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Klopať na nebeskú 
bránu 

Som v  tom sama, alebo aj vy by 
ste niekedy najradšej zaklopali 

na nebeskú bránu len preto, aby 
ste ešte poslednýkrát mohli zazrieť 
a prehodiť čo i len pár slov s ľuďmi, 
ktorých ste milovali? Ako by nás 
privítali? Čo by nám na to všetko, 
čo sa okolo nás deje a čoho už nie 
sú súčasťou, povedali? Viem. Je to 
nemožné. A  vhodné tak možno 
na nejaký poriadne uletený sce-
nár amerického filmu. No minule, 
stojac nad hrobom, som sa tak 
zamyslela nad všetkým tým, o  čo 
by som sa v tej chvíli s nimi chcela 
podeliť. S  tými hore. Nie v  myš-
lienkach - osobne. Mojou hlavou 
lomcovali životné úspechy, radosti 
i bolesti a pády. Nesprávne rozhod-
nutia, či tie, ktoré ešte ani nepadli. 
Tie, pri ktorých by som ich rada po-
prosila o názor. Spomenula som si 
na deň, keď odišli. V ich dome bolo 
ticho ako nikdy predtým. Nebol 
tam ich hlas, smiech a ani tie ťažké 
kroky pri dverách. O to viac som si 
v tú chvíľu akoby uvedomovala prí-
tomnosť ľudí, ktorých ešte v živote 
mám. Dostala som túžbu hovoriť 
s  nimi o  veciach, ktoré ma trápili. 
Neviem prečo, ale zrejme to bolo 
tým nevysvetliteľným strachom, 
ktorý ovládol moju myseľ a tá po-
chopila, že veď možno tu už až tak 
dlho nebudú. Bol to nakoniec krás-
ny deň a mne zo srdca nespadol ka-
meň, ale ako my v Poprade zvykne-
me zažartovať, až celé Tatry. Pritom 
je to také jednoduché. Pozhovárať 
sa. No niekedy na to človek asi po-
trebuje impulz. Na cintorínoch sme 
počas Sviatku všetkých svätých 
a  Pamiatky zosnulých zažali svieč-
ky. Možno v nádeji, že na tú nebes-
kú bránu nejako tak symbolicky 
zaklopú za nás a vyprosia odpust-
ky pre všetkých tam hore. Tých, čo 
odišli, pretože nastal ich čas i  tých 
ľudí, ktorí si svoj čas ešte podľa náš-
ho úsudku vybrať nestihli. Nevieme 
dňa, ani hodiny. A práve preto som 
si povedala, že už nikdy viac neo-
pustím svoj domov bez pozdravu 
a rozlúčenia. Netresknem nahneva-
ne dverami po hádke. A nebudem 
nonstop zaneprázdnená všetkým 
iným, len nie svojou rodinou. Váž-
me si ľudí, kým ich pri sebe máme. 
Pretože, keď bude už neskoro… 
a to mi verte… k tej nebeskej bráne 
nás len tak ľahko nepustia…

Jana Pisarčíková
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FOTO: Jana Pisarčíková

„Popradčania sú zrejme ranné vtáčatá.“ Za-
vtipkoval pán vo volebné ráno pred školou 
na Francisciho ulici. Nečudo. Volebné okrs-

ky sa tam začínali zapĺňať hneď krátko po ich otvorení, 
a teda od siedmej hodiny rannej. „Prišli sme takto sko-
ro, pretože poobede sa vydávame na cestu na cintorín 
a vrátime sa až na druhý deň, ale svoju občiansku po-
vinnosť sme si splniť chceli,“ povedal pán Michal, ktorý 
tam svoj hlas odovzdával v  jednom z  okrskov. Ako sa 
zhodli členovia komisií na Starom Juhu v Základnej ško-
le s materskou školou, Tajovského ulica, najviac ľudí cho-
dilo voliť od siedmej hodiny rannej až do deviatej hodi-
ny a následne od 17.30 do 19. 30. I keď, ako dodali, úplne 
hluché obdobie, počas ktorého by sedeli „na prázdno“, 
ani nemali. Najväčší nával pred obedom od desiatej ho-
diny mali aj v okrsku na Komenského ulici.

V účasti sme rekord netrhli

„Pozor, do ktorej obálky, ktorý lístok vkladáte 
a do ktorej urny, ktorú obálku vhodíte.“ Tieto slová bolo 
najčastejšie počuť z úst členov komisií. Nakoľko sa také-
to spojené voľby konali úplne prvýkrát, snažili sa ľudí čo 

najlepšie inštruovať, aby si nepoplietli obálky a ani hlaso-
vacie lístky. V takmer všetkých volebných miestnostiach 
vládol pokoj, a to aj napriek tomu, že sa pred nimi tvorili 
poriadne dlhé rady. Tí, ktorí sa o voľby starali, sa ľuďom 
snažili čas strávený na chodbách pred odvolením sprí-
jemniť. Zatiaľ čo v Základnej škole s materskou školou 
Aurela Viliama Scherfela sa rozdávali cukríky, v Strážach 
volebný okrsok poobede rozvoniaval škoricovými osími 

hniezdami. Primátor mesta Poprad Anton Danko zarea-
goval na dlhé rady okamžite a požiadal o doplnenie ešte 
jedného miesta na krúžkovanie v  každej z  miestností. 
Mnohí dlhé čakacie doby pripisovali vyššej volebnej 
účasti, no v konečných číslach sa ukázalo, že to zrejme 
bolo spôsobené iba dlhším časom stráveným krúžkova-
ním kandidátov za plentou. Finálne bola účasť voličov 
v  Poprade 38,12 percent. Zapísaných voličov u  nás je 
41 244. Aj keď to tak mohlo pôsobiť, v konečných číslach 
teda prišlo k urnám dokonca menej ľudí ako napríklad 
pri predošlých voľbách v roku 2018. V tom čase volebná 
účasť dosiahla 44,7%, čo bolo najviac od roku 2006.

Post primátora 
Popradu obhájil 

Anton Danko
Posledný októbrový víkend naplno 

patril spojeným voľbám. Vyberali sme 
si na ďalšie štyri roky primátora mesta, 

predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja, poslancov do mestského 

zastupiteľstva i zastupiteľstva 
samosprávneho kraja. Hlasovanie ukázalo, 

že väčšina z Popradčanov, ktorí k urnám 
prišli, zjavne po žiadnej zmene netúžili. 

ZŠ Dostojevského, Starý Juh

ZŠ Komenského, Západ
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Je čas na tvrdú prácu

Spoločne nám v rámci komunálnych volieb bolo vy-
daných 15 724 obálok. Správne sme odovzdali 15 708. 
Po zatvorení volebných miestností sa vo všetkých svor-
ne pustili do sčítavania hlasov. Najprv otvárali a sčíta-
vali modré obálky, a teda hlasy pre županov a poslan-
cov Prešovského samosprávneho kraja. Približne okolo 
desiatej hodiny večer (pozn. red.: v menších okrskoch 
aj skôr) prešli na zrátavanie hlasov v komunálnych voľ-
bách. Oficiálne výsledky boli zverejnené Štatistickým 
úradom až na druhý deň. Suverénnym víťazom sa stal 
a svoj post obhájil Anton Danko. Volilo ho 9 391 ľudí. 
Popradčanom sa vo svojom videu poďakoval za pod-
poru a množstvo odovzdaných hlasov. „Je to pre mňa 
obrovský záväzok pri takom počte hlasov, ktoré ste mi 
odovzdali a  nielen v  meste Poprad, ale aj do Prešov-
ského samosprávneho kraja. Chcem Vás ubezpečiť, že 
tak, ako som sľúbil vo volebnom programe, budem sa 
snažiť pracovať pre mesto tak, ako doteraz. Budem sa 
snažiť splniť všetky predsavzatia, ktoré ste videli v mo-
jom volebnom programe. Samozrejme, všetko je limi-
tované tým, v akej finančnej kondícii bude mesto. A aj 
tým, aké finančné prostriedky prídu z  Európskej únie 
z Plánu obnovy. Aj keď volebná kampaň opäť rozdelila 
mesto na viacero častí, veľmi sa teším na spoluprácu 
s  poslaneckým zborom a  verím, že všetci poslanci si 
uvedomia, že volebná kampaň skončila a že nastal čas 
tvrdej práce pre Poprad a pre všetkých Popradčanov,“ 
reagoval.  Jana Pisarčíková

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY 
KOMUNÁLNYCH VOLIEB
PRIMÁTOR

Pre voľby na primátora mesta Poprad bolo dokopy 
odovzdaných 15 360 hlasovacích lístkov.

1. ANTON DANKO (NEKA), počet hlasov 9 391, čo 
predstavuje 61,13 %.

2. František Majerský (KDH, Progresívne Slovensko, 
SaS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), počet 
hlasov 5 127 (33,37%)

3. Angela Františková (SNS), počet hlasov 587 
(3,82 %)

4. Ján Ondrišík (OĽANO -NOVA -KÚ -ZMENA ZDOLA), 
počet hlasov 152 (0,98%)

5. Peter Dujava (NEKA), počet hlasov 39 (0,25%)

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva 

bolo odovzdaných 14 856 platných hlasovacích líst-
kov.

Volebný obvod č. 1

1 František Majerský, Mgr. (KDH, Progresívne Slo-
vensko Sloboda a  Solidarita, STAROSTOVIA A  NE-
ZÁVISLÍ KANDIDÁTI), počet hlasov 3258

2. Martin Lajoš, MUDr. (NEKA), počet hlasov 2 290

3. Anna Schlosserová (NEKA), počet hlasov 2 100

4. Igor Wzoš, Mgr. (KDH, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a Solidarita, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI, počet hlasov 2015

5. Tatiana Husárová, Mgr., MBA (NEKA), počet hla-
sov 1 997

6. Ondrej Kavka, Ing. (SPOLU - občianska demokra-
cia), počet hlasov 1 601

7. Jozef Švagerko, Ing. (NEKA), počet hlasov 1 543

8. Martin Baloga, Ing., arch., PhD. (KDH, Progresív-
ne Slovensko, Sloboda a Solidarita, STAROSTOVIA 
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), počet hlasov 1 489

9. Adrián Kromka, JUDr. (HLAS - sociálna demokra-
cia), počet hlasov 1 454

ZŠ Aurela Viliama Scherfela, Veľká

Klub Sobotčanov, Spišská Sobota
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Volebný obvod č. 2

1. Anton Danko, Ing. (NEKA), počet hlasov 3 554

2. Štefan Pčola, Mgr. (NEKA), počet hlasov 3 129

3. Jozef Košický, PhDr.  (KDH, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a  Solidarita, STAROSTOVIA A  NEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI), počet hlasov 2 089

4. Patrícia Bujňáková, PaedDr. (KDH Kresťanskode-
mokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Slobo-
da a Solidarita, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDI-
DÁTI), počet hlasov 1 910

5. Dávid Skokan (KDH, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a Solidarita, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI), počet hlasov 1 871

6. Michal Baran, Mgr. (NEKA), počet hlasov 1 860

7. Slavomír Božoň, Ing.  (KDH, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a  Solidarita, STAROSTOVIA A  NEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI), počet hlasov 1 730

8. Peter Brenišin, MUDr. (NEKA), počet hlasov 1 728

9. Helena Mezenská, Mgr. (Slovenský PATRIOT), po-
čet hlasov 1 651

10. Marián Barilla, Ing., MBA (HLAS - sociálna demok-
racia), počet hlasov 1 579

Volebná účasť 38,12%

Počet a podiel zvolených poslancov podľa politic-
kých subjektov

V meste Poprad bolo zvolených osem nezávislých 
kandidátov, dvaja kandidáti zo strany Hlas  – sociálna 
demokracia, jeden kandidát Slovenského Patriota, je-
den kandidát strany Spolu a sedem poslancov z koa-
lície KDH, Progresívne Slovensko, SaS, STAROSTOVIA 
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 Zdroj: ŠÚ SR

ZŠ Tajovského, Starý Juh

Zś Francisciho, Centrum

ZŠ Komenského 

Budova zdrav. a soc. zariadenia, Kvetnica Pracovisko MsÚ, Stráže
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Príjemná hudba, ničím nerušené ticho a  množ-
stvo modlitieb nad hrobmi vyslaných smerom 
do neba. Popradské cintoríny sa už od rána zapĺ-

ňali ľuďmi, ktorí si prišli spomenúť a uctiť si svojich blíz-
kych. Už smerom k Domu smútku cestu na parkovisko 
v mestskej časti Veľká lemovala 
kvetinová výzdoba. Pohrebno-
-cintorínske služby sa na sviat-
ky pripravili veľmi zodpovedne. 
Ako povedal ich konateľ Marek 
Budzák, na všetkých cintorínoch 
pred začiatkom sviatkov pre-
behlo veľké upratovanie, hra-
banie i odvážanie lístia. Pridané 
boli tri veľkoobjemové kontaj-
nery, a  tiež stojany na odpad 
i  vrecia na biologický odpad. 
Všetky cintoríny boli zároveň už 
od 24. októbra až do 6. novem-
bra otvorené nepretržite. 
Do 15. novembra nechali otvá-
raciu dobu predĺženú do 21.00 hodiny. Po tomto termí-
ne sa cintoríny vrátia do normálneho režimu (do 18.00 
hod.).

Spomínali aj pri hlavnom kríži

Na svojich najbližších si prišla zaspomínať aj pani  
Ľubica s rodinou až z Nových Zámkov. Vyrastala i žila 

v  Poprade, a  tu má všetkých svojich blízkych. „Veľmi 
sa mi páči hudba, ktorá nás vítala už od brány. Je tu 
vytvorená naozaj pekná pietna atmosféra. Pomod-
lili sme sa pri hroboch a  dali sme si ešte aj prechádz-
ku po cintoríne,“ povedala. Sviečkami sa zapĺňal aj 

priestor pri hlavnom kríži, kde 
sa v  popoludňajších hodinách 
uskutočnila dušičková pobož-
nosť. „Keďže sa nám nepodarilo 
dostať sa na západ, kde máme 
tiež pochovaných svojich blíz-
kych, tak sme im prišli zapáliť 
sviečku k  hlavnému krížu,“ po-
vedala Veronika Jankovská.

Pomohlo nové parkovisko

V  čase dušičkového víkendu 
na poriadok i dopravu dozerala 
mestská polícia. Výjazd z  par-
koviska pri Dome smútku bol 
odklonený cez Jarmočnú ulicu. 

Veľkým plusom bolo nové parkovisko nad cintorínom, 
ktoré samospráva otvorila iba nedávno. V  severový-
chodnom cípe cintorína totiž pribudlo 51 parkovacích 
miest. „Zaparkovali sme ihneď. Videli sme, že dole sa 
už parkovisko nejako plní, a  tak sme išli rovno hore. 
Prišli sme síce v  čase obeda, ale nemali sme žiadny 
problém, čo sa po iné roky nestávalo. Zvykli sme par-

Tisícky svetielok 
rozžiarili 
cintoríny 

Katolícka cirkev si 1. novembra 
pripomína Sviatok všetkých svätých, 
na ktorý 2. novembra nadväzuje 
Pamiatka zosnulých. Popradské 
cintoríny rozsvietilo blikajúce svetlo 
tisícky sviečok. Na svojich najbližších 
si prišli zaspomínať i ľudia zďaleka a tí, 
ktorí nemohli z Popradu odcestovať, 
položili sviečku k hlavnému krížu. 
Doprave pri cintoríne vo Veľkej 
pomohlo novovybudované 
parkovisko. 

„NA VŠETKÝCH
CINTORÍNOCH 

PRED ZAČIATKOM 
SVIATKOV PREBEHLO VEĽKÉ 
UPRATOVANIE, HRABANIE 

I ODVÁŽANIE LÍSTIA. PRIDANÉ 
BOLI TRI VEĽKOOBJEMOVÉ

KONTAJNERY, A TIEŽ STOJANY
NA ODPAD I VRECIA 

NA BIOLOGICKÝ ODPAD."
Marek Budzák, konateľ Pohrebno-cintorín-

skych služieb, s. r. o., Poprad.
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kovať dokonca až pod cintorínom na Vodárenskej 
ulici pri domoch,“ zhodnotil Popradčan Ján po prí-
chode na cintorín. „Som rád, že výstavba tohto nové-
ho parkoviska dovŕšila našu snahu o  modernizáciu 
cintorínov v Poprade. V priebehu dvoch rokov sa nám 
podarilo rozšíriť cintorín vo Veľkej o 1476 nových hro-
bových miest. Pred obradnou miestnosťou boli nain-
štalované televízne obrazovky a ozvučenie. Od Domu 
smútku k  parkovisku pribudla nová vetva verejného 
osvetlenia. Staré osvetlenie od bývalej hlavnej brá-
ny k Domu smútku bolo zrekonštruované, rovnako aj 
objekt bývalej márnice na cintoríne v  Matejovciach. 
Verím, že v  tomto trende budeme pokračovať aj na-
ďalej, aby popradské cintoríny boli naozaj dôstojným 
miestom večného odpočinku našich najbližších,“ rea-
goval pri otvorení parkoviska primátor Anton Danko. 
Na novom parkovisku sú umiestnené aj polozapuste-
né kontajnery a doplnené bolo i osvetlenie. Prebehla aj 
výsadba stromov a kríkov. Tí, ktorí chceli svoje auto ne-
chať doma, no na cintorín to blízko nemali, mohli vyu-
žiť aj mestskú hromadnú dopravu. Linky číslo 6 a 3 boli 
posilnené a k velickému cintorínu zachádzali každú ho-
dinu pravidelne až do ôsmej večer. Minibusy na linke 
číslo 3 vymenili veľkokapacitné vozidlá. Najkrajší po-
hľad na cintoríny bol opäť v  noci, kedy sa plamienky 
sviečok akoby spojili do jedného a poslali do neba ten 
najkrajší odkaz – nezabudneme!

 (jp, red.) 

O Sviatku všetkých 
svätých

Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila 
v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral 

od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, 
tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne 
Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkom. 
Pápež Gregor  III. (731- 741) zmenil slávenie Všet-
kých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Ba-
zilike sv.  Petra slávnostne posvätil kaplnku k  úcte 
všetkých svätých. Zapaľovanie sviečok na hroboch 
príbuzných a  známych a  návšteva cintorínov sú 
tradičnými súčasťami slávenia tohto sviatku. Medzi 
slovenskými zvykmi a tradíciami sú ale aj zmienky 
o menej tradičných činnostiach. Napríklad podľa ľu-
dovej tradície v predvečer sviatku Dušičiek hospo-
dár plnil lampu maslom namiesto oleja. Ľudia totiž 
verili, že duše zomrelých v tú noc vystupujú z očist-
ca, kde v plameňoch pykajú za svoje hriechy. Napl-
nenie lampy maslom znamenalo, že duše si mohli 
spáleniny, spôsobené očistcom, natrieť a  trošku 
ich ochladiť. Bývalo vraj taktiež zvykom vhadzovať 
pre dušičky do ohňa rôzne pokrmy kvôli vykúpeniu 
hriechov alebo len na prilepšenie.
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NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ 
I DOPLNENÉ PRVKY

Mesto pokračuje v  budovaní 
a  vylepšovaní detských ihrísk 

a oddychových zón.
Úplne nové ihrisko pribudlo 

v Spišskej Sobote. Deti sa tu môžu 
vyšantiť na vežovej šmýkačke, le-
zeckej zostave, dvojhojdačke, pru-
žinovom koníkovi. Zahrať sa môžu 
v  pieskovisku, v  tuneli a  predviesť 
svoje umelecké cítenie na tabuli 
na kreslenie. Súčasťou ihriska je aj 
altánok so sedením, lavičky a  od-
padkový kôš. „Som rád, že som spl-
nil svoj sľub obyvateľom Spišskej 
Soboty  – časti Walltech a  rodiny 
s deťmi sa môžu tešiť z naozaj špič-
kového detského ihriska,“ reagoval 
primátor mesta Anton Danko. Celý 
areál je navyše doplnený bohatou 
výsadbou krovín a trvaliek.

Z  ďalšieho nového ihris-
ka sa tešia obyvatelia Juhu  III. 
Vo vnútrobloku na Uherovej ulici 
vyrástlo nielen detské, ale aj multi-
funkčné ihrisko. „Nové detské ihris-
ko má povrch s umelým trávnikom 
s  plochou 488,5 m2. Plocha zám-
kovej dlažby má výmeru 23,4 m2. 
Sú tu použité dve farebné plo-
chy  – zelená pre dopadovú výšku 
do 1 m a červená s použitím pruž-
nej podložky pre dopadovú výšku 
od 1 do 3 m. Vstupná časť ihriska 
a  chodník je vydláždený zámko-
vou betónovou dlažbou,“ vysvet-
lila vedúca odboru výstavby MsÚ 

Kristína Horáková. Na detskom ih-
risku sú osadené hracie prvky ako 
domčeková kombinovaná zostava, 
hojdačka, hniezdo pre hendikepo-
vané deti, štvorsedadlová prevažo-
vacia hojdačka, pružinová hojdač-
ka žaba, pieskovisko i trojsedadlo-
vá reťazová hojdačka.

Multifunkčné ihrisko je oplote-
né po celom obvode a  určené je 
pre tenis, volejbal, basketbal a fut-
bal. Na vedľajšej trávnatej ploche sú 
osadené bránky pre futbal a stĺpiky 
pre volejbalovú sieť. Súčasťou ih-
rísk je mobiliár, a to lavičky, stojany 
na bicykle i  smetné koše. Ihriská 
chráni aj kamerový systém.

Nové detské prvky pribudli aj 
na detskom ihrisku v Matejovciach, 
na ulici Allendeho. Tu sa deti môžu 
radovať z  lanovej pyramídy a  zo-
stavy zloženej z dvoch šmýkačiek, 
lezeckej časti a lanovej preliezky.

MESTSKÝ ÚTULOK SA 
ROZŠIRUJE

Útulok pre psíkov v smere na le-
tisko už prechádza rekonštruk-

ciou. Ide o  rozšírenie realizované 
na ploche cca 1500 m2 a vyžiada si 
náklady z rozpočtu mesta vo výške 
350 tisíc eur bez DPH, s predpokla-
danou dobou realizácie približne 
dva mesiace.

V  útulku tak pribudne 42 no-
vých murovaných boxov oriento-
vaných čelnou stranou na juh, a to 
preto, aby boli psíky chránené hlav-
ne v zimnom období pred severný-
mi vetrami, spolu so štyrmi novými 
oplotenými výbehmi určenými 
na socializáciu psíkov, hranie a zo-
znamovanie sa.

Ako povedal primátor mesta 
Anton Danko, mesto takto vyrieši 
problém s  umiestňovaním psíkov. 
„A zároveň poskytneme zvieratám 

omnoho lepšie podmienky pre ži-
vot. Psy sú najlepším priateľom člo-
veka a našu starostlivosť si zaslúžia. 
Na základe mnohých podnetov 
od občanov zvažujeme pripraviť je-
den priestor aj pre mačky,“ povedal.

V  súčasnosti je útulok takmer 
stále obsadený na sto percent. Na-
chádza sa v ňom 25 kotercov. Ľudia 
majú záujem hlavne o malé šteniat-
ka a  psíkov menšieho vzrastu. Ak 
by ste chceli útulkáčom pomôcť, 
budú radi, ak im prinesiete granu-
le či konzervy a  pred blížiacou sa 
zimou veľmi pomôžu aj staré deky 
a vankúše.

ZREKONŠTRUOVALI 
ĎALŠIE LÁVKY

V októbri sa usilovne pracovalo aj 
na nových lávkach, a  to pri že-

lezničnom moste na ulici Štefániko-
va a pri Aquacity na ulici Športová 
ponad rieku Poprad. Osadená bola 
aj nová kovová konštrukcia oboch 
lávok. Mesto už zrekonštruovalo 
lávky pre peších aj na Alžbetinej 
a Mnoheľovej ulici.

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad
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STAVEBNÉ PRÁCE 
V SPIŠSKEJ SOBOTE

Stavebný ruch prebieha aj v Spiš-
skej Sobote.
V  polovici novembra by tu 

mal byť dokončený nový chodník 
pre peších na Jesenského ulici. Širo-
ký 1,5 m a dlhý 42 m.

Na Chalúpkovej ulici tiež prebie-
ha rekonštrukcia cesty, chodníkov, 
ako aj verejného osvetlenia. Práce 
budú ukončené najneskôr do polo-
vice januára 2023.

NOVÉ PARKOVACIE 
MIESTA 
V MATEJOVCIACH

Na Allendeho ulici prebiehal sta-
vebný ruch. Pracovalo sa na vy-

budovaní nového parkoviska, ktoré 
zaručí 33 nových parkovacích miest. 

CELOPLOŠNÝ ZBER 
LÍSTIA

Jeseň sa v  Poprade opäť pred-
viedla v  celej svojej sile. Už na 

začiatku októbra mesto začalo 
s  ručným hrabaním lístia v  rámci 
aktivačných prác. To ale nestačilo, 
a  preto „povolalo do služby“ stro-
je. Spoločnosť Brantner nasadila 
svoje kosačky, autá s  vysávačmi 
na lístie i  fukáre. So zberom sa za-
čalo v centre mesta a postupne sa 
pokračovalo v  ďalších lokalitách. 
Samospráva tiež informovala, že 
si cení aktivitu spoločenstiev by-
tových domov, ktoré organizujú 
vlastné brigády na vyhrabanie lístia 
a  trávy. Pri niekoľko tisíc metroch 
štvorcových, ktoré obhospodaruje, 
je to veľká pomoc. Pri zorganizo-
vaných brigádach vie obyvateľom 
pomôcť a  zabezpečiť bezplatný 
odvoz lístia. Je potrebné odpad 
uložiť do vriec a telefonicky nahlásiť 

žiadosť o  odvoz. (pozn.  red.: tel. 
čísla: 7167258, 7167263). Lístie sa 
po zbere odváža na skládku, kde sa 
kompostuje a potom sa z neho vy-
robí kompostová zemina. (red.)
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Fórum pre pomoc starším udeľuje ocenenia senio-
rom z celého Slovenska za ich prínos pre spoločnosť, 
rodinu, obec či mesto, alebo vlastné okolie. Cieľom 

ocenení je vyzdvihnúť dôležitosť starších ľudí, ich jedi-
nečnosť, múdrosť, skúsenosti, ochotu a obetavosť, kto-
rú venujú ostatným okolo seba 
bez nároku na odmenu. V tomto 
roku si v  Zlatej sále Bojnického 
zámku prevzala ocenenie Zlatá 
seniorka roka Popradčanka Hele-
na Kišová. Má 67 rokov. Narodila 
sa v Kežmarku a do Popradu pri-
šla v roku 1977. Jej otec bol šéfre-
daktorom Kežmarských, neskôr 
Podtatranských novín a po roku 
1989 novín spišských Nemcov 
na Slovensku Karpatenblatt. 
Doma mala pani Helena ešte ďal-
ších štyroch súrodencov. Pri výchove svojej dcéry nemala 
po svojom boku partnera. „Žila som sama, venovala som 
sa robote, štúdiu popri zamestnaní a mojej dcére, neskôr 
vnúčatám, to je môj život, ktorý mi doslova preletel,“ ho-
vorí. Pani Helena absolvovala dokopy až jedenásť štátnic. 
„Pracovala som v kultúrnom zariadení a v školstve, do-
kopy 47 rokov, vždy s ľuďmi, s deťmi.“ spomína.

Pracovala aj v kaštieli

V roku 1989 prišla na svet jej dcéra Jarka. Po materskej 
nastúpila pracovať do kaštieľa v Spišskom Štiavniku, kde 
sídlilo odborné učilište. Práca s tinedžermi so špeciálny-

mi potrebami si vyžadovala absolvovať špeciálnopeda-
gogické vzdelávanie. „Bola to pekná práca. Po takmer 
8 rokoch, keď sa už šepkalo o preložení školy do Popra-
du, som sa rozhodla skúsiť pracovať vo svete. A tak som 
oslovila agentúru v Londýne. Ponúkli mi okamžite prácu. 

Išlo o starostlivosť o vietnamské-
ho chlapca, ktorého bolo treba 
aj voziť a  keďže som mala čer-
stvý vodičák, bála som sa toho. 
Nakoniec som prijala ponuku ísť 
do Škótska,“ hovorí.

Jediná brala tabletky na tlak

V  Škótsku pracovala v  pen-
zióne pre starších. „Opatrovala 
som starých ľudí a  všetci tam 
naozaj zomierali až v  deväťde-
siatke, a to na starobu. Bola som 

tam jediná, ktorá brala lieky na vysoký tlak,“ spomína 
s úsmevom. Práca tam sa jej veľmi páčila, no keď jej dcéra 
Jarka oznámila, že čaká dieťa, Helenine kroky smerova-
li naspäť na Slovensko. „Prijali ma do detského domova 
a pracovala som tam od roku 2008 až do augusta tohto 
roka. Dokopy 12 rokov. Bola to moja láska. Robila som 
špeciálneho pedagóga a pani riaditeľka bola veľmi fajn. 
Vo voľnočasovej oblasti mi dala voľnú ruku, a tak som 
spolu aj s  deťmi organizovala rôzne aktivity, súťaže, 
vzdelávacie programy, vydávali sme si aj časopis. Pra-
covala som na rôznych projektoch, získala som napr. aj 
auto pre zariadenie,“ vyratúva.

Za obetavosť si 
vyslúžila titul 

Zlatá seniorka 
roka

Pár rokov pracovala ako opatrovateľka v zahraničí. 
Presnejšie v Škótsku, kde ľudia podľa jej slov 
zomierali doslova v úctyhodnom veku a prevažne 
„iba“ na starobu. Po príchode na Slovensko sa 
venovala deťom z Detského domova v Spišskom 
Štiavniku. Osud ale zamiešal kartami a dnes sa pani 
Helena Kišová stará o svoju dcéru, ktorá je v bdelej 
kóme. 

„OCENENIE MA PREKVAPILO. 
VÔBEC SOM TO NEČAKALA. 
OKOLO MŇA JE VEĽA ĽUDÍ, 

KTORÍ BY SI HO ZASLÚŽILI. JA 
ROBÍM LEN TO, ČO BY UROBILA
KAŽDÁ MAMA. VLASTNE KAŽ-

DÁ SLOVENSKÁ MAMA.“ 
Helena Kišová, Zlatá seniorka roka
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Už sa neprebrala

Jej dcéra Jarka bývala neďaleko Popradu v  Hôrke. 
S mamou si boli veľmi blízke. Dennodenne si telefonovali, 
chodili spolu ráno a často i večer, zbierať huby. Zlomový 
okamih v ich životoch nastal 12. februára tohto roku. Ešte 
pred týmto dátumom dcéra pani Heleny prešla silným 
covidom. Vysoké teploty, neustále zvracanie. Po pár týž-
dňoch to síce prešlo, no v januári sa choroba vrátila v po-
dobe verzie omikron. Cítila sa veľmi vyčerpaná. Mama 
teda vzala deti k sebe. Keď jej po pár dňoch dcéra zves-
tovala, že sa cíti lepšie a príde si pre deti, cítila výčitky, že 
starostlivosť o deti nechala iba na mamu. Tá nemala veľ-
mi istotu, lebo poznala po hlase dcéry, že je ešte chorá, 
ale potešilo ju, že bola negatívna. Vtedy nemohla tušiť, že 
po 2 hodinách od spoločného telefonátu príde ďalší veľmi 
bolestivý okamih. Volal druh jej dcéry. Oznámil jej, že Jar-
ka skolabovala. Hoci ju záchranári oživovali, od tých čias sa 
už neprebrala. Upadla do bdelej kómy.

Ocenenie ju prekvapilo

Pani Helena odvtedy prechádza veľmi ťažkým obdo-
bím. S pomocou o starostlivosť oslovila všetky možné za-
riadenia na Slovensku. „Nemôžem nájsť zariadenie, ktoré 
by pomohlo ľuďom s bdelou kómou. Títo ťažko chorí kon-
čia zvyčajne v domácnosti svojej rodiny, a tí, ktorí to môžu 
zaplatiť, v hospici, hoci nie sú to pacienti v terminálnom 
štádiu,“ dodala. Pani Helena sa okrem iného stará aj o svo-
je vnúčatá – 16-ročnú Dianu i 4-ročného Tobiasa. Za ten 
čas zažila neskutočné množstvo absurdít pri snahe vylie-
čiť jej dcéru. Keď Jarku k nej domov priviezla sanitka, pani 
Helena tvrdí, že záchranári jej odmietli dcéru na ôsme 
poschodie vyniesť. Zavolala hasičom, ktorí jej povedali, 
že na to potrebujú pokyn lekára. Sanitkári odmietli ďalej 
čakať a odišli späť do nemocnice. „Telefonicky som hľa-
dala, kde môže byť. Bolo popoludnie 15:00 hodín, nikde 
na nijakých oddeleniach ju nemali záujem vziať, tak tam 
kdesi v priestoroch príjmu, alebo kde, to dodnes neviem, 
ju držali do 21.00 hodiny. Na dvere mi dokonca klopali aj 
policajti s  otázkou, prečo som odmietla dcéru prevziať. 
Pritom ja som už mala pre ňu nachystanú aj polohova-
teľnú posteľ, kyslíkový prístroj, odsávačku,“ nechápavo 
krúti hlavou. To je len jedna z  mnohých absurdít, ktorá 
vás pri rozhovore s pani Helenou prekvapí. „Napríklad, že 
mi moja dcéra v bdelej kóme musí platiť výživné na deti. 
Už prišlo aj pohrozenie exekútorom, tak si to platí - sama 
sebe.“ Ona sa ale nevzdáva a bojuje z posledných síl, aby 
svojej dcére dala ďalšiu šancu na život. Zapája sa do rôz-
nych projektov, aby získala peniaze, a to na pomôcky a te-
rapiu pre dcéru, či kurzy, aby dcére mohla doma pomôcť. 
Ocenenie Zlatá seniorka roka si za svoju obetavosť jed-
noznačne zaslúži. Ju samotnú veľmi prekvapilo. „Vôbec 
som to nečakala. Okolo mňa je veľa ľudí, ktorí by si také 
ocenenie zaslúžili. Ja robím len to, čo by urobila každá 
mama. Vlastne každá slovenská mama. Bola som z toho 
hotová a veľmi ma to prekvapilo,“ uzavrela.

 Jana Pisarčíková

SENIOR ROKA
Z Bojníc sa s ocenením vrátil aj ďalší Popradčan. Cenu 

„Senior roka“ si odniesol i predseda Okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poprade, a záro-
veň predseda Denného centra Xenón, Ján Surmik.

Päťdesiat rokov pracoval na železničnej stanici, 
najprv na vyšetrovaní železničných nehôd a  potom 
v oblasti inšpekčnej činnosti v správnej rade. Po skon-
čení svojho profesijného života začal podľa jeho slov 
vyhľadávať aktivity práve preto, aby „nezmrzol.“ Do dô-
chodku odchádzal v roku 2008. Keď ho prvýkrát oslovi-
li s výzvou: „poď k nám do klubu“, hlavou mu vírilo, čo 
tam už on asi bude robiť. Dnes sa seniorov snaží zdru-
žovať a zapájať do rôznych činností. A aj ich trochu roz-
hýbať. „Vzhľadom na to, že od svojich šestnástich rokov 
som sa oženil s Tatrami a vždy to bola moja srdcovka, 
snažím sa seniorov zapájať do aktivít, ktoré im vyho-
vujú. Pohyb v prírode je pre ľudí nutný a podarilo sa mi 
pozbierať veľa ľudí, ktorí majú o pohyb záujem. V rám-
ci Jednoty dôchodcov sme sa začali zaoberať aj Nordic 
Walkingom,“ hovorí. Okrem toho sa v dennom centre 
venujú aj iným aktivitám ako je Tretí vek sa zabáva, špor-
tová akcia Mám na to, či pobyt v slovenských kúpeľoch.

Jána Surmika ocenenie, ako on sám slangovo po-
vedal, šoklo. „V  Poprade máme osem denných centier 
a  každý predseda sa snaží dôchodcom niečo ponúk-
nuť. Potešilo ma to. Skutočne som to nečakal. Ani mi to 
nenapadlo. Vedel som, že takéto ocenenia sú, ale vždy 
som si myslel, že sú skôr pre ľudí, ktorí sa starajú o zdra-
votne znevýhodnených a podobne. Potom mi ale niekto 
povedal, že dať do pohybu skupinu dôchodcov tiež stojí 
za ocenenie, tak…,“ reagoval.

So seniormi v dennom centre si podľa jeho slov veľ-
mi rýchlo na seba zvykli. „Dúfam, že nám to takto vy-
drží. Som rád že nám mesto Poprad a  sociálny odbor 
pomáha. Vychádzajú nám v ústrety. Bezplatné pobyty 
v  Bardejove pre dôchodcov je niečo, čo iné mestá ne-
majú a môžu nám to závidieť. Mesto tiež vytvorilo pod-
mienky na športovanie – petang a podobne. Seniorov 
je v  Poprade veľa, až niečo cez 10  tisíc,“ povedal. Ako 
na záver s úsmevom dodal, práca so seniormi ho skutoč-
ne baví. A hlavne „Robím všetko pre to, aby mi sociálna 
poisťovňa dlho vyplácala dôchodok,“ zažartoval. ’

(jp)
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Slovenský superpohár je hasičská súťaž, na ktorej 
sa stretávajú najlepšie družstvá zo športových 
hasičských líg v  požiarnom útoku. V  októbri sa 

uskutočnil v Spišskej Belej. Sedem žien, ktoré spoloč-
ne ťahajú hadice za Dobrovoľný hasičský zbor Spišská 
Sobota, svojím časom 17:02 zložili na lopatky všetky 
ostatné súperky a domov pricestovali ako víťazky Slo-
venského superpohára. Ako hovoria, ich víťazstvo bolo 
ako vystrihnuté z fi lmu. Porozprávala nám o ňom Kristí-
na Blštáková, ktorá sa hasičstvu venuje už viac ako šesť 
rokov.

Nie všetko ide na prvú

Hneď po príchode na súťaž dievčatá „vyfasovali“ 
úplne posledné štartovné číslo. Znamenalo to pre ne, 
že budú dlhú dobu čakať na svoje preteky. „Všetky sme 
boli v poriadnom strese. Nešlo totiž o klasickú súťaž. Tu 
sa dostali len najlepšie tímy z celého Slovenska,“ opi-

suje Kristína. Prvý pokus sa dievčatám až tak nevydaril. 
To ich ale ešte väčšmi zomklo. „Uzatvárali sme celú sú-
ťaž a ja som naozaj v kútiku duše verila, že dáme dob-
rý čas,“ hovorí. Ich tréner „ujo Jano“ ako pána Žabku 
familiárne Kristína nazvala, im zvestoval, že čas 17:02 
im stačí.

Bič plieska na konci

S  búchajúcimi srdcami sa teda dievčatá postavili 
na štart. Odtiaľ sa rozbehli zosynchronizované, doslo-
va akoby boli jeden a ten istý človek. „Keď už sme od-
behli, nevedela som, čo sa deje. Jedna z tímu sledovala 
časomieru, pretože bola pri nej najbližšie a ona sa za-
čala tešiť a vrieskať. Ja som sa len pozerala a až potom 
mi to celé došlo - jednoducho sme vyhrali! Sama som 
tomu nedokázala uveriť, predýchať to. Všetky sme sa 
tešili a samozrejme, slzy tam boli tiež. Hovorí sa, že bič 
plieska až na konci, a tak sme sa smiali, že to najlepšie 

Najlepšie dobrovoľné 
hasičky Slovenska 

ťahajú hadice 
za Spišskú Sobotu 

Druhý októbrový víkend sa 
veľkými písmenami zapísal 
do histórie Dobrovoľného 
hasičského zboru v Spišskej 
Sobote. Nádherné teplé 
jesenné počasie, skvelá 
trať, ľudia, atmosféra 
a celý deň v Spišskej Belej, 
ovenčilo úspechom sedem 
dobrovoľných hasičských 

„mušketierok“. 
Vybehali si 
prvé miesto 
na Slovenskom 
superpohári 
2022. 
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išlo nakoniec. To sa ani nedá opísať ten 
pocit,“ spomína Kristína. Na otázku, čo 
všetko stálo za tým, aby sa družstvu 
podarilo uspieť, reagovala jednoznač-
ne. „Veľa nervov, úsilia, spolupráce, 
dobrá partia ľudí a každé dievča musí 
pracovať samé na sebe a  každé musí 
mať rovnaký cieľ  – že jednoducho 
chce,“ zhodnotila.

Každý chce byť Mešár

Tréner dievčat a  predseda DHZ 
v  Spišskej Sobote Ján Žabka rovnako 
v  ten deň dojatie neskrýval. Nečudo. 
Dievčatám sa podarilo pohár vybojo-
vať po desiatich rokoch. „Ja som si aj 
poplakal. Z  toho minima, čo v  zbore 
máme, sme vedeli získať maximum. 
Pri takom úspechu jednoducho člove-
ku vyhŕknu slzy,“ povedal. Ako dodal, 
o hasičstvo dnes nie je medzi mladými 
príliš veľký záujem. „Populácia sa uberá inou cestou. 
V  Poprade by takmer každý chlapec chcel byť hoke-
jista  – nový Mešár. Aj náš ženský tím je vyskladaný 
z  dievčat z  rôznych kútov Slovenska  – od Martina až 
po Raslavice. To najhoršie je ale ekonomická situácia. 
Aj futbal a hokej sú nákladné športy, no u nás naprí-
klad len hasičská striekačka stojí viac ako 10 tisíc eur, 
do roka najazdíme viac ako 1200 kilometrov. Priestor, 
na ktorom trénujeme, nie je vyhovujúci. Možno ak by 
sme mali kvalitnú hasičskú dráhu, dokázali by sme 
prilákať k  hasičstvu viac ľudí,“ zhodnotil Žabka. Ako 
na záver dodal, za každú podporu budú vďační.

Druhé najúspešnejšie v histórii súťaže

Akousi čerešničkou na torte je, že ženské družstvo 
dobrovoľných hasičiek zo Spišskej Soboty skončilo aj 
na druhom mieste Východoslovenskej ligy a  v  rámci 
histórie spomínaného Superpohára sa radia na druhé 
miesto v rámci najúspešnejších družstiev súťaže.

Jana Pisarčíková

SUPERPOHÁR 
VYHRALI 

Eliška Grigerová
Laura Šoltisová
Henrieta Maršalová
Daniela Krullová
Kristína Blštáková
Klaudia Fabiánová
Anna Lavková
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Mesto Poprad je galériou otvorenou každý deň 
a  celý deň počas celého roka. Sochy, mozai-
ky a  iné umelecké diela dávajú nášmu mestu 

svojský ráz. OZ Naturalista v rámci projektu s názvom 
AkupunkTÚRA POPRAD zmapovalo výnimočné diela 
a pamiatky, o ktorých sa v meste až tak nevie. Tatiana 
Dučaiová z  občianskeho združenia ich v  Poprade vy-
hľadala a  spolu so svojimi kolegami pripravila vrec-
kového sprievodcu s  názvom Umenie vo verejných 
priestoroch. Najväčšie poklady sa im podarilo nájsť 
v troch popradských budovách. „Najviac zaujímavých 
diel je práve v interiéroch. Nie všade sa mi ale podari-
lo dostať. Jedno z najzaujímavejších diel sa nachádza 
priamo v  budove polície. Je tam naozaj krásna mo-
zaika, avšak v  čase, keď je tento objekt pre verejnosť 
otvorený, tak vo veľkom pracujú. Nedovolili nám tam 
fotiť, pretože to nie je jednoduché. Majú tam svoje pra-
vidlá. Rovnako hodnotné dielo sa nachádza napríklad 
aj na popradskom súde za mrežami. Tam sa nám ale 
tiež nepodarilo dostať,“ hovorí Dučaiová.

Železničná stanica prekvapila

Ako sama povedala, v  Poprade máme dokonca aj 
miesto, ktoré by bolo schopné konkurovať múzeám 
i galériám. „Úplne najzaujímavejšou budovou z tohto 

pohľadu je popradská železničná stanica. Na tomto 
mieste sú úžasné diela nielen v interiéri, ale aj v exterié-
ri. Ukrývajú sa aj v komunikačných a školiacich miest-
nostiach, kde sa nám podarilo dostať spolu so správ-
com budovy. Nájdete tam drevené plastiky a  takisto 
mozaiky,“ dodáva.

Stačí nazrieť za regál

Niektoré z umeleckých diel máme v meste priamo 
pod nosom a možno o nich ani netušíme. Nakupovali 
ste už niekedy v potravinách na dolnom poschodí že-
lezničnej stanice? Podľa autorov mapy sa aj tam skrýva 

Galéria 
s menom 

Poprad

Chodili po našom meste a mapovali pamiatky 
a umelecké diela, o ktorých väčšina z nás možno ani 
len netuší. Občianske združenie s názvom Naturalista 
sa od roku 2020 venuje projektom, ktoré podporujú 
vnímanie architektúry, priemyselných pamiatok, 
umenia vo verejnom priestore a genia loci miest, 
v ktorých žijeme, a to všetko prostredníctvom 
vizuálneho umenia. Posledný októbrový piatok 
v popradskom kníhkupectve predstavili svojho 
vreckového sprievodcu umením mesta. 
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krásna maľba. A môžete ju aj vidieť. Stačí nazrieť za re-
gál s vyloženým tovarom. „Rovnako sme umelecké die-
lo našli aj na mieste, kde bola záložňa. Tí, ktorí to tam 
majú, ho obalili, aby sa s ním nič nestalo. Takže vidieť 
ho nemôžete.“ Tvorcom tohto sprievodcu učarovala aj 
maľba priamo na budove Gymnázia Dominika Tatarku, 
ktorá bola obnovená. Ako upresnila Dučaiová, tieto 
diela vznikali väčšinou v  čase socializmu, čo znamená, 
že ich pôvod sa dá vypátrať v starších knihách. Ak sa 
im podarí nájsť niečo, čo zadefinovať nevedia, oslovia 
kunsthistorikov. Takýto poklad sa im podarilo nájsť na-
príklad aj na pošte pri železničnej stanici. „Zatiaľ ale 
čakáme na informácie,“ dodala.

Mesto – miesto na život

A prečo sa títo ľudia zamerali práve na umelecké die-
la? Jednoducho preto, aby inšpirovali iných vnímať viac 
svoje okolie. „Každý deň sa v meste pohybujeme. Cho-
díme z centra do sídlisk, či naopak. Prechádzame sa uli-
cami, parkmi, nákupnými centrami a ani si nestihneme 
všímať, čo všetko máme v  meste. Sochy na sídliskách, 
rôzne monumentálne prvky. Je to taký podnet spoma-
liť naše životy a upriamiť ich na umeleckú sféru a na to, 
aby ľudia začali vnímať priestor, ktorý tu máme. Druhot-

ným zmyslom tohto mapovania je mať 
vzťah k  objektom, k  danému miestu 
i mestu, a tak si ho všímať a vážiť si ho.“ 
Rovnako tak prejavili názor, že ak ľudia 
o  nejakom umeleckom diele v  meste 
vedia, už nie je také jednoduché, aby 
ho ktokoľvek pri akejkoľvek rekonštruk-
cii odstránil. „Nie je problém si tieto pa-
miatky nájsť a  pozrieť si ich virtuálne 
na mape, ale v  tom prípade sa akoby 
stráca ten samotný význam mesta. 
Mesto má byť miestom pre život. To 
je zámerom týchto máp, na ktorých 
pracujeme. Myslíme si, že je potrebné, 
aby ľudia trávili čas v meste,“ povedal 
Michal Hudák z  organizácie Východ-
né pobrežie, ktorá na príprave mapy 
spolupracovala. Autorkou grafického 
spracovania mapy je Ľudka Žoldáková. 

Takýmto spôsobom členovia OZ Naturalista zmapovali 
napríklad už aj susedné mesto Svit. „Ide o prvé mapo-
vanie Popradu, a preto prosíme Popradčanov, ak vedia 
o umení v meste viac, kde sa niečo nachádza alebo kde 
bolo čo odstránené, nech nám dajú vedieť buď emailom 
alebo na sociálnych sieťach,“ dodáva Dučaiová.   

Prvý krok k väčšej publikácii?

O názor na túto iniciatívu sme poprosili aj riaditeľku 
Tatranskej galérie Annu Ondrušekovú. Ako povedala, 
záslužnú prácu mladých ľudí s  peknou grafikou si veľ-
mi cení. „Škoda, že sa neprišli poradiť do galérie. Vede-
li by sme im doplniť údaje. V Poprade pribudli aj nové 
diela za posledné roky a  žiaľ, mnohé boli odstránené. 
Bohatá je naozaj výzdoba železničnej stanice. Diela sú 
veľmi citlivo zakomponované do architektúry, takže ich 
ani veľmi nevnímame. Mala som možnosť poznať všet-
kých autorov týchto diel. Keď sa realizovali, bola som 
študentkou výtvarného umenia a  títo autori boli naši 
profesori (Machaj, Srvátka, Pončák). S  obdivom sme 
sledovali ako sa stanica budovala. Na vtedajšie pomery 
bola najmodernejšou na Slovensku. Mapu beriem ako 
prvý krok k ďalšej väčšej publikácii. Ak sa autori mapy 
zapoja, budeme radi,“ uzavrela.

 Jana Pisarčíková
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Slávnostné 
prijatie 
malých 

Popradčanov
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FOTO: Jana Pisarčíková

Na pôde mestského úradu sa uskutočnilo slávnostné prijatie popradských detí. Nieslo sa vo veľ-mi príjemnej a milej atmosfére. Pri-jaté detičky dostali od mesta dar-ček v  podobe detského darčeko-vého boxu a maminky boli obda-rované ružičkou. Mesto Poprad sa teší, že môže prostredníctvom takýchto prijatí privítať tých najmenších v  našom meste. POZRITE SI VÝBER Z FOTOGRAFIÍ.
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Začiatkom októbra si mesto uctilo 

jubilantov. Šesť dám sa dožilo krásne-

ho životného jubilea (90 rokov, 80 ro-

kov a 75 rokov). Dva manželské páry 

si svoju lásku a  vernosť upevnili zlo-

žením sľubov. Všetkých potešil dar-

čekový box a blahoželanie od primá-

tora mesta Poprad Antona Danka. 

Pripravený bol kultúrny program.

POZRITE SI VÝBER Z FOTOGRAFIÍ.

Slávnostné 
prijatie
v obradnej 
sieni

v obradnej sieni



20

Mesačník

POPRAD
FOTO: Jana Pisarčíková

U
M

EN
IE

 A
 K

U
LT

Ú
RA

Diela Ernesta Zmetáka sú sú-
časťou zbierkových fondov 
a stálych expozícií vo význam-

ných slovenských galériách. „Táto 
výstava je výnimočná tak pre vás, 
ako aj pre Tatranskú galériu, pretože 
otvárať výstavu s takým rozsiahlym 
počtom diel z vlastnej tvorby je oje-
dinelé,“ povedala riaditeľka Tatran-
skej galérie Anna Ondrušeková. 

Asistent Ľudovíta Fullu 

Ernest Zmeták sa narodil v  roku 
1919 a  zomrel v  roku 2004. Bol pri-
jatý na Akadémiu výtvarných ume-
ní v Prahe, po jej zatvorení nastúpil 
na Vysokú školu výtvarných umení 
v Budapešti. V  rokoch 1939 – 1943 
študoval monumentálne umenie. 
Keď sa vrátil na Slovensko, žil v Bra-

tislave. Svoju prvú samostatnú vý-
stavu mal v  roku 1944. Stal sa čle-
nom Skupiny výtvarných umelcov 
29. augusta a neskôr bol spoluzakla-
dateľom  Spolku umelcov a priateľov 
grafi ky. Pár rokov pracoval ako asis-
tent Ľudovíta Fullu na Vysokej škole 
výtvarných umení v  Bratislave, po-
tom pôsobil výlučne ako slobodný 
umelec. 

Pracoval a pracoval

Už pred dvomi rokmi jeho diela 
rozšírili zbierkový fond Tatranskej 
galérie o  sedem grafík a  dve olejo-
maľby. Získať ďalšie diela sa, podľa 
slov riaditeľky galérie, podarilo vďa-
ka synovi, doktorovi Petrovi Zmetá-
kovi. Spolu s manželkou sa vernisáže 
výstavy zúčastnili. „Ďakujem pani 

V Tatranskej galérii vystavujú 
diela Ernesta Zmetáka 

Návrhy na známky, vitráže, divadelné opony, gobelíny, artprotisy, 
mozaiky i voľná tvorba. Tomuto všetkému sa venoval úspešný 

slovenský umelec Ernest Zmeták. Jeho diela si môžete v Tatranskej 
galérii pozrieť do 11. decembra.

„DIELA ERNESTA 
ZMETÁKA SÚ ZAUJÍMAVÉ 

NIELEN KVÔLI 
VÝSTAVNOSTI, ALE 

AJ KVÔLI ĎALŠIEMU 
VÝSKUMU, KTORÝ 

BUDE V NAŠEJ 
INŠTITÚCII 

PREBIEHAŤ." 
Anna Ondrušeková, 

riadieľka Tatranskej galérie . 
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riaditeľke, ktorá spravila veľmi peknú výstavu 
a dala si s tým veľkú námahu. Môj otec nebol 
ten typ umelca, ktorý pri pohári vína viedol dlhé 
debaty, on proste pracoval a pracoval,“ povedal 
syn umelca. 

Miloval Taliansko 

Výstava v  Tatranskej galérii je naozaj veľmi 
rozsiahla. „Diela sú zaujímavé nielen kvôli vý-
stavnosti, ale aj kvôli ďalšiemu výskumu, ktorý 
bude v našej inštitúcii prebiehať,“ dodala Ondru-
šeková. Na výstave si môžete pozrieť Zmetákove 
zaujímavé kresby, štúdie, práce ešte zo 40. rokov, 
rôzne kópie diel, návrhy na známky, vitráže, ale 
aj originálne ilustrácie ku knihám. „Taktiež kres-
by z jeho obľúbených talianskych miest. Miloval 
Taliansko a Taliani zjavne mali radi jeho, keďže 
v  jednom z  talianskych miest má aj svoju pa-
mätnú tabuľu,“ vysvetľuje Ondrušeková. 

Umelecky plodný autor

S naším regiónom je autor prepojený svojimi dielami. 
V rámci jeho krajinkárskych motívov sú vyobrazené tat-
ranské dediny ako Ždiar, Lendak, ale aj mesto Kežmarok.  
Významným je súbor grafi ckých ilustrácií k Ezopovým 
bájkam (Tatran, 1966), Podjavorinskej Baladám a poves-
tiam (Mladé letá, 1965), Czambelovým Slovenským ľu-
dovým rozprávkam (SVKL, 1959) a k Defi lé Pavla Horova 
(Slovenský spisovateľ, 1980). Zmetákovu tvorbu charak-
terizuje inšpirácia pred kubistickými prúdmi výtvarnej 
moderny (Cézanne, Kanoldt, Derain a. i.), ale najmä talian-
skym umením trecenta a quatrocenta (Giotto, Masaccio, 
Uccello a. i.). Umelcov „tradicionalizmus“ nebol však len 
prvoplánový, namiesto mechanického prepisu skutoč-
nosti uplatnil racionálnu, premyslenú, v priebehu rokov 
čoraz sofi stikovanejšiu štylizáciu. Bol neobyčajne umelec-
ky plodným autorom. Dlhoročným priateľom Zmetáka 
bol aj bývalý prezident Rudolf Schuster, ktorý o ňom na-
písal knihu i nakrútil fi lm. Práve ten si mali možnosť náv-
števníci počas vernisáže pozrieť. 

Jana Pisarčíková 

PROGRAM GALÉRIE 
NA NOVEMBER 2022
Stála expozícia
Odkryté hodnoty APP
Stála expozícia diel - to najlepšie z tvorby takmer 80 autorov. 
Emil Labaj – Krídla a ilúzie
Výstava pri príležitosti životného jubilea rodáka z Popradu. 
Do 25. novembra 2022. 
Putovná výstava v Poľsku
Świat izmów / Svet izmov
V Galérii Sztuki BWA Jatki, Nowy Targ, Poľsko. Výstava zo zbierok 
Tatranskej galérie v Poprade. Do 12. decembra 2022
Výtvarné súťaže:
Mladý karikaturista alebo kreslím nielen po zošitoch – 
pre základné umelecké, stredné a vysoké školy. Potrebné poslať 
e-mailom do 25. novembra 2022.
Anjel Vianoc 2022
Tradičná predvianočná výtvarná súťaž pre materské, základné, špe-
ciálne, základné umelecké a stredné školy. Súťažné práce zasielajte 
do 13. novembra 2022. 
Podujatia:
My vám – vy nám 
10. november 2022 o 9.00 – Richard Gerényi – Fotografujeme v teré-
ne – beseda s fotografom
15. november 2022 o 10.30 – Kesaj Tchave – tanečný workshop s róm-
skym folklórnym súborom
22. november 2022 o 11.00 a 18.00 – Cigánsky boxer – divadlo jedného 
herca v podaní českého umelca Filipa Tellera. 
ART & HOLOCAUST 
Medzinárodný umelecký projekt, na ktorý získala galéria prostriedky 
z Grantov EHP. Úvodná konferencia za účasti významných osobností sa 
uskutoční 23. novembra 2022
  Viac na: www.tatragaleria.sk
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Príbeh o  tom, ako Štefánik prežil a  prekonal všetky 
hrôzy a nebezpečenstvá vojny, v ktorých nasadzo-
val svoj život pre našu slobodu a do milovanej zeme 

už naspäť nepriletel, mal v Poprade po prvýkrát premiéru 
pred tromi rokmi. „Vtedy mi otec povedal: Tatiana, mu-
síš urobiť divadlo o Štefánikovi! Ja som mu povedala, že 
na to nemám peniaze. On reagoval, že to zaplatí, nech 
to len nacvičím. To bola premiéra pred tromi rok-
mi, dnes je to už pod gestorstvom mesta Poprad,“ 
spomína režisérka divadelnej hry Tatiana Husárová. 
Ako dodala, za toto predstavenie ďakuje dvom Jo-
zefom. Otcovi a  Jozefovi Banášovi, ktorého knihou 
s názvom Prebijem sa! je hra inšpirovaná.

Treba veriť, že to dokážeme

Jozef Banáš sa divadelného predstavenia sám 
zúčastnil a na záver neskrýval dojatie. „Žijeme v ča-
soch, kedy deti za hrdinov nemajú Karkulky, Jan-
kov Hraškov, či Valibukov, ale McQueena. Nemáme 
sviatky jari, ale rôzne Halloweeny a  iné voloviny. 

A v týchto časoch príde takáto inscenácia,“ povedal. Ako 
dodal, ak by ešte kniha o Štefánikovi nebola na svete, ale 
vedel by, že títo mladí ľudia nacvičia toto divadlo, už len 
preto by ju napísal. „Žijeme časy, kedy vlastenectvo začí-
na byť témou, za ktorú musíme zabojovať a dosiahneme 
to len tak, ako to dokázal Milan Rastislav Štefánik - s veľ-
kou vierou.“ uzavrel.  (jp)

Príbeh 
o Štefánikovi 

zaujal aj Banáša 

Milan Rastislav 
Štefánik

Divadelná hra Súradnice mojej duše je hu-
dobno-dramatické spracovanie o živote a diele 
M.R.Štefánika. Bol uznávaným astronómom, 
vedcom, politikom, diplomatom, generálom 
francúzskej armády a   spoluzakladateľom čes-
koslovenského štátu. V  roku 1919 sa ako mi-
nister vojny Československej republiky vracal 
na rodnú hrudu. Dvojplošník Caproni série 
450 vzlietol z  Campo Formido pri Udine ráno 
po 8. hodine. Namiesto veľkej slávy a uvítania 
hrdinu zahalil krajinu smútok. Lietadlo sa zrútilo 
neďaleko Ivanky pri Dunaji. M.R. Štefánik túto 
leteckú haváriu neprežil.

Umelecky silné a myšlienkovo hodnotné 
divadelné spracovanie životopisu generála 
Milana Rastislava Štefánika, s názvom Súradnice mojej duše, v októbri opäť zaplnilo Dom kultúry. 
Na pódiu sa predstavili študenti základných a stredných škôl mesta Poprad spolu so skvelými 
umelcami nášho regiónu Vladimírou Keselicovou, Radoslavom Ivanom, Petrom Pavličkom, 
Matúšom Genským a Milošom Angelovičom. 
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Vstupné: 1,50 € 
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13. november / 10:00 / 
 Divadelná sála - Dom kultúry Poprad

JANKO A MARIENKA
	 	 	 	 	 	 	 Divadlo	zo	šuflíka
Čarovná klasika v originálnom prevedení s bábkami v životnej 
veľkosti a terchovskou ľudovou hudbou. V hlbokom lese môže kaž-
dý zablúdiť a nečudo, že sa v ňom stratia aj naši malí hrdinovia, Jan-
ko a Marienka...

20. november / 10:00 / 
 Divadelná sála - Dom kultúry Poprad

KÚZELNÍK       
TALOSTAN A DETI...
Splňte svojím deťom sen a nechajte ich vstúpiť do čarovného 
sveta kúziel s kúzelníkom Talostanom. Predstavenie je výborným 
spestrením Rozprávkovej nedele v Poprade.

27. november / 10:00 / 
 Divadelná sála - Dom kultúry Poprad

ARTHUROVA KAPELA 
	 	 	 	 	 	 	 Actores	Rožňava
Arthurova kapela je vtipná, komická hudobno-divadelná show na 
zimnú tému, kde sa stretnú známe postavičky z rozprávok. Hrdinovia 
Obelix, Arthur, Elfka, Idril, Ernesto de la Cruz, pani Santová. Spolu 
vytvoria skutočnú hudobnú kapelu a rozohrajú veselý príbeh plný via-
nočných piesní a humoru. Zahrajú si pri tom známe zimné hity a vese-
lé pesničky, pričom všetci spoločne počkajú aj na Mikuláša.

FOTO: Jana Pisarčíková
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OKRESNÝ ÚRAD POPRAD 
a

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

srdečne pozývajú obyvateľov mesta a okresu Poprad na oslavu pri príležitosti

90. výročia vlastnej budovy Okresného úradu Poprad 
a sviatku 17. novembra.

Toto slávnostné podujatie sa uskutoční 14. novembra 2022
na Okresnom úrade, Nábrežie Jána Pavla II. 16 v Poprade.

Program:

13.00 hod. – Slávnostné kladenie vencov k pamätnej 
tabuli Jána Bendíka na priečelí OÚ 
Poprad a pamätnej tabuli umučenému 
Antonovi Mačugovi a kňazovi Alojzovi 
Žemľovi na budove Katolíckej univerzity.

14.00 hod. – Slávnostné podujatie v aule Okresného 
úradu Poprad s bohatým kultúrnym 
programom. Hlavní hostia: Rastislav 
Dalecký, poľovnícki trubači a iné 
hudobné prekvapenia.

16.00 hod. – Pohostenie pre pozvaných hostí 
v Tatranskej galérii

Po zrušení Spišskej župy pred sto rokmi vznikol 
okres Poprad s Okresným úradom so sídlom v Spišskej 
Sobote. Presne 14. novem bra 1932 Okresný úrad otvo-
ril svoje brány pre občanov v novej budove na nábreží 
pri rieke Poprad, ktorá bola špeciálne postavená 
pre tento účel a Okresný úrad tam kontinuálne sídli 
dodnes. Budovu projektoval známy architekt Michal 
Milan Harminc, ktorý je aj autorom hlavnej budovy 
Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja 
v Bratislave, na ktorú sa štýlovo budova Okresného 
úradu Poprad podobá. V Poprade máme teda unikát-
nu budovu a jej bohatú históriu si v jej slávnostný deň 
spoločne pripomenieme.

 ZDROJ: SZCPV
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FOTO: Jana Pisarčíková

Všetko to skrslo v  hlavách tvor-
cov presne pred tridsiatimi 
rokmi. A  plné kinosály rok čo 

rok dokazujú, že preniesť na fi lmové 
plátna príbehy z  hôr sa vyplatilo. Aj 
jubilejný ročník bol toho dôkazom. 
Už pri otvorení Medzinárodného fes-
tivalu horských fi lmov boli stoličky 
takmer do poslednej zaplnené. Primá-
tor mesta Anton Danko počas otvore-
nia zaželal organizátorom do ďalších 
rokov veľa tvorivého úsilia, chuti, elá-
nu, pevné zázemie a čo najviac žičli-
vých partnerov a donorov. Za mesto 
Poprad prisľúbil pomoc a  spoluprá-
cu aj v  budúcnosti. „Pri festivalovej 
premiére pred tridsiatimi rokmi člen 
poroty Juraj Jakubisko povedal, že 
základom každého tvorivého činu 
je odvaha. Netýka sa to len auto-
rov a  fi lmárov, ale aj organizátorov. 
Manželia Gabika a  Juraj Rečkovci 

tú odvahu našli a  dali život projek-
tu, ktorý má množstvo priaznivcov 
nielen v našom regióne, ale aj na ce-
lom Slovensku i  za jeho hranicami. 
Po nich žezlo statočne prebrali Mari-
ka a  Peter Hámorovci. Vďaka ich zá-
sluhe sa Poprad stal medzinárodne 
uznávaným festivalovým mestom,“ 
povedal primátor. Manželom Hámo-
rovcom tiež odovzdal ďakovný list 
mesta Poprad.

Lavína myšlienok, výstupov a ciest

Po otvorení festivalu ľudí čakali 
veľké horské zážitky. Bolo čo pozerať 
i počúvať. Návštevníci videli 51 fi lmov 
z  15 krajín a  zažili prítomnosť výni-
močných hostí ako Mareka Mára Ho-
lečka, Igora Kollera i horských vodcov. 
Festival, na ktorý nadšenci čakali celý 
rok, prehrmel ako lavína myšlienok, 
výstupov a ciest a 16. októbra si fi lmá-

Tridsiatka 
v živote festivalu 
horských filmov 

Nervy drásajúce momenty, adrenalín, 
neuveriteľné príbehy. To všetko so sebou 
na plátna prenášajú každoročne snímky 
v rámci Medzinárodného festivalu horských 
� lmov. Tento rok slávil svoje tridsiate 
narodeniny. Cenu Grand Prix si opäť domov 
odniesol režisér Pavol Barabáš. 

„HOVORÍ SA, ŽE
DOMA NIK NIE JE PRO-

ROKOM, ALE SME
TU POD KRÁSNYMI VY-

SOKÝMI TATRAMI
A MÔŽEME BYŤ ŠŤAST-

NÍ, ŽE TU MÁME
TAKÉ KRÁSNE POHORIE. 

PRE MŇA JE
VEĽKOU INŠPIRÁCIOU."

Pavol Barabáš,
� lmár a víťaz GRAND PRIX 
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ri prevzali svoje ceny. Porota v  zlo-
žení: Gabriela Rečková (Slovensko), 
Martina Grmolenská (Česká repub-
lika) a Barbara Jendrzejczyk (Poľsko) 
vybrali víťazov. Najvýznamnejšiu 
cenu Grand Prix získal Pavol Barabáš 
za film Horský vodca. „Hovorí sa, že 
doma nik nie je prorokom, ale sme 
tu pod krásnymi Vysokými Tatrami 
a  môžeme byť šťastní, že tu máme 
také krásne pohorie. Pre mňa je 
veľkou inšpiráciou. Vážim si ľudí, 
ktorí sa zaoberajú horskou kultúrou 
a  medzi nich patria aj horskí vod-
covia, a  preto som sa o  nich snažil 
urobiť film,“ povedal Barabáš, ktorý 
si so sebou odniesol aj cenu divá-
ka. „Juraj Jakubisko raz povedal, 
že umením filmu je osloviť diváka. 
Preto ďakujem tomu popradskému. 
Prešiel som si veľa festivalov, ale na-
ozaj to publikum pod Tatrami je veľmi vnímavé, ohod-
notí, zatlieska každému filmu, a to si veľmi vážim,“ do-
dal.

Do Kanady i Francúzska

Ďalšie z cien poputovali do Kanady, Poľska, Česka 
i  Francúzska. Cenu za zobrazenie lezeckého výkonu 
si so sebou odniesol ďalší slovenský filmár Rasťo Ha-
tiar. Na záver si slovo zobrala riaditeľka festivalu Mária 
Hámor, ktorá poďakovala všetkým partnerom i orga-
nizátorom za prípravu 30. ročníka. „Ja by som tento 
festival prirovnala k  celovečernému filmu, ktorý tu 
síce beží 5 dní, ale príprava naň trvá celý rok. Sen sa 
stal skutočnosťou a naozaj sme si nemysleli, že vytvo-
rí takúto tradíciu. Naša vďaka patrí filmárom, pretože 
bez nich by tento festival nemal zmysel. A  tiež všet-
kým, čo sa na príprave festivalu podieľajú. Ak by sme 
neboli ako jeden tím, tento festival by nevyzeral tak, 
ako vyzerá.“

Jana Pisarčíková

CENY NA MEZINÁRODNOM FESTIVALE HORSKÝCH FILMOV
Grand Prix – Pavol Barabáš (Slovensko) – Horský vodca

Cena poroty - Heather Mosher (Kanada) - Nie si v tom sama

Cena za nadštandardne kreatívny prístup - Wojtek Kozakiewicz (Poľsko) – Droga

Cena za zobrazenie lezeckého výkonu - Rasťo Hatiar (Slovensko) - Štítová stena

Cena za zobrazenie lyžiarskeho výkonu - Jakub Gzela (Poľsko) - Doo Sar. A Karakoram Ski Expedition Film

Ocenenie zázemia každého výkonu v horách – Markéta Ekrt Válková (Česko) - Mára jde do nebe

Čestné uznanie - Mathieu Le Lay (Francúzsko) - Yukon, Un Rêve Blanc

Cena divákov - Pavol Barabáš (Slovensko) - Horský vodca

V
ŠIM

LI SM
E SI 



26

Mesačník

POPRAD
FOTO: archív FK Poprad

In
ze

rc
ia

 - 
1/

1 
30

 0
1 

10
 2

02
2



27

November 2022

ROZLÚČILI SME SA

Spoločenská rubrika
SEPTEMBER 

9. 9. Jozef Karkoška a Anna Mirossayová 
16. 9.  Jozef Čizik a Miriam Gildeinová 
17. 9.  Peter Lehotský a Zuzana Horváthová 
 Ján Maťašovský a Viera Balážová 
 Jozef Michalák a Lucia Hrušková 
23. 9. Martin Hosza a Mgr. Lucia Bajusová 
24. 9. Marko Poleš a Bc. Kristína Mirgová 
 Martin Polovka a Lucia Cuniková 
 Martin Martinkovič a Zuzana Máliková
30. 9. Tomáš Špelitz a Nikola Jeníková 

OKTÓBER

1. 10. Július Matisko a Lenka Vojtičková 
7. 10. Mgr. Peter Husár a MUDr. Beáta Kantorová 
10. 10. Július Babič a Lucia Švecová 
14. 10. Ján Soľava a Mária Pitoňáková 
15. 10.  Peter Zajac a Monika Almášyová 
29. 10. Peter Marhulík a Alena Majcherová
 Matúš Malý a Michaela Fröhlichová 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

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

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

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

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

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

(8:00 - 20:00)

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

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

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

(8:00 - 20:00)

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

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

ZDROJ:E -VUC.SK

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

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

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

SEPTEMBER
2. 9. v Poprade – Veľkej s Annou Martinkovou (1931)
19. 9. v Poprade – Veľkej s Matejom Kopaničákom (1933)
 v Strážach pod Tatrami s Jánom Sečkom (1959)
 v Poprade – Veľkej s Ľubomírom Baľom (1951)
 v Poprade – Veľkej s Lýdiou Repkovou (1938) 
 v Poprade – Veľkej s Jánom Timočkom (1942)
20. 9.  v Poprade – Veľkej s Elenou Bruňanskou (1929)
21. 9. v Poprade – Veľkej s Marcelou Lecovou (1955)
22. 9. v Poprade – Veľkej s Henrietou Ščibranovou (1975)
26. 9.  v Poprade – Veľkej s Vierou Feriancovou (1949)
 v Poprade – Veľkej s Antonom Valenčákom (1954)
27. 9. v Poprade – Veľkej s Miroslavom Zemjánkom (1960)
29. 9. v Poprade – Veľkej s Máriou Pokornou (1925)
 v Poprade – Veľkej s Máriou Kojšovou (1942)
 v Poprade – Veľkej s Milanom Gulom (1945)
30. 9. v Poprade – Veľkej s Jozefom Vallušom (1940)
 v Poprade – Spišskej Sobote s Margitou Krotákovou 
 (1946)

OKTÓBER
3. 10.  v Poprade – Veľkej s Ondrejom Pavelom (1942)
 v Poprade – Veľkej s Ing. Vladimírom Malým (1958)
4. 10. v Poprade – Veľkej s Elenou Markóčiovou (1956)
5. 10. v Poprade – Veľkej s Veronikou Semančíkovou (1948) 
 v Poprade – Veľkej s Máriou Kocúnovou (1946)
 v Poprade – Veľkej s Máriou Luščíkovou (1954)
6. 10. v Poprade – Veľkej s Máriou Gavurovoz (1931)
 v Poprade – Strážach pod Tatrami s Jaroslavou 
  Krajčovou (1946)

7. 10. v Poprade – Veľkej s RNDr. Jozefom Hučkom (1946)
 v Poprade – Veľkej s MUDr. Robertom Holečkom
  (1939)
 v Poprade – Veľkej s Ing. Jánom Bálintom (1949)
8. 10. v Poprade – Veľkej s Bronislavou Božoňovou (2001)
 v Poprade – Veľkej s Máriou Čižmárikovou (1934)
 v Poprade – Matejovciach s Annou Bujňákovou (1948)
10. 10. v Poprade – Veľkej s Jozefom Baranom (1946)
 v Poprade – Veľkej s Pavlom Vojtaššákom (1953)
 v Poprade – Veľkej s Jánom Markóčim (1950)
11.10. v Poprade – Veľkej s Eduardom Hrehom (1948)
12.10. v Poprade – Veľkej s Katarínou Vantrobovou (1931) 
13.10. v Poprade – Veľkej s Margitou Očkaikovou (1938)
 v Poprade – Strážach pod Tatrami so Žofi ou 
 Jachymiakovou (1925)
14.10. v Poprade – Veľkej s Helenou Lojdovou (1941)
 v Poprade – Veľkej s Oľgou Pončíkovou (1937)
17.10. v Poprade – Veľkej s Jozefom Kozempelom (1934) 
18.10. v Poprade – Veľkej s Agnesou Pichnarčíkovou (1937)
20.10. v Poprade – Veľkej s Danou Kalejovou (1978)
21.10. v Poprade – Veľkej so Stanislavom Sorgerom (1956)
25.10. v Poprade – Veľkej s Máriou Gallovičovou (1950)
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Čas nelieči bolesť ani rany. Iba náš učí žiť bez 
tých, ktorých sme mali radi. Dňa 11. novembra 
2022 si pripomíname 25. výročie, čo nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec a starký 

Rudolf Schmidt
S úctou a lásku si v modlitbách 

na neho spomína manželka, deti a vnúčatá. 
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Bolo to opäť poduja-
tie na vysokej úrovni. 
Druhá medzinárod-

ná Veľká cena Popradu 
v  džude prilákala do Aré-
ny stovky mladých džu-
distov. „Chcem poďakovať 
mestu Poprad a zvlášť pri-
mátorovi Antonovi Dan-
kovi, ktorý prevzal záštitu 
nad týmto krásnym podu-
jatím. Bez takejto pomoci 
by bolo náročné turnaj 
zorganizovať a  zvlášť 
v  tak úžasných podmien-
kach Arény Poprad. Hoj-
ná účasť pretekárov ma 

veľmi milo prekvapila o to 
viac, že za klubmi sme 
ani nemuseli chodiť. Oni 
chodili doslova za nami,“ 
uviedol organizátor tur-
naja z  JC Katsudo Poprad 
ECC Jozef Lenčéš.

Veľkú cenu si nenechal 
ujsť ani jeden z  prvých 
trénerov džuda v  Popra-
de Tibor Horvay, ktorý 
stál za budovaním tradí-
cie tohto športu v  našom 
meste. „Teraz je to už 
naozaj o  niečom inom. 
Veď my sme ešte použí-
vali obyčajné žinenky. 

Arénu zaplavili 
džudisti z celej 

Európy

Medzinárodná Veľká cena 
Popradu v džude sa opäť 
vrátila do Arény v plnej sile. 
Súťažné tatami zaplavilo 
takmer 440 detí zo 42 
klubov a zo siedmych krajín 
Európy. Po náročnom 
období takáto účasť 
organizátorov z Judo Clubu 
Katsudo Poprad ECC milo 
prekvapila.

"HOJNÁ ÚČASŤ 
PRETEKÁROV 

MA VEĽMI MILO 
PREKVAPILA O TO 

VIAC, ŽE ZA KLUBMI 
SME ANI NEMUSELI

CHODIŤ. ONI CHODILI 
DOSLOVA ZA NAMI.“

Organizátor
turnaja z JC Katsudo

Poprad ECC Jozef Lenčéš
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Sú to nostalgické spomienky, 
ale rád chodievam na takéto 
podujatia, aby som videl, ako 
džudo rokmi napreduje. Tento 
turnaj bol naozaj veľmi dobre 
pripravený,“ zdôraznil. Jeho 
slová podčiarkol aj predse-
da Slovenského zväzu džuda 
Pavol Krejčí, ktorý po neľah-
kom období vyzdvihol úroveň 
i  význam takéhoto poduja-
tia: „Väčšina športových zvä-
zov pocítila veľký pokles detí 
v  členskej základni a  práve 
takýto typ turnaja nám pomá-
ha, aby sme mohli opäť oživiť 
a  spopularizovať džudo. Je to 
motivácia aj pre tých džudis-
tov, ktorí práve počas pandé-
mie prestali športovať.“

Bolo to jedno z  prvých 
podujatí takéhoto druhu v ka-
lendári slovenského džuda a  možno aj to prilákalo 
do Popradu takúto hojnú účasť. Zástupcovia zúčast-
nených klubov boli z úrovne turnaja nadšení. „Využi-
li sme takúto možnosť, aj keď počas pandémie sme 
prakticky vôbec netrénovali. Nemali sme k dispozícii 
priestory a deti následne pozabúdali aj to, čo už ve-
deli. Znova nabiehame na náš systém a prišli sme si 
to sem vyskúšať,“ priznala Andrea Kundisová z JK Po-
prad. „Priviedol som sem dvadsať detí a na tak kva-
litnom turnaji sme boli odhodlaní povyhrávať všet-
ko, čo sa len dá,“ vyhlásil olympionik z Dukly Banská 
Bystrica Marek Matuszek. „Chodievame na turnaje 
v celej Európe a môžem pokojne prehlásiť, že toto je 
jeden z tých lepších. S radosťou sme prijali možnosť 
tu zápasiť,“ povedal Piotr Król z poľského UKS Judo 
King Wieliczka. „Bol to veľmi kvalitný turnaj po tech-
nickej i organizačnej stránke. Tešili sme sa naň, pre-
tože v  porovnaní s  turnajmi v  Maďarsku ho hodno-
tíme veľmi vysoko,“ skonštatoval Viktor Szeles z ma-
ďarského klubu Tatai AC. „Boli sme spokojní a  cítili 
sme sa tu výborne, pretože sa tohto turnaja zúčast-
nilo aj niekoľko ďalších klubov z  Ukrajiny. Úprimne 
ďakujeme organizátorovi za pozvanie,“ dodala Olga 
Petrovcin z ukrajinského klubu Totem Judo.

Zblízka či zďaleka, každý si turnaj pod Tatra-
mi užíval. Tímovú trofej si z  medzinárodnej Veľkej 
ceny Popradu v džude napokon odniesol ukrajinský 
klub Randori, ktorý zvíťazil v  celkovom hodnotení 
pred Duklou Banská Bystrica a  Športovým klubom 
Błękitni z poľského Tarnowa.

 Marek Vaščura
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Máte za sebou konečne plnohodnotnú sezónu. 
Ako ste sa na ňu pripravovali?

„Boli sme radi, že sa vôbec naplno rozbehla atletic-
ká príprava, ale i  sezóna. Dva roky sme nechodievali 
takmer na žiadne preteky. Ak sa dalo, tak sme aspoň 
trénovali. Či už v telocvični, ale aj vonku. Bolo však vi-
dieť počas celej sezóny, že deti mali veľké resty, čo sa 
týka kondície. Naopak, potešilo ma, keď som počas 
vlastného tréningu videl niektoré deti samé od seba 
trénovať aj individuálne. Na jar sme odštartovali riad-
nu sezónu a  dá sa povedať, že zima sa vo výkonoch 
odrazila. Teší ma však, že deti na pretekoch nesklamali 
a niečo aj povyhrávali.“

Aké boli podmienky na tréning?

„V Poprade sú na tréning veľmi dobré podmienky. 
V zime s deťmi trénujeme v telocvični a v lete na atle-
tickej dráhe. Tam vždy doladíme formu, ktorú sa snaží-
me na pretekoch zúročiť.“

Bol program pretekov počas sezóny dostatočný?

„Bolo vidieť, že nielen deti, ale aj všetky kluby či 
športovci sa tešili na sezónu bez obmedzení. Pretekov 
bolo dostatok a účasť bola vždy hojná. Moji zverenci 
mali chuť i  záujem cestovať na tieto podujatia a som 
rád, že sa nám po dvoch rokoch podarilo zorganizovať 
aj naše vlastné preteky. Okrem jubilejného, desiateho 
ročníka Steeple Kros sa mi ešte predtým podarilo prilá-
kať bežcov do Kvetnice, a tak sme spoločne s mestom 
zorganizovali aj premiérový ročník Primátorskej desiat-
ky. Popri všetkých tých tréningoch i súťažiach som jed-
noducho chcel konečne priniesť kvalitnú atletiku späť 
do Popradu. Veľká vďaka však patrí aj rodičom či dob-
rovoľníkom, ktorí nám ochotne pomáhali.“

Aké teda úspechy vašich zverencov táto sezóna pri-
niesla?

„Ako každý rok, chodievame na množstvo pretekov 
na jar i na jeseň a to väčšinou v okolí Liptova či Spiša. 
Moji zverenci nesklamali, podonášali si veľmi pekné 
umiestnenia a dokonca aj víťazstvá.“

Ako ste na tom boli vy osobne?

„Moju zimnú prípravu ovplyvnila pandémia. Bola 
posunutá približne o dva mesiace. Bolo vidieť, že som 
bol pomalší o sedem až desať sekúnd na kilometer. 
Všetko som to dobehol na jeseň a dokázal som vyhrá-
vať preteky nielen v B -kategórii nad 40 rokov, ale aj cel-
kovo v hlavných kategóriách.“

Čo to v praxi znamenalo?

„Napríklad, naposledy v  Spišskom Bystrom som 
porazil pretekára, ktorý bol o generáciu mladší, a  tak 

Malí atléti 
nasledujú 
kroky trénera
Po dvoch rokoch obmedzení majú atléti 
z klubu AK Steeple Poprad za sebou 
konečne sezónu plnú pretekov. V príprave 
museli doháňať najmä kondičné resty, 
ale zvládli to a výsledky sa dostavili. Dlho 
však neoddychovali. V súčasnosti sa už 
pripravujú na novú sezónu. O dianí v klube 
porozprával tréner Jozef Dubašák.
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som sa stal celkovým víťazom pretekov. Predbehol 
som ho na posledných dvoch kilometroch a  do cieľa 
som dobehol o nejaké dve minúty skôr. V Novoveskej 
Hute som sa už zúčastnil podujatia spoločne s mojimi 
zverencami. Mal som tam za súpera vynikajúceho bež-
ca a  rozhodovalo sa až na cieľovej páske. Časomiera 
rozhodla, že som o  celkové víťazstvo prišiel len o  se-
dem stotín sekundy. Aj to bol však pre mňa vynikajúci 
úspech.“

Sú tieto úspechy motiváciou pre vás i  pre vašich 
zverencov do ďalšej sezóny?

„Je to môj životný štýl a kým mi zdravie dovolí, tak 
budem naďalej trénovať i  súťažiť. Moji zverenci záro-
veň vidia vzor v trénerovi. Som rád, že ich takto môžem 

motivovať. Každopádne, ja trénujem preto, lebo ma 
to baví a v mojom prípade je už jedno, či v pretekoch 
skončím prvý alebo piaty. Víťazstvo ale vždy poteší. Sa-
motné preteky sú pre mňa v tomto období už príleži-
tosťou na príjemné stretnutia s ľuďmi, ktorých beh baví 
rovnako a vieme si vymieňať skúsenosti a názory. Popri 
tom sa aj deti samotné môžu porovnávať s ostatnými 
v kluboch po celom Slovensku.“

Ako funguje činnosť v klube po sezóne?

„Nastavili sme zo začiatku voľnejšie tréningy v telo-
cvični. Od konca októbra však už prebieha tvrdá zimná 
príprava, ktorá potrvá až do jarnej časti novej sezóny.“

 Marek Vaščura
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Slávnostné vyhodnotenie cyklotrialovej sezóny 
na Slovensku vôbec nebývalo zvykom. Tohto-
ročný október však priniesol zmenu. Tí najlepší 

z najlepších sa zišli v Poprade, aby si prevzali ocene-
nia za výsledky v  dlhodobej súťaži Slovenských hier 
mládeže i  Slovenského pohára. „V  sezóne 2022 sme 
zorganizovali štyri kolá Slovenských hier mládeže, 
Majstrovstvá Slovenska, ale aj viacero kempov. Také-
to slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo nádhernou 
bodkou za úspešným rokom,“ uviedol predseda ko-
misie Trial pod Slovenským zväzom cyklistiky Andrej 
Práznovský.

Možnosť zorganizovať túto slávnosť dostal po-
pradský klub 3AL Biketrial, ktorý mal na starosti aj 
posledné preteky sezóny a záverečný kemp sa konal 
práve ako súčasť vyhlasovania výsledkov. „Máme ne-
smiernu radosť z  toho, že sa to všetko konalo práve 
v Poprade. Účastníci si pred slávnostnou chvíľou užili 
trojdňový kemp plný rôznych aktivít. Nechýbal kon-
dičný tréning, tréning na bicykli, ale aj na lezeckej 
stene. Nikto nemal čas nudiť sa,“ prezradila šéfka 3AL 
Biketrial Club -u Poprad Jana Kucová.

Radosť bola pod Tatrami o  to väčšia, že v  každej 
mládežníckej kategórii mal Poprad svoje zastúpenie 
a navyše v troch z piatich kategórií Slovenských hier 
mládeže boli víťazi práve z nášho mesta. Medzi senior-
mi dokonca Popradčania obsadili všetky tri najvyššie 
stupienky  – Maroš Pataky, Tomáš Schmidt a  Tomáš 
Janík. „Tohtoročná sezóna bola úžasná a veľmi sa mi 
v nej darilo,“ potešil sa po prevzatí ocenenia poprad-
ský trialista Matúš Horváth, ktorý obsadil 1. miesto 
v  kat. Benjamin, ale aj druhé miesto v  kat. Minime. 
„Som rada, že som to celé vyhrala. Je to pre mňa mo-
tivácia, aby som naďalej tvrdo trénovala,“ skonšta-
tovala jeho mladšia klubová kolegyňa Stela Tóthová, 
ktorá sa stala víťazkou kategórie Promesa. Jej brat 
Viliam Tóth, ktorý vyhral kategóriu Cadet, mal na cen-
ný vavrín podobný názor: „Je to určite môj najväčší 
úspech v  kariére, keďže som vyššie ešte nikdy nebol 
a užívam si to.“ Z Popradčanov bol ešte za celú sezó-
nu ocenený aj Richard Kubík, ktorý obsadil konečné 
tretie miesto v kategórii Poussin.

V  kategórii Elite ostala v  tejto sezóne osamotená 
iná súrodenecká dvojica  – Samuel Hlavatý a  Erika 

Cyklotrialová 
slávnosť 

v Poprade
Cyklotrialová sezóna aj za účasti pretekárov 

z 3AL Biketrial Club-u Poprad je za nami. 
Popradčania sa v nej vôbec nestratili, 

skôr naopak. Výnimočnú chvíľu si užívali 
na domácej pôde, keďže práve v našom 
meste sa po prvýkrát konalo slávnostné 
vyhodnotenie seriálov Slovenských hier 

mládeže i Slovenského pohára.
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Hlavatá z  Cykloklubu Rudina. Na Slovensku na tejto 
úrovni obaja nemajú konkurenciu a  aj preto sústre-
ďujú všetku svoju energiu na svetové podujatia, kde 
patria taktiež medzi elitu. Pre nich sezóna ešte ani 
zďaleka nekončí. „V aktuálnej sezóne si najviac cením 
dobré umiestnenia zo súťaží C1. Naposledy to bolo 
v Nemecku, kde som obsadil štvrté miesto. Najväčšie 
preteky sezóny ma však ešte len čakajú. O mesiac ces-
tujem do Abu Dabí, kde plánujem rozbaliť svoju fi nál-
nu formu a uvidím, čo to prinesie,“ povedal S. Hlavatý.

Čerešničkou na torte v rámci slávnostného večera 
v  Poprade bolo ocenenie vzornej reprezentácie Slo-
venska pre družstvo mladých trialistov, ktorí na Maj-
strovstvách sveta mládežníkov v  Poľsku vybojovali 
historický bronz pre náš cyklotrial v  súťaži národov. 
„Samých nás to prekvapilo, ale aj veľmi potešilo. Mys-

lím si, že sme si to zaslúžili aj vďaka cenným radám 
trénera. Poctivo sme sa držali taktiky a každý robil to, 
čo mal. Vyšlo nám to, a  preto sme spokojní,“ zhrnul 
člen reprezentačného tímu mládeže Marek Nagy.

Marek Vaščura
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Kam za športom
NOVEMBER

Kam za športom
NOVEMBER

Kam za športom2022

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo III. ligy sk. Východ 

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

Kvalifi kácia ME 2023 žien sk. E 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo 7. ligy PFZ 

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

7. kolo Fortuna ligy 

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

Kvalifi kácia ME 2023 žien sk. E 

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

4. kolo 7. ligy PFZ 

10. Štvrtok 13:30 / Tréningová hala Poprad
FRANCÚZSKO 18 – NEMECKO 17

Turnaj štyroch krajín 

10. Štvrtok 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
SLOVENSKO 17 – ŠVAJČIARSKO 17

Turnaj štyroch krajín 

11. Piatok 13:30 / Tréningová hala Poprad
ŠVAJČIARSKO 17 - FRANCÚZSKO 18

Turnaj štyroch krajín 

11. Piatok 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
SLOVENSKO 17 – NEMECKO 17

Turnaj štyroch krajín 

12. Sobota 11:30 / Tréningová hala Poprad
NEMECKO 17 - ŠVAJČIARSKO 17

Turnaj štyroch krajín 

12. Sobota 15:00 / Zimný štadión mesta Poprad
SLOVENSKO 17 – FRANCÚZSKO 18

Turnaj štyroch krajín 

12. Sobota 17:30 / Aréna Poprad
BAM POPRAD – 
BK ŠK UMB BANSKÁ BYSTRICA

8. kolo Extraligy žien 

17. Štvrtok 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
POPRADSKÉ LÍŠKY – ŽHKM ZVOLEN

8. kolo Extraligy žien sk. A 

18. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY

18. kolo Tipos Extraligy 

20. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HK GROTTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

19. kolo Tipos Extraligy 

26. Sobota 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
POPRADSKÉ LÍŠKY – MHK MARTIN

10. kolo Extraligy žien sk. A 

27. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HC ́ 05 BANSKÁ BYSTRICA

21. kolo Tipos Extraligy 
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Redakcia 
Mesačníka 
Poprad 

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

Zapojte sa 
opäť do našej 
súťaže. Správne 
znenie tajničky 
i osemsmerovky 
posielajte najneskôr 
do 30. novembra 
2022 poštou, 
alebo doručte 
osobne na adresu 
vydavateľa: Mestská 
informačná 
kancelária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, 
prípadne emailom 
na jana.pisarcikova@
msupoprad.sk.

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

Výhercu cien 
budeme 
kontaktovať 
telefonicky.

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

(red)

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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T1 - (*1827, Veľká – †1897, Dobšiná). Študoval na lýceu v Kežmarku, potom pokračoval v štúdiu
filozofie a teológie v Berlíne a v Budapešti. Pôsobil ako učiteľ v Dobšinej. Známym sa stal ako
priekopník organizovania materských škôl, pre ktoré tiež vytvoril tajnička osemsmerovky
a pomôcky. Bol predsedom Spolku gemerských učiteľov, viceprezidentom Uhorského spolku
materských škôl. V roku 1873 bol na svetovej výstave vo Viedni vyznamenaný za projekt T2.

SUDOKU OSEMSMEROVKA

ABECEDA, ADEPTKA, AKTOVKA, BANKÁR, DRUŽINÁR, DVOJKA, KALAMÁR,
KAMPAŇ, KAZATEĽ, KLASIFIKÁCIA, KLASY, KLAUNI, KRAKOV, KRIEDA,
KRIVIDLO, KULOÁR, PIKART, PÍSANKA, POČTY, PORADCA, PRÁZDNINY,
PREDNÁŠKA, RÉBUS, STOLÍK, SVETER, TRIEDA, VICEKONZUL, ZÁŠKOLÁK.
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