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EDITORIÁL
ROZKVITNUTÝ 
POPRAD

Poprad je krásne mesto. Mož-
no nie každému som touto 

vetou práve ulahodila, ale na-
priek tomu skúste čítať ďalej. 
Tu som sa narodila a tu chcem 
žiť. Nikdy ma nelákala karié-
ra v  hlavnom meste a  aj keď 
som si na krátky čas odskočila 
pod Zobor, nevydržala som tam 
dlho. Chýbalo mi naše mesto. 
Jeho krásy, príroda - všetko 
„len na skok“ ďaleko. Chýbalo 
mi mesto, ktoré z  jednej strany 
lemujú Tatry. Mesto, v  ktorom 
sa autobusom do práce preve-
ziete za desať minút. Pešo vám 
to trvá len o málo dlhšie. Mesto, 
ktoré má dušu. Možno ste si prá-
ve v hlave prehrali sto dôvodov, 
ktorými by ste mi oponovali. 
Vždy ide ale o  uhol pohľadu. 
Mala som veľmi zaujímavý roz-
hovor s paňou už s úctyhodný-
mi krížikmi na chrbte. Nepozna-
li sme sa. Len sme akosi na seba 
narazili. Pred nami sme mali 
nádherný obraz. Práve totiž 
nad Popradom zapadlo slnko. 
Kráčali sme cestičkou od Gáno-
viec na starý Juh. Obe sme len 
zastali a pozerali sa. Videla som 
úžas v jej tvári a ona z tej mojej 
určite vyčítala to isté. „Nádher-
né, však,“ prehodila som. „Áno. 
Ale veď zázraky sú všade. Všade 
okolo nás. Len ich treba chcieť 
vidieť,“ odpovedala pre mňa 
veľmi prekvapivo. Rozlúčili sme 
sa a  každá pokračovala svojim 
smerom. Ach, akú veľkú má 
pravdu. Rozmýšľala som cestou 
späť. Stáva sa to nám všetkým. 
V  živote čakáme na veľké veci, 
a  pritom nevieme nájsť krásu 
v rozkvitnutej lúke, milom slove, 
úsmeve, prírode. Všimli ste si? 
Naše mesto teraz rozkvitá. A to 
nielen kvôli tulipánom a  kveti-
nám v ňom vysadeným.

Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Mesto Poprad hľadá možnosti na to, aby sa zlepšila 
kvalita ovzdušia v meste. Jednou z nich je aj znížiť 
počet áut na cestách, a to tak, aby Popradčania 

na presun mestom využívali MHD. Na tomto cieli pracuje 
mesto v  spolupráci so Slovenskou autobusovou dopra-
vou (SAD) už dlhšiu dobu. Nakúpili sa nízkoemisné auto-
busy, zmenilo sa trasovanie jednotlivých liniek i cestovné 
poriadky.

Do decembra zadarmo

Do cestovnej tarify mesto navrhlo zaradiť osobitné 
cestovné pod názvom „Cesta za zdravím.“ „Skúšobné ob-
dobie bude od 1. septembra do 31. decembra. V tomto 
čase bude MHD pre všetkých Popradčanov úplne za-
darmo,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko. 
Cieľom je zistiť, koľko cestujúcich v MHD pribudne, i to, či 
je alebo nie je potrebné navýšiť vozový park, frekvenciu 
spojov, počty kilometrov, a podobne. Ak chcete túto vý-
hodu na cestovanie v MHD využiť, je potrebné preukázať 
sa bezkontaktnou čipovou kartou. Tú si vybavíte priamo 
na autobusovej stanici. Poplatok za kartu je 5 € na 5 ro-
kov a manipulačný poplatok 1 €. Ak máte kartu zakúpe-
nú po dátume 13. decembra 2021, novú nepotrebuje-
te, v  platnosti ostáva táto. Ako povedala riaditeľka SAD 

Poprad Marianna Krajčová Gočová, karta sa vydáva pria-
mo na autobusovej stanici. „Popradčania sa preukážu 
preukazom totožnosti, fotiť sa na kartu budú priamo 
u nás v infocentre,“ povedala. Ako dodala, deti sa budú 
preukazovať dokladom o trvalom pobyte v meste Poprad. 

Po skúšobnej dobe za 10 €

Po skončení skúšobnej doby a cestovania zadarmo, 
teda od 1. 1. 2023, si budú môcť Popradčania na svojich 
kartách aktivovať cestovné s názvom „Cesta za zdravím“, 
a  to za ročný poplatok 10 €. „Starobní a  invalidní dô-
chodcovia, a tiež deti do 6 rokov, tento poplatok uhrá-
dzať nebudú,“ dodáva primátor. V praxi to znamená, že 
od budúceho roka budú môcť Popradčania jazdiť MHD 
počas 365 dní len za tento jednorazový ročný poplatok. 
Ako upresnil primátor mesta, každý mesiac bude mesto 
poskytovať prepravcovi aj zoznam ľudí, ktorí sa odhlásili 
z trvalého pobytu. „Karty im budú stornované, aby túto 
zľavu nemal nikto, kto v Poprade nebýva,“ vysvetlil.

Jednohlasné „áno“

Ako povedal Marek Modranský zo SAD Poprad, prá-
ve tento krok by mal navýšiť počet cestujúcich v MHD. 
„Za rok sme prepravili 720-tisíc cestujúcich, a  to aj 

Popradčania 
budú cestovať 
MHD zadarmo

Od septembra si naskočíte a vyskočíte z mestskej 
hromadnej dopravy (MHD) kedykoľvek to budete 
potrebovať. Nemusíte pritom zháňať drobné 
po vreckách. Stačí vám čipová karta. Na májovom 
mestskom zastupiteľstve poslanci schválili 
návrh primátora Antona Danka na cestovanie 
pre Popradčanov za zvýhodnenú tarifu. 
Od septembra do konca decembra 2022 tak budú 
Popradčania cestovať zadarmo, po tomto období 
len za symbolickú sumu 10 € ročne. 
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KOĽKO ROČNE CESTUJÚCI 
UŠETRIA?
Jednotlivci:
Dospelý: 185 €
Žiak/študent: 112 €
Dôchodca do 70 rokov: 75 €

Domácnosť:
Rodina (dvaja dospelí + dve deti nad 6 rokov): 594 €
Pár - dvaja dospelí: 370 €
Dvaja dôchodcovia do 70 rokov: 150 €

napriek pandémii. Počas súčasného trendu sa takýmto 
spôsobom vieme priblížiť k jednému miliónu ročne. Zľavu 
v tarife by mohlo využiť veľa ľudí, môže spôsobiť nárast,“ 
povedal. Poslanci pár otázok adresovali vedeniu SAD, aby 
sa uistili o  všetkých podrobnostiach a  reagovali na ten-
to návrh. „Autobusy budú voziť nie zákazníkov, ale oby-
vateľov mesta,“ povedala poslankyňa Tatiana Husárová. 
„Vnímam to ako ďalší krok k zelenému mestu, k zelenému 
Popradu. Mali by sme začať sami od seba a zmeniť svo-
je návyky. Mesto má na svojej strane loptu a prihráva ju 
obyvateľom,“ povedal viceprimátor Štefan Pčola. Návrh 
nakoniec podporili všetci prítomní poslanci mestského 
zastupiteľstva.  

 Jana Pisarčíková

AKO SI VYBAVIŤ KARTU?

Na to, aby ste mohli cestovať 
MHD zadarmo, si potrebujete 

vybaviť čipovú kartu SAD. Priamo 
na autobusovú stanicu si to zamieril 
aj Popradčan Jozef Solus, tanečník, 

tréner a výborný choreograf. 

Hneď po vstupe 
do budovy 
autobusovej stanice 
vošiel do infocentra 
v pravom rohu 
staničného vestibulu. 

Pri okienku predložil 
občiansky preukaz, 

ktorým je nutné potvrdiť 
trvalý pobyt v Poprade. 

Zamestnankyňa infocentra 
mu vydala jednoduchý 
formulár k vypísaniu. 

Po vyplnení osobných údajov 
krížikom vyznačil typ karty. Najprv 

svoju kategóriu – v jeho prípade 
ZÁKLADNÁ, a potom krížikom 

označil kolónku CESTA ZA ZDRAVÍM. 

Po odovzdaní 
formulára mu 
pracovníčka spravila 
fotografiu.  

Zaplatil sumu 5 € 
za vydanie karty 

a plus  jedno  euro 
manipulačný 

poplatok. Kartu dostal hneď do ruky, a tak 
od septembra môže auto nechať 
doma a cestovať ZADARMO 
mestskou hromadnou dopravou 
v Poprade. 

Celé to trvalo menej ako 5 minút. Ak by chcel niekto ušetriť aj tento čas o cca polovicu, môže si stiahnuť formulár zo stránky: htt‑
ps://sadpp.sk/sluzby/, vypísať ho doma, vytlačiť, podpísať a doniesť do infocentra na autobusovej stanici.

Nezabudnite si doniesť občiansky preukaz, v prípade dieťaťa do 15 rokov doklad o trvalom pobyte. 
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Už neraz ste určite niekoho počuli povedať, že Po-
prad je aj mestom športu. Okrem výnimočných 
umelcov sa vieme popýšiť aj kolískou hokeja, fut-

balom, basketbalom, hokejbalom, volejbalom, atletikou, 
džudom a inými športmi. Primátor Anton Danko na za-
stupiteľstvo predložil návrh na kandidatúru mesta na ti-
tul Európske mesto športu 2023. „Sme mesto, ktoré má 
špičkovú športovú infraštruktúru čo sa týka športu a mys-
lím si, že máme veľkú možnosť uspieť,“ povedal primátor.

Čo nám to prinesie?

Titul Európske mesto športu každý rok udeľuje Asociá-
cia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES). 
Uchádzať sa oň môžu mestá s  počtom obyvateľov 

od 25 000 do 499 999. Získaním tohto titulu podporíme 
rozvoj cestovného ruchu propagáciou mesta ako člena 
európskej siete športových miest. Na lokálnej i medzi-
národnej úrovni budeme mať možnosť vytvorenia part-
nerstiev a  prostredníctvom spoločne predkladaných 
projektov sa vytvorí možnosť na získanie dotácií. Titul 
Európske mesto športu je tiež lákadlom pre domácich 
či zahraničných sponzorov participovať na športových 
súťažiach organizovaných v meste.
Tento titul umožní Popradu podieľať sa na kongresoch 
a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu 
v priebehu roka, či získať možnosť zapojenia sa do rôz-
nych grantov Európskej komisie v kooperácii s ďalšími 
mestami Európskej únie. (jp)

V ťažkých časoch pre Ukrajinu bol primátor mesta 
Anton Danko v telefonickom kontakte s primáto-
rom mesta Užhorod pánom Bohdanom Andriyi-

vom a vyslovil mu uznanie za to, ako sa tamojšia radnica 
snaží všetkými možnými spôsobmi pomôcť vojnovým 
utečencom. Navrhol tiež primátorovi mesta Užhorod 
oficiálnu partnerskú spoluprácu. Primátor Andrijiv pre-
javil záujem o partnerstvo, čo onedlho zdokumentoval 
aj oficiálnou písomnou žiadosťou. „Po rozhovoroch 
s primátorom, jeho zástupcom i honorárnym kon-
zulom sa ukázalo, že Užhorod je nám veľmi blízky.
Mali by sme to podporiť. A verím, že keď vojna skončí, 
budeme ich môcť poznať aj k nám,“ povedal primátor 
pri prerokovávaní tohto bodu na zastupiteľstve.

Ako bude vyzerať spolupráca
Obe mestá budú spoločným úsilím vytvárať priaznivé 
podmienky na realizáciu medzinárodnej spolupráce, 
podporia priateľské kontakty ľudí a hospodárske a ob-
chodné styky medzi obomi mestami a  aktívne usku-
točnia výmeny a  spoluprácu v  oblasti hospodárstva, 
obchodu, vedy a  techniky, regionálneho rozvoja, ces-
tovného ruchu, dopravy, životného prostredia, kultúry 
a  umenia, športu, zdravia, vzdelávania, personálnych 
vecí, či v iných oblastiach spoločného záujmu a poskyt-
nú si vzájomnú pomoc v  prípade mimoriadnych situ-
ácií. Dohoda o spolupráci je uzatvorená na päť rokov, 
jej platnosť sa automaticky predlžuje, až kým ju jedna 
zo strán nevypovie písomne.  (jp)

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci schvaľovali aj kandidatúru mesta Poprad 
na titul Európske mesto športu. 

Poprad 
chce byť 

Európskym 
mestom 

športu 

Poprad si „podal 
ruky“ s Užhorodom

Po ostatnom mestskom 
zastupiteľstve má mesto 
Poprad novú dohodu 
o cezhraničnej spoluprá‑
ci s mestom Užhorod. 
Poslanci ju schválili. 
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Projekt, na ktorý mesto žiada nenávratný finanč-
ný prostriedok, je zameraný tak na funkčnú, ako 
aj estetickú regeneráciu vnútrobloku sídliska 

s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany 
zelene.

Nové chodníky, zeleň, prvky na ihrisku

Vo vnútrobloku pri bytovom dome Svratka sa tak zre-
konštruujú existujúce chodníky, mobiliár i prvky drob-
nej architektúry. Pribudnú aj nové chodníky, spevnené 

plochy i výsadba zelene. Projekt revitalizácie zahŕňa aj 
rekonštrukciu detských ihrísk spolu s vytvorením no-
vých hracích a  cvičných prvkov a  vybudovanie oplo-
tenia zrekonštruovaného streetbalového ihriska. Ob-
novou prejde aj trávniková plocha. Vymení sa a doplní 
nové osvetlenie a zavedie sa kamerový systém.
Predpokladaný rozpočet projektu je takmer 886-tisíc 
eur, pričom spolufinancovanie mesta je
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.

(jp)

ČO EŠTE ZASTUPITEĽSTVO RIEŠILO?
- Vymenovalo do funkcie riaditeľky Centra 

sociálnych služieb na Komenského ulici Mgr. 
Janu Jonasovú s účinnosťou od 5.5.2022.

- Poslanci hlasovali o kandidátoch na Cenu 
mesta Poprad. Zo šiestich nominovaných 
napokon získali najviac hlasov Doc. MUDr. 
Ivan Solovič, CSc. a MUDr. Štefan Sámel. 
Poslanci zobrali na vedomie aj mená osobností 
ocenených Cenou primátora, ktorými 
sú František Asher, Ján Poracký, Božena 
Malovcová, Ján Verný, Dušan Nebus a Anton 
Gavel.

- Poslanci schválili nové znenie článku 2 
vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) 
2/2018 Trhový poriadok – Trhovisko na sídlisku 
Západ. Za účelom prevádzkovania tržnice 
uzatvára mesto nájomnú zmluvu. Článok 2 bol 
upravený tak, aby nebolo nutné meniť VZN pri 
každej zmene nájomcu. 

- Zastupiteľstvo schválilo celý rad prenájmov 
nehnuteľností, predaja, zámeny i prenájmov 
pozemkov, vecných bremien.

- Poslanci schválili zmenu a doplnenie VZN 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, na režijne náklady a podmienky 
úhrady obedov v školských jedálňach, 
tiež zmeny náplne kapitálových výdavkov 
i prenájmy nebytových priestorov v školských 
objektoch. 

- Odsúhlasili tiež návrh na zmenu plánu 
zasadnutí Mestskej rady mesta Poprad a 
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na rok 
2022. 

- Na záver si vypočuli správu o činnosti mestskej 
polície, a tiež správu od hlavného kontrolóra 
mesta o výsledkoch kontrol. 

Mesto chce zrevitalizovať 
vnútroblok pri Svratke 

Ministerstvo investícií, regionálneho roz‑
voja a informatizácie Slovenskej republiky, 

vyhlásilo koncom decembra otvorenú 
výzvu na predkladanie žiadostí o nená‑
vratný finančný príspevok na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach. Zastupiteľstvo 

schválilo predloženie žiadosti o tento 
príspevok. Mesto chce zrevitalizovať zeleň 

vo vnútrobloku pri bytovom dome Svratka. 
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Prežil a prekonal všetky hrôzy a ne-
bezpečenstvá vojny, v  ktorých 
nasadzoval svoj život pre našu 

slobodu, no do milovanej zeme už na-
späť nepriletel. Milan Rastislav Štefánik. 
Uznávaný astronóm, vedec, politik, 
diplomat, generál francúzskej armá-
dy a  spoluzakladateľ československé-
ho štátu. Primátor Anton Danko spolu 
s predsedom správnej rady Spoločnos-
ti M. R. Štefánika Petrom Novotňákom 
a predsedom Domu Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi Rastislavom Zache-
rom, položili vence k pamätníku jednej 
z najvýznamnejších osobností svetové-
ho formátu a novodobých dejín. 

Za šírenie dobrého mena

Po položení vencov sa sprievod pre-
sunul do Domu kultúry. Významného 
dejateľa si tam pripomenuli večerom 

Bol štvrtý máj 1919. Naspäť do svojej rodnej vlasti sa vracal minister vojny Československej 
republiky, generál Milan Rastislav Štefánik. Dvojplošník Caproni série 450 vzlietol z Campo 
Formido pri Udine ráno po 8. hodine. Štefánik sa na návrat do svojej rodnej vlasti údajne veľmi 
tešil. Nečudo. Bol Slovák telom i dušou, nepoznal lásku polovičatú. Namiesto veľkej slávy a uví‑
tania hrdinu, zahalil krajinu smútok. Lietadlo sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Prvý májo‑
vý piatok sme si v Poprade položením vencov k pamätníku i hudobno ‑dramatickým progra‑
mom s názvom Súradnice mojej duše pripomenuli 103. výročie smrti generála Štefánika. 
Primátora Antona Danka a mesto Poprad ocenili plaketou i pamätným listom M. R. Štefánika.

„BOlI  By
SME VEľMI 

RADI, KEBy SI AJ 
OSTATNé MESTá 
NA SlOVENSKU

TAKTO PRIPOMÍNAlI 
VZácNE DNI M. R. 

ŠTEFáNIKA." 
Predseda správnej rady 

Spoločnosti M.R. Štefánika.

Súradnice 
Štefánikovej 
duše
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venovaným spomienke na jeho život a  dielo. Súčas-
ťou programu bolo i  ocenenie tých, ktorí vlastným 
úsilím prispeli k tomu, aby sa na M. R. Štefánika nikdy 
nezabudlo. Predseda správnej rady Spoločnosti Mi-
lana Rastislava Štefánika, generálmajor vo výslužbe 
Peter Novotňák pri tejto príležitosti ocenil pamätnou 
plaketou M. R.  Štefánika aj primátora mesta Anto-
na Danka a  ďakovným listom M. R.  Štefánika i  mesto 
Poprad za šírenie jeho dobrého mena. Primátor An-
ton Danko si z rúk predsedu Domu Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi Rastislava Zachera prevzal aj Cenu 
Matice slovenskej za vynikajúcu spoluprácu s mestom 
Poprad a za podporu jej aktivít. „Toto ocenenie patrí 
nielen mne, ale aj našim poslancom, no najviac všet-
kým Popradčanom. Myslím si, že bolo našou povinnos-
ťou postaviť takýto krásny pamätník a postarať sa tak 
o  pamiatku M. R.  Štefánika a  spoločne si pripomínať 
najväčšieho syna nášho národa,“ povedal Anton Dan-
ko. „Boli by sme veľmi radi, keby si aj ostatné mestá 
na Slovensku takto pripomínali vzácne dni M. R. Štefá-
nika,“ zhodnotil Peter Novotňák.

Súradnice mojej duše

Po odovzdávaní cien sálu Domu kultúry zalialo ti-
cho. Návštevníci sa naplno ponorili do životného prí-
behu Štefánika. Postavy v hudobno -dramatickom diele 
stvárnili študenti popradských stredných škôl i umelci 
z  podtatranského regiónu. Všetko prebehlo pod re-
žisérskou taktovkou Tatiany Husárovej. „Blahoželám 
a  za nás všetkých ďakujem Tatiane. Bolo to krásne, 
poučné a myslím si, že toto predstavenie by mali vidieť 
všetci študenti," dodal primátor.

Jana Pisarčíková

V meste Poprad Štefánika 
pripomína nielen pamätník 
a  busta v  nadživotnej veľ‑
kosti, ale i  ulica a  pamätná 
tabuľa pri ruži s menom Ge‑
nerál Štefánik, ktorá bola vy‑
šľachtená v roku 1931 Jánom 
Böhmom z  odrody Brilant. 
Viac ako tri metre vysoký pa‑
mätník na Štefánikovej ulici 
pred Okresným súdom bol 
odhalený pred dvomi rokmi. 
Mesto Poprad toto umelecké 
dielo venovalo jeho vzneše‑
nej a večnej pamiatke.
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Asi po prvýkrát vôbec sa v  popradskej Aréne 
posledný májový piatok zišli takmer všetci 
zdravotnícki pracovníci spolu v  rovnakom čase 

a na jednom mieste. Priamo od primátora mesta do-
stali po dve voľné vstupenky na Koncert vďaky v poda-
ní umeleckého súboru Lúčnica. „Mesto Poprad a jeho 
obyvatelia za našimi zdravotníkmi v týchto ťažkých ča-
soch vždy stáli, podporovali ich a bude tomu tak aj na-
ďalej. Skláňam sa pred všetkými, ktorí bojovali o naše 
zdravie i životy počas extrémnej záťaže, aj na úkor svo-
jich vlastných potrieb, rodiny, osobného života a mno-
hokrát i  vlastného zdravia,“ povedal v  úvodnom prí-
hovore primátor mesta Poprad Anton Danko.

Ani chvíľku nezaváhali

Umelecký vedúci Lúčnice Mikuláš Sivý netajil, 
že keď ich primátor oslovil s  ponukou vystupovať 
pre zdravotníkov, ani chvíľku nezaváhali. „Požiadav-
ku sme ihneď akceptovali. Potešili sme sa, že primátor 
vymyslel takúto akciu. Veľmi rýchlo sa na koronavírus 
zabudlo a nejako sme sa ani nestihli zdravotníkom po-
ďakovať. Práve preto sme im chceli povedať ďakujeme 
aj za súbor Lúčnica. Veríme, že na chvíľku zabudnú 
na všetky problémy,“ povedal.

Mesto sa poďakovalo 
zdravotníkom 
Núdzový stav ich postavil pred situáciu, na ktorú nemali vopred vypí‑
saný recept. Pracovali nepretržite, pod extrémnym tlakom, v nároč‑
ných podmienkach. Odolávali zvýšenému náporu pacientov. Odložili 
na druhú koľaj svoje vlastné potreby, rodiny, osobný život i vlastné 
zdravie, len aby zachránili životy nás ostatných. Primátor mesta An‑
ton Danko sa vystúpením Lúčnice poďakoval za celé mesto Poprad 
zdravotníkom za ich namáhavú prácu počas pandémie.
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Z každého rožku trošku

Celá výprava Lúčnice mala sedemdesiatsedem 
členov, 20 tanečných párov i  14-členný orchester. 
„Prvýkrát v  tejto sezóne sme predstavili choreogra-
fický prierez z tvorby profesora Štefana Nosáľa. Jeho 
choreografie si diváci sami pýtajú a s týmto progra-
mom vystúpime aj na festivale v  Detve,“ prezradil 
Sivý. Program bol zložený z každého kraja Slovenska. 
„Sú tam tance z  Podpoľania, z  východného Sloven-
ska, Horehronia, a  tiež aj z  Myjavy. Scénický tvar 
programu vychádzal z  bohatých umeleckých tradí-
cií nášho ľudu, z prostredia roľníckeho, pastierskeho 
i remeselníckeho,“ dodal.

Klenot slovenského folklóru

V Aréne sa zišli asi dve tisícky ľudí. Program Lúčni-
ce dojímal k slzám i ohuroval výkonom. Na záver znel 
halou neutíchajúci potlesk a súbor si od divákov vy-
slúžil aj standing ovation. „Povolanie zdravotníka je 
náročné, je to poslanie, nehovoriac o tom, čo zažívali 
počas pandémie. Naozaj im patrí veľká vďaka. Majú 

môj obdiv. Lúčnica je slovenský klenot a  predstave-
nie bolo nádherné. K  folklóru mám blízko, pretože 
moja manželka jedenásť rokov tancovala v Letničke. 
Zdravotníci si to od nás bez pochýb zaslúžili,“ uzavrel 
primátor Anton Danko.

Redakcia a Jana Pisarčíková

„ScéNIcKÝ TVAR PROGRAMU VycháDZAl 
Z BOhATÝch UMElEcKÝch TRADÍcIÍ 

NáŠhO ľUDU, Z PROSTREDIA
ROľNÍcKEhO, PASTIERSKEhO 

I REMESElNÍcKEhO.“ 
Umelecký vedúci Lúčnice Mikuláš Sivý
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Oliver Ondráš je rodený Popradčan. Fotiť napl-
no začal najprv ako novinár v  jednej z  regio-
nálnych redakcií. „V  tom 

čase ma to ale vôbec nebavilo, 
pretože mi to sťažovalo písanie 
a  nemali sme v  redakcii dobrý 
fotoaparát. Bol som z  toho ne-
šťastný. K  serióznejšiemu foto-
grafovaniu ma priviedol môj 
kamarát Daniel Lipár. Mal dobrý 
foťák a raz sme sa stretli na žen-
skom basketbale. Požičal mi ho 
aj s  objektívom na polovicu zá-
pasu. A vtedy sa mi to zapáčilo,“ 
spomína si Oliver.

Učarovali mu dokumenty

Investoval teda do lepšieho fotoaparátu a objektí-
vov. Angažoval ho ženský basketbalový klub. „V tom 
čase som pre nich robil niečo podobné ako dnes 
marketéri. Teda rozhovory s  trénermi, hráčkami, aj 
keď youtube bol ešte v plienkach, ja som tam už ve-
šal videá,“ dodáva. Takto fungoval niekoľko rokov, 
až kým sa nedostal do Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky. Odvtedy fotil už profesionálne. Ako Oliver 

povedal, každý fotograf si prejde určitými fázami vý-
voja. U neho to bol najprv šport, potom portréty a re-

portážne fotografie a  dnes sa 
venuje dokumentárnej tvorbe. 
„Fotiť dokument je podľa mňa 
top v  rámci fotografovania. 
Chce to veľa skúseností, trpez-
livosti, vytrvalosti, aj citu, času, 
je to veľmi ťažké a nedocenené. 
Na Slovensku nie sú docenené 
ani iné druhy fotografií, nieto 
ešte dokumentárne snímky,“ 
hovorí.

365 aj 100 krát 100

Oliver sám o sebe hovorí, že 
je fotografom, ktorý musí mať 

stanovený nejaký cieľ. Do prvého väčšieho projektu 
sa pustil v roku 2015. „Každý deň v roku, čiže 365 dní, 
som fotil jedného človeka. V tom čase bol rok Ľudoví-
ta Štúra pri príležitosti 200 rokov od jeho narodenia. 
Na záver som z týchto portrétov poskladal práve jeho 
podobizeň. Bola to pocta národnému dejateľovi.“ 
Fotil tiež podtatranských básnikov. V  popradskom 
podchode zorganizoval výstavu. Ako hovorí, vtedy 

Zub času 
stvárnil 

na fotkách 
Popradčan Oliver Ondráš. Svoju absolútne prvú fotografiu urobil sovietskym fotoaparátom 
s názvom Smena 8M, keď mal asi jedenásť rokov. Neskôr ho ku fotografovaniu priviedla 
práca novinára. V tom čase by ale fotoaparát najradšej zahodil do koša. Neskôr snímky zho‑
tovoval pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Vydal „mrazivú“ publikáciu o otužilcoch. 
Momentálne sa venuje dokumentárnej fotografii.  Vyše päť rokov pracoval na úspešnom 
foto projekte iba preto, aby ľuďom ukázal, ako starnú. 
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bol prekvapený, že jeho fotografie takmer trištvrte roka 
nikto nezničil. Na projekte, ktorým sa aktuálne zvidi-
teľnil, pracoval vyše päť rokov. „Jeho názov je 100 krát 
100. Fotil som sto ľudí, od jedného do sto rokov, zo sto 
miest a  obcí Slovenska. Posledná fotka vznikla v  apríli 
tohto roka. Išlo o rôznych ľudí, najviac ich je z východné-
ho Slovenska a zo Spiša, pretože sa považujem za pat-
riota. Sú tam aj ľudia z Holíča, z najvýchodnejšej dediny 
Nová Sedlica, ale aj z juhu Slovenska - Komárna, Galanty 
a podobne. Hlavným zmyslom projektu bolo ukázať, ako 
ľudia starnú. Je to akési memento mori.“

Príbehy ľudí

Na prvú fotografiu projektu zachytil historičku a spi-
sovateľku Noru Baráthovú v  jej domácej knižnici. „Keď 
išlo o známu osobu, nevolil som fotenie v exteriéri. Na-
príklad Levoča je známa najstaršou kresťanskou pú-
ťou, ale aj slepeckou školou. Tam som odfotil nevidiacu 
dámu s  jej psíkom pod Mariánskou horou.“ Zachytil aj 
príbehy ľudí. „V dedine Macov som fotil ex Popradčan-
ku, ktorá sa stará o choré a staré kone. Má tam pre nich 
farmu. V Galante to bol zase mladý boxer. Vo Važci pán, 
ktorý strihal ovce. Nešiel som prvoplánovo, takže súčas-
ťou projektu sú v drvivej väčšine aj obyčajní ľudia.“ Ma-
gický bol preňho absolútne posledný záber. Keď sa pro-
jekt blížil ku koncu, ostávalo mu nafotiť tých najstarších 
ľudí. Nebola to jednoduchá výzva. „Mali mať od 85 rokov 
vyššie. Bolo ťažké hľadať ich. Ľudia na dedinách sa fotiť 
nechceli. Tak mi napadlo obvolať domovy dôchodcov. 
Tam sú ľudia akýsi viac ochotní. Všade boli veľmi ústreto-
ví a našli zaujímavých ľudí. Napríklad jedného známeho 
hudobníka z Nových Zámkov, ktorý fajčil fajku - na fotku 
geniálny typ. Posledný domov dôchodcov som navštívil 
v Žiari nad Hronom. Tam mi našli 98-ročného pána a on 
bol bývalý fotograf. Už veľmi nevnímal, ale bolo to skve-
lé, že som mohol projekt takto symbolicky zakončiť. Sám 
som fotil fotografa. Z toho som bol dojatý.“ Celý projekt 
chce Oliver uverejniť v rámci svojej knihy, ktorá je už po-
maly pripravená na finalizáciu.

Viac emócií

Popradský fotograf je známy aj svo-
jou láskou k čiernobielej fotografii. Ako 
povedal, farebná fotografia ho často 
ruší. „Mnohí fotografi hovoria, že ak 
chceš zachrániť fotku, tak ju jednodu-
cho prevedieš do čiernobielej verzie, 
aby si po sebe zakryl nejaké chyby. Áno, 
je to tak, ale ja to robiť nezvyknem. Ak 
fotografia pre mňa nie je dobrá, jedno-
ducho ju vyhodím. Čiernobielu mám 
rád, lebo je v  nej viac emócií, nevy-
rušuje ma farebný smog a  mám viac 
možností porozmýšľať nad fotkou a jej 
príbehom.“ Napriek tomu, že Oliver má 
za sebou už pár úspešných fotoprojek-

tov i vydanie knihy, nikdy na žiadne kurzy fotenia necho-
dil. Paradoxne až doteraz. „Teraz, keď už fotím 12 rokov, 
tak som začal chodiť na workshopy, ale už k poriadnym 
majstrom, ako je napríklad Antonín Kratochvíl. Je to sve-
tový fotograf. Prihlásil som sa preto, lebo tou fotkou už 
naozaj žijem. O každej veľmi premýšľam a učím sa nové 
veci. Na svete je strašne veľa dobrých fotografov. Tým, že 
existujú sociálne siete, viem ich sledovať krok po kroku, 
čo robia, fotia. Je to pre mňa naplňujúce. Žijem fotogra-
fiou veľmi intenzívne.“

Nikdy som na sebe nemala nohavice

Oliver prezradil aj to, do akých ďalších projektov sa už 
pustil. Aktuálne fotí lesbický pár, a  tiež horských nosi-
čov. „V najbližších mesiacoch chcem rozbehnúť projekt 
s názvom Nikdy som nemala na sebe nohavice. Existujú 
také ženy na Slovensku. Sú to poväčšine babičky z rázo-
vitých dedín, ako je Lendak, Liptovská Teplička, Šuňava. 
Chcem to zmapovať. Budú to portréty a k tomu mi dú-
fam povedia pár slov, prečo sa nikdy neodhodlali ob-
liecť si nohavice,“ prezradil. Povenovať sa chce aj cirkvi 
a folklóru. „Som liberálny, otvorený človek a veľa vecí sa 
snažím pochopiť. Ako napríklad niektoré slovenské reá-
lie. Prečo má viera také hlboké korene a cirkev takú moc? 
Prečo je folklór takým fenoménom? Chcem navštíviť tri 
veľké letné festivaly - Myjava, Východná a  Detva, i  ne-
jaké menšie, a chcem sa venovať ľuďom okolo folklóru, 
aby som zistil, prečo to robia, aké emócie v nich ľudový 
tanec a spev vyvoláva. Ďalšie projekty mám v hlave, ale 
potrebujem na ne čas.“

Viac povie kniha ako cena

Ak by ste v tomto článku čakali dlhý stĺpček s radou 
ocenení, ste na omyle. „Ja zásadne nesúťažím. Fotogra-
fia je veľmi subjektívna vec. Každému sa páči niečo iné. 
Myslím si, že väčšina Slovákov nevie oceniť dobrú fotku, 
a  preto súťaže neriešim. Nepovažujem ich za dôležité. 
Radšej sa zviditeľním dobrou knihou alebo projektom,“ 
uzavrel.

Jana Pisarčíková
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FOTO: mesto Poprad, Ivona Irhová

Na cyklistu s  výnimočným talentom, ktorý aj na-
priek svojmu hendikepu dokázal pretekať aj me-
dzi zdravými športovcami, si spomenuli predpo-

slednú májovú nedeľu v Lučivnej.  Uskutočnil sa nultý 
ročník cyklistického podujatia, na ktorom si cyklisti uc-
tili Adriánovu pamiatku. Podujatie bolo súčasťou 4. kola 
Východ road ligy. Iba ťažko sa zúčastneným pozeralo 
na Adriánov odstavený bicykel a  cez neho prevesený 
dres na pódiu.  „Aďko bol vždy súčasťou týchto pre-
tekov. Jazdil na bicykli, ktorý tu môžete vidieť a ani si 
neviete predstaviť, ako rada by som ten bicykel vide-
la medzi vami a aj to číslo 201, ktoré mu bolo pridele-
né a má ho aj na drese. Dúfam, že Adriánko je pri nás 
a všetkým vám drží palce, aby ste sa vrátili z tej trate 
zdraví a šťastní. Ďakujem všetkým,“ prehovorila k cyk-
listom mama Adriána Babiča, Mária Babičová. 

Takmer 200 pretekárov

Rozkrútiť kolesá na Adriánovú pamiatku prišlo 
takmer 200 pretekárov.  „26. mája sa stala hrozná tra-
gédia, pri ktorej odišiel krásny, mladý človek, dobrý 
chlapec a  vynikajúci športovec. Som rád, že sa tento 
nultý ročník podarilo zorganizovať a chcem sa poďa-
kovať všetkým, ktorí sa o  to pričinili. Myslím si, že je 
našou povinnosťou, aby sme si jeho pamiatku pripo-
mínali,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko. 

Tri tridsať kilometrové okruhy

Riaditeľkou memoriálu bola Lenka Litvínová Ilavská, 
ktorá Adriána ako cyklistu poznala najlepšie. Bola jeho 
trénerkou. Hneď na začiatku vyslovila vieru v to, že Aďko 
je na podujatí po celý čas s nimi. „Taktiež sa chcem po-
ďakovať Národnému športovému centru, ktoré je na-

Kolesá roztočili 
pre Adriána 

Babiča
Určite sa na nich zhora pozeral a poriadne im fan‑
dil. Skromný cyklista spod tatranských štítov. Asi 
týmito slovami by sa dal charakterizovať Poprad‑
čan Adrián Babič. Odmalička sa venoval rôznym 

športom. Basketbalu, futbalu, no jeho najväčšou 
športovou láskou sa nakoniec stala cyklistika. Na‑

rodil sa s 86‑percentnou stratou sluchu na obe uši. 
Vďaka načúvaciemu aparátu a množstvu logope‑

dických cvičení dokázal počuť i rozprávať. Z Turec‑
ka sa zo svojich posledných Majstrovstiev Európy 

nepočujúcich vrátil so štyrmi medailami. Hneď 
niekoľko mesiacov na to ale prišiel o život po zráž‑

ke s autom počas tréningu. Tragédia sa odohrala 
na križovatke na ceste prvej triedy medzi Prešo‑

vom a Košicami pri odbočke na Kysak a Obišovce.
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šim veľkým spolupracovníkom a veľmi nám pomáha. 
Samozrejme, všetkým našim partnerom, medzi nimi aj 
mestu Poprad.“  Na pretekárov čakali tri 30-kilometro-
vé okruhy. Trasa smerovala z Lučivnej do Štrby cez Va-
žec a cez Tatranskú Štrbu späť do Lučivnej. Na Adriána 
si účastníci nezaspomínali iba formou pretekov, ale aj 
sprievodnými podujatiami. 

Nezabudneme 

Adrián mal k  bicyklom blízko už od mala. Keď 
mal osem rokov, otec mu poskladal trialový bicykel 
a do sedemnástich rokov sa venoval cyklotrialu. Keď sa 
už nemal kam posunúť, začal jazdiť na horskom bicyk-
li. Ako mladému cyklistovi sa mu podarilo získať množ-
stvo ocenení. Napriek svojmu 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 oce-
nenie pre najúspešnejšieho znevýhodneného športov-
ca Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. Stal 
sa juniorským Majstrom Slovenska v zimnom triatlone, 
víťazom Slovenského pohára v  cestnej cyklistike v  se-
zóne 2019 a juniorským Majstrom Slovenska v zimnom 
triatlone. Ako sám pre posledný rozhovor v Mesačníku 
Poprad povedal, najväčšiu radosť vždy mal, keď sa vrátil 
po poriadnom tréningu domov a mohol si oddýchnuť. 
Škoda, že sa tak nestalo aj 26. mája 2021.

jp, TV Poprad   

Takmer sto seniorov zo všetkých popradských denných cen-
tier predposledný májový pondelok nasadlo do autobu-

sov a vyrazilo za už žiadaným týždňovým oddychom priamo 
do Bardejovských kúpeľov. S  nápadom organizovať liečebný 
pobyt pre seniorov aktívnych v  popradských denných cen-
trách, prišiel primátor Anton Danko už v roku 2004. „Som veľmi 
rád, že naši dôchodcovia tento pobyt využívajú. Myslím si, že 
práve oni sú tí, ktorí si poriadny oddych zaslúžia najviac. Sme 
jedinou samosprávou na celom Slovensku, ktorá takýto lie-
čebný pobyt pre dôchodcov pripravuje a hradí aj všetky nákla-

dy,“ povedal pri-
mátor. Na pobyt 
seniori vyrazili 
už po 16-tykrát. 
„Veľmi sa tešíme, 
že po pandémii 
môžeme pokračo-
vať v tejto tradícii. 
Z každého denné-

ho centra išlo 12 ľudí, čo je dokopy 96 seniorov. Okrem proce-
dúr ich čakal aj pekný sprievodný program. Žiadneho seniora 
to nestálo ani jedno euro a tešíme sa, že sme ostali verní tejto 
tradícii,“ povedala vedúca sociálneho odboru Petra Závacká. 
Seniori prešli v piatok aj testovaním na koronavírus.

Keď sa tradícia pobytov zakladala, odchádzal z Popradu iba 
jeden autobus. Od roku 2016 sú to už dva. Radosť neskrývali 
ani seniori. „Sme veľmi šťastní, pretože sme boli dlho odizolo-
vaní, nestýkali sme sa. Veľmi pekne chcem poďakovať primá-
torovi za to, že sme sa mohli ísť trošku zrekreovať a oddýchnuť 
si. Ďakujeme ešte raz,“ povedala Alžbeta Kudelová z denného 
centra vo Veľkej. Rovnako sa z pobytu tešili aj seniori z denného 
centra Poprad -Stráže. „Veľmi chcem poďakovať vedeniu mes-
ta a  sociálnemu odboru mestského úradu, že sme sa mohli 
zúčastniť tohto zájazdu. Naozaj veľká vďaka, už len preto, že 
ostatné mestá to takto nerobia,“ povedala Anna Lasková. Pri-
pojili sa aj seniori z denného centra v Matejovciach. „Celé naše 
matejovské osadenstvo je veľmi spokojné a ďakujeme mestu,“ 
povedal Ján Hrebeňár. (red., jp)

Popradskí seniori 
načerpali sily 

v Bardejovských 
kúpeľoch
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Mesto Poprad oznamuje svojim občanom, že distri-
búcia rozhodnutí za miestny poplatok za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné odpady a  miestne 

dane na rok 2022 v meste Poprad, prebieha v tomto roku 
aj doručovaním do vlastných rúk zamestnancami Mesta 
Poprad.

Je dôležité, aby každá domácnosť (dvere do bytu), ako 
aj poštová schránka boli označené menovkou.

Písomnosť určená do vlastných rúk bude vydaná len ad-
resátovi, prípadne osobe splnomocnenej na prijímanie ta-
kýchto písomností. Písomnosti sú doručované v pracovných 
dňoch v čase od 16:00 hod. do 20:00 hod., v sobotu od 09:00 
hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 14:00 hod. do 20:00 hod. 
Pri preberaní písomností predložte svoj doklad totožnosti.

Doručovateľ bude zreteľne označený menovkou - logom 
mesta a svojim menom.

V prípade neprevzatia úradnej písomnosti určenej do vlast-
ných rúk, bude správca dane následne túto písomnosť do-
ručovať podľa § 30 a § 31 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov prostredníctvom pošty.

Predpokladaný termín ukončenia doručovania zamest‑
nancami mesta je 30. jún 2022.

OZNAM

V mesiaci jún sa uskutočnia stretnutia obyvateľov 
s primátorom mesta, viceprimátormi, vedúcimi pracovník‑
mi MsÚ a riaditeľmi mestských organizácií. Termíny:
•	 06.06.2022 o 16:30 hod., vo veľkej zasadačke Mestského 

úradu na prízemí, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade 
(pre sídlisko ZÁPAD a CENTRUM)

•	 13.06.2022 o 16:30 hod., v školskej jedálni Základnej školy 
s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 v Poprade (pre síd-
lisko JUH III.)

•	 15.06.2022 o 16:30 hod., v školskej jedálni Základnej školy 
s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17 v Poprade 
(pre sídliská JUH I., II., V., VI.)

•	 16.06.2022 o 16:30 hod., na radnici, Strážske námestie 
536/19 v Strážach pod Tatrami (pre mestskú časť STRÁŽE 
POD TATRAMI)

•	 20.06.2022 o 16:30 hod., v jedálni Základnej školy s mater-
skou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 
Poprad-Veľká (pre mestskú časť VEĽKÁ)

•	 21.06.2022 o 16:30 hod., v divadelnej sále, Sobotské ná-
mestie 1744/38 v Spišskej Sobote (pre mestskú časť SPIŠSKÁ 
SOBOTA)

•	 22.06.2022 o 16:30 hod., v jedálni Základnej školy s mater-
skou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad-Matejovce 
(pre mestskú časť MATEJOVCE)

Oznam o verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta Poprad

Inzercia - 1/4 16 01 06 2022
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Poprad je prvým mestom na Slovensku, ktoré má 
v policajnej flotile štyri elektrické motocykle. „Prvé 
dve motorky boli určené našim dámam z mestskej 

polície, boli menej výkonné, a  preto sme sa rozhodli, 
že objednáme výkonnejšie pre chlapov," povedal pri-
mátor mesta Poprad Anton Danko. „Chceme zelenšie 
mesto a  aj to patrí k  tomu. Nie je to len fotovoltaika, 
ktorú chceme na mestskom úrade, ale aj elektrické do-
pravné prostriedky, či už motorky, bicykle alebo skút-
re. Myslím si, že ľudia to budú kvitovať viac, ako keby 
policajti jazdili s  benzínovými motorkami. V  tomto 
trende budeme pokračovať, a to nielen v rámci moto-
riek. Prejsť by sme chceli aj na elektromobily.“

Rýchlejšie na mieste

Náčelník mestskej polície Marián Gardoš z nových 
motoriek neskrýval radosť. A to nielen pre ekonomiku 
a ekológiu. „V dnešnej dobe mestá, ako je Poprad, trá-
pia dopravné zápchy. V  mnohých prípadoch je práve 
toto dopravný prostriedok, s  ktorým sa vieme opera-
tívne dostať na miesta, na ktoré sa to žiada. Motorky 
budú nasadené na území celého mesta,“ povedal.

Aj s defibrilátorom

Motorky sú schopné na jedno nabitie prejsť sto kilo-
metrov. Najvyššia jazdná rýchlosť je 90-tka. Jedna elek-
tromotorka spolu s polepmi, bočným kufrom i kufrom 
na prilbu a majákmi, stála päť tisíc eur. Má dokonca aj 
bonus navyše. „Motorky sú vybavené defibrilátorom, 
tak ak si to situácia vyžiada, vieme poskytnúť aj prvú 
pomoc,“ dodáva Gardoš. V  prvej fáze budú motorky 
fungovať len počas dňa. Náčelník polície nevylúčil, že 
neskôr budú nasadené aj na nočných hliadkach.

(jp)

Do služby povolali dve nové 
elektrické motorky 
Pomôžu rýchlejšie zasiahnuť, dostať sa na miesto a v neposlednom rade šetria životné prostre‑
die. Vedenie mesta Poprad spravilo ďalší krok k zelenej budúcnosti. Flotilu mestskej polície roz‑
šírilo o dve nové elektrické motorky. 

Inzercia - 1/4 16 01 06 2022
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Celý príbeh odštartoval, keď sa 
v budove bývalej meštianskej 

školy na Ulici Popradskej brigády 
stretli prví žiaci i učitelia slovensko

‑nemeckej bilingválnej sekcie. Písal 
sa vtedy rok 1991. Na slávnostnej 

akadémii v polovici mája, si nielen 
pripomenuli 30 rokov od založenia 

sekcie, ale za účasti nemeckej veľ‑
vyslankyne Barbary Wolf odovzda‑

li aj maturitné vysvedčenia. 

Na začiatku dve triedy a v nich 36 žiakov. Týžden-
ne mali 20 hodín nemčiny, aby zlepšili svoje ja-
zykové znalosti a zvládli v tomto jazyku aj ma-

tematiku, fyziku, biológiu, dejepis, či chémiu. Tridsať 
rokov existencie bilingválnej sekcie v Poprade i úspeš-
nosť jej absolventov potvrdzujú, že sa zrodil naozaj 
úspešný projekt.

Nemecko ‑ slovenská maturita

Na vzniku bilingválnej sekcie sa podieľal Ernst Kir-
chberg. Funkciu riaditeľa Gymnázia na Ulici Domi-
nika Tatarku zastával Dušan Nebus. Po prvom škol-
skom roku sa druháci presťahovali do Základnej školy 
na Dostojevského ulici a  prváci do objektu ZŠ na Ul. 
mládeže. Zo Spolkovej republiky Nemecko prišli ďalší 
učitelia a druháci začali s vyučovaním niektorých pred-
metov v nemeckom jazyku. Významné bolo rozhodnu-
tie o zmene sekcie na plnohodnotnú bilingválnu školu 
s nemeckou a slovenskou maturitou.

Prvá študentská rada, výmena i časopis

V  školskom roku 1993/1994 sa priestory sekcie pre-
sunuli do bývalej škôlky na Levočskej ulici. Vznikla aj 
prvá študentská rada a  začal sa vydávať dvojjazyčný 
časopis Bilinky. Žiaci tretieho ročníka zažili prvú výme-
nu so školou v Nemecku - v Lübzi. V ďalších rokoch už 
takú možnosť mala každá trieda. Vznikla partnerská 
spolupráca so školami v Kyritzi a Westerstede, neskôr 
pribúdali ďalšie. V  roku 1996 školu opustili prví ma-
turanti. V školskom roku 1997/1998 sa štvrtáci zúčast-
ňovali na praxi v  nemeckých firmách a  inštitúciách. 
V roku 2003 sa bilingválna sekcia opäť sťahuje, tento-
krát do bývalých kasární na Rovnej ulici. Tu ich už čaka-
la aj veľká miestnosť pre nemeckú knižnicu.

Spojená škola na Ulici Dominika Tatarku

V  roku 2008 bola rozhodnutím Krajského školského 
úradu v Prešove zriadená Spojená škola na Ulici Do-
minika Tatarku v  Poprade, ktorá spojila štvorročné, 
bilingválne a osemročné gymnázium so Základnou 
školou na Ulici mládeže. Bilingválna sekcia sa pre-
sťahovala do budovy na spomínanej ulici, kde sa na-
chádza aj v  súčasnosti. V  roku 2009 škola z  rúk veľ-
vyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku 
Axela Hartmanna prevzala plaketu PASCH (Schulen 
- Partner der Zukunft). Bilingválna sekcia sa tak aj for-
málne stala súčasťou iniciatívy spájajúcej okolo 1800 
rôznych typov škôl na celom svete, v ktorých prím hrá 
nemecký jazyk.

Od dvoch k desiatim triedam

V školskom roku 2010/11 došlo k zmene v nemeckých 
maturitných skúškach. Začala sa realizovať tzv.  cen-
trálna maturita, ktorá prináša rovnaké maturitné pí-
somky z nemecky vyučovaných predmetov na školách 
podobného typu v  krajinách strednej a  východnej 
Európy. Postupne dochádza k zmene systému z troch 
na dve triedy v ročníku – od školského roku 2015/2016 
je v bilingválnej sekcii desať tried. Naďalej pokračujú 
výmenné pobyty, medzinárodné projekty v  Bad Ma-
rienbergu a s Dathe -Gymnáziom v Berlíne, konajú sa 
dni vedy a dni divadla, mediálny deň, ples bilingvalis-
tov, exkurzie. Žiaci i  učitelia sa stále aktívne zapájajú 
do nových súťaží a projektov, odkiaľ prichádzajú s vý-
bornými umiestneniami.
 

Tridsať kapitol života 
slovensko-nemeckej 
bilingválnej sekcie
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 ŠTVRTKY

SOBOTY

www.poprad.sk 
www.kultura.poprad.sk
www.visitpoprad.sk
DOM KULTÚRY 052/77 222 55
MIK 052/ 43 611 92 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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30.
06.

07.
07.

14.
07.

21.
07.

28.
07.

11.
08.

18.
08.

25.
08.

01.
09.

20:30 hod. Letisko Poprad 

NOC A DEŇ

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

POLEMIC

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EGO & MAJSELF 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

PETER BIČ PROJECT 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EMA DROBNÁ 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

DESMOD 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GLADIÁTOR

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

HEX

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

BUTY

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

JOZEF HOLLY
Záverečný koncert PKL 2022 a zároveň 
otvárací koncert POPRADSKEJ 
HUDOBNEJ JESENE
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční 
v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade  

01.
07.

24.
06.

08.
07.

15.
07.

22.
07.

29.
07.

12.
08.

19.
08.

26.
08.

02.
09.

ŠTVRTKY

Vážení Popradčania 
a návštevníci nášho mesta!

Leto prináša do Popradu každoročne aj letný 
festival kultúry a umenia Popradské kultúrne 
leto. Má svoju dlhoročnú tradíciu a stalo sa už 
vychytenou značkou medzi akciami tohto druhu 
v rámci Slovenska. Dôkazom je skutočnosť, že 
mnohí umelci najvyššieho rangu sa sami po-
núkajú, chcú vystupovať práve v Poprade z via-
cerých dôvodov. Je to veľké a kvalitné pódium, 
útulné priestranstvo v medzikostolí s dobrou 
akustikou, vysoká úroveň ozvučenia, osvetlenia 
a celého poskytnutého zázemia vrátane profesi-
onálnej organizácie. Ale najviac zo všetkého sa 
tešia mimoriadne vysokej návštevnosti, celkovej 
atmosfére, vyspelosti a vďačnosti obecenstva.

O vysoké renomé Popradského kultúrneho 
leta ste sa teda zaslúžili predovšetkým Vy, milí 
Popradčania!  Váš záujem o kultúrne vyžitie 
počas letných večerov v centre mesta bol 
pretavený do rekordnej návštevnosti v minu-
lom roku. Ani toto leto sme Vás preto nechceli 
sklamať a namiešali sme pre Vás mimoriadne 
atraktívny program. Z dôvodu šetrenia nákladov 
sme síce upustili od siedmich programových 
dní v týždni, ale skrátená verzia na štyri dni od 
štvrtku do nedele každý týždeň, ponúkne tie 
najúspešnejšie a osvedčené žánre: popové 
a rockové koncerty, revivaly, rozprávky pre deti, 
divadelné predstavenia a folklór.

Vďaka dôkladnej príprave, ktorá trvala takmer 
pol roka, sa v Poprade opäť budú uchádzať 
o Vašu priazeň nielen výnimočné zahraničné 
telesá, ale aj špičkové slovenské kapely. Otvárací 
koncert PKL 23. júna obstará legenda slovenskej 
populárnej hudby, skupina NO NAME. Táto 
formácia má na svojom konte 14 vydaných 
albumov a niekoľko fenomenálnych hitov, 
ktoré sú hrané v rádiách už takmer štvrťsto-
ročie. Na českej hudobnej scéne je NO NAME 
najúspešnejšou slovenskou kapelou vôbec, 
v rokoch 2016 a 2017 vyhrala anketu Český 
slavík v kategórii zahraničných interpretov. Toto 
je len taká malá čerešnička na torte, o všetkých 
ďalších lákadlách, a naozaj ich nie je málo, sa 
môžete dočítať v programe PKL na ďalších 
stranách nášho Mesačníka Poprad. V dramatur-
gii PKL nechýbajú ani popradskí umelci. Sú nimi 
jubilujúce folklórne súbory Letnička a Vagonár, 
ďalej divadelný súbor Ozvena a v rámci festivalu 
Made in Slovakia sa predstavia aj viaceré po-
pradské hudobné skupiny.

Mesto Poprad ponúkne svojim obyvate-
ľom i návštevníkom letný kultúrny program, 
ktorému môže v rozsahu i kvalite účinkujúcich 
konkurovať snáď iba naše hlavné mesto. Aj to 
svedčí o tom, že nie sme len bránou do Vyso-
kých Tatier, ale aj mestom športu, kultúry 
a jedinečných zážitkov, ktoré sa dajú vychutnať 
iba v našom Poprade.

Milí Popradčania!
Všetkým Vám želám krásne leto, tentokrát už 

bez akýchkoľvek obmedzení. Užite si dni voľna, 
načerpajte nové sily, oddýchnite si. Nech múzy 
umenia na Námestí sv. Egídia Vám vyčaria 
úsmev na tvári a pohladia dušu.

Anton Danko
primátor mesta Poprad

 

PIATKY

23.
06.

Program
19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

NO NAME
Otvárací koncert PKL 2022 
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční
v ARÉNE POPRAD

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

MIRO ŽBIRKA 
Galaxis Žbirka Revival (SK)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

PINK FLOYD  
Floyd Animals – Pink Floyd Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

KAREL ZICH  
Karel Zich Revival Band (CZ)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EROS RAMAZZOTTI 
Eros Ramazzotti  Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

U2
Rejoice U2 Tribute Band Italy (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GUNS N' ROSES 
Reckless Roses - Guns N' Roses Tribute (HU)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

AEROSMITH
Eurosmith Revival (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

SHAKIRA 
Shatriba - Shakira Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

SCORPIONS 
Scorpion´s Songs Symphonic (DE)

1. 9. 2022  Kvetnica

PRIMÁTORSKÁ  DESIATKA 
Registrácia: od 08:00 hod. / štartovné : 5 € dospelí / deti 

do 15 r. ZDARMA       Otvorenie: 9:45 hod.        

                       Štart: 10:00 hod. 

AERO-MOTO

Letisko Poprad-Tatry
24.-25.6.2022
V Í K E N D
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20:30 hod. Letisko Poprad 

NOC A DEŇ

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

POLEMIC

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EGO & MAJSELF 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

PETER BIČ PROJECT 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EMA DROBNÁ 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

DESMOD 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GLADIÁTOR

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

HEX

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

BUTY

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

JOZEF HOLLY
Záverečný koncert PKL 2022 a zároveň 
otvárací koncert POPRADSKEJ 
HUDOBNEJ JESENE
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční 
v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade  

PIATKY 10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

KRAJČÍR NITÔČKA 
Divadlo pod balkónom Banská Bystrica 

10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA 
Divadlo Ofina Ružomberok

10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

O FÚZATEJ SNEHULIENKE 
Divadlo na doske Prešov 

10:00 hod. Námestie sv. Egídia

POPRADSKÁ STONOŽKA
Tvorivá dielňa

10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GAŠPARKO A RADCA Z PEKLA 
Harry Teater Banská Bystrica 

10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

O ZVIERATKÁCH NA DVORE 
Ujo Ľubo z Košíc

10:00 hod. Námestie sv. Egídia

BACILKY A VITAMÍNKY 
Hoki Poki Poprad

10:00 hod. Námestie sv. Egídia 

MALÝ PRINC
ShowDeTom Nová 
Dedinka

10:00 hod. Námestie 
sv. Egídia 

PREŠIBANÝ 
KOCÚR  
V ČIŽMÁCH
Divadlo Actores Rožňava

10:00 hod. Námestie sv. Egídia

JANKO HRAŠKO 
Ujo Ľubo z Košíc
 

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

POZEMŠŤAN
Pavol Seriš autorská inscenácia 

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

VŠETKO O ŽENÁCH 
Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková,   
Andrea Profantová 

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

NESKORO VEČER 
Talkshow Petra Marcina s hosťami Zuzanou  
Tlučkovou, Petrom Sklárom, Tomášom Bezdedom

20:00 hod. Námestie sv. Egídia

SILNÉ REČI
Stand-up comedy v podaní Jakuba Gulíka,  
Jakuba Zitrona Ťapáka, Dana Čistého 

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EXEKÚTOR V SUKNI 
Divadlo Ozvena Poprad - Stráže

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

ONE MAN SHOW OCKO 
Divadelná komédia v hlavnej úlohe   
s Romanom Pomajbom 

20:00 hod. Námestie sv. Egídia 

RANDEVÚ JÁNA SNOPKA
Talkshow Jána Snopka s hosťami Filipom Tůmom 
a Vladimírom Kobielskym  

20:00 hod. Námestie sv. Egídia

SHERLOCK HOLMES 
A ZÁHADA RODU 
BASKERVILLE 
Divadlo Actores Rožňava

20:00 hod. Námestie sv. Egídia

TOP SECRET 
Divadlo LaKomika Bratislava

25.
06.

02.
07.

09.
07.

16.
07.

23.
07.

30.
07.

13.
08.

20.
08.

27.
08.

SOBOTY

AERO-MOTO

Letisko Poprad-Tatry
24.-25.6.2022
V Í K E N D

24. 6. 2022
19:00 hod.  Vidiek 

20:30 hod.  Noc a Deň 

22:00 hod.  Odlies párty Rádia Vlna 

25. 6. 2022
15:00 hod.  Dúhalka  

16:20 hod.  Rene Rendy + Cico Band 

19:40 hod.  Lukáš Adamec

SOBOTY

Areál sa otvára o 14:00 hod.

25.
06.

02.
07.

09.
07.

16.
07.

23.
07.

30.
07.

13.
08.

20.
08.

27.
08.

06.
08.

Talkshow & kabaret

30.
06.

07.
07.

14.
07.

21.
07.

28.
07.

11.
08.

18.
08.

25.
08.

01.
09.

20:30 hod. Letisko Poprad 

NOC A DEŇ

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

POLEMIC

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EGO & MAJSELF 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

PETER BIČ PROJECT 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EMA DROBNÁ 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

DESMOD 

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GLADIÁTOR

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

HEX

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

BUTY

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

JOZEF HOLLY
Záverečný koncert PKL 2022 a zároveň 
otvárací koncert POPRADSKEJ 
HUDOBNEJ JESENE
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční 
v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade  

01.
07.

24.
06.

08.
07.

15.
07.

22.
07.

29.
07.

12.
08.

19.
08.

26.
08.

02.
09.

ŠTVRTKY

Vážení Popradčania 
a návštevníci nášho mesta!

Leto prináša do Popradu každoročne aj letný 
festival kultúry a umenia Popradské kultúrne 
leto. Má svoju dlhoročnú tradíciu a stalo sa už 
vychytenou značkou medzi akciami tohto druhu 
v rámci Slovenska. Dôkazom je skutočnosť, že 
mnohí umelci najvyššieho rangu sa sami po-
núkajú, chcú vystupovať práve v Poprade z via-
cerých dôvodov. Je to veľké a kvalitné pódium, 
útulné priestranstvo v medzikostolí s dobrou 
akustikou, vysoká úroveň ozvučenia, osvetlenia 
a celého poskytnutého zázemia vrátane profesi-
onálnej organizácie. Ale najviac zo všetkého sa 
tešia mimoriadne vysokej návštevnosti, celkovej 
atmosfére, vyspelosti a vďačnosti obecenstva.

O vysoké renomé Popradského kultúrneho 
leta ste sa teda zaslúžili predovšetkým Vy, milí 
Popradčania!  Váš záujem o kultúrne vyžitie 
počas letných večerov v centre mesta bol 
pretavený do rekordnej návštevnosti v minu-
lom roku. Ani toto leto sme Vás preto nechceli 
sklamať a namiešali sme pre Vás mimoriadne 
atraktívny program. Z dôvodu šetrenia nákladov 
sme síce upustili od siedmich programových 
dní v týždni, ale skrátená verzia na štyri dni od 
štvrtku do nedele každý týždeň, ponúkne tie 
najúspešnejšie a osvedčené žánre: popové 
a rockové koncerty, revivaly, rozprávky pre deti, 
divadelné predstavenia a folklór.

Vďaka dôkladnej príprave, ktorá trvala takmer 
pol roka, sa v Poprade opäť budú uchádzať 
o Vašu priazeň nielen výnimočné zahraničné 
telesá, ale aj špičkové slovenské kapely. Otvárací 
koncert PKL 23. júna obstará legenda slovenskej 
populárnej hudby, skupina NO NAME. Táto 
formácia má na svojom konte 14 vydaných 
albumov a niekoľko fenomenálnych hitov, 
ktoré sú hrané v rádiách už takmer štvrťsto-
ročie. Na českej hudobnej scéne je NO NAME 
najúspešnejšou slovenskou kapelou vôbec, 
v rokoch 2016 a 2017 vyhrala anketu Český 
slavík v kategórii zahraničných interpretov. Toto 
je len taká malá čerešnička na torte, o všetkých 
ďalších lákadlách, a naozaj ich nie je málo, sa 
môžete dočítať v programe PKL na ďalších 
stranách nášho Mesačníka Poprad. V dramatur-
gii PKL nechýbajú ani popradskí umelci. Sú nimi 
jubilujúce folklórne súbory Letnička a Vagonár, 
ďalej divadelný súbor Ozvena a v rámci festivalu 
Made in Slovakia sa predstavia aj viaceré po-
pradské hudobné skupiny.

Mesto Poprad ponúkne svojim obyvate-
ľom i návštevníkom letný kultúrny program, 
ktorému môže v rozsahu i kvalite účinkujúcich 
konkurovať snáď iba naše hlavné mesto. Aj to 
svedčí o tom, že nie sme len bránou do Vyso-
kých Tatier, ale aj mestom športu, kultúry 
a jedinečných zážitkov, ktoré sa dajú vychutnať 
iba v našom Poprade.

Milí Popradčania!
Všetkým Vám želám krásne leto, tentokrát už 

bez akýchkoľvek obmedzení. Užite si dni voľna, 
načerpajte nové sily, oddýchnite si. Nech múzy 
umenia na Námestí sv. Egídia Vám vyčaria 
úsmev na tvári a pohladia dušu.

Anton Danko
primátor mesta Poprad

 

PIATKY

23.
06.

Program
19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

NO NAME
Otvárací koncert PKL 2022 
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční
v ARÉNE POPRAD

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

MIRO ŽBIRKA 
Galaxis Žbirka Revival (SK)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

PINK FLOYD  
Floyd Animals – Pink Floyd Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia

KAREL ZICH  
Karel Zich Revival Band (CZ)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

EROS RAMAZZOTTI 
Eros Ramazzotti  Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

U2
Rejoice U2 Tribute Band Italy (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

GUNS N' ROSES 
Reckless Roses - Guns N' Roses Tribute (HU)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

AEROSMITH
Eurosmith Revival (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

SHAKIRA 
Shatriba - Shakira Tribute Band (IT)

19:00 hod. Námestie sv. Egídia 

SCORPIONS 
Scorpion´s Songs Symphonic (DE)

1. 9. 2022  Kvetnica

PRIMÁTORSKÁ  DESIATKA 
Registrácia: od 08:00 hod. / štartovné : 5 € dospelí / deti 

do 15 r. ZDARMA       Otvorenie: 9:45 hod.        

                       Štart: 10:00 hod. 

AERO-MOTO

Letisko Poprad-Tatry
24.-25.6.2022
V Í K E N D
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Mesačník

POPRAD

23.
06.15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

FS KARPATY 

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

FS PUĽS

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

ĽH  OLŠIAKOVCI

15:00 hod. Námestie sv. Egídia

FS URPÍN

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

DH POPRADČANKA
 

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

FS MOSTÁR

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

PÁNI BRATIA NA ĽUDOVÚ 
NÔTU

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

ĽH STANA BALÁŽA

15:00 hod. Námestie sv. Egídia 

PAVEL ŠPORCL     
& GIPSY WAY ENSEMBLE 
 

15:00 hod. Námestie sv. Egídia

DFS LETNIČKA     
FS VAGONÁR  

26.
06.

03.
07.

17.
07.

24.
07.

31.
07.

07.
08.

14.
08.

21.
08.

28.
08.

Folklórne 

10.
07.

NEDELE

STREDA  Námestie sv. Egídia

Šlágre 
16:00 hod.  Ján Berky Mrenica & Gypsy Jazz SK
17:30 hod.  Eva Máziková 
19:00 hod.  Kollárovci 

ŠTVRTOK   Námestie sv. Egídia

SloVenSkÉ legenDY 
17:00 hod.  Pavol Hammel 
20:00 hod.  Tublatanka 

PIATOK  Námestie sv. Egídia

POPRAD sA bAVÍ 
16:00 hod.  Dominika Mirgová 
18:00 hod.  Adam Ďurica 
19:00 hod.  Starmánia 

SOBOTA  Námestie sv. Egídia

MADE IN POPRAD 
15:00 hod.  Zbyňo Džadoň 
16:00 hod.  Ostrov 
18:00 hod.  Vetrofka  
20:00 hod.  Formát

STREDA - SOBOTA 
Námestie sv. Egídia 14:00 - 17:00

PROgRAm pRE DEti
Centrum voľného času
Tetovanie, face painting, maľovanie na výrezy, basketbal, 
maľovanie na fóliu, hokejbal do brány, veľká sieť na hádzanie, 
atrakčné hry, prekážková dráha, chodúle, pocitový chodník, 
papierový dom, jenga, curling, rybárikovia, rozprávkoví maskoti.

3. 8.

4. 8.

5. 8.

6. 8.

3-6. 8.

Materiál s programom PKL 2022 zostavilo oddelenie 
kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta.
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Mesačník

POPRAD
FOTO: archív J. D., Jana Pisarčíková 
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FOTO: Jana Pisarčíková 
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Mesačník

POPRAD

Podujatie vzniklo ako pripomenutie Medzinárod-
ného dňa múzeí a  galérií. „Pripomíname si ho 
od roku 1977. Oficiálnym dátumom medzinárod-

ného dňa je 18. máj. U nás je ale tradíciou organizovať 
podujatie vždy v  sobotu, aby sme vedeli naplno vyu-
žiť čas a vyplniť priestory. Naše múzeum sa zapája už 
od začiatku a vždy pripravíme iný program. Súčasťou 
sú aj komentované prehliadky expozícií, či sprievodné 
podujatia, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi,“ poveda-
la riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magda-
léna Bekessová.

Vydatá žena nemohla ísť bez čepca ani na krok

V tomto roku v múzeu stavili na folklór. Otvorili vý-
stavu s  názvom Začepčený Spiš. „Prezentuje tradície 
pokrývok hláv vydatých žien na Spiši prostredníctvom 
čepcov z obcí bývalej Spišskej župy. Myšlienka zorga-
nizovať túto výstavu sa zrodila v roku 2021 a postup-
ne sa dostávala do realizácie,“ prezradila etnologička 
z  Podtatranského múzea v  Poprade Elena Bekešová. 
Čepce získavali aj z  výpožičiek zo súkromných zbie-
rok. „Čepiec ako pokrývka hlavy vydatých žien, bola 
známa u  Slovanov ešte v  čase pred príchodom kres-
ťanstva. Nosenie čepca súviselo bezprostredne s  ob-
radom čepčenia, ktoré sa konalo počas svadby alebo 

krátko po nej a  tento zvyk sa dodnes zachoval. Žena 
pri ňom menila svoj spoločenský status. Začepčená 
žena po vydaji už nemohla chodiť bez pokrývky hlavy. 
Týmto sa odlišovali vydaté ženy od slobodných hneď 
na prvý pohľad,“ vysvetľuje Bekešová.

Po otvorení výstavy si návštevníci mohli pozrieť aj 
obrad čepčenia pod taktovkou poľského folklórneho 
súboru. Nechýbali ani komentované prehliadky stálej 
expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.

Ticho v galérii i workshopy

Do noci múzeí a galérií prispela aj Tatranská galé-
ria. Až do ôsmej hodiny večer boli sprístupnené všetky 
aktuálne výstavy a prebiehala aj burza katalógov. Náv-
števníci sa mohli zapojiť do workshopov s keramikou 
a batikou, vypočuť si prednášku Premeny Spiša v ume-
ní, ktorá bola zameraná na tvorbu regionálnych auto-
rov i užiť si individuálne prehliadky pod názvom Ticho 
v galérii. Podvečer si mohli pozrieť divadelné predsta-
venie inšpirované hrou Jána Palárika s názvom Zmie-
renie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, v  ktorom 
si zahrali žiaci druhého ročníka Gymnázia Dominika 
Tatarku v Poprade. Komický príbeh o štyroch mladých 
ľuďoch, ktorí sa do seba zamilujú, zožal úspech.

Jana Pisarčíková

Noc múzeí 
a galérií 

priniesla 
bohatý 

program
Keď sa povie „Noc v múzeu,“ mnohí ľudia si predstavia 
známy americký film, v ktorom po zotmení ožívajú 
všetky zbierkové predmety. Noc múzeí a galérií už 
roky u nás ponúka príležitosť sprístupniť dedičstvo 
našich predkov, a zároveň objavovať zaujímavé miesta 
originálnym spôsobom. Návštevníci môžu nahliadnuť 
do bežne neprístupných priestorov, či obdivovať 
poklady múzeí a galérií v čase, kedy už zvyčajne majú 
brány zatvorené. V Podtatranskom múzeu v Poprade 
i v Tatranskej galérii, pripravili bohatý program. 
Na svoje si prišli aj milovníci divadla, či folklóru. 

K
U

LT
Ú

RA
FOTO: Jana Pisarčíková
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Mesačník

POPRAD
FO

TO
RE

PO
RT

FOTO: Jana Pisarčíková

Posledný májový víkend v Poprade 

patril tým najmenším. Mesto pre ma-

lých Popradčanov pripravilo bohatý 

program. Najprv sa v sobotu tešili 

zo štvornohých priateľov, ktorých po-

čas Dňa otvorených dverí prišli pozrieť 

priamo do mestského útulku. Vzali 

ich na vôdzky a vyvenčili. Zasúťažili 

si a pozreli si šikovných psíkov, 

ktorí predviedli, ako sa vedia po-

pasovať s prekážkovou dráhou. 

Na druhý deň priamo na námestí 

prebiehal veselý program. Deti 

si pozreli rozprávky v podaní 

divadelných súborov z Prešova, 

Hriňovej, Ružomberka. Telíčka 

rozhýbali pod taktovkou Uja 

Ľuba z Košíc. Program zavŕšili 

Twiins kids s pesničkami zo Zlatej 

brány. Spoločnosť všetkým 

na námestí robila aj včielka Mája 

s Vilkom, krtko, vlk a zajac. Pripravili 

sme si pre Vás fotoreport z osláv 

Medzinárodného dňa detí.

Deň detí 
v Poprade
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Mesačník

POPRAD
FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

V MÁJI TULIPÁNY 
ROZJASNILI MESTO

Pestrosť i  druh tulipánov vysa-
dených v  Poprade sa každý rok 

mení. Dovezené boli priamo z  Ho-
landska. Pracovníci firmy Brantner, 
vysadili vyše 21  tisíc kusov cibúľ 
ešte v septembri minulého roka len 
na hlavnom kruhovom objazde. 
Ďalšie tisícky na ostatných priestran-
stvách. Ako povedala vedúca odde-
lenia životného prostredia Daniela 
Gerčák Polaštiková, počas tejto jari 
v  meste kraľovala farba biela, žltá, 
červená i  farebné zmesi tulipánov. 
„Tešiť sa z nich ľudia mohli na veľ-
kom kruhovom objazde, na Ná-
mestí sv.  Egídia, na sídlisku JUH 
pri Kostole sv.  Cyrila a  Metoda, 
na Štefánikovej ulici, ul. Levoč-
skej, v  predstaničnom parku a  os-
tatných kruhových objazdoch, 
vrátane mestských častí,“ dodala. 

Novinkou v  tomto roku bola Frital-
laria Lutea  – Korunkovka kráľovská. 
„Tieto korunné krásky boli nepre-
hliadnuteľné, týčili sa nad ostat-
nými cibuľovinami a  vítali slnečné 
lúče jari. Tieto kvietky boli posade-
né na veľkom kruhovom objazde 
a pred Mestským úradom,“ uzavre-
la. Po odkvitnutí sa cibule vyberú, 
vytriedia sa poškodené a  zvyšok sa 
po očistení uskladní. V týchto dňoch 
ich už striedajú letničky, ktoré kvitnú 
prakticky až do septembra. 

MOST 
NA MNOHEĽOVEJ ULICI 
DOKONČILI

Nový most na Mnoheľovej ulici už 
slúži verejnosti. Kvôli nevyho-

vujúcemu stavebno -technickému 
stavu bola jeho rekonštrukcia nevy-
hnutná. Po vybúraní starého mosta 
bola zrealizovaná nová konštrukcia 
celého mostného telesa. Postaviť 
nový most trvalo 70 dní odo dňa odo-
vzdania staveniska. „V našom meste 

Poprad sme nič nenechali na náho-
du a už v lete pred dvomi rokmi sme 
uskutočnili dôkladnú revíziu mos-
tov a  lávok. Konali sme približne 
o dva roky skôr, ako sa v médiách 
objavili správy o  katastrofálnom 
stave mostov na Slovensku. Všet-
ky nevyhovujúce mosty a  lávky 
sme zaradili do plánu rekonštruk-
cií na tento rok,“ uviedol primátor 
Anton Danko. Vďaka rekonštrukcii 
sa zvýšila aj zaťažiteľnosť mosta 
na Mnoheľovej ulici. Náklady súvisia-
ce so stavbou dosiahli 217 000 € vrá-
tane DPH. V procese rekonštrukcie je 
most na Kežmarskej ulici, nasledovať 
bude most na ul. 1. mája a  taktiež 
6 lávok pre peších.

MESTO ZÍSKALO VIAC 
AKO JEDEN MILIóN EUR 
NA REKONŠTRUKCIU 
TELOCVIČNE ZŠ 
KOMENSKÉHO

Fond na podporu športu schválil 
1 059 358,79 € na projekt „Re-

konštrukcia ZŠ Komenského“. 
Spoluúčasť mesta je rozpočtovaná 
v  sume 758 729,09 €. Mesto Po-
prad bolo úspešné v  rámci výzvy 
„Výstavba, rekonštrukcia a  mo-
dernizácia športovej infraštruk-
túry.“ V  telocvični ZŠ Komenského 
prebieha nielen telesná športová 
výchova, ale aj tréningový proces 
a  zápasy viacerých športových or-
ganizácií. Telocvičňa je ale v  znač-
nom stave opotrebenia, a  preto jej 
rekonštrukcia a  modernizácia sa 
stala nevyhnutnou. „Do funkcie 
člena správnej rady Fondu na pod-
poru športu vymenovala vláda SR 
aj mňa. Hneď na začiatku svojho 
pôsobenia som však zistil, že kvôli 
tomu by mesto Poprad nemohlo 
získať žiadne finančné prostriedky, 
lebo by išlo o konflikt záujmov v sú-
vislosti s mojou osobou. A tak som 
urobil jediné možné riešenie v pro-

spech mesta – odstúpil som z tejto 
funkcie. Som veľmi rád, že toto roz-
hodnutie sa mi vyplatilo a  Poprad 
tak mohol získať jeden milión eur 
na dobrú vec,“ povedal primátor 
Anton Danko. V  rámci rekonštruk-
cie sa pristaví nové jadro so samo-
statným schodiskom, zrekonštruujú 
a  vymenia sa rozvody elektrickej 
energie, osvetlenia, ako aj vykuro-
vacích telies. Elektromery sa pre-
ložia na fasádu objektu. Opraví sa 
školský zvonček, rozhlas a  nainšta-
luje otváranie dverí cez videovrát-
nika. Vzduchotechnické zariadenia 
budú pracovať s čerstvým a obeho-
vým vzduchom, vetranie priestorov 
bude prebiehať prostredníctvom 
rekuperačnej vetracej jednotky. 
V  celej riešenej časti objektu bude 
inštalovaná elektrická požiarna 
signalizácia a  HSP. Na odvod tepla 
a splodín horenia zo zhromažďova-
cích priestorov núteným odsávaním 
sa použijú fasádne axiálne venti-
látory. V  exteriéri budú realizova-
né úpravy existujúceho chodníka 
pri vstupe do telocvične, ktorý bude 
porušený prekopávkou pre prelož-
ku teplovodu. Upraví sa aj okolitý 
terén. Dodávateľom prác bude spo-
ločnosť DAG SLOVAKIA, a. s. Rekon-
štrukcia a  modernizácia telocvične 
ZŠ Komenského prebehne počas 
letných mesiacov.

SLUŽBA 
PRE OBYVATEĽOV 
A NÁVŠTEVNÍKOV

Bezplatné toalety na popradskom 
námestí i v Spišskej Sobote budú 

po pauze zapríčinenej pandémiou 
opäť prístupné verejnosti.

Na Námestí sv.  Egídia v  ponde-
lok, utorok, stredu, sobotu a  ne-
deľu od 9.00 hod. do 21.00 hod. 
Vo štvrtok a v piatok od 10.00 hod. 
do 22.00 hod. Otvorené budú 
do 2. septembra. V Spišskej Sobote 
na námestí od stredy až do nedele 
od 9.00 hod. do 17.00 hod. Otvorené 
budú do 31. augusta.  (red., jp)
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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

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
ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho.“ 
Milan Rastislav Štefánik

MANžElSTVO UZAVRElI 

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

APRÍl 

20.4.  v Spišskej Sobote so žofiou Janoščíkovou  
 (1940)
23.4.  v Poprade – Veľkej so Štefanom Paločkom  
 (1938)
25.4.  v Poprade – Veľkej s Jánom Skokanom (1931)
27.4.  v Poprade – Veľkej s Jánom Skokanom (1927)
28.4.  v Poprade – Stráže pod Tatrami s Martinom  
 Tajblíkom (1984)
29.4.  v Poprade – Veľkej so Stanislavom Šimkom  
 (1971)
 v Hranovnici s helenou Kiktovou (1930)

MáJ 
3.5.  vo Veľkom Slavkove s ladislavom   
 Mariňákom (1947)
4.5.  v Poprade – Veľkej s helenou Jurekovou (1948)
 v Novej Lesnej s Máriou hronkinovou (1946)

7.5.  v Poprade – Veľkej s Dušanom hojnošom  
 (1956)
 v Poprade – Veľkej s Vojtechom Dobrovičom  
 (1932)
9.5.  v Poprade – Veľkej s Miroslavom Kišom (1946)
 v Poprade – Veľkej s Jánom Oravcom (1930)
11.5.  v Poprad – Stráže pod Tatrami so Zuzanou  
 Novákovou ( 1962)
12.5.  v Poprade – Veľkej s Vladimírom Majorošom  
 (1949)
13.5.  v Poprade – Veľkej s Mgr. Máriou Plačekovou  
 (1951)
 v Poprade – Veľkej s Mariánom Korvínom  
 (1954)
 v Poprade Matejovciach s Milanom Ilavským  
 (1971)

APRÍl

22.4.  Matej Zakopjan a Erika Pacigová 
 Michal Maškulka a Ing. Zuzana Štefková 
 Michal Valluš a Kristína hasajová 
 Marko Gallik a Dominika Mihaliková 
23.4.  Ondrej Bohor a Dominika Šoltýsová 
 Bc. Dominik Findura a Mgr. Michaela   
 Ondrušková 
29.4. Ján horník a Karina Pirožeková 
 Ján Krišanda a Mgr. Petra ľuptáková
30.4. Oliver Bašista a Zuzana žoldáková 

MáJ

6.5.  Dávid Galiniak a Barbara Steigaufová 
 Štefan Katrenič a Stanislava Juššiková 
7.5. Dušan Piešťanský a Miriama Fabianková 
 Bohumír Pardus a Petra Straková 
13.5. Erik Kovalický a Marcela Misiaková 
14.5.  Ondrej Zgodava a Kamila liptáková 
 Milan Štec a Mária Rodzenáková 
21.5.  Jozef Madeja a Dominika Doležalová 



32

Mesačník

POPRAD
FOTO: Marek Vaščura

ŠP
O

RT

Cez Lieskovský tenisový klub a Jaslov-
ské Bohunice postúpili tenisti 
MŠK Poprad  – Tatry 

po roku opäť do finále muž-
skej extraligy družstiev. 
Opäť zdolali odvekého riva-
la Sláviu STU Bratislava, ale 
tentokrát už na domácej 
pôde. „Keď sa vám poda-
rí vyhrať titul po prvýkrát, 
tak sa zvykne hovoriť, že je 
v tom aj kúsok šťastia. Mož-
no sme ho minulého roku 
trochu aj mali. Tentokrát 
sme si to však poctivým te-
nisom vybojovali a  vyhrali 
sme presvedčivo všetky 
zápasy sezóny. Treba zá-
roveň priznať, že všetci sú-
peri boli veľmi kvalitní. Teší ma, že tím bol 
dobre pripravený a chalani bojovali jeden 

za druhého. Iba poctivou prácou sa dopra-
covali k  obhajobe titulu Majstrov Sloven-

ska,“ povedal nehrajúci 
kapitán extraligového 
družstva mužov MŠK Po-
prad – Tatry Peter Simčák.

Káder sa oproti minu-
lému roku príliš nemenil 
a  nechýbala v  ňom ani 
slovenská „trojka“ rebríč-
ka Andrej Martin, ktorý si 
však pod Tatry so sebou 
„pribalil“ na týždňový 
turnaj aj svojho kolegu 
zo štvorhry  – Rakúšana 
Tristana -Samuela Weiss-
borna. Obaja sa veľkou 
mierou pričinili o  obhajo-
bu prvenstva, ale nemenej 

dôležité boli vo finále aj víťazstvá stálic – 
Jaroslava Pospíšila či Lukáša Kleina. Práve 

Popradskí 
tenisti obhájili 

majstrovský 
titul

Tenisti MŠK Poprad – Tatry v repríze minuloročného finále mužskej extraligy 
družstiev proti Slávii STU Bratislava obhájili v máji titul Majstra Slovenska. 
Tento husársky kúsok sa im podaril na domácich kurtoch pri Základnej škole 
na ulici Francisciho.

„PODARIl SA NáM 
NESKUTOČNÝ

hUSáRSKy KÚSOK. 
Už MINUlÝ ROK 

SOM SľÚBIl SláVII, 
žE NAJBlIžŠÍch 

Päť ROKOV BUDÚ 
MAť MAJSTROVSKé 
SUchOTy A lEN TAK
IM TO NEPUSTÍME."

predseda MŠK Poprad – Tatry 
Igor Lupták.
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Andrej Martin však vybojoval posledný bod boja o zla-
to, keď zdolal Filipa Horanského 6:2, 7:5. „Som vďačný 
za tunajšiu atmosféru a  podmienky, aké som tu mal. 
Pre mňa je to druhý domov a je len bonusom, že sa nám 
podarilo vybojovať dva tituly po sebe. Teší ma, že som 
sa mohol tomuto klubu takýmto spôsobom za všetko 
odvďačiť,“ uviedol po majstrovských oslavách Andrej 
Martin.

Veľká vec pre odchovanca

Popri veľkých menách kvalitného tímu mohol víťaz-
nú atmosféru nasávať aj odchovanec popradského te-
nisu – iba 17-ročný Samuel Stolárik, ktorý bol platným 
hráčom v prvom i druhom kole. Cenný titul tak patrí 
zaslúžene aj jemu. „Užíval som si to na sto percent. 
Nemrzí ma, že som nehral vo finále. Pre mňa bola ob-
rovská česť si vôbec v mojom veku takúto skvelú súťaž 
zahrať. Myslím, že toto veľké víťazstvo mi do ďalšej se-
zóny i kariéry môže len pomôcť,“ priznal.

V  tenise býva raritou, že extraligovou súťažou sa 
celá klubová sezóna iba začína. V MŠK Poprad – Tatry 
si však veľmi cenia ďalší obrovský úspech, ktorý je mo-
tivujúci i  zaväzujúci zároveň. „Podaril sa nám nesku-

točný husársky 
kúsok. Už minulý 
rok som sľúbil 
Slávii, že najbliž-
ších päť rokov 
budú mať maj-
strovské suchoty 
a  len tak im to nepustíme. Podarilo sa nám titul ob-
hájiť, a preto som veľmi šťastný. Opäť sme poskladali 
silné družstvo a na tomto úspechu môžeme ďalej sta-
vať. Chceme vybudovať také družstvo, ktoré bude dl-
hodobo na špici extraligy,“ podčiarkol predseda MŠK 
Poprad – Tatry Igor Lupták.

Okrem mužov boli tento rok premiérovo v  hre aj 
ženy. Tým to však nevyšlo podľa predstáv a v extrali-
ge sa nezachránili. Klub ale aj tu pracuje na vybudo-
vaní tímu, ktorý by mohol mať v budúcnosti dôležité 
miesto v najvyššej súťaži. MŠK Poprad – Tatry má v ak-
tuálnej sezóne aj ďalšie želiezka v ohni, nakoľko ostat-
né súťaže sa hrajú až do leta. Popradčania do nich na-
sadili štrnásť družstiev v kategóriách od osem rokov až 
po seniorov nad 55 rokov.

Marek Vaščura
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Absolútnym víťazom 49. Slovakia Rallye Tatry, 
a  zároveň tretieho dielu Majstrovstiev Sloven-
ska, sa stala poľská posádka tímu Rufa Motor 

Sport v  zložení Grzegorz Grzyb, Tomasz Borko na vo-
zidle Škoda Fabia Rally2 Evo. Štyridsaťpäťročný rodák 
z Rzeszowa vyhral už piatykrát pod tatranskými vrchol-
mi. Za sebou nechal najväčšieho konkurenta z Melico 
Racing Jaroslava Melichárka s  Erikom Melichárkom. 
„Sme šťastní, pretože vyhrať päťkrát takúto historicky 
veľkú súťaž, je fantastické. Nebolo to jednoduché, pre-
tože rýchlostné skúšky boli veľmi rýchle. Bolo tam veľa 
pasáží, kde sa išlo do kopcov. Náš hlavný konkurent 
jazdí v  triede WRC, a  preto mal auto o  niečo silnejšie, 
no napriek tomu sa nám v  dolinách podarilo všetko 
dobehnúť. Zvyšok sme už jazdili takticky. Rallye Tatry 
je vlastne našou prvou súťažou v  tohtoročnom seriáli 
Majstrovstiev Slovenska, a tak sa pokúsime odjazdiť čo 
najviac pretekov, aby sme zabojovali o ďalší titul,“ po-
vedal v cieli G. Grzyb.

Domáci pretekári sa nestratili

Na štart tohto ročníka Rallye Tatry sa postavilo nie-
koľko posádok z Popradu a okolia v rôznych kategóri-
ách. Veľkú radosť priaznivcom urobil 4. miestom v cel-
kovom poradí pretekov Tomáš Kukučka s Petrom Vejač-
kom na Mitsubishi Lancer EVO VI. Za tretím - pódiovým 
umiestnením zaostali iba o 5 sekúnd. „Trate boli úžas-

né, ale ničím nás neprekvapili, keďže my domáci ich už 
dokonale poznáme. Organizácia pretekov bola vynika-
júca a bol som prekvapený, koľko fanúšikov tieto pre-
teky sledovalo. Štvrté miesto je síce pekné, ale človek 
vždy chce dosiahnuť viac. Vieme, kde sme urobili chy-
bu, keďže sme zvolili zlé gumy a porazili sme prakticky 
sami seba. Človek sa učí na vlastných chybách a tak ve-
rím, že nabudúce bude výsledok priaznivejší,“ vyhlásil 
T. Kukučka, ktorý sa stal vlani Majstrom zóny Strednej 
Európy a spoločne s účasťou v seriáli Majstrovstiev Slo-
venska by chcel na podobné úspechy nadviazať.

Domáci priaznivci motoristického športu zaplesali 
aj v  prípade posádky Martin Stoklas, Miroslava Mar-
kovičová, ktorí si na Forde Fiesta R2 vyjazdili víťazstvo 
v pretekoch Slovenského rally pohára. „Išli sme do toho 
s novým autom, ale všetko fungovalo. Výsledok vyšiel 
nad očakávanie. Motivuje nás to k tomu, aby sme ešte 
vyskúšali nejaké ďalšie preteky. Treba s novým autom 
jazdiť čo najviac, aby si človek na to zvykol. Boli to naše 
prvé preteky a  celkom sme sa spolu zladili,“ prezradil 
M. Stoklas. „Trate boli výborné, ale aj náročné. Máme 
ich však už niekoľkokrát prejdené, a tak sme ich pozna-
li. Ukázalo sa, aký má Martin v sebe potenciál. Keď sa 
skĺbi jeho šikovnosť s  funkčnou technikou, tak aj vý-
sledok sa musí dostaviť. Určite nám pomohlo domá-
ce prostredie a aj to, akú podporu tu máme,“ doplnila 
M. Markovičová.

Rallye Tatry 
ovládol 

po piatykrát 
Grzegorz 

Grzyb
Takmer 70 posádok zo štyroch krajín brázdilo 
cesty nášho regiónu počas 49. ročníka Slovakia 
Rallye Tatry 2022 v posledný májový víkend. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora 
mesta Poprad Antona Danka. Organizátorov z AOS 
klubu Poprad potešil nielen narastajúci počet 
jazdcov spod Tatier, ale aj ich výsledky. Celkovú 
súťaž však ovládol tradičný víťaz a najväčší favorit.

FOTO: Marek Vaščura, mesto Poprad
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Veľký úspech dosiahla aj ďalšia popradská posádka 
v zložení Lukáš Klust, Ivan Ganádik z tímu R -VLK racing. 
Títo páni sú verní klasike a prvé miesto oslavovali v rám-
ci Majstrovstiev Slovenska historických automobilov 
na Škode Favorit 136L/A. „Štandardne, ako všetky Ral-
lye Tatry, aj toto bola veľmi náročná súťaž, ale zároveň 
aj krásna a my sme si to užívali od začiatku. Všetky trate 
dali zabrať. Boli rýchle, ale hlavne dobre zorganizova-
né. Neviem, či môže byť niečo krajšie, ako vyhrať na do-
mácej pôde. Je to niečo neopísateľné,“ tešil sa L. Klust.

Diváci na preteky nezanevreli

Ani v  tomto ročníku nechýbala tradičná Green Ral-
lye, či podujatie vysokého rangu s názvom FIA Európ-
ska trofej v  rally pravidelnosti historických automobi-
lov. Podujatie pod záštitou primátora mesta Poprad, 
Antona Danka, podľa organizátorov z  AOS klubu Po-
prad nemalo vážnejšie trhliny a  s  úrovňou pretekov 
boli spokojní. „49. ročník Rallye Tatry 
bol špecifický tým, že sme po prvýkrát 
zaviedli regulovaný vstup na rýchlost-
né skúšky. Musím však poďakovať di-
vákom, že nám zachovali svoju priazeň 
a boli ochotní zaplatiť aj vstupné. Počas 
rýchlostných skúšok závažné problémy 
nenastali, ale ako vždy, vyskytli sa bež-
né technické nehody, či chyby na stra-
ne jazdcov. Najväčšou novinkou bolo 
servisné parkovisko na letisku, ktoré sa 
veľmi osvedčilo. V spojitosti s príjemným 
počasím a  scenériou Tatier bola Rallye 
Tatry tento rok pre fanúšikov motoristic-
kého športu zážitkom. Úroveň pretekov 
bola vysoká a  veľký počet technických 
odstúpení svedčil o tom, že trate boli ná-
ročné a preverili techniku. Bolo pre mňa 
prekvapením, ale aj radosťou, že sa uká-

zala nastupujúca generácia posádok z nášho regiónu. 
Je potešiteľné, že niektorí dosiahli aj veľmi dobré výsled-
ky. Pre tento rok sme prerušili spoluprácu s  Valašskou 
rally v rámci Valašsko -tatranského pohára. Uvidíme, čo 
prinesie budúci rok. Máme však s českou stranou ďalšie 
plány,“ hodnotil predseda organizačného výboru a ria-
diteľ rally Stanislav Hanzeli. „Uvedomil som si, že mám 
presne toľko rokov, koľko má za sebou Rallye Tatry roč-
níkov. Chcem preto touto cestou vyjadriť veľký obdiv 
organizátorom, ktorí sa za posledné roky snažili oživiť 
túto pre nás obrovskú tradíciu. Poprad a Rallye Tatry idú 
vždy dokopy. Už pri záverečnej klapke 48. ročníka som 
videl na organizátoroch, že im v hlavách lietali myšlien-
ky, ako zorganizovať ďalšie podujatie, aby bolo ešte lep-
šie. Preto sa už teraz teším na to, ako bude vyzerať jubi-
lejný 50. ročník,“ uzavrel I. viceprimátor mesta Poprad 
Štefan Pčola, ktorý pretekárov vítal na štarte a rovnako 
ich vyprevádzal z cieľovej rampy. Marek Vaščura
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Päťčlenná výprava MMA repre-
zentantov Slovenska vycestovala 
v  máji do Španielska na Majstrov-

stvá Európy v  Combat Ju -Jutsu. Všetko 
bolo tak, ako má byť a súťaž si nepomý-
lili. Táto disciplína je totiž akousi verziou 
ruského MMA. Naskytla sa príležitosť, 
nakoľko popradskí zápasníci v  národ-
ných farbách ešte na takomto fóre ne-
súťažili. Reprezentačný tréner i  šéf po-
pradského Fight Clubu Kenkyo - Ján 
Kirschbaum to využil hneď z niekoľkých 
dôvodov. „V októbri pôjdu naši zverenci 
na oficiálne Majstrovstvá sveta v  MMA 
a  toto bola ideálna príprava. Okrem 
iného išlo aj o  to, aby nabrali skúse-
nosti z  podobného podujatia a  nasá-
vali atmosféru medzinárodnej súťaže. 

V  Barcelone sa predstavili pretekári 
z 12 krajín, no na svetovom šampioná-
te ich bude 56, a to je rozdiel,“ zdôraznil. 
Chce, aby boli jeho zverenci pripravení 
čo najlepšie po každej stránke, fyzickej 
i  psychickej. Preto sa im bude venovať 
aj v  rámci grapplingu, čo je zápas iba 
na zemi a bez akýchkoľvek úderov. Zá-
pasy Combat Ju -Jutsu v  Barcelone sa 
od originálneho MMA líšili v tom, že sa 
bojovalo v  kimonách a  bez ringu. Sna-
hou nebolo zápasy bodovať, ale išlo 
o to, akou technikou víťaz svojho súpera 
zloží a porazí. „Do absolútnej Európskej 
špičky v  tejto disciplíne patria krajiny 
ako Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko či 
Ukrajina. Je škoda, že sa súťaže nemohli 
zúčastniť pretekári z Ruska a Bieloruska, 

Popradské MMA urobilo 
v Barcelone dieru do sveta

MMA je vo svete rýchlo rozvíjajúcim sa športom a na Slovensku zapúšťa čoraz hlbšie korene. 
Vďaka Fight Clubu Kenkyo Poprad rastú veľké talenty aj pod Tatrami. A nie hocijaké. V máji 
sa vrátila skromná výprava z Majstrovstiev Európy juniorov a seniorov v Barcelone hneď 
s niekoľkými úspechmi. V trochu odlišnej disciplíne a pri premiérovej účasti na veľkom podujatí 
mali zlatý, strieborný i bronzový lesk.

„BOl TO MôJ 
ÚPlNE PRVÝ 
ŠAMPIONáT. 

PRIPRAVOVAl SOM 
SA NA TO KAžDÝ 

DEň, DAl SOM 
DO TOhO VŠETKO 
A VyPlATIlO SA."

Alexander Gažik.
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pretože aj tam je kvalita obrovská. Napriek tomu sme 
radi, že si naši zápasníci vyskúšali trochu iný variant 
MMA a tieto skúsenosti zúročia v najbližšom období,“ 
skonštatoval J. Kirschbaum.

Súpera porazil jeho vlastnou zbraňou

Popradčania na súťaži neboli len do počtu. V junior-
ských kategóriách sa im mimoriadne darilo a  zakni-
hovali doposiaľ najväčší úspech popradského MMA 
vo farbách Slovenska na veľkom podujatí. Traja z nich 
si domov odniesli spolu štyri medaily, z toho dve zla-
té. Najviac sa darilo Alexandrovi Gažikovi, ktorý sa stal 
vo váhovej kategórii do 65 kg Majstrom a v kategórii 
nad 75 kg vicemajstrom Európy. Cestu za zlatom opísal 
takto: „Boli tam veľmi silní súperi najmä z Kazachstanu, 
ale aj zo Španielska. Deň pred zápasmi sa vyžrebovali 
dvojice a ja som hneď vedel, že to nebude ľahké. Záro-
veň som si však veril, pretože som vedel, že na to mám. 
Bol to môj úplne prvý šampionát a psychická podpora 
bola veľmi dôležitá. Z  domu som ju cítil. Pripravoval 
som sa na to každý deň, dal som do toho všetko a vy-
platilo sa. Vo finále sa mi podarilo poraziť domáceho 
Španiela. Tréner ma upozornil na to, že môj súper je 
takzvaný „zemiar“. Dával som si o to väčší pozor, aby 
som nešiel hneď na zem. Paradoxne som zápas ukon-
čil jeho najsilnejšou zbraňou a to priamo na zemi. Som 
šťastný, že to vyšlo. Určite sa mi splnil jeden z mojich 
cieľov, ale neuspokojím sa a budem sa naďalej snažiť 
zlepšovať.“

Obavy vystriedala zlatá radosť

Majsterkou Európy sa stala aj ambiciózna mladá 
zápasníčka Gabriela Majerčáková, ktorá triumfova-
la medzi juniorkami vo váhovej kategórii do 64 kg. 

„Do Barcelony som išla s jednoznačným cieľom vyhrať. 
Napriek tomu ma táto súťaž prekvapila. O súperkách 
som vôbec nič nevedela a  bola to disciplína, v  ktorej 
som dovtedy nikdy nesúťažila. Síce išlo o MMA, ale v ki-
mone to bolo iné a samotné zápasy boli o dosť ťažšie. 
Bála som sa, či to vôbec zvládnem. Bol to môj doteraz 
najväčší úspech odkedy som v MMA, ale verím, že ne-
bol posledný,“ zdôraznila.

Medailu získal bez boja

Bronzový medailista z váhovej kategórie do 65 kg 
Michal Kožuch svojim klubovým i  reprezentačným 
kolegom tieto úspechy doprial, aj keď bol trochu skla-
maný. Taktiež si veril na zlato. „Vôbec im nezávidím. 
Myslím si, že som mal na to, byť najlepší aj ja. V prvom 
zápase som nebol ďaleko od víťazstva, ale pravidlá 
boli trochu odlišné od MMA, a  preto mi to nevyšlo. 
Mal som si to jednoducho viac naštudovať. Bol to však 
vyrovnaný súboj a myslím si, že v ďalších kolách som 
mal dokonca navrch. Do zápasu o bronz už môj súper 
nenastúpil, pretože sa zranil, a tak som získal medailu 
bez boja. Aj to sa však počíta. O rok už budem určite 
lepšie pripravený a chcem zabojovať o zlato,“ uzavrel.

Marek Vaščura



38

Mesačník

POPRAD

Redakcia 
Mesačníka 
Poprad 

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

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