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Štyri roky ubehli ako voda a nastal čas bilancovania.
Všetci, ktorí sme dostali od našich občanov dôveru a zvo-
lili nás do verejných funkcií, sme mali svoje predstavy, plá-

ny a predsavzatia.
Väčšina z nás pristúpila k svojim funkciám s plnou váhou 

a zodpovednosťou a snažila sa urobiť naše mesto opäť o niečo 
krajším, lepším a kvalitnejším pre život.

Doba nám však nepriala.
Zažili sme udalosti, ktoré nás prekvapili i zaskočili.
Vo veľmi krátkom časovom horizonte sme museli čeliť do-

posiaľ nepoznaným výzvam.
Nikto neposkytol samosprávam recept na to, ako si majú 

počínať počas pandémie. Naopak, nováčikovia vo vláde s ne-
dostatočným prehľadom a  takmer žiadnymi skúsenosťami 
nám naložili na chrbát množstvo nečakaných povinností 
a úkonov, ktoré mimoriadne zaťažili všetkých našich zamest-
nancov v horizonte takmer dvoch rokov.

Nasledoval exodus vojnových utečencov a aj v našom mes-
te sme sa museli postarať o ľudí zo susednej krajiny, ktorí k nám 
prišli s prázdnymi rukami, poznačení nešťastným osudom.

A keď k tomu pripočítam energetickú krízu, vysokú infláciu, 
nedostatok materiálov a  úplnú nefunkčnosť niektorých štát-
nych inštitúcií, tak sa mi ani nechce veriť, čo všetko sme museli 
prežiť v tomto volebnom období.

Musím konštatovať, že také zložité a  náročné obdo-
bie pre samosprávu som ešte nezažil  – a  to v  nej pôsobím 
so 4-ročnou prestávkou už dve desaťročia. Za týchto okolností 
som hrdý na naše dosiahnuté výsledky.

Zdvihli sme spoločne hlavy a  opäť dostali Poprad medzi 
lídrov. Vo viacerých oblastiach sme dosiahli až na maximum 
možného.

Postavili sme viacpodlažné parkovisko na starom Juhu 
a v procese výstavby je ďalšie na Juhu 3. Vybudovali sme naj-
modernejšiu hokejovú tréningovú halu na Slovensku, ďalší 
kvalitný športový stánok vyrástol na sídlisku Juh v  podobe 
hokejbalového ihriska v lete a plochy na verejné korčuľovanie 
v zime. V spolupráci s futbalovým zväzom sme v mestskej čas-
ti Stráže dokončili nový futbalový areál. Prebieha zásadná re-
konštrukcia telocvične ZŠ Komenského. Zaviedli sme mestskú 
hromadnú dopravu zadarmo s najkomfortnejším a najmoder-
nejším vozovým parkom na Slovensku. Dynamickej doprave 
v meste veľmi pomohol kruhový objazd pri nemocnici.

Rozšírili sme cintorín vo Veľkej a prebieha aj rekonštrukcia 
mestského útulku. Opravili sme nemálo mostov a  lávok, čím 
sme sa postarali o bezpečnosť našich občanov. 

Revitalizovali sme rekreačnú zónu na Kvetnici, či park 
na Popradskom nábreží. V meste pribudli detské ihriská a mno-
hé ďalšie boli doplnené o  nové prvky. Zrekonštruovali sme 
cesty a chodníky v rozsahu, aký si toto mesto nepamätá.

Úroveň Popradského kultúrneho leta je objektívne porov-
nateľná iba s hlavným mestom. Doplnená vianočná výzdoba 
v Poprade je stále považovaná za tú najkrajšiu. S nástupom jari 
kvitnú vo všetkých mestských záhonoch kvety, ktoré hrajú rôz-
nymi farbami a vôňami. Máme čisté a upravené mesto, o kto-
rom sa s rešpektom hovorí všade na Slovensku.

Nedá sa na tomto mieste vymenovať všetko, na čo sme prá-
vom hrdí.

Napriek neprajnosti veľmi malej časti poslancov je pre mňa 
podstatné to, že veľká väčšina poslaneckého zboru nášho 
mestského zastupiteľstva si svoje miesto zastala na sto percent 
a podporila všetky rozvojové projekty.

Panie poslankyne, páni poslanci,
veľmi pekne Vám za to ďakujem! Bez Vašej pomoci a ústre-

tovosti by mesto nedokázalo napredovať. V neposlednom rade 
ďakujem aj zamestnancom mestského úradu, riaditeľom a pra-
covníkom mestských organizácií. Nápadmi, námetmi i skúse-
nosťami nám pomohli i mnohí občania. Veľmi si to cením.

Mesto je bytosť s vnútrom plným pulzujúceho života. Pl-
nohodnotne riadiť sa dá iba pri skĺbení všetkých potrebných 
faktorov. Jedným z nich je aj samotný vzťah k mestu, v ktorom 
žijete.

Len ten z  nás, ktorý tu od detstva prežil celý svoj život, 
a dodnes v ňom aj býva, vie ho vnímať inak ako len bežný náv-
števník. Dokáže v ňom čítať ako v knihe. Pozná jeho tajné záku-
tia, vníma jeho bolesti i zranenia, predvída jeho túžby a potre-
by. A preto dokáže stavať aj základy jeho budúcnosti.

Vážené dámy, vážení páni,
v každej dobe tu žili ľudia, ktorí sa pričinili o rozvoj svojho 

mesta a stali sa jeho hybnou silou. Presadili sa vo svojom odbo-
re natoľko, že sa stali všeobecnými autoritami a prispeli k zvi-
diteľneniu nášho Popradu za jeho hranicami. Sú to ľudia, ktorí 
v živote čosi dosiahli a nemusia na seba nijako upozorňovať, 
lebo za nich hovoria ich skutky. Veď veľkosť človeka sa nemeria 
podľa slov, ale činov.

Som naozaj rád, že o malú chvíľu osem takýchto osobnos-
tí z radov Popradčanov vyjde na toto pódium a my budeme 
môcť viac spoznať ich život, prácu a dielo.

Bude mi cťou vzdať hold ich celoživotnej práci odovzdaním 
cien mesta a cien primátora.

Príhovor 
primátora mesta 

5. 8. 2022, Dom kultúry

zo slávnostného mestského 
zastupiteľstva
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Maestro 
filmového 
umenia

„Veľkosť človeka sa 
nemeria podľa 

slov, ale činov,“ povedal 
zásadnú vetu v príhovore 
primátor Anton Danko 
predtým, než pristúpil 
k  odovzdávaniu ocenení. 
Cenu primátora mesta 
za rok 2022 získal 

za významný tvorivý podiel na propagácii mesta Poprad 
doma i v zahraničí František Asher. Narodil sa v Spišskej 
Sobote pred 74 rokmi. Otec bol učiteľ hudby a zakladateľ 
hudobnej školy v  Poprade. Františkovi Asherovi bola 
kultúra a  umenie veľmi blízke. Najviac mu „zavoňala“ 
filmová tvorba. V  tejto oblasti dosiahol nemálo 
úspechov a prejavil sa ako tvorca a zakladateľ niektorých 
významných inštitúcií a  subjektov, ktoré si v  kontexte 
výnimočnosti získali v Poprade značné renomé.

Založil 
súdne 
lekárstvo

Ocenenie za dlho-
ročnú odvedenú 

prácu a  aktívny prí-
nos v rámci súdneho 
lekárstva a  za anga-
žovanosť vo výbore 
Slovenskej súdnole-
kárskej spoločnosti 
získal MUDr.  Anton 

Gavel. Narodil sa v roku 1949 v Levoči. Ukončil lekársku 
fakultu UPJŠ v Košiciach. Po príchode do Popradu zalo-
žil v našej nemocnici oddelenie súdneho lekárstva ako 
druhého pracoviska v regióne východného Slovenska. 
Bol dlhé roky jeho primárom. Vo všetkých najvyšších 
funkciách sa 20 rokov angažoval v Slovenskej súdnole-
kárskej spoločnosti. Po 46 rokoch praxe ukončil kariéru 
súdneho lekára ako najstarší aktívny člen na Slovensku. 
Okrem toho mal rád aj šport. Viac ako 50 rokov sa ak-
tívne venoval basketbalu pod Tatrami ako hráč i tréner.

Prevzali si ocenenia z rúk 
primátora mesta 

Prvý augustový piatok sa divadelná 
sála popradského Domu kultúry 

zaplnila návštevníkmi v oblekoch 
a róbach. Tak, ako sa to patrí 

počas slávnostného mestského 
zastupiteľstva. To sa konalo po dlhšej 

prestávke spôsobenej pandémiou. 
Ako tomu názov napovedá, 

tentokrát sa neriešili žiadne body 
spojené s hlasovaním poslancov. 

Tým jediným bolo vzdať hold ľuďom, 
ktorí svojou aktivitou i spôsobom 

života posúvajú dobré meno mesta 
Poprad za jeho hranice.

Vykonali úspešnú a  záslužnú prácu v  prospech 
mesta i  jeho obyvateľov. Mesto Poprad dalo 
najavo, ako veľmi si váži životy, životné postoje 

a prácu ľudí zo svojho mesta.
Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve si začiat-

kom augusta osem výnimočných ľudí prevzalo z  rúk 
primátora Antona Danka ocenenie. Na základe roz-
hodnutia MsZ zo dňa 4. 5. 2022, boli na slávnostnom 
zastupiteľstve udelené dve Ceny mesta Poprad a na zá-

klade rozhodnutia primátora mesta šesť Cien primáto-
ra mesta Poprad. Podujatie otvorila a svojim úžasným 
vystúpením celý program vyšperkovala sopranistka 
Adriana Kučerová, ktorá patrí k  najmladšej generácii 
už renomovaných slovenských operných speváčok. 
Hudobným hosťom bol 14-ročný talentovaný huslista 
Teo Gertler, laureát mnohých významných medziná-
rodných súťaží na celom svete. Celým slávnostným 
programom sprevádzal prítomných hostí Ján Tribula.
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Dala tvár 
popradskému 
archívu

Za výsledky vo ve-
deckej i  riadiacej 

činnosti, za dlhoročné 
uchovávanie, rozvoj ar-
chívnictva i  archívneho 
pracoviska v  Spišskej 
Sobote a  za významný 
podiel na regionálnej 
historiografii získala oce-

nenie PhDr.  Božena Malovcová. Narodila sa v  roku 
1957 v  Lubeníku. Svoj pracovný život venovala spiš-
skosobotskému archívu, kde bola riaditeľkou presne 
tridsaťdva rokov. Za tie roky sa jej toho podarilo veľa. 
Okrem iného aj presťahovať archív do obnovených 
historických budov v  Spišskej Sobote, kde so svojimi 
kolegyňami vytvorila reprezentatívne archívne praco-
visko. Organizovala výstavy, konferencie, archívne dni, 
pričom niektoré z podujatí navštívili aj najvyšší štátni 
predstavitelia Slovenska, Chorvátska a Švajčiarska. Bo-
žena Malovcová je taktiež spoluautorkou monografií 
Matejovce, Dejiny Popradu, Veľká, Stráže - známe ne-
známe a  zostavila taktiež Biografický slovník mesta 
Poprad.

Otec 
bilingválneho 
vzdelávania

Ocenenie si z  rúk 
primátora prevzal 

aj Mgr.  Dušan Nebus, 
a  to za dlhoročnú obe-
tavú prácu, profesionál-
ny prínos v oblasti škol-
stva, úspešné projekty 
v  rámci bilingválneho 
vzdelávania a  vynikajú-

ce výsledky v riadiacej pozícii. Narodil sa v roku 1956. 
Študoval na Fakulte telesnej výchovy a  športu UK 
v Bratislave. Všetci v Poprade ho poznajú ako dlhoroč-
ného riaditeľa Gymnázia Dominika Tatarku. Počas jeho 
funkčného obdobia sa zaslúžil o nemálo významných 
projektov zapísaných v histórii tejto školy. Od bilingvál-
neho vzdelávania v nemeckom jazyku až po integráciu 
telesne postihnutých žiakov či Centrum olympijskej 
prípravy pre zimné športy.

Podpora 
športových 
talentov

Nemenej zná-
me meno pre 

Popradčanov je aj 
PaedDr. Ján Poracký. 
Cenu získal za profe-
sionálny, dlhoročný 
prínos vo výchovno-
-vzdelávacej činnos-
ti, podporu mladých 

športových talentov a za vynikajúce výsledky v riadia-
cej pozícií. Narodil sa v roku 1942. Študoval na Pedago-
gickej fakulte UPJŠ v Prešove. 12 rokov bol riaditeľom 
Okresného domu detí a mládeže v Poprade a 8 rokov 
riaditeľom Základnej školy v  Spišskej Sobote. Takmer 
štvrťstoročie riadil Školu v prírode 1. máj v Tatranskej 
Lomnici. Celé desaťročia bol vedúcim detských letných 
táborov na Slovensku a  v  zahraničí. Takmer 20 rokov 
sme ho poznali ako hokejového rozhodcu. Desať rokov 
bol funkcionárom v  popradskom ženskom ľadovom 
hokeji a ďalších dvadsať rokov inštruktorom rozhodcov 
ľadového hokeja.

Obetavá 
práca 
v školstve

Pri pedagógoch ešte 
chvíľočku ostane-

me. Ďalšie ocenenie 
z  rúk primátora puto-
valo k  RNDr.  Jánovi 
Vernému za dlho-
ročnú obetavú prá-
cu, profesionálny prí-
nos v  oblasti školstva 

a za vynikajúce výsledky v riadiacej pozícií. Narodil sa 
v roku 1950. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štátnej rigoróznej 
skúške v roku 1982 mu udelili titul „Doktor prírodných 
vied“. 15 rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa Gymnázia 
Poprad, Popradské nábrežie (dnes Ulica Kukučínova). 
Ako externý vysokoškolský pedagóg pracoval na de-
tašovaných pracoviskách Technickej univerzity Liberec 
a  Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. Bol členom 
komisie Štátneho pedagogického ústavu pre tvorbu 
osnov vo vyučovaní geografie a  recenzentom časti 
učebnice Geografia pre gymnáziá.
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Stál 
pri zrode 
nemocnice

Za rozvoj zdravot-
níctva v  meste 

a  okrese Poprad, 
za oddanú a  zanie-
tenú dlhoročnú prá-
cu, bohatú odbornú 
a publikačnú činnosť 
a  za výchovu celé-
ho radu odborníkov 

z  internistických odborov si hold vyslúžil MUDr.  Šte-
fan Sámel. Narodil sa v roku 1931 v Banskej Štiavnici. 
Svoju lekársku prax začínal v nemocnici v Spišskej So-
bote. Prešiel všetkými pozíciami a nakoniec ako jej ria-
diteľ stál pri zrode novej popradskej nemocnice a bol 
mnoho rokov na jej čele. Za relatívne krátky čas sa mu 
podarilo posunúť túto nemocnicu medzi najlepšie 
zdravotnícke zariadenia v krajine. Zaslúžil sa aj o vznik 
mnohých oddelení, stredísk, jednotiek a pracovísk, ale 
aj nových operačných postupov v chirurgických odbo-
roch. Bol pri vzniku Leteckej záchrannej služby, ktorú 
pomáhal riadiť ako člen realizačného tímu pri Federál-
nom ministerstve dopravy. S menom primára Sámela 
sú spojené mnohé akcie, ktoré nemocnica organizova-
la a ktorými sa zapísala do povedomia širokej lekárskej 
verejnosti. Vychoval celý rad odborníkov vo vnútor-
nom lekárske a v špecializačných odboroch vnútorné-
ho lekárstva.

Významná 
cena aj pre 
doktora z hôr

Cena mesta Poprad 
bola udelená aj 

doc.  MUDr.  Ivanovi 
Solovičovi za význam-
ný prínos v  pneumoló-
gii a  ftizeológii, za od-
borný prístup a starost-
livosť počas pandémie 
COVID-19, za vedeckú 

výchovu, publikačnú činnosť, vedecké, odborné a or-
ganizačné činnosti i  projekty v  rámci zdravotníctva. 
Narodil sa v  roku 1966 v  Bratislave. Po absolvovaní 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave začal pracovať v Lie-
čebnom ústave vo Vyšných Hágoch, kde strávil celý 
svoj profesijný život a  prešiel všetkými pozíciami. Bol 
vedúcim lekárom v  Národnom registri tuberkulózy, 
a zároveň pôsobil aj ako národný koordinátor pre boj 
s  tuberkulózou. Zúčastnil sa na 26 misiách organizo-
vaných Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO. 
Vo Vyšných Hágoch zriadil Kolaboratívne centrum 
WHO s  pôsobnosťou pre všetky krajiny európskeho 
regiónu. Je členom vedeckej rady Slovenskej lekárskej 
komory a hlavným odborníkom Ministerstva zdravot-
níctva pre sociálne lekárstvo a organizáciu zdravotníc-
tva. Je zakladateľom „Behu za zdravé pľúca.“ Venuje sa 
aj ambulantnej praxi spádového pneumológa pre náš 
región a medzi kolegami sa mu udomácnila prezývka 
„doktor z hôr“.

(Red., jp) 
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Posledné riadne zasadanie mestského zastupiteľ-
stva sa nieslo v  pomerne pokojnom duchu. Hneď 
na začiatku navrhol viceprimátor Štefan Pčola zara-

diť do programu bod, ktorý hovoril o účasti mesta Poprad 
vo výzve z programu Horizont Európa. Účasťou v projek-
te by sa Poprad pripojil k popredným európskym mes-
tám v  riešení modernej udržateľnej mestskej mobility. 
V úvode zastupiteľstva poslanci prerokovali a schválili sú-
bor návrhov na zníženie plochy prenajatých nebytových 
priestorov, vecných bremien, ako i návrhy na prenájom 
a odpredaj časti pozemkov. Poslanci súhlasili i so zarade-
ním elokovaného pracoviska ako súčasti Spojenej školy 
Sv.  Jána Pavla II., pre Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo 
Spišské Podhradie.

Výkup pozemkov pre plánovanú cyklotrasu

Na zastupiteľstve sa prerokovával aj bod, ktorý po-
teší všetkých milovníkov cyklistiky a  športu. Išlo o prí-
pravu výstavby časti spoločného chodníka pre chodcov 
a cyklistov, ktorý prepojí pešiu trasu križujúcu cestu I/66 
- medzi sídliskami Nový a Starý Juh s trasou už zrealizo-
vaného spoločného chodníka vedúceho popri Ul. Moyze-
sovej a Ul. Ludvíka Svobodu. Týmto by sa chodník spojil 
aj s  existujúcou trasou spoločného chodníka vedúceho 
popri ceste I/66 smerom do centra mesta Poprad. Tento 
úsek je navrhnutý aj s verejným osvetlením. Predtým, než 
sa projekt začne realizovať, je potrebné vykúpiť pozemky. 
Práve tomu dali poslanci zelenú.

Projekt Horizont

Zastupiteľstvo sa uznieslo aj na znížení ceny prenáj-
mu za veľkú telocvičňu s  príslušenstvom v  správe Spo-
jenej školy, Letná ulica na dobu určitú od 01.  09.  2022 
do 31. 08. 2023 na minimálnu hranicu 1,00 € za jednu hodi-
nu pre nájomcu Občianske združenie „Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad – Tatry", ktoré vytvára podmienky 
pre ďalší rozvoj talentovaných detí a mládeže v športovej 
oblasti zameranej na zjazdové lyžovanie v meste Poprad. 
Poslanci odhlasovali i návrh všeobecne záväzného naria-
denia o podrobnostiach organizácie miestneho referen-
da i účasť mesta vo výzve z programu Projekt Horizont. 
Ide o  návrh inkluzívnej, bezpečnej, dostupnej a  udrža-
teľnej mestskej mobility. Jedným z cieľov výzvy je aj po-
skytovať mestám usmernenia o  tom, ako systematicky 
začleňovať dimenziu zraniteľných účastníkov cestnej pre-
mávky do plánovania infraštruktúry, navrhnúť využívanie 
aspektov bezpečnosti a ochrany, dostupnosti digitálnych 
a inteligentných nástrojov na presadzovanie rýchlostných 
limitov a obmedzení pre autá. Na záver si poslanci vypo-
čuli aj správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolné-
ho úradu Slovenskej republiky a zvolili i prísediacich trest-
ných senátov Okresného súdu v Poprade na funkčné ob-
dobie 2022-2026. Taktiež zobrali na vedomie informatív-
nu správu o činnosti Mestskej polície za obdobie prvého 
polroka 2022, ako aj správu o činnosti Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri mestskom zastupiteľstve.  

(jp, red.)

Posledné riadne 
zasadnutie 

zastupiteľstva 
pred voľbami 

Poslednýkrát sa pred komunálnymi 
voľbami v riadnom termíne stretli 
poslanci popradského mestského 

zastupiteľstva. 
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Spokojnosť naberá na obrátkach, 
a  preto ani mesto Poprad ako 
objednávateľ tejto služby ne-

uberá na tempe ďalšieho skvalitňo-
vania. Spolu so zmluvným doprav-
com SAD Poprad plánuje pokračovať 
v obnove vozidlového parku tak, aby 
na všetkých linkách jazdili čím skôr 
už len najnovšie modely autobusov, 
ktoré nám závidia aj iné mestá. Ve-
denie mesta Poprad chce cestujúcim 
dopriať maximálny komfort, bezpeč-
nosť a čistotu. Výrazný rozvoj služieb 
v  kvalite v  MHD z  nej rýchlo mení 
modernú službu pre všetkých. Zele-
ná a  udržateľná doprava v  meste je 
naším spoločným cieľom.

Cestovné a  zľavy v  MHD reguluje 
mesto Poprad

Nastavenie zliav v  cenách MHD 
patrí podľa zákona do kompeten-

cií objednávateľa - mesta Poprad. 
Doteraz boli poskytované výrazné 
zľavy pre viaceré kategórie cestujú-
cich. Napriek výkyvom tržieb počas 
covidového obdobia boli aj služby 
a  výkony poskytované v  stabilnom 
rozsahu. Primátor mesta Anton Dan-
ko trval na tom, aby sa naďalej išlo 
podľa plánu aj pri obnove autobu-
sov. Ako dôležitú zmenu v MHD vní-
mame vylepšené cestovné poriadky. 
Nové usporiadanie všetkých liniek 
do ôsmich prehľadných trás s  inter-
valmi podľa požiadaviek cestujúcich, 
zamestnávateľov, či všetkých mest-
ských častí, dáva cestujúcim v  Po-
prade možnosť cestovať všetkými 
smermi s minimálnou potrebou pre-
stupovať. Cestovanie MHD prospie-
va nielen k udržateľnej mestskej pre-
mávke, ale šetrí aj vašu peňaženku.

Zelená doprava v MHD 
Poprad šetrí vaše 

peňaženky
Cestovanie MHD v Poprade sa stáva stále populárnejšou službou. Linky 
a spoje s modernými nízkopodlažnými autobusmi Mercedes Citaro si 
pochvaľujú nielen seniori, ale vyhovujú aj deťom, mamičkám s kočíkmi 
a ostatným cestujúcim. 

AK STE SI ČIPOVú 
KARTU NESTIHlI 

VyBAVIť DO 1. 9. 2022,
NEMUSÍTE MAť OBAVy, 

žE STE PREMEŠKAlI 
MOžNOSť ZÍSKAť 

TúTO ZľAVU. 
KARTIČKU SI 

CESTUJúCI MôžE 
V INFOCENTRE 

VyBAVIť KEDyKOľVEK 
AJ PO 01. 09. 2022.
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Cestovanie zadarmo

Návrh primátora Antona Danka, aby Popradča-
nia cestovali mestskou hromadnou dopravou (MHD) 
v meste zadarmo, sa už realizuje v praxi. Od 1. septem-
bra môžete vyskočiť i naskočiť do autobusov bez toho, 
aby ste niečo za jazdu zaplatili. Stačí mať pri sebe čipo-
vú kartu s aktivovanou tarifou Cesta za zdravím. Vyba-
viť si ju môžete kedykoľvek.

Presne štyri mesiace ostávajú do konca roka 2022. 
Počas nich je MHD pre Popradčanov úplne zdarma. 
„Som veľmi rád, že sa v  Poprade podarilo cestovanie 
MHD zadarmo pre obyvateľov s  trvalým pobytom 
v meste odštartovať. Verím, že to viacerí využijú a svoje 
autá nechajú odparkované doma. Aj to je jedna z ciest, 
ktorou sa vieme dopracovať k zelenšiemu mestu,“ rea-
goval primátor mesta Anton Danko.

CESTA ZA ZDRAVÍM je nový typ zľavy v  cenníku 
MHD Poprad

Túto zľavu môže využiť každý cestujúci po splne-
ní dvoch základných podmienok: mať trvalý pobyt 
v meste Poprad a byť držiteľom čipovej karty na ces-
tovanie vydanej kedykoľvek po 13.  12.  2021. „S  touto 
kartou ale musíte navštíviť infocentrum SAD Poprad 
na autobusovej stanici za účelom jej aktivovania 
na službu Cesta za zdravím. Aktiváciu si musia urobiť 
aj seniori nad 70 rokov, invalidní dôchodcovia, drži‑
telia preukazov ŤZP a  ŤZP ‑S, nositelia Diamantovej 
a  Zlatej Jánskeho plakety a  Kňazovického medaily,“ 
doplnil podpredseda predstavenstva SAD Poprad Ma-
rek Modranský.

Kto autobusom necestoval

Cestovanie MHD zadarmo bude určite lákadlom 
aj pre tých, ktorí doteraz autobusmi nikdy necesto-
vali. Tí si musia vybaviť novú čipovú kartu na 5 rokov 
v hodnote 5 € a 1 € manipulačný poplatok. Prísť mu-
sia taktiež do infocentra SAD Poprad s  potvrdením 
o  trvalom pobyte. Vybavenie karty trvá len pár mi-
nút.

Deti do 6 rokov

Deti do šesť rokov musia mať taktiež čipovú kar-
tu vydanú po 13.  12.  2021, s  ktorou v  sprievode zá-
konného zástupcu musia navštíviť infocentrum SAD 
Poprad na autobusovej stanici za účelom jej aktivo-
vania na službu Cesta za zdravím. Deti, ktoré kartu 
nemajú, musia si vybaviť novú.

Cestujúci, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Po-
prad, budú mať od 1. 9. 2022 MHD spoplatnenú.

Na vybavenie dopravnej karty so zľavou CESTA 
ZA ZDRAVÍM máte čas

Ak ste si čipovú kartu nestihli vybaviť do 1. 9. 2022, 
nemusíte mať obavy, že ste premeškali možnosť zís-
kať túto zľavu. Kartičku si cestujúci môže v  Infocen-
tre vybaviť kedykoľvek aj po 01.  09.  2022. Je to iba 
na cestujúcom, odkedy chce službu začať využívať. 
Úplne zadarmo budeme MHD cestovať do 31. de-
cembra 2022. Od januára 2023 budete môcť CESTU 
ZA ZDRAVÍM využívať v  MHD Poprad počas celého 
roka len za symbolickú sumu 10 € ročne. „Naším cie‑
ľom je čo najviac zatraktívniť služby v  MHD Poprad 
a pri dnešných cenách pohonných hmôt zmeniť prio‑
rity v dopravných návykoch na udržateľnú a zelenšiu 
dopravu v  našom meste,“ doplnila generálna riadi-
teľka SAD Poprad Marianna Gočová Krajčová.

(red.)
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Opäť zacengali školské zvončeky a v Poprade 
si do lavíc v prvom ročníku sadlo viac ako päť 

stovák malých prváčikov. Na privítanie v ďalšej 
životnej etape dostali od mesta Poprad milé 

prekvapenie v podobe balíčkov so školskými 
pomôckami, ktoré mesto deťom rozdáva 

každoročne. Zaujímalo nás, ako sú školy na nový 
školský rok pripravené a či ešte školákov čakajú 

nejaké obmedzenia.

Hurá do lavíc 
bez obmedzení

RODIČ MôžE DIEťA 
OSPRAVEDlNIť 

Z VyUČOVANIA NA Päť 
DNÍ BEZ PAPIERA OD 

lEKáRA. JE TO POMOC 
PRE ZDRAVOTNÍKOV, 

PRETOžE RODIČIA 
NEBUDú MUSIEť 

ZAťAžOVAť lEKáROV.

Pripravená školská taška, prezuvky, písacie po-
treby, úbor na telesnú, pomôcky na výtvarnú. 
Po koronakríze a  letných prázdninách poprad-

ské školy opäť ožili žiackou vravou. Posledné roky ne-
boli pre pedagógov i  žiakov jednoduché. Pandémia 
zmenila zaužívané zvyklosti a nastolila nové princípy 
fungovania. Teraz sa ale deti konečne učia bez obme-
dzení  – žiadne rúška, či dištančné 
vyučovanie.

Od 5.9. 2022 fungujú v plnom re-
žime materské školy, základné ško-
ly, školské kluby, základné umelecké 
školy, centrá voľného času a školské 
jedálne.

Ako je to s karanténou?

Zmeny nastali aj pri podmien-
kach karantény. „Žiak bude v  ka‑
ranténe iba vtedy, ak je sám pozi‑
tívny. Ani jeho najbližší kontakt, 
pokiaľ nebude mať príznaky ochorenia, nemusí ostať 
v  karanténe. Karanténa bude trvať presne päť dní 
a po piatich dňoch dieťa nastupuje do školy, ak nemá 
posledných 24 hodín príznaky. Na ukončenie karan‑
tény v  takom prípade dieťa nepotrebuje potvrdenie 
od lekára. Ak by však u neho príznaky ochorenia po‑
sledných 24 hodín pretrvávali, tak musí o  ukončení 

karantény rozhodnúť pediater,“ vysvetľuje vedúca 
odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad Edi-
ta Pilárová. Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ 
SR žiaci ani zamestnanci nemusia mať v exteriéri ani 
v  interiéri prekryté horné dýchacie cesty. Po návrate 
z karantény je povinné nosiť ďalších 5 dní respirátor 
alebo rúško. 

Zatvoria triedy?

O zatvorení tried a škôl nebude 
rozhodovať len Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. „Ak riadi‑
teľ školy zistí, že má v  triede troch 
alebo štyroch žiakov nakazených 
a zváži, že je to stav, ktorý by mo‑
hol ohroziť aj iné triedy, môže dať 
triede voľno. Právo má na to päť 
dní do roka. Ak bude viac ako desať 
percent detí pozitívnych, Regionál‑
ny úrad verejného zdravotníctva 

rozhodne, či školu zatvorí alebo prijme iné opatre‑
nie. Riaditeľ je o  tom povinný informovať minister‑
stvo,“ dodáva Pilárová. Ak riaditeľ obmedzí alebo 
preruší prevádzku jednej alebo viacerých tried, je 
povinný zabezpečiť pre týchto žiakov dištančné 
vzdelávanie.
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Bez papiera od lekára

V  platnosti aj v  nastávajúcom 
školskom roku ostáva väčší počet 
ospravedlnených dní od rodiča. 
Počas trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového alebo výnimočného 
stavu môže rodič ospravedlniť žiaka 
po dobu piatich dní.  „V povinnom 
predprimárnom vzdelávaní v  ma‑
terských školách má rodič sedem 
dní, na ktoré papier od lekára ne‑
potrebuje. Pre ostatné deti v mater‑
skej škole je to akékoľvek množstvo 
dní. Je to aj pomoc pre zdravotní‑
kov, pretože rodičia nebudú musieť 
lekárov tak enormne zaťažovať. 
Rodič môže dieťa ospravedlniť 
a učiteľ to musí akceptovať,“ pokra-
čuje vedúca školstva. Ako dodala, 
ak bude voľno alebo prerušenie 
prevádzky školy nariadené riaditeľom, rodič má právo aj 
na OČR. V prípade, že sa ale rozhodne sám a nechá dieťa 
doma, tak nárok na OČR nemá.

Hygienické opatrenia

V  popradských školách ostávajú naďalej zriadené 
izolačné miestnosti. Fungovať po starom budú aj ran-
né filtre. Dezinfekcia rúk a  ďalšie hygienické opatrenia 
budú školy podľa slov Pilárovej robiť aj naďalej. „Dokon‑
ca v oveľa väčšom množstve, ako sme ich zabezpečovali 
pred pandémiou, pretože to pomáha eliminovať riziko 
šírenia chorôb.“

Zaniká aj povinnosť domáceho samotestovania. Ak 
bude v  škole viac ako desať percent pozitívnych detí, 
riaditeľ školy môže požiadať Regionálny úrad školskej 
správy o dodanie testov. Kým budú zásoby testov, tak 
ich budú expedovať. Keď zásoby skončia, zrejme si ich 
rodičia budú musieť kupovať sami.

Bezpríznakovosť

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom 
prerušení dochádzky do školy a  školského zariadenia 
v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní 
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Je to povinnosť.

Stravovanie

Stravovanie v  školských jedálňach je umožnené 
len deťom, žiakom a zamestnancom škôl. Výdaj jedál 
pre cudzích stravníkov je možný len cez výdajné okien-
ko bez možnosti konzumácie jedla na mieste. 

Prváčikov potešili balíčkami

Popradskí prváci počas svojho prvého dňa v škole 
dostali tradične balíčky. „V  nich mali všetky dôležité 
pomôcky. Od farbičiek cez perá po farebné papie‑
re a  výkresy. Balíčky od mesta dostávajú všetky deti 

s trvalým pobytom v meste Poprad. Je to veľmi pekný 
zvyk. Nie každé dieťa je z rovnakého sociálneho pros‑
tredia a mnohí rodičia, ktorí majú aj viac detí, nemajú 
na výber a  musia nakúpiť tie najlacnejšie pomôcky. 
Vďaka týmto balíčkom ich majú deti na kvalitatívne 
vyššej úrovni a všetci prváci tak majú pocit, že sú akoby 
na jednej vlne,“ dodáva Pilárová. Počas leta v poprad-
ských školách nezaháľali. Rozbehnutých bolo viacero 
projektov. Ako Pilárová prezradila, v pláne je zatepľo-
vanie škôl vo Veľkej a na Jarnej. Pripravila sa vonkajšia 
učebňa na Dostojevského škole, prerába sa jedáleň 
na Francisciho ul. Pracuje sa na prestavbe telocvične 
ZŠ Komenského.

Jana Pisarčíková 
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Predstavte si typický panelákový byt na popradskom 
sídlisku. Práve ste vošli dnu. Na dverách do detskej 
izby svieti výstražný nápis ON AIR. „Mala som vtedy 

tuším osem rokov a v izbe som si vyrobila svoje vlastné 
rádiové štúdio. Od rodičov sme dostali v tom čase prvý 
magnetofón, na ktorý sa dalo nahrávať. Vysielanie som 
si teda zaznamenávala na klasické staré kazety. Jedno‑
ducho, doma všetci vedeli, že keď na detskej izbe svietil 
nápis ON AIR, nikto tam nesmie vkročiť, lebo sa vysiela,“ 
spomína si na svoje začiatky Martina Comisso.

Do rádia nosila koláče

Byť sama v rádiu? To by ju nebavilo. Potrebovala mať 
predsa aj svoj tím. Do služby teda povolala sestru, ktorá 
čítala správy a aj susedku Mariku z druhého poschodia. 
„Mali sme normálny rádiový tím. V tom čase som dokon‑
ca v paneláku vydávala aj časopis s názvom Domovní‑
ček. Noviny ma ale až tak nebavili,“ vysvetľuje. V piatom 
ročníku na základnej škole sa tiež prihlásila do Klubu 
moderátorov. Nakoľko rádiové prostredie milovala nado-
všetko a vedela, že na námestí v Poprade sídli niekdajšie 
Rádio Tatry, stále počas Vianoc nosila pracovníkom nape-
čené koláče. Dôvod? „Len aby som mohla byť v rádiovom 
prostredí a myslela som si, že keď im donesiem koláče, 
spravia so mnou rozhovor do rádia.“

Musíš mať čo povedať

Martina mala už v tom veku aj človeka, ktorý ju utvr-
dzoval v tom, že jej cieľ je možné dosiahnuť. Bola to Soňa 
Valášiková. „Povedala som si, že keď niekto začína v tak 
skorom veku v rádiu, tak prečo by som nemohla aj ja. Po‑

tom založili RTI. Mala som 16 rokov a prihlásila som sa 
na konkurz. Vzali ma a mala som tam reláciu Teenage. 
Potom som moderovala víkendy. V popradskom rádiu 
som strávila dva roky. Chodila som na nové gymnázium, 
odbiehala som z hodín a chcela som sa venovať len rá‑
diu. Od desiatich rokov som si bola istá, že chcem byť mo‑
derátorka. Všetci naokolo mi hovorili, že ma to prejde, že 
to sú len detské sny,“ spomína. A veruže neboli. Martina 
si krátko po strednej škole zabalila veci a vydala sa smer 
Bratislava. Študovala najprv školu žurnalistiky, no prax jej 
bola akosi bližšia než hrubo popísané múdre knihy. „Roz‑
poslala som životopis do všetkých rádií. Najprv to bolo 
Rádio Expres. V tom čase som ešte absolútne nebola pri‑
pravená. Teraz, keď sa na to spätne pozriem, bola som 
totálny amatér a hlavne som nemala čo povedať. V rádiu 
môžeš šušlať, či pískať, ale vždy musíš mať čo povedať.“ 
Dva roky strávila v  Rádiu Okey, potom čítala dopravný 
servis v Rádiu Viva a nakoniec tam začala aj moderovať. 
„Tu som sa naučila systém práce. Predtým som si myslela, 
že je to jednoduché. Len si sadneš za mikrofón a jedno‑
ducho niečo povieš. Takto si to aj ľudia často predstavujú. 
Hovoria mi, že veď čo ‑ budeš improvizovať. Ale aj impro‑
vizácia je o príprave. Je pravda, že som ju niekedy podce‑
nila a nestretlo sa to s pochopením. Po odchode z Rádia 
Viva však prišiel zlom a  stal sa zo mňa perfekcionista. 
Som na seba aj na iných veľmi prísna.“

Najvyšší cieľ

Momentálne Martinu počúvate v  rannej šou Rádia 
Melody. Pripravuje aj reportáže do relácie Šoubiz v TA3. 
„Zrazu som postretávala všetkých ľudí, ktorých mám 
v detskej izbe na plagátoch. Niekedy sa tak nad tým za‑
myslím, keď sa pozriem na displej telefónu a  naraz mi 
volá Peter Nagy. Niekedy som bola do neho zamilovaná 
a teraz mi volá,“ smeje sa Martina. Do predchodcu Rádia 

Popradčanka 
naspievala 
hit s Vašom 
Patejdlom 

Zatiaľ, čo sa jej rovesníčky hrali doma 
s bábikami, ona už vo veľkom štýle 

pripravovala rozhlasové vysielanie. Od svojich 
desiatich rokov vedela, že iná cesta ako tá 

rádiová pre ňu určite neexistuje. Z Popradu sa 
odsťahovala po skončení štúdia na gymnáziu. 

Popradčanka, moderátorka i speváčka Martina 
Comisso je živým príkladom toho, že ak sa 
v živote nevzdáte, dosiahnuť viete aj to, čo 

sa vám niekedy zdalo nemožné. Napríklad aj 
prespievať známy hit spolu s Vašom Patejdlom.
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Melody – Rádia Jemné sa dostala na základe hlasu, ktorý 
mali nahratý z jedného z castingov. „Zvyknú to hovoriť, 
že nahrali sme si váš hlas, my sa vám ozveme. Ukázalo 
sa, že to nebola iba fráza. Keď som odišla z Rádia Viva, 
mala som pocit, že nič neviem. Šéfka Andrea z Jemných 
ale bola neskutočná. Tolerantná voči chybám, stále ma 
chválila a  keď sme postupne prechádzali tie víkendové 
šou, tak som nadobudla naspäť to stratené sebavedo‑
mie. Chodila som za ňou s prosbou, že by som sa chce‑
la posunúť. A potom to o pár mesiacov prišlo. A už som 
mala popoludní vlastnú reláciu Refresh. Neskôr, od roku 
2017, som už mala aj mužských spolumoderátorov a po‑
stupne som sa prepracovala do rannej šou, čo je pre mo‑
derátorov rádia najvyšší cieľ,“ hovorí.

Tri minúty ticha

Martine rádiové prostredie doslova učarovalo. „Je 
tam špeciálna atmosféra a  v  rádiu sú dobré kolektívy. 
So svojim kolegom Lukášom Pinčekom si dobre rozu‑
miem. Páči sa mi, že ťa iný človek nevidí a ty musíš všetko 
vedieť odovzdať len cez svoj hlas,“ vysvetľuje. Aj Martine 
sa v  rádiu občas podarí vyrobiť faux -paus. Spomína si 
na začiatky v Rádiu OKEY, keď mala ráno vysielať v Bra-
tislave a prebudila sa až na telefonát v rodnom Poprade, 
či moment, kedy sa po ceste na záchod nechtiac vymkla 
a v rádiu zaznelo veľké ticho. „A to je úplne najhoršie. Keď 
je v rádiu ticho. Teraz to funguje tak, že ak je desať sekúnd 
ticho, tak sa zapína záloha, niekedy to ale tak nebolo. Raz 
som si na toaletách nechala kľúče s pipákom. Reálne bolo 
vtedy v rádiu presne 3 minúty absolútne ticho. Bola som 
úplne v strese. Myslela som si, že mi zavolajú a poďakujú 
sa za spoluprácu. Na prekvapenie, nevyhodili ma.“

Pesničku naspievala s Vašom Patejdlom

Mať dobrý hudobný sluch v rádiu určite nie je na ško-
du. Martina ho mala po kom zdediť. Jej otec bol muzikant 
a ona sama v mladšom veku navštevovala folklórny súbor 
Letnička. V Bratislave si kúpila klavír. „Nikdy som sa neuči‑
la hrať, ale viem si podľa ucha nájsť akordy a doprevádzať 
sa,“ priznáva. Odvtedy nahrala dve vianočné pesničky. 
Jednu napísal Zbyňo Džadoň, tú druhú nahrala spolu s rá-
diovým kolegom Lukášom. Text napísala jej sestra Petra. 
Po tom, ako cítila, že pri dlhšom speve má problém s hla-
sivkami a chce aj v tomto napredovať, prihlásila sa do mu-
zikálovej akadémie k muzikálovému spevákovi Davidovi 
Árvovi. Aktuálne internet valcuje pesnička, ktorú naspie-
vala spolu s Vašom Patejdlom. „V rádiu prišli s nápadom, 
že ak sme mali úspešnú vianočnú pesničku, tak by sme 
mohli spraviť aj niečo letné. Napadlo nám, že by to mohla 
byť skladba Voňavky dievčat, ale v takej letnej latino ver‑
zii. Kolega Michal Chrenko, známy aj zo Superstar, spravil 
podklad. Samo Kovács nahral gitaru no a na diaľku sme 
to všetko s Vašom nahrali. Boli sme v neustálom kontak‑
te, ja v Bratislave, on v Prahe. Do Bratislavy prišiel vlastne 
iba nahrať videoklip.“ Vynovená skladba má za pár týž-
dňov niekoľko desiatok tisíc pozretí na youtube. Spolu-
prácu s  Vašom Patejdlom si mladá Popradčanka veľmi 

pochvaľuje. „Vašo bol 
naozaj strašne ochot‑
ný. Neboli žiadne vý‑
hovorky. Je to veľký 
profesionál, skromný 
a  pokorný človek. 
Odkedy sa pohybu‑
jem v muzikantskom 
svete, tak je to práve 
on, čo by mohol mať 
nejaké vysoké ego, 
či maniere, no vôbec 
nič. Bavila som sa 
s  ním ako s  kamará‑
tom, ktorého roky 
poznám. Keď prišiel 
do Bratislavy, vôbec 
nemal čas. Vystupo‑
val na strednom Slovensku, potom išiel opäť do Čiech 
a len kvôli tomu, aby sme mali nakrútené video, tak pri‑
behol zo Zvolena do Bratislavy. Mal hodinu na to, aby 
sme to celé dali dokopy, a potom pokračoval do Otroko‑
víc. Stále som čakala či nebude mať nejaké pripomienky, 
ale povedal, že už je dlho ženatý na to, aby odporoval 
ženám,“ spomína Martina so smiechom. „Je to ochotný 
človek a som rada, že sme spolupracovali, lebo málokto 
môže povedať, že si zaspieval s Vašom Patejdlom.“

Najkrajšie mesto na Slovensku

Na záver Martina priznala, že kedysi bola veľký „snílek“. 
Chcela mať veci presne tak, ako si vysnívala. A  aj mala. 
Dnes tomu necháva voľnejší priebeh. „Je pekné mať sny, 
ale prišla som na to, že niekedy chce človek veci, ktoré 
pre neho nemusia byť najlepšie. Snažím sa netlačiť rieku, 
veď ako sa hovorí, tečie sama. Viem si ale predstaviť, že by 
som niekedy moderovala veľký televízny projekt. Niečo 
ako talentové súťaže či Superstar. Chcela by som vytvoriť 
viac vlastných skladieb a vyskúšať aj svet muzikálov. Či by 
som to zvládla, neviem, ale páčilo by sa mi to.“ Do Popra-
du sa rada vracia hlavne v zime, keď môže prevetrať lyže, 
a tiež keď potrebuje vyvetrať hlavu. „Poprad patrí celkovo 
medzi najkrajšie mestá na Slovensku. V Bratislave je všet‑
ko hektickejšie, no mne to celkom vyhovuje. Keď chce člo‑
vek nájsť kúsok 
pokoja, tak prí‑
de do Popradu. 
Každý tu kaž‑
dého pozná, 
prídem do pod‑
niku a  z  každej 
strany sa niekto 
ozve, je to tu 
také rodinnej‑
šie,“ uzavrela.

(jp)
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Dokopy bolo počas dvoch mesiacov v meste vysa-
dených šesťdesiat kusov stromov a pätnásť kro-
vov. Nové stromy pribudli v  šiestich lokalitách, 

a  to na Bajkalskej ulici pri bloku Antimón, na Šrobáro-
vej ulici pri bloku Morava, na Ul. Slovenského odboja 
pri bloku Orient, vo vnútrobloku na Ústecko -Orlickej 
a na ulici Továrenská štvrť. Kry boli vysadené na Ul. Šol-
tésovej pri bloku Vetvička.

Náhradná výsadba

Náhradná výsadba stromov a  krovov bola situova-
ná hlavne na miestach, kde museli byť vyrúbané suché 
a odumreté stromy, ktoré boli v zlom zdravotnom stave 
a ohrozovali život a majetok obyvateľov mesta. Rozho-
dol o tom Okresný úrad v Poprade - odbor starostlivosti 
o životné prostredie a náhradná výsadba bola realizova-
ná aj v zmysle tohto rozhodnutia.

Pľúca zeme

Mesto chce aj naďalej v  dopĺňaní zelene na svo-
jom území pokračovať. Význam stromov v  mestskom 
prostredí je nespochybniteľný, nakoľko produkciou kys-
líka a absorbovaním oxidu uhličitého zlepšujú ovzdušie, 

zachytávajú prach a  iné škodliviny z  ovzdušia. Vyrov-
návaním teplotných extrémov, zmierňovaním horúčav, 
reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu stromy zmierňujú 
klímu. Zároveň pôsobia ako protihluková stena a výraz-
ne spomaľujú rýchlosť vetra. Korene stromov zlepšujú 
vlastnosti pôdy a pozitívne vplývajú na jej tvorbu. Viažu 
vodu v pôde, fungujú ako špongia a zadržia vodu v kra-
jine.

(jp, red.)

V meste 
pribudli nové 

stromy 
Skrášľujú prostredie, zlepšujú ovzdušie, zachytávajú 
prach a iné škodliviny. Mesto Poprad sa v mesiacoch 

jún a júl pustilo do výsadby nových stromov. 

ČO SA VYSADILO?
Bajkalská ul. - 15 ks stĺpovitých hrabov  
    obyčajných
Šrobárova ul. - 15 ks hrabov, 3 ks javorov, 
    6 ks líp a 3 ks borovíc
Ul. Sl. odboja - 5 ks bukov lesných a 5 ks jedlí  
    kaukazských
ústecko – Orlická - 2 ks smrekov omorikových
Továrenská štvrť - 2 ks smrekov omorikových 
    a 4 ks líp
Šoltésova ul. - 15 krovov

Inzercia -  1/4 14 01 09 2022
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Inzercia -  1/4 14 01 09 2022

Spoločne vysadli na bicykle, aby urobili niečo 
pre našu krajinu a  podporili tiež rozvoj cyklistic-
kej dopravy. Päťdesiatštyri tímov v  rámci poprad-

skej samosprávy sa zapojilo do kampane Do práce 
na bicykli. Ich snaha nevyšla nazmar. Celkovo na bicykli 
najazdili 32 246, 86 kilometrov, čo je o 8 100 kilometrov 
viac ako vlani. Ušetrili tak 9 477,48 kg CO2, čo je o 2772 
viac ako v roku 2021. „ Týmito výsledkami sme sa spo‑
medzi 105 zaregistrovaných samospráv umiestnili 
na 16. mieste. V porovnaní s minulým rokom sme si po‑
lepšili o dve miesta,“ povedala Monika Balážová, koordi-
nátorka kampane pre Poprad.

V  kategórii jednotlivcov sa za najviac najazdených 
kilometrov na prvom mieste ocitol užívateľ s  prihla-
sovacím menom DIS z  tímu Brutus (Whirlpool Slova-
kia spol., s. r. o.), ktorý počas trvania kampane najazdil 
1 606,19 km s počtom jázd 41. „V kategórii jednotlivcov 
za najviac najazdených jázd sa na prvej priečke umiest‑
nila Ing.  Jana Koláriková z  tímu PVPS 1 (Podtatranská 
vodárenská prevádzková spoločnosť,  a.  s.). Uskutočni‑
la 50 jázd a prešla 102,74 kilometrov,“ hovorí Balážová. 
V kategórii tímy najviac kilometrov prejazdil tím Tatran-
cov (ZSSK, a. s.), a to 3 782,21 km a 154 jázd. V rovnakej 
kategórií s počtom najazdených jázd tento rok vedie tím 
J & M & J (TATRAVAGÓNKA, a. s.) s počtom jázd 166, čo 
činí 2 016,47 odjazdených kilometrov. „Cenu za najaktív‑
nejšieho zamestnávateľa v našom meste tento rok zís‑
kala spoločnosť Tatravagónka, a. s., ktorej zamestnanci 

najazdili spolu 8096,81 km s  počtom jázd 1167 a  ušet‑
rili tak 3 114,69 kg CO2,“ uzavrela Balážová. Na celom 
Slovensku sa v  rámci kampane na bicykli najazdilo až 
1 868 775,18 kilometrov.

Jana Pisarčíková 

Popradčania 
najazdili 
o osemtisíc 
kilometrov 
viac ako vlani
Celonárodná kampaň Do práce 
na bicykli, ktorej hlavným cieľom 
je podporiť rozvoj nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej 
dopravy v  mestách, odštartovala 
pred letom svoj ďalší ročník. Tento 
rok sa do súťaže zapojilo v našom 
meste viac ako päťdesiat tímov. 
Oproti minulému roku ušetrili 
Popradčania opäť viac CO2.

Do práce na bicykli v Poprade 
Počet registrovaných tímov – 54 

Počet registrovaných účastníkov – 178

Najazdených km/účastníka – 181,16

Celkový počet jázd – 4 123 

Počet najazdených km za celú súťaž – celkovo 
na bicykli – 32 246,86 km 

Ušetrených CO2 – 9 477,48 kg 
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Už počas základnej školy rád maľoval a drží ho to 
dodnes. V byte na sídlisku Západ má stále pripra-
vený svoj kútik, do ktorého sa rád chodí odreago-

vať. „Myslím, že som to zdedil po rodičoch. Moja mama 
pracovala v  Podtatrane, robila tam kroniku, kreslila 
a podobne. Môj otec mal nevídane krásne písmo. Mys‑
lím si teda, že som práve odtiaľto niečo podedil,“ hovorí.

Detské postavičky

Ešte pred povinnou vojenskou službou skúšal ma-
ľovať temperami. Ako sám hovorí, veľmi mu to nešlo, 
hlavne preto, že mu farba rýchlo uschýnala. „Tak som to 
teda skúšal s olejovými farbami. V tom čase som maľo‑
val len autá, či lietadlá, teda to, čo sa mi najviac páčilo, 
“ dodáva. V malej miestnosti si zriadil ateliér. „Maľoval 
som pre seba a nerozmýšľal som o žiadnych výstavách. 
Prvé, čo som stvárňoval, boli práve detské postavičky. 
Pamätám si, že som ich kreslil na sololit, ktorý som si 
obrusoval,“ spomína.

Učarovala mu perokresba

Láska k maľbe ho priviedla aj na Univerzitu tretieho 
veku. Práve tu si prvýkrát potykal aj s perokresbou. „To 
je to, čo ma baví najviac. Je to úplne iné, než maľovať 
farbami. Človek pri tom strávi veľa času. Minimálne je‑
den mesiac trvá, kým vznikne jeden obraz. Pri maľbe 
môžete niečo prekryť, opraviť a  človek to nezistí, ale 
pri perokresbe určite na to príde,“ dodáva.

Kto nevyskúšal, nevie

Práve perokresbou vznikli dva jeho kalendáre tat-
ranských chát. Ako vášnivý turista má k  tatranským 
chatám blízko. Aktuálne má aj doma nakreslené ich 
podoby na papieri. Ako prezradil, jeden obraz jednej 
chaty kreslil presne 15 hodín a jeho perokresby by mali 
zdobiť príležitostné eurobankovky. Jozef Ujčík chce 
svojimi výtvormi ľuďom hlavne prinášať radosť. „Rád 
robím farebné veci, aby ľudia cítili z obrazu niečo. Je to 
taký môj odkaz o tom, že treba žiť, treba sa usmievať 
a nielen prežívať. Pre mňa je to neskutočný relax, ktorý 
mi do života vnáša pokoj a také vypnutie sa od sveta. 
Kto to nikdy neskúšal, nepochopí. Je to pocit na neza‑
platenie,“ uzavrel.

Jana Pisarčíková

Popradčanovi 
učarovala 
perokresba 

Nikdy o sebe netvrdil, že je profesionálnym maliarom. 
Považuje to za svoje hobby. Popradčan Jozef Ujčík. Keď 
príde domov zo svojej práce, z jednej zo štvorzmenných 
šícht, uvarí si kávu alebo čaj. Z rádia si pustí tvrdú 
hudbu ako Kabát či Metalicu a jednoducho tvorí. Jeho 
perokresby budú zdobiť aj eurobankovky.

KTO JE JOZEF UJČÍK?
Jozef Ujčík je amatérsky výtvarník. Narodil sa 

v roku 1963 v Poprade. Svojou tvorbou začal oboz-
namovať svojich najbližších priateľov a známych už 
pred tridsiatimi rokmi. V roku 2018 absolvoval Univer-
zitu tretieho veku Mateja Bella v B. Bystrici, kde pro-
moval v odbore kresba, maľba a dejiny umenia. Svo-
ju tvorbu prvýkrát predstavil pred pätnástimi rokmi 
na výstave v  Spišskej Sobote. Vystavoval taktiež 
pred piatimi rokmi vo Veľkej a v roku 2018 bola ve-
rejnosti predstavená jeho výstava pod názvom „Môj 
farebný svet“ v Podtatranskej knižnici v Poprade.

H
O

B
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V auguste ožilo mesto Poprad festivalom rýdzo slovenským. Námestie 
zaplavili stánky s výrobkami, ktoré vzišli spod šikovných rúk remesel-

níkov. MADE IN SLOVAKIA začalo písať svoju históriu presne pred desia-
timi rokmi - v  roku 2012. Hlavným zámerom festivalu je propagovať to 
najlepšie z toho, čím je Slovensko charakteristické. Na námestie ľudí pritia-
hol aj bohatý kultúrny program a kulinárske špeciality. Celým programom 
ľudí sprevádzala moderátorská dvojica – Michal Novák a Martina Comisso. 
Do tanca zahrali Kollárovci, Pavol Hammel, Tublatanka, či Adam Ďurica 
a Dominika Mirgová. POZRITE SI FOTOREPORT. 

Desiaty ročník 
MADE IN 
SLOVAKIA 
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Desiaty ročník 
MADE IN 
SLOVAKIA 

Popradské kultúrne leto 

je jedným z  najväč-

ších kultúrnych podujatí 

v  rámci Slovenska. Celé 

leto naše mesto doslova 

žije kultúrou. Piesne, ra-

dosť, smiech, dobrá ná-

lada vládla na námestí aj 

počas augusta. 

Augustová 
nádielka

kultúry

Davy ľudí do medzikostolia svojimi hitmi pri-

lákala skupina Gladiátor, Hex, č Buty. V  rámci 

divadelných sobôt bránice smiechom potrá-

pilo Randevú Jána Snopka s  hosťami Filipom 

Tumom a  Vladom Kobielskym. Divadlo Actores 

z  Rožňavy objasnilo záhadu Sherlocka Holme-

sa, svojim predstavením potešilo aj divadlo La-

Komika z Bratislavy. Na folklórnu nôtu zahrali ĽH 

Stana Baláža, Páni bratia i  súbory Letnička a  Va-

gonár. V  rámci revivalových štvrtkov sa predviedli 

Reckless Roses s  peničkami od Guns N´Roses, Eu-

rosmith revival s  hitmi skupiny Aerosmith a  zába-

vu rozprúdila i  Shatriba  – Shakira Tribute Band. 

Tí najmenší si 

počas rozprávkových 

sobôt mohli pozrieť 

predstavenia Bacilky 

a vitamínky, Malý princ, 

či Prešibaný kocúr v či-

žmách. Záverečný kon-

cert PKL, a zároveň otvá-

rací koncert Popradskej 

hudobnej 

jesene, bol 

pod taktovkou 

Jozefa Hollého 

a uskutočnil sa 

2. septembra. 

Pozrite si atmo-

sféru v našom 

fotoreporte. 
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Počas septembra (10. 9.) sa môžete zabaviť na ko-
médii, ktorej cieľom je pobaviť a rozosmiať divá-
ka. V predstavení s názvom Zahrajte mi manžela 

môžete vidieť herecké výkony Zdeny Studenkovej, 
Zuzany Fialovej, Romana Poláčika/ Juraja Loja.

Hneď o  týždeň na to (17.9.) je v Dome kultúry pri-
pravený program k  50. výročiu založenia súboru FS 
Vagonár s názvom Oživení. Na konci septembra (30.9. 
a  1.10.) DFS Letnička pripravila program "Pre šťastie" 

k  30. výročiu založenia súboru. A  7.10. opäť vaše 
bránice smiechom potrápi bláznivá komédia na tému 
žena verzus muž a manželstvo verzus sloboda, v ktorej 
účinkujú: Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, 
Daniela Šinkorová, Lída Rašilovová, Miluše Bittnerová 
/ Vendula Fialová / Jana Polášková, Michaela Sejnová 
Dittrichová / Natálie Tichánková, Richard Trsťan.  (jp)

Koncom leta 
kultúra nekončí

Spolu s koncom leta v Poprade odzvonilo 
i popradskému kultúrnemu letu. V Dome kultúry 
si ale aj naďalej môžete vychutnať rôzne kultúrne 

podujatia, ktoré pre vás mesto pripravilo. 
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Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor Poprad 10. 9. 2022 – 11.9. 2022 
organizuje XXV. Oblastnú výstavu drobných zvierat na Kollárovej ulici 14 v Poprade 

(Areál OV SZCH Poprad – Veľká).

Výstava bude otvorená 10. 9. od 8.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 13.00 hod.  
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Sú neustále aktívni. Na stretnutiach sa venujú spo-
ločenským hrám, nácviku tancov, ale aj vyšívaniu, 
či pletkám zo sociálnej siete. Už presne 40 rokov 

sa v  mestskej časti v  Matejovciach stretávajú v  dennom 
centre seniori. „Pamätám si, že som tu bol pri 20. výročí, 
keď som sa prvýkrát stal primátorom, takže už 20 rokov 
kráčam spoločne s týmito ľuďmi mestom Poprad. Bolo to 
pre mňa nostalgické. Matejovský klub je naozaj aktívny. 
Teším sa, že svoju jeseň života využívajú naozaj naplno. 
Za mesto Poprad sme im venovali stan a pivné sety do zá‑
hrady,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko.

Nie je to len budova

Svoj príhovor na oslave predniesla súčasná predsed-
níčka Mária Hrebeňárová, ktorá si spomenula na desiatky 
rokov pôsobenia v dennom centre a poďakovala sa vede-
niu mesta i sociálnemu odboru za podporu. K oslavujúcim 
sa prihovorila i  vedúca sociálneho odboru MsÚ Poprad 
Petra Závacká. „Denné centrum nie je len názov či budova. 

Sú to ľudia, atmosféra, spoločne strávené chvíle, mnoho 
spomienok, mien a  osudov. Cítime, že sme spolu prežili 
kus života, ktorý v  každom z  nás zanechal nezmazateľ‑
né stopy,“ povedala. Na záver oficiálnej časti osláv svojou 
hudbou uši pozvaných potešil seniorský spevokol.

Dva nové projekty pre seniorov

Ako prezradil primátor mesta, pre seniorov chystajú 
dva nové projekty. „V Matejovciach pri Jednote je zelená 
plocha v  majetku mesta. Boli tu žiadosti na komerčné 
aktivity, ktoré sme ale nepovolili. Plocha je blokovaná 
pre sociálne zariadenie a ak nám vyjdú peniaze z obnovy, 
tak tu plánujeme postaviť sociálno ‑zdravotnícke zaria‑
denie ‑ primárne zamerané na zdravotnú starostlivosť. 
Druhý projekt je plánovaný vo Veľkej. Budova, z  ktorej 
malo byť múzeum, ktoré sme samozrejme zamietli, preto‑
že jedno múzeum v meste stačí, sa zmení na ďalšie sociál‑
ne zariadenie pre seniorov,“ prezradil primátor.

Jana Pisarčíková

Denné centrum 
v Matejovciach 

oslávilo 
výročie40.

Spoločne sa stretávajú, organizujú 
rôzne programy a  majú aj svoj 
vlastný spevokol. Seniori z denného 
centra v  Matejovciach si svoj 
dôchodkový vek užívajú naplno, čo 
dokázali aj na oslavách 40. výročia 
denného centra v Matejovciach.

„Niet v  takmer osemto 
ročnej histórii Popradu osob‑
nosti, ktorá by tak ovplyv‑
nila jeho smerovanie, roz‑
voj, sformulovala jeho víziu 
a  každodennými činmi mu 

dávala nádej, že sa 
zbaví svojej malos‑
ti a  prízemnosti.“ 
Týmito slovami 
začína knihu Po-
pradčan Dávid 
Husz jej autor Mi-
kuláš Argalács.

Inaugurácia 

knihy sa konala 25. augusta v Podtatranskej knižnici v Po-
prade. „Práve tento dátum je významný pre mesto Poprad 
už 751 rokov. V roku 1271 kráľ Štefan V. udelil zvláštne pri‑
vilégia Spišským mestám a z týchto privilégií nastupovala 
cesta mesta Poprad v rozvoji. Spomenutý je aj v preambule 
štatútu mesta,“ vysvetlil dôvod vybraného termínu autor.

Kniha približuje život, aktivity a pôsobenie jednej z jeho 
najväčších osobností Dávida Husza v  meste. Prezrádza aj 
veci, ktoré o  ňom a  jeho činnosti nik nevedel, keďže ako 
svedectvo o tejto osobe ostali len dva po nemecky rukou 
písané listy. Ambasádorkami sa stali dve autorove priateľky 
zo školských čias Katka a Eva, a tiež riaditeľka Podtatranskej 
knižnice Monika Naštická. Dámy knihu miesto krstu do sve-
ta uviedli svojim autogramom. Inauguráciu svojim spevom 
doprevádzala Aurorka Torozi. (jp)

Inaugurovali knihu o Dávidovi Huszovi 
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Na popradskom námestí bolo okupačnými voj-
skami ťažko zranených 6 osôb, ľahko zranených 
8. Medzi nimi aj deti vo veku od 11 rokov. Jeden 

z ľudí, ktorých guľka sovietov zasiahla, bol aj Poprad-
čan René Blažek. V tom čase mal iba trinásť rokov. „Išiel 
som s  mojou tetou cez námestie do Stráž. Pri bývalej 
obuve bola živá barikáda. Ľudia začali hádzať kame‑
ne do tankov,“ spomína si. Keď sa tanky pohli, začali 
podľa jeho slov utekať hore ulicou. „Videl som veľký 
zhluk ľudí. Bolo to na mieste, na ktorom padol Jožko 
Bonk. Pustili sme sa ulicou okolo Sporiteľne a  ja som 
po dvoch až troch metroch padol na zem. Pamätám 
si len to, že som sa pozrel na svoju nohu a  videl som 
len holú kosť,“ dodáva. Reného Blažeka zasiahla guľka 
z tanku, ktorý stál pri fontáne. „Poznačilo ma to na celý 
život,“ priznal.

Česť ich pamiatke

Na nešťastné udalosti 68. roku sa na námestí v Po-
prade spomína každý rok. „Nemali by sme zabúdať 
na ľudí, ktorí obetovali svoje životy za lepšiu a  spra‑
vodlivejšiu spoločnosť. Česť ich pamiatke,“ povedal 
v príhovore František Bednár zo Svetového združenia 

bývalých československých politických väzňov. Spo-
mienky a  kladenia vencov sa aj v  tomto roku zúčast-
nila rodina zastreleného Jozefa Bonka. Bol rodákom 
z Hôrky. Počas streľby sa snažil ujsť a vojsť do blízkeho 
obchodu. Už to ale nestihol. „Zahynul nevinne, nerobil 
nič, len sa ponáhľal domov. Apelujem na mladých ľudí, 
aby mladším generáciám neustále rozprávali o  tom, 
čo sa stalo v 68. roku a prajem si, aby sme nikdy neza‑
žili to, čo prežívajú teraz ľudia na Ukrajine,“ povedala 
sestra Jozefa Bonka Anna Malá. Pietna spomienka bola 
ukončená štátnymi hymnami Slovenskej a  Českej re-
publiky. Pamätník na popradskom námestí je od roku 
2002 stále jediný na Slovensku so štatistikou obetí.

Jana Pisarčíková

K pamätníku 
obetí položili 

vence
Písal sa 21. august 1968. Presne o jednej 

hodine sovietski vojaci nachádzajúci 
sa v tankoch č. 622 a 638 spustili 
na popradskom námestí streľbu 

do protestujúcich občanov. Jednou 
z ich guliek bol usmrtený mladý, iba 

19-ročný, Jozef Bonk. K pamätníku obetí 
predposledný augustový piatok položili 

vence, aby si pripomenuli nešťastné 
udalosti roku 1968.

"APElUJEM NA MlADýCH ľUDÍ,
ABy MlADŠÍM GENERáCIáM NEUSTálE 

ROZPRáVAlI O TOM, ČO SA STAlO V 
68. ROKU A PRAJEM SI, ABy SME NIKDy 

NEZAžIlI TO, ČO PREžÍVAJú TERAZ ľUDIA 
NA UKRAJINE."

 Anna Malá, sestra Jozefa Bonka
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Certifi kát ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii
v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Korupcia je jedným z častých problémov nie len vo fi remnom pro-
stredí ale aj vo fungovaní spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality 
života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve preto medzinárodná 
organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám 
bojovať proti úplatkárstvu a  podporovať etiku v  podnikaní. Norma
ISO 37001 tak podporuje rozvoj vhodnej fi remnej kultúry a jej imple-
mentáciu.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. od 19. 6. 2022 
získala certifi kát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Certifi -
kovaná bola spoločnosťou BUREAU VERITAS, ktorá je lídrom celosve-
tového certifi kačného trhu.

Ako povedal generálny riaditeľ PVPS, a. s. Ing. Robert Tencer: „Zís-
kaním certifi kátu sa dlhodobo zaväzujeme predchádzať korupčným rizi-
kám, minimalizovať ich a byť pripravení prípadné incidenty riešiť. Certi-
fi kát je potvrdením nášho úsilia profi lovať sa ako fi rma zodpovedná voči 
obchodným partnerom, spoločnosti, zákazníkom a samozrejme voči na-
šim zamestnancom.“

Pre získanie certifi kátu zaviedla PVPS, a.s. okrem svojich interných 
smerníc a postupov aj protikorupčnú politiku, ktorá je záväzná pre všet-
kých partnerov a dodávateľov.

Veríme, že zavedenie a certifi kácia systému protikorupčného mana-
žérstva prinesie benefi ty ako systematické hodnotenie rizík korupcie 
a ich následnú elimináciu, fi nančné úspory, zvýšenie reputácie spoloč-
nosti smerom navonok a zlepšenie vnímania spoločnosti zamestnanca-
mi. Ing. Božena Dická
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Počas augusta boli spustené 
dve súťaže. V jednej môže-
me pre naše mesto vyhrať 
mestský park, v druhej 
športovo -oddychový areál.

Zahlasujte v projektoch 
za naše mesto

Parčík, grilovací kútik, 

workoutovú zónu, či ih-

risko. To všetko bude 
ponúkať Lidl Čistin-

ka – mestský park, 
ktorý môžeme zapo-

jením sa do súťaže 
pre mesto získať. Sú-

ťaž trvá od 15. 08. 2022 

do 25. 09. 2022. 
Podmienky súťaže náj-

dete na webovej stránke 

www.lidl.sk/cistinka. Zapojiť sa môžete aj do súťaže o športovo -oddychový areál K Park. 
Ten ponúka možnosti na zmysluplné využitie voľného času. Je 
miestom na relax, stretnutia s priateľmi, športovanie či iné aktivi-
ty. Súťaž bola spustená 25. 8. 2022 a končí 5. 10. 2022. Športovo-
-oddychový areál vyhrá 7 miest s najvyšším počtom hlasov. Pod-
mienky súťaže nájdete na stránke www.kauflandpark.sk.

Čistinka – mestský park Športovo-oddychový areál 
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Certifi kát ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii
v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Korupcia je jedným z častých problémov nie len vo fi remnom pro-
stredí ale aj vo fungovaní spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality 
života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve preto medzinárodná 
organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám 
bojovať proti úplatkárstvu a  podporovať etiku v  podnikaní. Norma
ISO 37001 tak podporuje rozvoj vhodnej fi remnej kultúry a jej imple-
mentáciu.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. od 19. 6. 2022 
získala certifi kát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Certifi -
kovaná bola spoločnosťou BUREAU VERITAS, ktorá je lídrom celosve-
tového certifi kačného trhu.

Ako povedal generálny riaditeľ PVPS, a. s. Ing. Robert Tencer: „Zís-
kaním certifi kátu sa dlhodobo zaväzujeme predchádzať korupčným rizi-
kám, minimalizovať ich a byť pripravení prípadné incidenty riešiť. Certi-
fi kát je potvrdením nášho úsilia profi lovať sa ako fi rma zodpovedná voči 
obchodným partnerom, spoločnosti, zákazníkom a samozrejme voči na-
šim zamestnancom.“

Pre získanie certifi kátu zaviedla PVPS, a.s. okrem svojich interných 
smerníc a postupov aj protikorupčnú politiku, ktorá je záväzná pre všet-
kých partnerov a dodávateľov.

Veríme, že zavedenie a certifi kácia systému protikorupčného mana-
žérstva prinesie benefi ty ako systematické hodnotenie rizík korupcie 
a ich následnú elimináciu, fi nančné úspory, zvýšenie reputácie spoloč-
nosti smerom navonok a zlepšenie vnímania spoločnosti zamestnanca-
mi. Ing. Božena Dická
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ROZlúČIlI SME SA

Spoločenská rubrika

Júl
2. 7. Michal Compeľ a Mgr. Adriana Schmalová  
8. 7. František Gildein a Janka Kudláčková  
9. 7. Marián Fedor a lenka Meľuchová 
 Milan Kurilla a Bc. lenka Pavličková  
15. 7. Peter Klinga a Milena Judinová 
20. 7. Vladislav Šlosár a Diana Špitková
22. 7. Erik Remeň a Veronika Husárová 
24. 7. Jakub Jochman a Danica Ulbrichtová 

AUGUST 
4. 8. Marcel Gavalier a Denisa Kramárová 
5. 8. Milan Vanečko a Katarína Dobrovská
 lukáš Kikta a Katarína Závacká 
 Ing. Martin Jankula a Ing. Jana Bednáriková 
6. 8. Samuel Smolen a Emma Marhulíková
12. 8. Mgr. Jozef Palguta a Zuzana Mihaliková 
13. 8. lukáš Fiolek a Gabriela Bačková 
 Ján Kober a Klaudia Slavkovská 
 Slavomír Majzel a Bc. Alexandra Čechová

CITáT
„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“  
                                                          Jan Amos Komenský 

učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ

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

Júl

25. 7.  v Poprade – Veľkej so Štefanom   
                                            Spiegelhalterom (1952)

26. 7. v Poprade – Veľkej s Alicou Boržíkovou (1942)

 v Poprade – Veľkej s Máriou Džurnou (1939)

29. 7. v Poprade – Veľkej s Mgr. Antóniou   
                                         Gavlakovou (1947)

 v Poprade – Veľkej s Matejom Kubičákom (1991)

23. 7. v Poprade – Veľkej s  Doc. Jánom Solovičom  
 (1934)

21. 7. v Poprade – Veľkej s Júliusom Kubinským (1941)

19. 7. v Poprade – Veľkej s Vladimírom liškom (1958)

15. 7. v Poprade – Veľkej s Annou Kulovou (1950) 

AUGUST

1. 8. v  Poprade – Matejovciach s Vierou Milonovou  
 (1959) 

2. 8. v Spišskej Sobote s Jánom Olejárom (1987) 

3. 8. v Poprade – Veľkej s ladislavom Koššárom (1959)

4. 8. v Poprade – Veľkej s Helenou Romankovou (1928)

5. 8. v Poprade – Veľkej s Vladimírom Dulákom (1979)

 v Poprade – Veľkej s Annou Dorovou (1931)

8. 8. v Poprade – Veľkej s Antonom Hlaváčom (1954)

9. 8. v Poprade – Veľkej s Máriou Virostkovou (1960)

 v Poprade – Veľkej s Miroslavom Janičkom (1948)

 v Poprade – Matejovciach s Katarínou Knižkovou  
 (1954)

10. 8. v Poprade – Veľkej s Vladimírom Hanečákom  
 (1959)

 v Poprade – Veľkej s Etelou Urbanovou (1934)

 v Poprade – Veľkej s Pavlom Kralikom (1948)

17. 8. v Poprade - Veľkej s Oľgou Garanovou (1955)

SPOMIENKA 
Dňa 29. júla 2022 zomrel vo veku 
79 rokov Ing. Milan Breza. 
Prosím priateľov a známych, 
venujte mu tichú spomienku. 
      Ďakujeme. 

Smútiaca rodina 
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Ako sa Poprad ocitol na tak význam-
nom mládežníckom turnaji, akým 

je Gothia Cup?

„S  ponukou zúčastniť sa Gothia Cup-
-u  ma oslovil môj bývalý spoluhráč, kto-
rý pracuje vo Futbalovej asociácii Českej 
republiky. Zaujalo ma to a  po konzultácii 
s možným sponzorom sme to ponúkli hrá-
čom, ktorí túto možnosť radi v  rámci prí-
pravy prijali.“

Aký výber vycestoval do Švédska?

„Turnaja sa zúčastnil tím zložený z hrá-
čov minuloročnej U17 narodených v roku 

2005. Doplnilo ich niekoľko o rok starších 
hráčov, keďže to turnaj umožňoval. V pod-
state tam bolo gro súčasnej kategórie 
U19.“

Aká bola organizácia turnaja?

„Organizácia bola na vysokej úrovni. 
Celé mesto a  jeho okolie žilo turnajom. 
Bolo to neskutočné.“

Čo bolo pre vás najväčším zážitkom?

„Určite najväčším nefutbalovým zážit-
kom bolo otvorenie turnaja. To prebiehalo 
na hlavnom štadióne Ullevi v Göteborgu. 

Nastupujúcu generáciu 
FK Poprad preveril celý 
svet
Dve najvyššie mládežnícke kategórie v mozaike Akadémie FK Poprad síce 
nesplnili v minulej sezóne dôležitú úlohu udržať sa v najvyššej súťaži, ale aj 
za pomoci iných ostali prvoligové. Majú tak pred sebou novú výzvu a ďalší 
neúspech už nechcú dopustiť. Príprava na novú sezónu bola pestrá a jej 
vrcholom bola účasť na prestížnom mládežníckom turnaji vo Švédsku – 
Gothia Cup. O tom, ale aj o ambíciách do novej sezóny, nám porozprával 
mládežnícky tréner FK Poprad Michal Mičko.
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Zúčastnilo sa ho 42-tisíc ľudí. Ako jediný zástupca 
zo Slovenska sme, podobne ako na Olympiáde, niesli 
našu vlajku priamo na ploche.“

Aká bola úroveň turnaja v konkurencii tímov z ce-
lej planéty?

„Nevedeli sme, do čoho ideme, ale úroveň ma pre-
kvapila. Tie najlepšie tímy boli porovnateľné s ligový-
mi u nás.“

Zahrali ste si proti mužstvám z Európy, ale aj Af-
riky či Južnej Ameriky. Určite tam boli rozdiely. 
Ktorý štýl futbalu vám dal najviac zabrať?

„Ťažko povedať. Prehrali sme len jeden zápas proti 
Španielom. Takže proti nim to bolo najťažšie. V zása-
de nás ale nič neprekvapilo. Môžeme konštatovať, že 
v jednotlivých štýloch hry nebolo nič nové, čo by sme 
nepoznali.“

Odohrali ste množstvo zaujímavých zápasov. Aká 
bola cesta až do štvrťfinále?

„V  skupine sme skončili druhí, keď sme porazili 
domáci tím Stensätra IF 4:0, bezgólovú remízu sme 
uhrali s  americkým tímom FC New England a  2:2 to 
bolo s ďalším švédskym tímom Kungsbacka IF. V play-
-off sme najskôr zdolali South Africa School of Soccer 
2:0 a potom aj Skyllbergs IK 6:1. Argentínsky tím CEF 
18 Tucuman sme následne porazili až na penalty 5:4 
v osemfinále, no a stopku vo štvrťfinále nám vystavil 
španielsky celok Imperial Future, ktorý zvíťazil tesne 
1:0.“

Čo chýbalo k tomu, aby ste hrali o medaily?

„Bol to siedmy zápas, takže zrejme aj trochu štvrť-
finálového šťastia v záverečnom tlaku.“

Ako hodnotíte celkové pôsobenie na turnaji?

„Dostať sa do najlepšej osmičky bolo našim cie-
ľom, a  preto našu účasť na Gothia Cupe hodnotíme 
pozitívne.“

Nebola to tradičná príprava na sezónu. Splnila 
účel?

„Určite áno. Zápasov bolo dostatok a  aj partia 
v šatni sa spoznala lepšie.“

V novej sezóne vás čaká nová výzva, s ktorou ste 
možno ani nepočítali. Aké máte ambície?

„Ambície sú jasné - držať sa mimo zostupové 
pásmo. Hráčov chceme čo najlepšie pripraviť na pre-
chod do seniorskej kategórie.“

Ako vlastne vnímate fakt, že sa popradskej mlá-
deži naskytla možnosť pokračovať medzi elitou 
a  tým pádom aj klubu zachovať si štatút Akadé-
mie?

„Vnímam to jednoznačne pozitívne. Chalani si to 
za výkony v jarnej časti uplynulej sezóny určite zaslú-
žili. Verím, že výsledky budú tentokrát oveľa lepšie.“

Marek Vaščura

"NEVEDElI SME, DO ČOHO IDEME, 
AlE úROVEň MA PREKVAPIlA.

TIE NAJlEPŠIE TÍMy BOlI 
POROVNATEľNÉ S lIGOVýMI

U NáS." 
Michal Mičko, 

mládežnícky tréner FK Poprad

ŠPO
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Jubilejný 75. ročník druhého najstaršieho hokejo-
vého turnaja v Európe o Tatranský pohár bol v Po-
prade v augustovom prípravnom termíne v novom 

formáte, ale obsadením vzbudzoval pozornosť hoke-
jovej verejnosti. Organizátori z  domáceho HK Poprad 
vsadili na kvalitu. „Počas covidových 
dvoch rokov bola účasť zahranič‑
ných družstiev na turnaji vždy ne‑
istá. Tentokrát sme verili, že sa nám 
podarí priniesť pod Tatry kvalitné 
tímy a  že potešíme nášho diváka. 
Myslím si, že sa nám to podarilo, pre‑
tože Kladno aj Vaasan Sport sú tímy 
z najvyšších súťaží v Česku a Fínsku. 
Nemenej kvalitným účastníkom, ako 
sa neskôr ukázalo, bola aj Banská 
Bystrica. Pre tento ročník sme zvo‑
lili formát turnaja rovnaký, ako sa 
hrá napríklad na Nemeckom pohári. 
Sú to štyri zápasy za dva dni. V prvý 
deň sa tak rozhoduje už o  tom, kto 
bude hrať finále a kto o tretie miesto. 
Vyhovovalo to nám a  bola to aj jedna z  požiadaviek 
zahraničných tímov,“ uviedol riaditeľ turnaja Ľudovít 
Jurinyi.

Špecialitou turnaja bola účasť dvoch zahraničných 
rozhodcov zo Švajčiarska, pričom jeden z  nich je od-

chovanec popradského hokeja. „Miroslav Štolc je už 
uznávaným rozhodcom vo Švajčiarsku a  rozhodoval 
aj zápasy na posledných majstrovstvách sveta. Spolu 
s  ním prišla aj švajčiarska rozhodcovská legenda Da‑
niel Stricker, ktorý okrem iného rozhodoval zápasy 

na Spengler Cup ‑e i  olympijských 
hrách a  štyrikrát bol vo finále maj‑
strovstiev sveta. Bol to jednoducho 
kvalitný a silný turnaj a ja verím, že 
diváci si ho užívali, aj keď sa domá‑
cemu Popradu výsledkovo nedari‑
lo,“ podotkol šéf turnaja, ktorý je zá-
roveň aj riaditeľom HK Poprad.

Popradskí kamzíci od začiatku 
hernej prípravy výsledkovo zaostá-
vali za očakávaniami a ani na prestíž-
nom domácom turnaji sa im nedarilo 
podľa predstáv. V prvý deň prehrali 
s  fínskym tímom Vaasan Sport 4:5, 
no a v zápase o tretie miesto podľah-
li aj „Rytierom“ z Kladna 2:4. Napriek 
tomu boli vďační za takúto medzi-

národnú konfrontáciu. „Z pohľadu výročia to bol výni‑
močný 75. ročník. Na Tatranský pohár sa vždy tešíme, 
keďže býva akýmsi vyústením letnej prípravy. Vždy sa 
chceme pred domácimi fanúšikmi predviesť v  čo naj‑
lepšom svetle. Preverili nás kvalitní súperi a  tí nám 

Kvalitný 
turnaj 
Kamzíkov 
veľa naučil

Popradskí hokejisti ani druhý rok po sebe nezískali domáci 
Tatranský pohár. V čase konania jeho 75. ročníka sa 
nachádzali v závere prvého trojtýždňového bloku prípravy 
na ľade a hrali bez niekoľkých zranených hráčov. Pozvali 
si však kvalitných súperov, ktorí ich preverili po všetkých 
stránkach. Výsledkovo to nešlo a skončili na poslednom, 
štvrtom mieste, ale získané poznatky boli dôležité 
pre nastavenie extraligovej formy.

„VžDy SA CHCEME 
PRED DOMáCIMI 

FANúŠIKMI PREDVIESť
V ČO NAJlEPŠOM 

SVETlE. PREVERIlI 
NáS KVAlITNÍ SúPERI 

A TÍ NáM UKáZAlI, 
NA ČOM MUSÍME 

POPRACOVAť."
Patrik Svitana,

kapitán HK Poprad
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ukázali, na čom musíme popracovať,“ povedal kapitán 
HK Poprad Patrik Svitana. „Každý chce vyhrávať, ale 
hrali sme v oslabenej zostave prakticky celú prvú časť 
prípravy, a to sa prejavilo aj na turnaji. Zápasy boli ná‑
ročné a hlavne s Fínmi sme boli doslova nútení rýchlej‑
šie korčuľovať. Bol to super zápas, ktorý som si užíval,“ 
skonštatoval jeho spoluhráč Dávid Skokan. Ten to vidí 
smerom k novému ročníku Tipos Extraligy takto: „Pri‑
šlo k nám množstvo nových hráčov, a to všetko si musí 
jednoducho sadnúť. Aj preto bola príprava náročná 
a výsledkovo nám nevychádzala tak, ako by sme chce‑
li. Z  chýb sa treba poučiť a  do sezóny hlavne vstúpiť 
zdravotne v poriadku. Verím, že si vyskladané formá‑
cie sadnú a ukážeme svoju silu už v prvom domácom 
zápase ligy proti Slovanu. Na ten sa všetci tešíme.“

Svoje hodnotenie účinkovania „Kamzíkov“ na do-
mácom 75. ročníku Tatranského pohára pridal aj tré-
ner HK Poprad Martin Hrnčár: „Už pred turnajom sme 
deklarovali, že Tatranským pohárom pre nás končí 
prvý trojtýždňový blok na ľade. Napriek tomu sme 
vsadili na ťažkých súperov a náročné zápasy. Fínsky aj 
český tím ukázali obrovskú kvalitu. S Fínmi sme odo‑
hrali ťažký večerný, ale aj výborný zápas, kde sa ob‑
javovali už prvky toho, čo chceme dávať do hry sme‑
rom k lige. Na druhý deň to už bolo skôr o morálnych 
vlastnostiach. Dvakrát sme viedli, ale Kladno o svojom 
víťazstve rozhodlo v  tretej tretine. Celkové výsledky 
v prvej časti prípravy boli možno pre ľudí strašiakom, 

ale napriek prehrám sme chceli mužstvo nastaviť tak, 
aby sme boli úspešní v  lige. Rozhodujúce bolo aj to, 
že sa nám po celý čas nepodarilo hrať v plnej zostave 
pre zranenia viacerých hráčov. Všetky zápasy boli ná‑
ročné, ale užitočné. Verím, že po nich pôjdeme výsled‑
kovo hore v tej pravej chvíli.“

Marek Vaščura

VÝSLEDKY 75. ROČNÍKA 
TATRANSKÉHO POHÁRA
20. 8. 22   HC ’05 Banská Bystrica – Rytíři Kladno 6:3

20. 8. 22   HK Poprad – Vaasan Sport 4:5

21. 8. 22   o 3. miesto HK Poprad – Rytíři Kladno 2:4

21. 8. 22   finále HC ’05 Banská Bystrica – Vaasan Sport 4:2

Najužitočnejší hráč turnaja: Dávid Šoltés (Banská Bystrica)

Najlepší útočník turnaja: Henrik Eriksson (Vaasan Sport)

Najlepší obranca turnaja: Kristaps Sotnieks (Kladno)

Najlepší brankár turnaja: Robin Rahm (Banská Bystrica)
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Šesť talentovaných hokejistov, ktorí uspeli v  júlo-
vom vstupnom drafte do NHL, sa zišlo v strede leta 
v Poprade. V tom čase sa v novej tréningovej hale 

pripravovali mládežnícke reprezen-
tácie na veľké podujatia. Po historic-
ky najúspešnejšej montrealskej noci 
pre Slovensko mal na tomto mieste 
slovo prezident Slovenského zväzu 
ľadového hokeja Miroslav Šatan, kto-
rý sa zvítal s  budúcimi hokejovými 
hviezdami a nie náhodou i  s primá-
torom mesta Poprad Antonom Dan-
kom. „Chcem poďakovať všetkým 
trénerom i klubom, ktoré dali našim 
draftovaným hráčom príležitosť roz‑
víjať svoj talent. V  minulosti si veľa 
rodičov i  agentov myslelo, že treba 
v  pätnástich rokoch poslať hráča 
do zahraničia, lebo mi ho tu nedo‑
kážeme vychovať. Nedávnym draftom bol tento mýtus 
vyvrátený. Vidíme, že v kluboch ako HK Poprad alebo 

HK Nitra, ktoré s mladými hráčmi pracovali zodpoved‑
ne, vedeli chlapci svoju príležitosť uchopiť,“ povedal M. 
Šatan a na margo potreby rozvoja hokejovej infraštruk-

túry vyzdvihol kroky vedenia mesta 
Poprad, ktoré vedú k  týmto cieľom. 
„Chcem sa poďakovať primátorovi 
Popradu Antonovi Dankovi za to, že 
sme sa mohli zísť v novej tréningovej 
hale, ktorú už využili aj naše projek‑
ty. Chcem oceniť snahu mesta a pri‑
mátora, že tu vôbec vznikla nová in‑
fraštruktúra. Máme jej na Slovensku 
žalostne málo a  nutne ju potrebu‑
jeme pre potreby výchovy mládeže 
oveľa viac.“

Poprad je jeden z príkladov toho, 
že aj v  slovenských podmienkach 
rastú veľké hokejové mená, aj keď 
k veľkému hokeju pričuchla draftová 

jednotka Juraj Slafkovský až vo Fínsku a  Adam Žlnka 
okúsil už aj zámorie, podobne ako Servác Petrovský. 

Fanúšikovia vyprevadili šesť 
vyvolených do sveta veľkého 

hokeja z Popradu
Slovensko stále žije a dlho ešte bude žiť najúspešnejším júlovým vstupným draftom do NHL 
v Montreale, kde až traja hráči uspeli v 1. kole a ďalších troch si vybrali zámorské tímy v 2. kole. 
Šestica vyvolených pobláznila v strede leta fanúšikov u nás v Poprade. Na ploche zimného 
štadióna rozdali spoločne tisíce podpisov počas autogramiády.

"CHCEM OCENIť SNAHU
MESTA A PRIMáTORA, žE 
NOVá INFRAŠTRUKTúRA

TU VôBEC VZNIKlA. 
MáME JEJ 

NA SlOVENSKU 
žAlOSTNE MálO 

A NUTNE
JU POTREBUJEME 

PRE POTREBy VýCHOVy
MláDEžE OVEľA VIAC." 
Miroslav Šatan, prezident SZĽH 
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Málokto pri tom vie, 
že Žlnka, ako rodák 
z  Detvy, hrával dve 
sezóny aj za HK ŠKP 
Poprad v  mládež-
níckych kategóri-
ách. Draftová dvoj-
ka Šimon Nemec, 
ako aj Adam Sýkora 
zahviezdili v  Nitre, 
no a  Filip Mešár, 
ktorého si v  1. kole 
zvolil z  26. miesta 

Montreal Canadiens, vyrástol hokejovo práve medzi kamzíkmi. 
Všetci si celé leto zvykali na mediálny tlak a riešili svoju najbliž-
šiu budúcnosť. Hlavné slovo majú pritom už ich noví zamest-
návatelia. Počas prípravy sa však nedalo ujsť pozornosti médií 
i fanúšikov a práve pre nich bola v Poprade na ploche hlavného 
zimného štadióna koncom júla zorganizovaná autogramiáda. Aj 
napriek upršanému počasiu na ňu prišli tisícky fanúšikov z celé-
ho Slovenska. Mnohí stáli v  rade na podpis aj vonku  – ďaleko 
za múrmi štadióna. Snáď po prvýkrát v živote si šiesti draftovaní 
chlapci vyskúšali takúto hromadnú podpisovačku. Ochotne pó-
zovali pri fotografovaní a zjavne si to užívali. „Je to krásne, že pri‑
šlo toľko ľudí. Je to neskutočné. Už po chvíli mi začali horieť ruky, 
ale zvládol som to,“ povedal Filip Mešár, donedávna hráč HK 
Poprad a  dnes už člen organizácie Montreal Canadiens. „Sú to 
úžasné pocity a som rád, že sme sa všetci spoločne takto stretli. 
Bolo mi ľúto, že sme všetkých ani nestihli vybaviť. Pripravil som 
si však špeciálny podpis a ruka ma vôbec nebolela,“ dodal svo-
jim typickým humorom jeho nový spoluhráč a kamarát od det-
stva Juraj Slafkovský.

Aj takýmto spôsobom vyprevadili vďační fanúšikovia drafto-
vaných hráčov z Popradu priamo do sveta veľkého hokeja. Bol to 
jasný odkaz toho, že nech už budú hrať nové nádeje slovenského 
hokeja kdekoľvek, podporu ľudí z rodnej vlasti budú cítiť všade.

Marek Vaščura

Filip Mešár navštívil aj mestský úrad. 
Primátorovi mesta Poprad Anto-

novi Dankovi priniesol svoj dres, kto-
rý pred ním podpísal. Týmto sa chcel 
symbolicky poďakovať za to, že mohol 
pôsobiť a  zdokonaľovať sa v  poprad-
skom hokejovom klube aj vďaka pod-
pore hokeja zo strany mesta.

„Bolo to príjemné. Je to veľká česť 
stretnúť sa s  primátorom mesta. Ne‑
chcem povedať, že je to pre mňa roz‑
lúčka s  Popradom. Na Poprad mám 
super spomienky, hral som tu od ma‑
lička a  určite prvá voľba, keď prídem 
na Slovensko, bude jednoznačne Po‑
prad. Dúfam, že tu budem mať stále 
otvorené dvere a  ja nikdy Popradu 
nepoviem nie,“ povedal Mešár. „Filip 
ma svojou návštevou potešil. Zároveň 
som hrdý a rád, že popradský hokejový 
klub vychoval hráča jeho kvalít. Držím 
mu veľmi palce,“ reagoval primátor An-
ton Danko.

Filip sa v čase návštevy úradu napl-
no venoval letnej príprave, na ľade za-
čal trénovať s popradským mužstvom. 
Po celom kolotoči ho čakajú kempy 
v Montreale. Ako bude sezóna vyzerať, 
zatiaľ netuší. „Uvidíme podľa toho, ako 
sa mi bude dariť počas kempov, ako sa 
tam ukážem. Všetko je otvorené.“

(jp)

Poďakoval 
sa dresom 
a podpisom 
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Popradskí Piráti majú za sebou 
letnú prípravu na novú extra-
ligovú sezónu. V  kádri nasta-

li výrazné zmeny, ktoré však stoja 
za to. „Počas letnej prípravy sme 
trénovali trikrát do týždňa, z  čoho 
bol dvakrát kondičný tréning a  je‑
denkrát tréning na ihrisku. Teší nás 
návrat rodákov z  Popradu a  oko‑
lia, ktorí priniesli do tímu obrovskú 
kvalitu, nakoľko sú to reprezentanti 
a majstri sveta. Kvalitnejších hráčov 
v lige sa ani zohnať nedalo. Napriek 
tomu veľké vyhlásenia ohľadom 
ambícií dávať nechceme,“ uviedol 
tréner Popradských Pirátov Martin 
Sminčák.

Viac už ale prezradil viceprezi-

dent klubu Marek Remža. „Je to 
pre nás nová výzva. Po prvej sezóne 
sme jednoducho usúdili, že káder 
treba obmeniť, pretože sme konči‑
li v súťaži prakticky len s  juniormi. 
Podarilo sa nám stiahnuť domov 
Popradčanov a  rodákov z  okolia, 
ktorí boli vo svojich doterajších 
kluboch ťahúňmi. Spomeniem ka‑
noniera Spišskej Belej Eda Pitoňá‑
ka, ale najmä celú jednu formáciu 
z Považskej Bystrice – Matúša Liptá‑
ka, Libora Teplického, Mareka Bed‑
nára, Dávida Reľovského a  Denisa 
Kundľu. Sú to chlapci s reprezentač‑
nými skúsenosťami a  dvaja z  nich 
majú doma dokonca seniorský ti‑
tul Majstra sveta. Prípravné zápa‑

Piráti zverbovali 
majstrov sveta 

spod Tatier

Popradskí hokejbaloví extraligisti vo svojej 
premiérovej sezóne medzi elitou zbierali 
skúsenosti a do play-off sa im nepodarilo 
postúpiť. Do nového ročníka však už 
vstupujú ostrieľanejší a hlavne posilnení 
o kvalitných hráčov. Pod Tatry sa vrátili rodáci 
s nálepkou reprezentantov či majstrov sveta.

"BOl By HRIECH 
S TAKýMTO KáDROM 

NEPOSTúPIť DO PlAy-
OFF, AlE NA VýSlEDKy
NETlAČÍME. CHCEME, 
ABy SA VŠETCI DOBRE 

BAVIlI A ABy SA NA NICH 
CHODIEVAlI POZERAť 

PRÍBUZNÍ A ZNáMI." 
Martin Sminčák, 

tréner Popradských Pirátov
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sy nám ukázali, že ideme správnym smerom. Bol by 
hriech s takýmto kádrom nepostúpiť do play‑off, ale 
na výsledky netlačíme. Chceme, aby sa všetci dobre 
bavili a  aby sa na nich chodievali pozerať príbuzní 
a známi. Novú sezónu začíname 3. septembra doma 
proti Vrútkam a ja verím, že bude plné hľadisko.“

Majstri sveta Libor Teplický a Matúš Lipták sú zná-
me mená nielen popradského hokejbalu. Ich návrat 
domov sa rysoval už dlhšiu dobu a konečne sa to po-
darilo. „Som Popradčan telom aj dušou, veď som sa 
tu narodil, aj keď momentálne bývam inde. Dlhé roky 

sme v Poprade extraligu nemali, a preto som hrával 
v  Kežmarku a  neskôr v  Považskej Bystrici. Akonáhle 
začal hrať Poprad hokejbalovú extraligu, tak aj s os‑
tatnými chalanmi sme vedeli, že sa skôr či neskôr 
vrátime. Nie som už najmladší, mám rodinu, a  tak 
sme sa spoločne rozhodli, že je najvyšší čas zahrať si 
za rodné mesto. Podmienky sú tu nadpriemerné a ur‑
čite by som ich zaradil do prvej päťky v rámci extra‑
ligy. Máme všetko, čo potrebujeme. Ihrisko je krásne, 
a tak sa nemáme na čo sťažovať. Verím, že my, navrá‑
tilci, prinesieme potrebné skúsenosti a  bude z  toho 
úspešná sezóna,“ vyhlásil L. Teplický. „Vždy ma to 
ťahalo domov, ale vo svojom klube som mal dohodu 
na ďalší rok. Po minulej sezóne som bol stopercentne 
rozhodnutý, že idem späť. Podmienky sú tu výborné 

a aj v kabíne to vyzerá na skvelú partiu. Verím, že na‑
plníme dané ciele a tými sú postup do play‑off. Pove‑
dali sme si, že úspech v rodnom meste by bol pekný. 
Pre každého je to srdcová záležitosť a motivácia na‑
vyše,“ dodal M. Lipták.

Popradskí Piráti nezabúdajú ani na mládež. Opäť 
prihlásili do jednotlivých súťaží všetky kategórie. 

V  prvej sezóne sa im podarilo pozbierať aj niekoľko 
cenných kovov. V klube však na to hľadia s rezervou 
a prioritou je čosi iné. „Medaila je skôr bonusom. My 
chceme v každej kategórii v prvom rade vychovávať 
kvalitných hráčov, aby si každý tréner mohol po čase 
povedať, že sa to podarilo. Medaila lepšie predáva 
a  láka sponzorov, ale toto nie je ambíciou Poprad‑
ských Pirátov,“ uzavrel viceprezident klubu Marek 
Remža.

Marek Vaščura
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ZMENA PROGRAMU VyHRADENá !

Kam za športom
SEPTEMBER

2022

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo III. ligy sk. Východ 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo 7. ligy PFZ 

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

7. kolo Fortuna ligy 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

4. kolo 7. ligy PFZ 

3. Sobota 14:00 / Ihrisko pri CVČ Poprad
HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI – 
HBK KOMETA VRÚTKY
1. kolo SHBE mužov

3. Sobota 18:00 / NTC Poprad
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 
MFK SKALICA
9. kolo Fortuna ligy

4. Nedeľa 10:30 / NTC Poprad
FK POPRAD – 
MFK SLOVAN GIRALTOVCE
5. kolo III. ligy sk. Východ

7. Streda 18:00 / Aréna Poprad
SLOVENSKO – ŠPANIELSKO
Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E

9. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HK GROTTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Prípravný zápas

10. Sobota 18:00 / NTC Poprad
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 
MFK DUKLA B. BYSTRICA
10. kolo Fortuna ligy

11. Nedeľa 16:00 / FŠ Poprad – Stráže (UT)
ŠK ZEMEDAR POPRAD – STRÁŽE – 
TJ TATRAN LIPT. TEPLIČKA
6. kolo 7. ligy PFZ

16. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HC SLOVAN BRATISLAVA
1. kolo Tipos Extraligy

17. Sobota 14:00 / Ihrisko pri CVČ Poprad
HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI – 
LG BRATISLAVA
3. kolo SHBE mužov

17. Sobota 15:30 / NTC Poprad
FK POPRAD – 
TJ TATRAN ORAVSKÉ VESELÉ
7. kolo III. ligy sk. Východ

18. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HK NITRA
2. kolo Tipos Extraligy

25. Nedeľa 15:30 / FŠ Poprad – Stráže (UT)
ŠK ZEMEDAR POPRAD – STRÁŽE – 
OFK BATIZOVCE
8. kolo 7. ligy PFZ

25. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HKM ZVOLEN
4. kolo Tipos Extraligy

30. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HK DUKLA TRENČÍN
5. kolo Tipos Extraligy
hokej
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Redakcia 
Mesačníka 
Poprad 

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

Zapojte sa 
opäť do našej 
súťaže. Správne 
znenie tajničky 
i osemsmerovky 
posielajte najneskôr 
do 15. septembra 
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)




