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Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
Dňa 19. 11. 2018 o 17.00 hod. v Kongresovej
sále mesta Spišské Podhradie sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva, na ktorom staronový primátor MVDr. Michal Kapusta zložil slávnostný sľub a ujal sa svojej funkcie.
Zložením sľubu poslanca sa ujali funkcie aj jedenásti zvolení poslanci mestského zastupiteľstva a to Jozef Komara, Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Jozef
Bača, Peter Hanigovský, Ing. Ján Lisoň,
Mgr. Milan Blahovský, Vladimír Tomko,
Štefan Faltin, Jozef Jenča, Mária Kaľavská a Mgr. Vladimír Šolc z pozície ná-

hradníka, keďže funkcia poslanca je podľa
Zákona o obecnom zriadení nezlučiteľná
s funkciou primátora. Post zástupcu primátora mesta bude naďalej vykonávať
Jozef Komara na 85 %-ný úväzok.
Pri mestskom zastupiteľstve bude naďalej pracovať 10 komisií a to Komisia
kultúrna a cestovného ruchu, Komisia
pre životné prostredie, Komisia výstavby,
územného plánu a regionálneho rozvoja, Komisia ochrany verejného poriadku,
priestupkov a dopravy, Komisia ochrany
verejného záujmu, Komisia pre školstvo
a špor, Komisia pre mestskú časť Katúň,

Komisia sociálna, zdravotná a bytová,
Komisia majetková, kontrolná a škodová,
Komisia finančná. Poslanci na tomto zasadnutí schválili členov jednotlivých komisií a členov redakčnej rady pre volebné
obdobie 2018-2022.
Zákonnou povinnosťou ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva je
aj schválenie platu primátora mesta. Poslanci schválili plat primátora mesta Spišské Podhradie vo výške 2 485,– Eur s účinnosťou od 1. 12. 2018.

Mgr. Jozef Srnka, Prednosta MsÚ
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Obnovme si
svoj dom 2019
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v program
Obnovme si svoj dom na rok 2019
pre podprogram:
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok
v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva sa zameriava na podporu:
* projektov záchrany, obnovy
a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu,
* projektov obnovy a reštaurovania
kultúrnych pamiatok zapísaných
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne
nachádzajú v lokalitách zapísaných
v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Termín uzávierky predkladania
žiadosti je 31. 12. 2018 (vrátane)
Podrobné informácie sú uvedené na
web stránke Ministerstva kultúry
SR (www.culture.gov.sk). V prípade
nejasností Vám radi poskytneme viac informácií na mestskom
úrade. Kontaktná osoba: MVDr. Michal Kapusta (0918822172 alebo
primator@spisskepodhradie.sk)
Mgr. Jozef Srnka (0948105408 alebo prednosta@spisskepodhradie.sk)

Mgr. Jozef Srnka
Prednosta MsÚ

Vážení spoluobčania,
chcem Vám vyjadriť srdečné
poďakovanie za podporu a prejavenie dôvery pri mojej kandidatúre
v komunálnych voľbách 2018.
S prianím pokojných dní, dôstojne
a s úctou
PaedDr. Jozef Fecko

Výsledky volieb

do orgánov samosprávy obcí v meste Spišské Podhradie konaných dňa
10. novembra 2018

I. Výsledky volieb primátora mesta
(meno, priezvisko, titul)

(politická strana, politické hnutie
(počet
alebo Koalícia, ktorá kandidáta
platných
navrhla alebo Nezávislý kandidát) hlasov)
KDH, SNS, MOST – HÍD
1181
Nezávislý kandidát
269
Nezávislý kandidát
242
Doma dobre
10

1. Michal KAPUSTA, MVDr.
2. Jozef FECKO, PeadDr.
3. Jozef BAČA, Mgr.
4. Radoslav NOVÁK
Počet oprávnených voličov: 3076;
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pri voľbe primátora: 1702 = 55,33%

II. Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva
1. Michal KAPUSTA, MVDr.
KDH
951
2. Jozef KOMARA
KDH
733
3. Peter VANDRAŠKO, Mgr.
OKS
577
4. Jozef BAČA, Mgr.
Nezávislý kandidát
529
5. Peter HANIGOVSKÝ
NOVA
525
6. Ján LISOŇ, Ing.
KDH
513
7. Milan BLAHOVSKÝ, Mgr.
SNS
510
8. Vladimír TOMKO
KSS
505
9. Štefan FALTIN
SNS
487
10. Jozef JENČA
Nezávislý kandidát
451
11. Mária KAĽAVSKÁ
KDH
438
12. Vladimír ŠOLC, Mgr.
SNS
379
13. Miloslav REPASKÝ, Mgr.
Nezávislý kandidát
359
14. Marián BORŽIK
KDH
358
15. Mária BALOGOVÁ
KDH
328
16. Branislav STOLÁRIK
NOVA
310
17. Kamil JURKOVSKÝ, Bc.
OĽANO
300
18. František PRAVLÍK, Ing.
KDH
294
19. Ján ŠTEFAŇÁK, Bc.
KDH
290
20. Branislav BARBUŠČÁK
Nezávislý kandidát
282
21. Štefan ZUMRÍK
KDH
263
22. Štefan HORBÁĽ
OĽANO
234
23. Marek GURČÍK
NOVA
218
24. Rastislav JASOVSKÝ
Nezávislý kandidát
218
25. Dáša UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, PhDr. KDH
208
26. Peter GECIK, Mgr.
NOVA
200
27. Rastislav TARAJČÁK
KDH
197
28. Milan MIKULA
OĽANO
192
29. Albert BARAN, Ing.
SMER-SD
175
30. Ľuboslav LONGAUER, Ing.
NOVA
158
31. Marek ČONKA
STAS
150
32. Peter GLEVICKÝ
OĽANO
141
33. Zdenka MASLÍKOVÁ
SNS
133
34. Ľuboslav IMRICH
Nezávislý kandidát
129
35. Marek KUKURA
OĽANO
115
36. Jozef SLEBODNÍK
NOVA
107
37. František BAŠTA
SNS
96
38. Peter VAVERČÁK
ĽSNS
81
39. Lukáš KORÍNEK, Ing.
SNS
68
40. Radoslav NOVÁK
Doma dobre
58
41. Ján SOPKO
Nezávislý kandidát
29
Počet oprávnených voličov: 3076
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 1685 = 54,78%

Mgr. Jozef Srnka, Prednosta MsÚ
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Príhovor novozvoleného primátora mesta MVDr. Michala Kapustu
Dovoľte mi, aby som sa Vám z celého srdca všetkým poďakoval
za prejavenú dôveru vo voľbách na primátora mesta.
Chcem sa najprv poďakovať pánu Bohu za život a zdravie,
ktoré je potrebné ku každodennej práci.
Mojím rodičom za život a výchovu, ktoré mi dali.
Mojej manželke Miladke, deťom a mojej rodine.
Priateľom a všetkým, ktorí ma podporujú dobrým slovom
a myšlienkou.
Ďakujem
• poslancom, ktorí boli v predchádzajúcom období poslancami
za veľmi dobrú spoluprácu.
• všetkým zamestnancom na mestskom úrade a v organizáciách mesta za svedomitý, trpezlivý prístup, často nad rámec
pracovnej doby - je to vynikajúci tím ľudí, ktorý sa práce nebojí,
• externým pracovníkom - projektovým manažérom, projektantom a zamestnancom jednotlivých úradov od Levoče cez Poprad, až po rôzne Ministerstvá SR v Bratislave a štátoch EU.
• podnikateľom, živnostníkom, neziskovým organizáciám, cirkevným zborom a rôznym zduženiam, ktoré pôsobia v našom
meste a všetkým ľuďom, ktorým záleží na našom mestečku.
Výsledok volieb ma veľmi potešil a beriem to ako veľmi dobré
vysvedčenie za uplynulé volebné obdobie. Zároveň to beriem ako
službu, na ktorú ste si ma vybrali Vy svojimi hlasmi – službu pre
mesto Spišské Podhradie a nie klasické zamestnanie. Budem robiť všetko preto, aby som Vás nesklamal.

Chcem byť primátorom všetkých Podhradčanov.
Chcem vykonávať túto službu zodpovedne, svedomito, múdro,
odvážne ale zároveň rozvážne, som pripravený vypočuť každého
názor, prijať kritiku, ktorá posunie mesto konštruktívne dopredu. Blahoželám novozvoleným poslancom a verím, že v zmysle
týchto princípov nájdeme spoločnú reč tak ako to bolo v predchádzajúcom období. Dnes prichádzajú 2 noví poslanci, ktorí ešte
nesedeli v poslaneckej lavici. Verím, že sa rýchlo zorientujú v širokej problematike, ktorú obnáša samospráva.
Život prináša rôzne situácie, ktoré je potrebné riešiť, preto pozývam všetkých poslancov spoločne k riešeniu problémov, ktoré nás
čakajú. Pri riešení rôznych situácií je potrebné hľadať spôsoby ako
ich riešiť a nie dôvody, ako ich neriešiť. Myslím si a som o tom hlboko presvedčený, že obyvatelia nášho mesta chcú a dali nám mandáty všetkým tu prítomným preto, aby sme hľadali dobré spôsoby
a riešenia. Tak ich hľadajme spoločne pre blaho a prospech nášho
mesta. Určite mi dáte za pravdu, že mesto sa vydalo cestou obnovy
a výstavby, napredovaním školstva, športu, kultúry a duchovného
rozvoja. V meste sa preinvestovalo za obdobie posledných 10 rokov 20 mil. Eur čo nás veľmi zaväzuje aby sme nezaspali. V rokoch
2019 - 2020 nás čakajú ďalšie veľké investície schválené z fondov
EU, kde investorom je mesto Spišské Podhradie.
1. Výstavba nového parkoviska na Spišskej Kapitule pre 80 aút
a 6 autobusov – v rámci projektu Interreg s cezhraničnou spolu-

prácou s družobným mestom z Poľska Glogow Mlp. a Rímskokatolíckou cirkvou, Spišským biskupstvom – zámerom je okrem
parkoviska aj Obnova biskupských záhrad na Spišskej Kapitule,
obnova kaplniek na Spišskom Jeruzaleme sv. Františka Xaverského a sv. Rozálie. Celková výška investícií 1 300 000,00 € a pre
Spišské Podhradie spolu so Spišským biskupstvom 950 000,00 €.
2. Výstavba a vybudovanie zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu v obci Hincovce.
Bude to zariadenie v majetku firmy Hinkom, s. r. o., kde mesto je
akcionárom a tam sa bude odvážať aj náš komunálny odpad na
ďalšie spracovanie. Celková výška 5 000 000,00 €.
3. Obnova budovy ZUŠ - Rekonštrukcia bývalého kina na Sídlisku Hrad za účelom zriadenia veľkej koncertnej sály spojením
so ZUŠ. Kapacita hľadiska s počtom ľudí cca 300. Celková výška
investícií 1 300 000,00 €.
4. Rekonštrukcia a obnova budovy správy cintorína - Domu
smútku. Celková výška investícií 300 000,00 €.
5. Rekonštrukcia a obnova mestského úradu – meštianskeho
domu – národnej kultúrnej pamiatky Mariánske námestie 34.
Celková výška investícií 280 000,00 €.
6. Prestavba a prístavba časti Materskej školy na Májovej ulici,
kde vzniknú 2 nové triedy v počte 26 detí. Celková výška investícií
520 000,00 €.
Vo fáze príprav požadovaných dokumentov a povolení:
Na stole už máme dokumentáciu na EIU a územné konanie na
výstavbu viacúčelovej vodnej nádrže v lokalite Kobuľany – za
mestom smerom do mestskej časti Katúň. Vybudovanie vodnej
plochy o výmere cca 15 ha. Dĺžka 1,5 - 1,8 km a šírka 80 - 100 metrov.
Celková plocha nového vzniknutého areálu na ploche 22 ha. V prvej
fáze to bude stavba, ktorá bude chrániť mesto pred povodňami,
pred požiarmi a pred výraznými zmenami klímy v našom regióne.
Zámery investorov a majiteľov pozemkov v našom meste:
Zámery developerov na výstavbu nových bytov na odpredaj s názvom Rezidencia pod hradom - na Palešovom námestí – 17 nových bytov. Investor MARAM Group, s. r. o. Bratislava – kde pôsobí rodák zo Spišského Podhradia.
Zámery majiteľov pozemkov v lokalite bývala Tehelňa – výstavba
rodinných domov na odpredaj v počte 130 postavených nových
rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou.
Sme na prahu nového volebného obdobia 2018 – 2022, verím
a dúfam, že tieto invetície, podnety a aj problémy, ktoré nám
život prinesie zvládneme spoločne k spokojnosti, v mierach ľudskosti a vzájomnom rešpektovaní sa. Prajem celému mestu, aby
diela, ktoré sa podaria uskutočniť boli požehnaním pre toto
mesto a aby slúžili nám všetkým, aby nám robili radosť a na
konci roku 2022 sme si všetci povedali – bolo to super.
Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem príjemné
a duchaplné prežitie adventného obdobia – prípravy na sviatky
narodenia Pána Ježiša Krista v kruhu svojich najbližších a priateľov. Prajem všetko dobré do nového roka a ďalších období, ktoré
na nás čakajú.

MVDr. Michal Kapusta - primátor mesta

(štvrtok) 13:00 hod. telocvičňa Školská 3 - zadný vchod

ŠACHOVÝ TURNAJ ŽIAČOK A ŽIAKOV

(piatok) 9:00 hod. telocvičňa Školská 3 - zadný vchod

STOLNÝ TENIS ŽIAČOK A ŽIAKOV
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Kostolný zbor
Chorus Gracia
nahral CD
Ave Mária.

Biela pastelka
Peknou tradíciou na našej ZŠ sa stala účasť na zbierke pre nevidiacich Biela pastelka. Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky a podarilo sa nám vyzbierať rekordnú
sumu a to krásnych 305,81 €. Preto sa chceme aj touto formou poďakovať všetkým, ktorí prispeli a zapojili sa do tejto zbierky. Veď musíme si pomáhať!

ZŠ Školská 3, Sp. Podhradie

Prvú iskričku s nápadom v nás zažal Mgr. Andrej Kočiš, človek s bohatými hudobnými i organizačnými
schopnosťami, obetavý s veľkým
srdcom. Oslovil pána Štefana Sýkoru, známeho gitaristu Weteránov,
majiteľa nahrávacieho štúdia v našom meste a on bez váhania ochotne súhlasil. Prizval si do novej práce
výbornú huslistku, učiteľku hudby
Mgr. Zlaticu Huttmanovú a s veľkou
odvahou, ba aj nadšením sa do toho
pustili.
Začal kolotoč trpezlivej a namáhavej práce, najprv zvukovej, hudobnej, potom grafickej, marketingovej.
V nahrávacom štúdiu na Podzámkovej ulici sme trávili veľa času.
Pani dirigentka Mgr. Lívia Fľaková
Korfantová nám vybrala repertuár
najkvalitnejších nami zaspievaných
náboženských piesní z celého cirkevného roka. Spolu ich je 13. Pán
Kočiš spoluautor nášho hudobného projektu organizoval stretnutia,
zosúladzoval termíny a motivoval
všetkých členov spevokolu, keď sme
neverili, že to dáme.
Speváci spievali, vyladzovali, počúvali nahrávky pod odborným dohľadom a znovu spievali a tešili sa
z upravených piesní s novými zvukovými efektami. Prišiel čas, kedy
CD bolo hotové. 20. 11. 2018 bolo
uvedené do nášho kultúrneho života s Božou pomocou za prítomnosti
správcu farnosti Jána Hudáka, duchovného otca Marcela, autora Štefana Sýkoru, Zlatici Huttmanovej
a členov Chorus Gracia.
Všetci sa nášmu hudobnému úspechu tešíme a zo srdca všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu ďakujeme.

Viera Ondrušová

Povinná elektronická komunikácia
s finančnou správou
Povinná elektronická komunikácia od 1. júla 2018 platí pre všetky fyzické osoby (FO) – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle
Obchod. zákonníka (napr. živnostníci, súkromne hospodáriaci roľníci, finanční poradcovia,
a pod.). Fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti
podľa § 6 ods. 3 z. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, (t. j. prenájom nie je živnosťou), nie sú povinné komunikovať elektronicky.
Registráciu pre účely elektronickej komunikácie urobíte prostredníctvom portálu finančnej správy na www.financnasprava.sk buď:
1. pomocou eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom) – POZOR na aktuálny podpisový certifikát! Podpisové certifikáty vydané do novembra 2017 boli zneplatnené a musíte ich vymeniť,
2. pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) - získate ho u certifikačných autorít,
3. prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní – uzavriete ju so správcom
dane priamo na daňovom úrade. Pred návštevou daňového úradu je potrebné sa najprv zaregistrovať na www.financnasprava.sk.
Najbližšie povinnosti tých daňových subjektov, ktorí sa doteraz nezaregistrovali na elektronické doručovanie:
Povinnosť
Termín plnenia
Termín na vybavenie
elektronickej komunikácie
Podanie DP k dani z motorových vozidiel 31. 1. 2019
Do konca januára 2019
za 2018
Podanie DP k dani z príjmov za 2018
31. 3. 2019
Do konca marca 2019
Elektronicky sa nepodávajú len daňové priznania, ale aj všetky iné podania napr. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP, všetky žiadosti, oznámenia a pod. Žiadam daňové subjekty – fyzické osoby, aby si registráciu elektronickej komunikácie nenechávali
na poslednú chvíľu, ale začali to riešiť priebežne.

Ing. Marta Kovácsová, Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Levoča
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Posedenie primátora s jubilujúcimi dôchodcami
V stredu 21. novembra 2018 sa v priestoroch Kongresovej sály mesta Spišské
Podhradie na Sídlisku Hrad č. 28 stretli
Podhradčania seniori a seniorky – jubilanti s predstaviteľmi mesta. Išlo o tých jubilantov, ktorí v tomto kalendárnom roku
2018 oslávili alebo ešte len oslávia svoje
okrúhle a polookrúhle jubileá, začínajúc
vekom 70 rokov. Stretnutie zorganizovalo mesto Spišské Podhradie v spolupráci
s MsKS Spišské Podhradie.
Primátor mesta srdečne privítal jubilantov
a poďakoval im za hojnú účasť na tejto ich
milej slávnosti, ktorá by sa bez nich uskutočniť nemohla. V pozdravnom prejave pokračoval ďalej slovami, ako čas nezastavíme. „Plynie okolo nás aj v tejto chvíľke, ako
rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom,
rok za rokom a my sa v určitých chvíľach
zastavíme. Tak, ako aj v tento deň, aby
som prejavil svoju pozornosť Vám – skôr
narodeným. Pri takýchto príležitostiach
sa človeku neraz premieta jeho doterajší
život, uvažuje o zmysle doterajšieho bytia,
o zmysle svojho života. Dôvod je úplne jednoduchý a prirodzený. Seniori – jubilanti si
to o to viac zaslúžia. Som rád, že Vám mô-

žeme vyčariť úsmev na tvári, oprášiť pekné
spomienky a v neposlednom rade prispieť
k vašej dobrej nálade, ktorú si dúfam odnesiete aj domov. Vo vašom živote prichádzajú chvíle, keď začínate čítať svoju knihu
života, v ktorej má každý prežitý deň svoj
riadok. Dozrievate ako víno. Čím ste starší,
tým ste múdrejší, cennejší a vzácnejší. Dá
sa povedať, že ste bohatstvom spoločenstva, verejnosti a takmer každý z vás zanechal za sebou isté stopy, menšie či väčšie,
deti, vnúčatá… budúcnosť. Stále sa máme
od vás veľa čo naučiť, za čo sme Vám mimoriadne vďační. Verím, že do kytice rozpomienok bude patriť aj táto spomienka
na tento príjemný večer, na oslave Vášho
jubilea“.

Po príhovore nasledoval kultúrny program
žiakov Základnej umeleckej školy. Po tomto kultúrnom vystúpení pekných ľudových
piesní a tancov nasledovalo aj pohostenie
v podobe chutnej teplej večere, voňavej kávičke a zákusku, ktorý bol ako stvorený na
slávnostný deň. Neskôr sa o zábavu a príjemné chvíle pri hudbe, tanci a speve starala DUO hudobná skupina v podaní pánov Štefana Nižníka a Ing. Jozefa Dindu.
Tohto roku bolo doručených 113 pozvánok konkrétnym oslávencom… a všetkým
Vám, milí naši jubilanti, ešte raz srdečne
blahoželáme a vyjadrujeme prejav úcty
a vďaky.

Mgr. Alena Krendželáková

Úspešná jesenná časť za nami
>> Pán Šolc (vedúci mužstva a tajomník MŠK Sp. Podhradie,
pozn. autora), máte za sebou nesmierne úspešnú prvú polovicu
súťažného ročníka 2018/2019, čo potvrdzuje i dočasná pozícia
štvrtoligového lídra v sk. Sever. Čomu za tento vynikajúci “polčasový“ úspech v sezóne najviac vďačíte?
Ako som už povedal po skončení minulej sezóny, naše mužstvo už
vtedy malo na tunajšie pomery veľkú kvalitu a za posledné obdobie v ňom nastali len minimálne zmeny. Vychovali sme si vlastných
hráčov, ktorí pred pár rokmi ukazovali veľkú perspektívu, čo svojimi
výkonmi teraz potvrdzujú. V lete sme káder doplnili Dávidom Slejzákom z Krompách, našimi odchovancami Tomášom Komarom
po jeho angažmáne v Česku a Dáriusom Vandraškom po návrate
z Liptovského Hrádku. Tieto príchody ešte viac skvalitnili a posilnili
mužstvo. Spomínané trio nielen výkonnostne, ale aj charakterovo
veľmi dobre zapadlo do kolektívu, okamžite sa stali jeho ťahúňmi.
Na spišskopodhradské pomery sme vyskladali „hviezdny“ a zároveň stále skromný tím, na ktorého hru je radosť pozerať. Mrzia nás
dve prehry, hlavne tá v Gerlachove, kde okrem toho, že sme zápas
nezvládli v našich hlavách, sa udialo niekoľko nešportových vecí,
ktoré ale budem nerád bližšie rozoberať. Nechcem si predstaviť, čo
by sa tam dialo, keby sa nám podarilo bodovať.

>> Výrazným pozitívom počas vášho doterajšieho účinkovania
bola strelecká produktivita mužstva, čo potvrdil aj vysoký gólový priemer viac než tri góly na zápas. Aké faktory sa v maximálnej miere podpisovali na výbornej koncovke hráčov, na ktorú
súperi v dueloch nenachádzali žiadnu protizbraň?
Všetci naši hráči už majú niečo odohraté aj vo vyšších súťažiach, či 1.
a 2. dorasteneckej lige. Každý jeden je na tom technicky a kombinačne veľmi dobre. V Spišskom Podhradí nám za posledné roky vyrástla
veľmi silná generácia, hráči sa bavia futbalom. Komara sa hneď po
svojom príchode stal lídrom záložnej formácie, napriek svojej nižšej
postave je veľkou osobnosťou, ktorá tvorí hru a dáva jej myšlienku.
Vo výbornej streleckej fazóne pokračuje Tomáš Ferenc, zatiaľ najlepší
strelec súťaže s 24 gólmi, k nemu sa pridal v druhej časti Vandraško
po menšom streleckom trápení v úvode. Spomeniem aj snáď najväčšieho pracanta na ihrisku Miroslava Mirossaya, ktorý k nám prišiel
len tak náhodne na skúšku a stala sa z neho postupne jedna z najdôležitejších osôb v našom kádri, či Adam Cehuľa, veľmi kreatívny
mladý stredopoliar. Myslím si, že ofenzíva je našou silnou stránkou,
čo potvrdzuje aj počet strelených gólov a podľa mojej mienky máme
v súčasnosti asi najlepšiu záložnú formáciu v súťaži.

dokončenie na str. 8
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Podhradčan športový

dokončenie zo str. 7
>> Tento najpopulárnejší kolektívny šport
má už dlhé obdobie pod Spišským hradom
vybudované svoje pevné miesto a postupom času je čoraz väčším stredobodom záujmu nielen priaznivcov futbalu z mesta,
ale aj širšieho okolia. Môžete aj v terajšom
čase potvrdiť, že futbal v Sp. Podhradí
dokáže mať v blízkej budúcnosti rýchlejší
stupňujúci trend a svojim menom upúta
ešte väčšiu pozornosť nielen ďalších fanúšikov, ale aj rôznych investorov na čele
s vedením mestského zastupiteľstva?
Nie som veštec, aby som mohol povedať, že
klub bude v budúcnosti len napredovať, ľudia budú mať o nás väčší záujem a budeme
stále populárnejší. Za seba ale môžem povedať, že robíme všetko pre to, aby sme boli
úspešní. Sme mestským športovým klubom a môžem len vyjadriť veľkú vďačnosť
mestu, jeho primátorovi Michalovi Kapustovi i celému zastupiteľstvu, ktorí nás veľmi podporujú, či už finančne alebo morálne. Bez ich podpory by sme neboli tam, kde
sme. Bohužiaľ sme na východe republiky,
kde je ťažšia finančná situácia a súkromní
podnikatelia sa nehrnú do podpory športu.
Preto si o to viac vážime postoj Štefana
Hanigovského, nášho rodáka a jeho firmy
Fecupral, Petrovi Kleščovi a jeho Stavebninám, ktorí nám v roku 2018 nemalou čiastkou finančne prispeli na chod klub, ktorý je
v súčasnosti bezproblémový. Počas zimnej
prestávky by sme chceli osloviť ďalších lokálnych podnikateľov, či by nemali záujem
podporiť úspešnú značku MŠK Spišské
Podhradie, tak snáď sa ešte niekto pripojí.

lepšími podmienkami inde. My si chceme
udržať hráčov poskytnutím čo najlepšieho
servisu, podmienkami, filozofiou klubu.
Teší nás a cítime to, že hráči sú u nás radi
a sú spokojní. Aj to je jedným z faktorov
úspechu popri ich kvalite.
>> Prvá polovica sezóny nás ale presvedčila, že postupové chúťky sa neprejavujú
len vo vašom klube, ale tesne za chrbtom
vám neustále a nepríjemne dýchal na
chrbát protivník z neďalekej popradskej
rezervy, ktorý vás prekvapivo preskočil
v rozdiele skóre. Čo bude preto pre vás
i nielen z pohľadu tohto ašpiranta, ale aj
ostatných výkonnostne a herne skvelých
súperov odvetná časť pre vás znamenať
z toho najhlavnejšieho uhla pohľadu?
Nepovedal by som, že je to prekvapivé, aj
v minulom ročníku bola popradská rezerva
mužstvom, ktoré strelilo najviac gólov. Ich
výhodou sú hráči A-mužstva, ktorí pravidelne naskakujú aj za B-tím a sú určujúcim
faktorom ich kvality. Bude to znieť ako klišé,
ale pôjdeme zápas k zápasu a uvidíme ako
to dopadne. Nečaká nás ľahká jar, ale urobíme pre to všetko, aby sme boli v tabuľke
čo najvyššie. Vyzerá to tak, že boj o postup
sa zúžil na dva celky – my a Poprad B. Poopravil by som ten výrok o našich postupových
chúťkach, stále sme skromní, našim cieľom
pred sezónou bolo skončiť čo najvyššie a vyhýbali sme sa rečiam o postupe. Nedeklarujeme, že chceme postúpiť, sezónu máme
rozohratú výborne a sme zvedaví, ako to
nakoniec vypáli. Aj konečné druhé, či tretie
miesto budeme považovať za úspech.

>> Po prestávke v úvode budúceho roka
odštartujete náročnú zimnú prípravu,
ktorá bude pre mužstvo zaiste veľmi dôležitá z hľadiska očakávaného tuhého
boja o zisk primátu v IV. lige-Sever, ktorý
by nielen pre váš tím, ale aj klub znamenal veľký úspech prebojovania sa medzi
najväčšiu elitu kolektívov z východoslovenského regiónu. Na ktoré činitele budete v tomto prechodnom období klásť
prvoradý dôraz, aby sa stal po poslednom
jarnom kole sen konečne skutočnosťou?
Ako som už spomínal vyššie, dôležité bude,
aby káder zostal pokope. Niektorí hráči si
potrebujú doliečiť zranenia a dať sa do poriadku. Tomáša Komaru čaká náročná operácia a dúfame, že by mohol stihnúť aspoň
druhú polovicu zápasov. Tretiu ligu pred poslednou reorganizáciou súťaží sme už hrali,
takže by sme vedeli, do čoho ideme. Počas
zimy máme naplánované náročné prípravné zápasy s kvalitnými súpermi. Potrebné
bude svedomito a dôkladne sa pripraviť,
aby sme si v júni mohli povedať: táto sezóna bola pre nás úspešná. Zo súperov z prvej
päťky, okrem Ľubotíc, hráme všetko vonku,
von nás čaká nevyspytateľný Sabinov, silná Stará Ľubovňa, doma nepríjemný Svit,
s ktorým sa nám hrá ťažko. Poprad má
z môjho pohľadu o niečo priaznivejší žreb.
Pre úspech však urobíme všetko. Ak budeme po 30. kole prví – oslávime to. Ak nie,
športovo pogratulujeme súperovi k postupu. Uvedomujeme si silu a kvalitu nášho
mužstva, ale ostávame nohami stále na
zemi.

(zdroj: www.spis.korzar.sme.sk)

>> K spoľahlivému pôsobeniu mužstva
v pomerne náročnej súťaži je dôležité mať
k dispozícii kvalitný a zohratý tím, o čom
momentálne u vás niet pochýb. Postrehli
ste však napriek tejto skutočnosti počas
jesene, že v kolektíve je aj v nastávajúcej
dobe nutné na niečom budovať, aby káder
dokázal bez väčších starostí úspešne kráčať po vydláždenej ceste k vrcholu?
Samozrejme vždy sú veci, ktoré sa dajú
zlepšiť. Momentálne nepociťujeme potrebu káder doplniť, skôr bude pre nás dôležité udržať ho pokope v súčasnej podobe.
Prestupový poriadok je, aký je, hráč je sám
sebe pánom a kedykoľvek môže odísť za
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