho majú strach a obavy, a učia sa zvládať tieto situácie.
Pri depresiách ide skôr o aktivizáciu pacienta a postupný
návrat k bežnému životu.“
Katarína Trošoková
„U detí prebieha všetko hravou formou. A čím je dieťa
menšie, tým viac je potrebné pracovať s rodičom. Môže‑
me s dieťaťom robiť všetko, čo je v našich silách, ale kľúčo‑
vá je spolupráca s rodičmi. Keď deti zistia, že nie sme lekári
v bielych plášťoch, väčšina z nich k nám chodí rado. Čo by
som odporúčala rodičom je, aby dieťaťu nepovedali, že
idú k pani doktorke do nemocnice, ale že idú k tete, kde sa
budú hrať a rozprávať.“
Pre psychológa je ľahšie pracovať s deťmi, či s dospelými?

Aký je rozdiel medzi návštevou psychológa a psychiatra?
Alexandra Trošoková:
„Psychiater je lekár, ktorý pacienta diagnostikuje,

Čo je najkrajšie a čo je naopak najťažšie na práci psychológa?
Alexandra Trošoková:
„Najkrajším darom pre mňa je, keď sa môžeme s pa‑
cientom rozlúčiť. Keď mi povie, že už mu je dlhodobo dob‑
re a viac nás nepotrebuje. Najťažšie je určite vyrovnať sa
s niektorými vecami, s ktorými sa stretávame. Napríklad,
keď sa dozvieme, že pacient bol v detstve zneužívaný.
Musíme si udržať určitý odstup. Preto pre psychológov
existujú supervízie. Čo znamená, že ak máme náročného
pacienta, môžeme sa obrátiť na kolegu a konzultovať to
s ním.“
Katarína Trošoková:
„Musíme sa vedieť v určitej miere odosobniť. Ak by
sme sa všetkým, čo si od pacientov vypočujeme, nechali
pohltiť, stratíme odstup a nebudeme ľuďom vedieť efek‑
tívne pomôcť.“
Na záver by som sa ešte opýtala, čo odporúčate robiť
ľuďom v prípade, že sa po lete opäť pandémia v nejakom rozsahu vráti? Ako sa dá napomôcť si k duševnej
pohode?
Alexandra Trošoková:
„Je dôležité uvedomiť si, že každá epidémia sa raz
skončí. Odporúčame orientovať sa na veci v živote, ktorým
sa môžeme aj napriek obmedzeniam venovať. Mať svoje
koníčky, nepodliehať strachu, nesledovať všetky správy,
snažiť sa žiť v rámci možností svoj život tak, ako doteraz.
Dôležité je nezabúdať na šport, tvorivé aktivity, čítanie
kníh. Skrátka venovať sa tomu, čo nám prináša radosť.
Stretávala som sa s pacientmi, ktorí naozaj nevychádzali
vôbec z domu, celé dni pozerali správy, neboli schopní ísť
ani do obchodu, lebo mali stále pocit, že sú ohrození na
zdraví. Ak u niekoho tieto obavy pretrvávajú a obmedzujú
ich v bežnom živote, odporúčame vyhľadať pomoc.“
Katarína Trošoková:
„Odporúčame tiež neuzatvárať sa pred svetom, ale na‑
ďalej sa snažiť udržiavať kontakty s ostatnými. Nie je han‑
ba požiadať o pomoc, keď si sami nevieme dať rady.“
Jana Pisarčíková

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE
Psychológ: Mgr. Alexandra Trošoková,
		 alexandra.trosokova@nemocnicapp.sk
		 Mgr. Katarína Trošoková
		 katarina.trosokova@nemocnicapp.sk
Sídlo: pavilón kožného stacionára, 1. poschodie,
Telefonický kontakt: 0948 988 337, 052 / 7125 389
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Alexandra Trošoková:
„Opäť to záleží od toho, s čím prichádzajú. Pri deťoch sa
všetko rieši hravou formou. S dospelými sa dá pekne pra‑
covať, ak príde človek odhodlaný niečo zmeniť. Ak príde
pacient s tým, že ho niekto poslal a sám s tým nie je stotož‑
nený, dôvera sa buduje ťažšie. Človek musí sám na sebe
pracovať a my ho týmto procesom sprevádzame. Žiaľ,
dodnes pretrvávajú predsudky ľudí voči návšteve psycho‑
lóga a niektorí sa hanbia priznať, že nás navštevujú.“
Katarína Trošoková:
„Náročné je, keď ľudia očakávajú, že máme čarovnú
paličku, ktorou mávneme a tak vyriešime ich problémy.
Takto to žiaľ nefunguje, pacient na sebe naozaj musí pra‑
covať.“

dá mu lieky. Psychológ nie je absolventom lekárskej fa‑
kulty, ale filozofickej. Psychológia lieči skôr rozhovorom.
Psychológ tiež robí psychodiagnostiku pomocou rôznych
metód a testov. Vieme zistiť osobnosť pacienta, intelekt,
alebo odhaliť emócie, ktoré prežíva. Psychológ pracuje
iným spôsobom ako psychiater. Ak ide o závažnejší stav
a pacient, ktorý navštevuje psychológa, už potrebuje lieky,
vtedy ho posielame k psychiatrovi.“
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Na kultúrnom
lete počas júla
zahviezdia
aj popradskí
umelci
Celé leto v Poprade bude naplno patriť kultúre. Program,
ktorý mesto pripravilo je naozaj pestrý. Nenechajte si ujsť
vystúpenia našich domácich popradských umelcov.

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO

P
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rvými Popradčanmi, ktorí svoj talent predviedli
v rámci Popradského kultúrneho leta boli Milo
Suchomel a Pavol Bereza. Svoj koncert odohrali
28. júna. Saxofonista Milo Suchomel patrí k našim naj‑
lepším jazzovým sólistom. Spolupracoval s mnohými
osobnosťami slovenského jazzu. Jeho profesionálny
záujem o tento hudobný štýl sa začal formovať po‑
čas štúdia na Štátnom konzervatóriu v Žiline. Neskôr
absolvoval aj Konzervatórium v Bratislave a študijný
pobyt na Univerzity of Louisville v Kentucky v USA.
Meno Pavla Berezu netreba poslucháčom domáce‑
ho jazzu dlho predstavovať. Patrí medzi popredných
slovenských gitaristov. Okrem dlhoročnej spolupráce
so špičkou slovenskej jazzovej scény (Milo Suchomel,
Erik Rothenstein, Adriena Bartošová, Sisa Michalide‑
sová) je Pavol Bereza vďaka svojej žánrovej neohrani‑
čenosti i súčasťou mnohých netradičných spoluprác
a fúzií.
Tatranka z Popradu
U v polovici júla presne 16. 7. 2021 o 16.30 hod.
Popradčanov svojim umením poteší rocková kapela
Tatranka, ktorá vznikla v roku 1987. Za tie dlhé roky
poctivého hrania a tvorenia kapela hrala po celom
Slovensku. V roku 2008 úspešne účinkovali v známej
televíznej súťaži „Slovensko má talent“ a na veľkých
festivaloch. Preslávili sa aj tým, že vytvorili hymnu pre
slovenských hokejistov.

Don Quichot
Na záver júla 29. 7. o 19.00 hodine si na svoje prídu
milovníci divadla. Popradské Divadlo Commedia pred‑
vedie celosvetovo známy satirický príbeh Don Quichot
a Sancho Panza, v ktorom sa chudobný španielsky
šľachtic Don Quichot zblázni z čítania rytierskych ro‑
mánov a vyberie sa do sveta brániť siroty, vdovy a pan‑
ny. Sprievodcu mu robí Sancho Panza, obdarený ľudo‑
vou múdrosťou i dobrotou. Zažijú vtipné aj dobrodruž‑
né situácie, z ktorých nie vždy vyviaznu bez ujmy na
zdraví. Divadlo Commedia sa od roku 1968 skrz javisko
prihovára ľuďom svojou hravosťou, ľudovou poetikou,
svojským humorom. Svojou nevtieravou formou vie
divákovi predložiť závažné otázky a problémy, vie na
ne odpovedať a nenásilne ukázať svoj pohľad na svet,
na život, na človeka. Mentalita jednotlivých členov sú‑
boru smerovala ku komediálnemu žánru, čím si súbor
získal nielen široký okruh diváckej obce, ale aj odbor‑
ní kritici vysoko vyzdvihovali, že jednotlivé inscenácie
nikdy nepodľahli nízkemu vkusu, ale donútili divákov
zamyslieť sa nad vážnym myšlienkovým posolstvom.
Prioritou v súbore je dramaturgia a výborná herecká
zložka. Členovia súboru majú nemalé skúsenosti s he‑
reckou tvorbou a vďaka ich spontánnosti a entuziazmu
dokážu divákom pripraviť nevšedné umelecké zážitky.
Hľadačstvo dramaturga a režiséra súboru, Vlada Benka,
sa pretavilo na skutočnosť, že súbor pripravil aj niekoľ‑
ko celoslovenských premiér a aj keď v repertoári pre‑
vláda komediálny žáner, rád zaradí do svojho plánu aj
drámu alebo tragikomédiu.
Jana Pisarčíková
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CITÁT
„Nie nedostatok lásky, ale nedostatok priateľstva zaviňuje nešťastné manželstvo.“
							

Friedrich Nietzsche

Manželstvo uzavreli

rozlúčili sme sa
MÁJ

JÚN

15.5. v Poprade-Veľkej s Oľgou Dvorskou (1932)
17.5. v Poprade-Veľkej s Evou Alexyovou (1952)
19.5. v Poprade-Veľkej s Máriou Zavackou (1938)
22.5. v Poprade-Veľkej s národným umelcom
Milanom Novákom (1927)
24.5. v Poprade-Veľkej s Jozefom Schloffom (1931)
31.5. v Poprade-Veľkej s Teréziou Lučanskou (1938)

4.6. v Kostole sv. Juraja v Poprade-Spišskej
Sobote s Viliamom Hriňákom (1935)
7.6. v Poprade-Veľkej s PHDR. Leom Schmidtom

(1941)
8.6. v Poprade-Veľkej s Emíliou Kapolkovou (1928)
v Kostole sv. Juraja v Poprade-Spišskej
Sobote s Jozefom Nicklom (1958)
10.6. v Kostole sv. Juraja v Poprade-Spišskej
Sobote s Máriou Žabkovou (1933)

Opustil nás mladý a talentovaný cyklista

Adrián Babič
Mesto Poprad prijalo s hlbokým zármutkom správu o úmrtí nášho Popradčana,
talentovaného mladého deaflympijského cyklistu Adriána Babiča, ktorého životný
príbeh ste si mohli prečítať aj v májovom čísle Mesačníka Poprad.
Skromný cyklista spod tatranských štítov - týmito slovami ho charakterizovali
všetci, ktorí Adriana poznali. Od malička sa venoval rôznym športom, basketbalu,
futbalu, no jeho najväčšou športovou láskou sa stala cyklistika. Narodil s 86 per‑
centnou stratou sluchu no vďaka načúvaciemu aparátu a množstvu logopedických
cvičení dokázal počuť i rozprávať.
Ako mladému cyklistovi sa mu podarilo získať množstvo ocenení. Napriek svoju hendikepu pretekal aj
medzi zdravými športovcami. Bol členom tímu Firefly, majstrom a vicemajstrom Slovenska v časovke jednot‑
livcov v kategórii do 23 rokov. V roku 2018 získal ocenenie pre najúspešnejšieho znevýhodneného športovca
Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. Stal sa juniorským majstrom Slovenska v zimnom triatlone,
víťazom slovenského pohára v cestnej cyklistike v sezóne 2019 a Juniorským majstrom Slovenska v zimnom
triatlone. Tento rok sa z Majstrovstiev Európy nepočujúcich vrátil so štyrmi medailami.
Adrián prišiel o život po zrážke s autom počas tréningu. Tragédia sa odohrala na križovatke na ceste prvej
triedy medzi Prešovom a Košicami, kde sa odbočuje na Kysak a Obišovce.
Mesto Poprad a primátor mesta Anton Danko vyjadrujú
úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým pozostalým.
Česť jeho pamiatke.

Spoločenská rubrika

21. mája 2021 Karol Király a Patrícia Királyová, rod. Tancošová
22. mája 2021 Mgr. Daniel Vácval a Ing. Karina Štellmachová
9. júna 2021 Milan Kosturák a Ľudmila Petrasová

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

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

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

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

ošetrovanie pacientov
večerná prestávka
ošetrovanie pacientov
ošetrovanie pacientov
obed
večerná prestávka

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

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

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

09:00 – 12:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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FOTO: archív JC Katsudo

Ľubomír Petr
rozhoduje
elitné súťaže
v džude

Po mnohých úspechoch na žinenke vyzlieklo popradského džudistu
Ľubomíra Petra z kimona zranenie. Na džudo však nezanevrel a hoci
aktuálne žije v Austrálii, nezabudol ani na rodnú zem. Stále sa sem rád
vracia a nedávno navštívil aj popradské deti z klubu Katsudo Poprad ECC,
pre ktoré sa stal inšpiráciou. Venuje sa trénerstvu, no do análov svetového
športu sa zapísal ako špičkový medzinárodný rozhodca. Po olympiáde
v Riu ho čaká ďalšia veľká výzva pod piatimi kruhmi. Onedlho pocestuje
do Tokia, kde bude ako jediný Slovák dohliadať na pravidlá spomedzi
šestnástich rozhodcov.

A
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ké boli vaše prvé kontakty so športom?

Kedy nastal ten deň, keď ste si povedali, že džudo je to pravé?

„Myslím, že to bolo hneď džudo. Mama
doviedla na tréning mňa i brata, keď som
mal asi osem rokov. Začínal som v klube
Mladosť Poprad. Nebolo to jednoduché,
nemali sme ani kimoná. V teplákoch sme
trénovali asi dva roky. Tréningy boli ale
oveľa tvrdšie ako teraz.“

„Bolo to okamžite. Uvedomil som si, že
je to krásny šport. Najskôr som túžil hlav‑
ne po kimone, aby som si ho už mohol ko‑
nečne obliecť. Až potom som si povedal,
že už som naozajstný džudista. Tešil som
sa na každú súťaž.“

Júl 2021
Neprekážalo vám, že je to drina?
„To je na tom to krásne. Na žinenke si to treba vytr‑
pieť a naplno ukázať na súťaži, čo je vo vás. Od prvého
dňa som si džudo obľúbil a na tréningoch som takmer
nikdy nechýbal.“
Aké boli vaše športové úspechy?
„Bol som majstrom Slovenska individuálne a v druž‑
stvách sme sa stali majstrami Československa, ale mali
sme aj bronz. Dostal som sa do Strediska vrcholového
športu v Banskej Bystrici a ako reprezentant Slovenska
i Československa som pochodil kus Európy. Vyhrávali
sme rôzne turnaje i keď to neboli vrcholové podujatia.
Na takých som ako súťažiaci nebol.“
Láska k tomuto športu vo vás zjavne ostala a prerástla do vyššej formy. Ako ste sa dostali k pozícii
rozhodcu?
„Ešte v Dukle Banská Bystrica som sa zranil a to ma
prinútilo vrátiť sa späť do Popradu. Začal som robiť
trénera i rozhodcu a robím to už asi tridsať rokov. Mali
sme tu vtedy veľmi dobrý rozhodcovský tím, bolo nás
viac ako desať. Skvelo sme sa dopĺňali, ale aj motivo‑
vali.“
V tomto povolaní ste ale stúpali stále vyššie. Aká
bola vaša cesta až na vrcholné medzinárodné
podujatia?
„Chodieval som ako rozhodca pravidelne na tur‑
naje a naberal som stále viac skúseností. Je to ako
s tréningom. Keď poctivo trénujete, tak sa aj niekam
posuniete. To ma katapultovalo až na medzinárodnú
úroveň. Prechádzal som však postupne z kategórie do
kategórie. Nebolo to také jednoduché. Človek musí
chcieť a byť odhodlaný niečo dokázať. Nie každý na
to má, pretože mnohí to zabalia už na nižšom stupni.
Určite sme na Slovensku mali aj lepších rozhodcov ako
som ja, ale jednoducho skončili. Treba byť vytrvalý.“
Podlieha tomu nejaké preskúšanie?

„Chodím na tréningy a trénujem aj svojho syna,
ktorý je v žiackom veku. Popri tom sledujem veľmi veľa
videí zo súťaží, ktoré analyzujem. Sledovaním detailov
sa zdokonaľujem. Som však len človek a nie stroj, a tak
sa určite nájdu aj chyby. Nikdy som však nechcel niko‑
mu vedome uškodiť. Snažím sa to robiť na maximum.
Na medzinárodnom fóre máme navyše pri žinenke šty‑
ri kamery z každého uhla a aj keď urobíme chybu, tak
nás komisia vie opraviť. Neberieme to osobne. Verdikt
radšej zmeníme, aby skutočne ten, kto má vyhrať, aj
ako víťaz odišiel.“
Chystáte sa už na druhé kariérne maximum, nakoľko je olympiáda pre každého športovca vrcholom
snaženia. Po Riu pocestujete ako jediný slovenský
rozhodca na olympijské hry do Tokia. Čo vás teda
čaká?
„Bude nás tam šestnásť, z toho sedem Európanov.
Podľa určitého kľúča má jednoducho každý kontinent
svoje zastúpenie. Som rád, že budem medzi nimi. Neja‑
ký čas som sa zdržal v Poprade a odtiaľ som vycestoval
na pár súťaží, vrátane majstrovstiev sveta v Budapešti.
Hneď po nich sa vraciam do Austrálie, aby som strávil
čas s rodinou a dobre sa pripravil. Následne už zamie‑
rim rovno do Tokia. Teším sa na to.“
Marek Vaščura

„Človek musí
chcieť a byť odhodlaný
niečo dokázať. Nie každý na
to má, pretože mnohí
to zabalia už na nižšom
stupni."
Ľubomír Petr
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„Samozrejme a to na každý stupeň. Po stupienkoch
prechádzate z kraj‑
skej úrovne na celo‑
slovenskú, nasleduje
kontinentálna úroveň
v Európe a až potom
sa stávate medziná‑
rodným rozhodcom.
Posledný krok bol
určite najnáročnejší,
ale mám túto prácu
rád a pochopil som,
že mám na to schop‑
nosti.“

Je potrebné sa aj nejako pripravovať, aby ste boli
vo forme?
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Kamzíci už
kujú plány
na novú
sezónu
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Extraligový HK Poprad postupne zverejňuje mená pre budúcu
sezónu a v pondelok 7. júna odštartoval A-tím letnú prípravu na
suchu. Tréner Peter Mikula má zatiaľ k dispozícii samých mladíkov
s výnimkou Petra Bjalončíka a Mateja Paločka. K nim sa však od
samého začiatku pridala aj jedna z nových tvárí – skúsený obranca
Peter Novajovský.

o 28. mája korčuľovali hráči HK Poprad v junior‑ Novajovský prináša do tímu majstrovskú náladu
skom veku ešte na ľade. Oddýchli si asi týždeň.
Medzi ambicióznymi mladými hráčmi sa od začiat‑
Na suchu sa v rámci prvej fázy letnej prípravy
zišli v pondelok 7. júna. Presne mesiac mali v pláne pi‑ ku potili na suchu aj skúsenejší hráči ako Peter Bjalon‑
lovať kondičku. „Keďže sú mladí, tak je to otázka rých‑ čík a Matej Paločko. Doplnil ich však aj 31-ročný ob‑
losti a samozrejme sily dolných končatín. To je pre ranca Peter Novajovský. V Poľsku, kde doteraz hrával,
nich základ. Okrem iného sme do toho zapojili aj rôz‑ získal štyri majstrovské tituly a stal sa jednou z prvých
ne hry ako futbal, či basketbal, pretože som ich chcel predstavených posíl tímu spod Tatier. „S pánom Ju‑
mentálne rozbehnúť v tomto smere,“ uviedol tréner rinyim som bol v kontakte už asi štyri sezóny. Volal
HK Poprad Peter Mikula, ktorý avizoval, že v prípra‑ mi aj nedávno a spýtal sa, či môžem prísť do Popra‑
du. Mal som ešte platnú zmluvu
ve dostanú určite priestor viacerí
v tíme GKS Tychy, ale cez mana‑
mladíci. Dvaja z nich si dokonca za
„Som tu spokojný
žéra to vybavil a klub ma uvoľnil,“
predvedené výkony v uplynulom
a aj to je príčina,
opísal svoju cestu do Popradu
ročníku vyslúžili v Poprade prvé
profesionálne kontrakty v kariére.
prečo sa mi stále darí. odchovanec Slovana Bratislava,
ktorý má ambíciu odohrať sezónu
Adam Jevoš i Adrián Valigura sa
Povedal som si,
bez zranení a pomôcť tímu k vytú‑
s o to väčšou chuťou pustili do
že ak mám hrať na
ženému cieľu. Prípravu nepodce‑
práce. „Určite je to odzrkadle‑
nie mojej práce za tie roky, kto‑ Slovensku, tak len doma.“ ňuje a ide do toho od začiatku na‑
plno. „Bol som v Poľsku zvyknutý
ré sa hokeju venujem. Som za to
Patrik Svitana
na to, že od 1. mája bývali spoloč‑
vďačný. Budem sa musieť ukázať
a využiť svoju šancu, aby som sa za dôveru odvďačil né letné prípravy. Preto som neváhal a dohodol som
trénerom aj vedeniu klubu,“ vyhlásil A. Valigura. „Je sa s vedením HK Poprad na tom, že budem trénovať
to oveľa väčšia motivácia pripravovať sa aj cez leto, spoločne s chalanmi,“ doplnil P. Novajovský.
keďže už za niečo hráme. Teším sa na svoju prvú pro‑
Svitana so Skokanom ostali
fesionálnu sezónu. Dúfam, že trénerom dokážem, že
Medzičasom si HK Poprad z minulej sezóny opäť
to stojí za to, aby som hrával pravidelne. Verím, že
poistil služby takých hráčov, ako Lukáš Handlovský, či
ukážem, čo je vo mne,“ dodal A. Jevoš.
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Marek Hudec. Novou tvárou sa stal aj bran‑
kár Tomáš Tomek, no fanúšikov asi najviac
potešili podpisy dvoch elitných odchovan‑
cov – kapitána Patrika Svitanu a centra Dá‑
vida Skokana. Najlepší útok extraligy v os‑
tatnom ročníku tak ostal z dvoch tretín za‑
chovaný. „Riešil som aj iné veci, ale doma je
doma. Mám tu celú rodinu a mám to aj blíz‑
ko na štadión. Dlhé roky som strávil v za‑
hraničí a tak som sa rozhodol, že už nikam
nepôjdem. V máji som sa dal zdravotne po
náročnej sezóne do poriadku a teraz som
už pripravený opäť pomôcť kamzíkom,“
povedal najužitočnejší hráč tohtoročného
play
‑ off extraligy, ktorý sa Popradu upí‑
sal na ďalšie dva roky s následnou opciou.
„Som rád, že ostávam doma a hlavne v klu‑
be, v ktorom to už pár rokov funguje naozaj
na jednotku. Som tu spokojný a aj to je prí‑
čina, prečo sa mi stále darí. Povedal som si,
že ak mám hrať na Slovensku, tak len doma. Nič mi tu
nechýba,“ nechal sa počuť P. Svitana.
Prípravu si spestrili očkovaním
Obaja ostrieľaní borci síce nenaskočili priamo do
letnej prípravy spoločne s mladíkmi, ale jednu akciu
s nimi v polovici júna absolvovali. Hokejový klub chce
ísť príkladom verejnosti a podporil očkovaciu kam‑
paň proti ochoreniu Covid-19. Vakcinačné centrum
na Kukučínovej ulici tak v sobotu 12. júna zaplavili
kamzíci. „Veľmi som na očkovanie nechcel ísť, preto‑
že som sa obával, aké to bude a čo to vlastne do tela
dostanem. Keď sa už rozhodli všetci hráči, tak som sa
pridal aj ja. Som rád, že to mám za sebou. Nebolo to
nič hrozné,“ priznal Filip Mešár. „Človek si musí vybrať
a rozhodnúť sa. Ja som sa rozhodol takto, pretože sa
stretávam s ľuďmi a nemôžem vedieť, či v sebe ten
vírus nemajú. Chcem ochrániť svoju rodinu a tak sa
chcem tomuto ochoreniu vyhnúť,“ vysvetľoval Patrik

Svitana. „Nikoho nebudem presviedčať, aby sa nechal
zaočkovať, ale my to k svojmu povolaniu potrebuje‑
me. Nemal som s tým najmenší problém. Myslím si, že
časom to aj tak bude potrebné pre všetkých a zvlášť,
ak sa budeme chcieť s divákmi stretávať na štadióne.
Asi sa tomu nevyhne nikto,“ dodal Dávid Skokan, kto‑
rý už má za sebou dokonca druhú dávku.
Chcú zabojovať o Ligu majstrov

ŠPORT

Na suchu sa budú kamzíci potiť do 7. júla. Po dovo‑
lenkách sa zídu na konci mesiaca a 2. augusta by mali
po prvýkrát vykorčuľovať na ľad. Novinkou v sezóne
bude historicky tretia účasť klubu v Kontinentálnom
pohári a to po viac ako dvadsiatich rokoch. V novem‑
bri sa Popradčania predstavia ako nasadení v treťom
kole a ich súperom v skupine E v poľskom Krakove
bude domáci klub Comarch Cracovia, kazašský maj‑
ster Saryarka Karaganda a postupujúci tím z 2. kola
(s horším klubovým rankingom). HK Poprad takouto
cestou poškuľuje aj po hokejovej Lige majstrov. „Zvo‑
len, ako majster Slovenska
čakal, že dostane miesten‑
ku do CHL. My sme si preto
ako vicemajster zabezpečili
účasť v Kontinentálnom po‑
hári. Jeho víťaz bude mať
garantované miesto v CHL
na ďalší rok a tak tento tur‑
naj budeme chcieť vyhrať.
Verím, že to bude vhodné
spestrenie sezóny pre hrá‑
čov, ale i pre fanúšikov,“
uzavrel riaditeľ HK Poprad
Ľudovít Jurinyi.
Marek Vaščura
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Vo vitríne
BAM Poprad
žiari bronz
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FOTO: Marek Vaščura, archív BAM Poprad

Aj napriek neľahkej situácii v športe počas pandémie
koronavírusu sa môže Poprad popýšiť niekoľkými
kolektívnymi úspechmi. Po zlate tenistov a striebre
hokejistov skompletizovali medailovú zbierku pre
mesto basketbalistky. Trochu nečakane sa po dohratí
extraligy naskytla možnosť zabojovať o majstra
v novovytvorenej kategórii do 23 rokov a to využila
aj Basketbalová akadémia mládeže Poprad. Do
turnajovej súťaže postavila hráčky, ktoré počas celej
sezóny zberali extraligové skúsenosti a vyplatilo sa.
Dievčatá vybojovali bronzové medaily.

o skončení extraligového ročníka sa chvíľu zdalo,
že medzi basketbalistkami je už v tejto sezóne
dobojované. Slovenská basketbalová asociá‑
cia však po uvoľnení opatrení umožnila dohrávky vo
všetkých kategóriách a vymyslela aj novú súťaž tímov
do 23 rokov. Razom tak boli opäť v súťažnom kolotoči
aj mladé hráčky BAM Poprad, ktoré dovtedy basket‑
balovo rástli v najvyššej súťaži žien. Boli to pre nich
náročné tri víkendy. Základná skupina odštartovala
v polovici mája v Košiciach a presunula sa i do Pieš‑
ťan. Do play‑ off išli Popradčanky napokon z piateho
miesta. Prešli cez štvrťfinále, keď zdolali bratislavský
Slovan a po tuhom semifinálovom boji ostali na štíte

tímu ŠKP Banská Bystrica. V zápase o 3. miesto však išlo
stále o medailu a tak to nechceli naše dievčatá pod‑
ceniť. Ich súperom boli Piešťanské Čajky, ale vo far‑
bách Starej Turej a vo vyrovnanom zápase ich BAMP
‑áčky pokorili. Zvíťazili 66:58 a na palubovke Angels
Arény v Košiciach sa tešili zo zaslúžených bronzových
medailí. „Hrali sme super. V našich zápasoch bolo cí‑
tiť bojovnosť na ihrisku a tiež energiu na lavičke. To
všetko sa prejavilo aj na skvelom výsledku,“ uvied‑
la kapitánka tímu BAM Poprad U23 Ema Rodáková.
„Veľkú úlohu zohral aj kolektív, vďaka ktorému sme
ostali silné. Verili sme, že na to tretie miesto máme,“
doplnila ju spoluhráčka Sofia Barboričová.

Júl 2021
Tieto mladé hráčky boli pokope prakticky počas
celej sezóny, keďže väčšina z nich obliekala pravidel‑
ne dres extraligového A‑tímu. Tentokrát sa ale muse‑
li zaobísť bez starších líderiek. „Extraliga nám veľmi
pomohla, pretože sme sa s dievčatami dobre zohrali,“
myslí si S. Barboričová. „Nebola to až taká zmena, no
chýbali nám „Aďa“ a „Tete“ (Andrea Vyšňová a Ma‑
riana Tetemondová, pozn. red.). Sme však super ko‑
lektív a ja som veľmi rada, že som jeho súčasťou. Cítiť,
že si rozumieme a že sme zohraté, čo bolo plusom tej‑
to sezóny,“ vyslovila názor E. Rodáková.
Z lavičky ich viedla spoluhráčka
Podporu skúsenejších hráčok však popradské bas‑
ketbalové nádeje cítili. Počas všetkých turnajov do‑
konca priamo z lavičky. Po boku trénera Tibora Kme‑
toniho sa totiž ako jeho asistentka objavila donedáv‑
na ich spoluhráčka – Mariana Tetemondová. V niekto‑
rých momentoch mala chuť obliecť si dres a pomôcť
dievčatám priamo na palubovke, keďže neboli vždy
v plnej sile. Napokon je rada, že mohla byť nápomoc‑
ná aspoň z lavičky. „Bola som vďačná a túto ponuku
som s radosťou prijala. Myslím si, že som dievčatám
dokázala pomôcť nejakými taktickými vecami. Ško‑
da toho zápasu s Banskou Bystricou, keď nám v dru‑
hom polčase odišli sily. Mohli sme byť vo finále a bo‑
jovať o zlato. Tretie miesto však môžeme považovať
za úspešný záver sezóny,“ povedala stále mladá hráč‑
ka, ktorá už zbiera aj takéto trénerské skúsenosti.

Lov na cenné kovy pokračuje
Podobne to vníma aj vedenie BAM Poprad, hoci
o niečo dlhšia sezóna ešte nie je úplne na konci a tak
netreba zaspať na vavrínoch. „Veľmi milo nás prekva‑
pilo, ako si dievčatá počínali v novovytvorenej súťaži.
Bronzový úspech bol veľmi peknou bodkou za celou
tou náročnou sezónou. Tým to ale stále neskončilo.
Možnosť dohrať súťaže dostali aj ďalšie mládežnícke
kategórie. Do bojov o medaily tak zasiahli aj junior‑
ky, kadetky a staršie žiačky,“ zhrnula prezidentka
BAM Poprad Andrea Šoltésová.
Predĺžená sezóna potrvá približne do polovice
júla. Po krátkom oddychu sa letná príprava na ďalší
ročník rozbehne vo všetkých kategóriách v úvode au‑
gusta. Pre najmenšie dievčatá má klub ale pripravený
denný kemp so začiatkom už 12. júla.
Marek Vaščura

„Veľmi milo nás prekvapilo,
ako si dievčatá počínali
v novovytvorenej súťaži.
Bronzový úspech bol veľmi
peknou bodkou za celou
tou náročnou sezónou."
Prezidentka
BAM Poprad Andrea Šoltésová.

ŠPORT

29

Mesačník

POPRAD

FOTO: Marek Vaščura

Atléti ladia
formu na
majstrovstvá
Slovenska
Po období zmietanom koronavírusom
sa na svoju sezónu už naplno pripravujú
aj atléti z klubu AK Steeple Poprad, pod
vedením trénera Jozefa Dubašáka. V zime
veľa nenatrénovali a tak po uvoľnení
opatrení nemali na čo čakať. Cez leto až
do jesene bude pretekov viac než dosť.

V

ŠPORT

Atletickom klube Steeple
Poprad museli zverenci
Jozefa Dubašáka takmer
úplne oželieť zimnú prípravu. Do
vážnejšieho tréningu sa pustilo pri‑
bližne 25 mladých atlétov až koncom mar‑
ca. Pred letom však už začali spoločne a naplno la‑
diť formu na svoju sezónu. „Deti sa na tréningy tešili
a chodia v plnom počte. Tí, ktorí chceli, trénovali aj
individuálne. Písali sme si cez sociálne siete a dával
som im pokyny,“ uviedol tréner AK Steeple Poprad
Jozef Dubašák. „Cítim, že to cez zimu bolo slabšie, ale
postupne všetko dobiehame. Sme radi, že je konečne
teplo a po zimnej príprave môžeme naplno trénovať,“
povedal člen AK Steeple Poprad Tomáš Olej. „V zime
sme trénovali individuálne doma a tak to nie je až
také zlé. Som rada, že sa môžeme opäť stretávať na
tréningoch,“ pokračovala atlétka Katarína Gončárová.
„Chodievali sme počas zimy na Štrbské Pleso bežko‑
vať. Musím však priznať, že svalovicu som mal zo za‑
čiatku asi po každom tréningu,“ dodal Peter Sorger.
Pomaly sa rozbieha atletická sezóna a AK Steeple
Poprad nechce vynechať tradičné podujatia. Ambície
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popradských nádejí sú rôzne. „Očakávam veľa súťaží
a verím, že svoje výsledky zlepším,“ vyslovil ambíciu
T. Olej. „Chcem sa zúčastniť nejakých bežných prete‑
kov, na ktoré chodievame pravidelne. Budem sa sna‑
žiť dosiahnuť dobré umiestnenia,“ verí K. Gončárová.
„Zúčastniť sa chcem, ale nejaké prvé miesta neočaká‑
vam,“ povedal na rovinu P. Sorger. „Určite navštívime
podujatia, na ktoré chodievame každý rok, či už v Štr‑
be alebo v Novej Lesnej. Skúsime aj preteky na dráhe
v Košiciach, kde pocestujeme so žiakmi a dorasten‑
cami. Budú to majstrovstvá Slovenska, kde si moji
zverenci vyskúšajú okrem šprintov a vytrvalostných
disciplín aj skoky,“ vysvetľoval náš najúspešnejší atlét
a šéf klubu Jozef Dubašák, ktorý tiež ešte nezavesil
súťaženie na klinec. „Jar pre mňa v rámci tréningov
nebola ideálna, ale verím, že na najbližších pretekoch
budem opäť na popredných priečkach,“ vyhlásil.
Po súťažnom kolotoči by mohlo celé snaženie klu‑
bu AK Steeple Poprad vyvrcholiť na jeseň. Vhodnou
bodkou za sezónou by mal byť jubilejný 10. ročník do‑
mácich pretekov Steeple Kros.
Marek Vaščura
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poštou alebo do‑
kovboja
trávychumáč
potreba
úhor,
kovboja
trávy
ručte osobne na
záduch
po angl.úhor,
kvočka
záduch
adresu vydavate‑
po angl.
sipenie
skaut
kvočka
ľa: Mestská infor‑
sipenie
skaut
drž
likérnik
mačná kancelária,kus
(expr.) drž
likérnik
hrubý
gruzínske
(expr.)
Námestie sv. Egí‑(skr.) kus
povrazhrubý
platidlo
(skr.)
gruzínske
dia 43/86, 058 01
povraz
platidlo
Poprad, prípadne 2.
tajnička 2.
emailom na jana. tajnička
pisarcikova@msu‑hovoril
Gedeon Majunke,
poprad.sk.
Ne‑znovahovoril
Gedeon
Majunke,
architekt,
staviteľ,
to isté
zabudnite uviesť znova
architekt,
staviteľ,
to isté
rodák
zo Spišskej
rodák
zo Spišskej
svoje meno, adre‑ťažné
Soboty.
Podieľal
sa
rodový
Soboty. Podieľal
zvieratáťažné
znak rodový
su, telefónne číslo
na stavbách
ako... sa
znak
na stavbách ako...
a heslo „Tajnič‑ zvieratá
(dokončenie
(dokončenie
korálový
Mária
v tajničkách
krížovky
ka“. Vyžrebovaný,
ostrov
(dom.) Mária
korálový
v
tajničkách
krížovky
a
osemsmerovky)
úspešný
lúštiteľ ostrov
(dom.)
a osemsmerovky)
získa zápisník s pe‑
rom mesta Poprad,
S U D O K U **
OSEMSMEROVKA
S U D O K U **
sťahovací vak mes‑
OSEMSMEROVKA
S K L A D A T E Ľ K A I L O P
ta Poprad a darče‑
S K L A D A T E Ľ K A I L O P
ky pre najmenších
P A N A M A I A P O K R O K R
P A N A M A I A P O K R O K R
od MIK Poprad.
R U M U N L T V N I O L B S I

R U M U N L T V N I O L B S I
E A L U Á I A A A I B K B O E
E A L U Á I A A A I B K B O E
N D K P R Ť S O N T E K O K K
N D K P R Ť S O N T E K O K K
E A A A O A L U A K R R A O O
E A A A O A L U A K R R A O O
V
L R O M O J T N I E L T L P
Tešíme sa na Vaše
V L R O M O J T N I E L T L P
E Á P O R C E L Á N C R O I A
odpovede a praje‑
E Á P O R C E L Á N C R O I A
me Vám príjemné
R N P R O G R E S I V I T A Č
R N P R O G R E S I V I T A Č
chvíle strávené lúš‑
A A R D K R Á S A T A V S R K
A A R D K R Á S A T A V S R K
tením.
L E N I V E C N Š K O R I C A
L E N I V E C N Š K O R I C A
(red)
D E B A K L E K Á R N I Č K A
D E B A K L E K Á R N I Č K A
ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
ANANÁS, KOPAČKA,
ČISTOTA, KORMORÁN,
DEBAKLE, ENRIK,
KOBEREC,
KOBRA,
KOKETNOSŤ,
KRÁSA,JUNIOR,
LAPÁLIE,KLBKO,
LEKÁRNIČKA,
LENIVEC,
KOKETNOSŤ,
KOPAČKA,
KORMORÁN,
KRÁSA,
LAPÁLIE,
LEKÁRNIČKA,
LENIVEC,
MAKAR, NÁLADA, ORGÁN, PANAMA, PITVOR, POKROK, POLIAK, PORCELÁN,
MAKAR, PROGRESIVITA,
NÁLADA, ORGÁN,
PANAMA,
POKROK,
POLIAK,
PORCELÁN,
PRIEKOPA,
RARITA,
RUMUN,PITVOR,
SAMOPAL,
SAMURAJ,
SKLADATEĽKA,
PRIEKOPA,
PROGRESIVITA,
RARITA,
RUMUN,
SAMOPAL,
SAMURAJ,
SKLADATEĽKA,
SOKOLIAR,
SPRENEVERA,
ŠKORICA,
ŠTVRTOK,
TANIER,
TANKER

Výhercu cien bu‑
deme kontaktovať
telefonicky.

VOĽNÝ ČAS
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Mesačník

POPRAD

POČAS POPRADSKÉHO KULTÚRNEHO LETA 2021 NÁS ODPREZENTUJÚ AJ TIETO KULTÚRNE TELESÁ Z POPRADU
28. 6. 2021, 19:00 hod. - Vystúpi Milo Suchomel - saxafón a Palo Bereza-gitara z Popradu
1 6 . 7. 2021, 16:30 hod. - Tatranka
29. 7. 2021, 19:00 hod. - Divadlo Commedia – Don Quichot a Sancho Panza
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