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Vyšlo: 21. marca 2019

0,30 €

Včera bol podľa kalendára prvý jarný deň. V Tatrách
panujú zimné podmienky a lyžiarske strediská
sú naďalej v prevádzke. Výborné podmienky na
skialpinizmus a zimné lezenie prilákali do Vysokých
Tatier aj horských záchranárov z Chorvátska
a Španielska, ktorí tu absolvovali týždenné
metodické školenie.
Viac na strane 11.

F. Mrázik

Od uplynulého týždňa môžete navštíviť
dve nové výstavy vo Vile Flóra: fotografickú
expozíciu a súbor architektonických návrhov na zveľadenie Tatier.

Doznievajúca zima ponúka stále dobré
podmienky pre mnohé lyžiarske súťaže.
Ich stručný prehľad prinášame v športovej
sekcii.

Žiaci tatranských škôl bodovali v športových, kultúrnych i gastronomických
súťažiach, kde robili dobré meno školám aj mestu.
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videli počuli
V dňoch 15. a 16. marca sa konal
v Hoteli Atrium v Novom Smokovci Pracovný seminár 2019, ktorý
sa uskutočňuje pod záštitou Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný
Smokovec, no zúčastnili sa ho tiež
odborníci z iných špecializovaných
pracovísk. Odborný seminár sa venuje najmä otázkam liečby tuberkulózy, ale aj ďalších ochorení dýchacieho ústrojenstva u detských
pacientov.
Pred dvoma týždňami sa v médiách objavila informácia o menovaní nového riaditeľa Štátnych
lesov TANAP-u, na ktorých čele
stál necelý rok Pavol Fabian. Jeho
nástupcom sa mal stať podľa prvotných správ Rastislav Hutta,
s ktorého menom sa však spájajú
developerské aktivity v Nízkych
Tatrách. Táto informácia razom
spustila vlnu kritických komentárov laickej verejnosti, ale aj mnohých odborníkov pôsobiacich
v oblasti lesného hospodárstva či
ochrany prírody. Do výberového
konania sa však prihlásili len dvaja
uchádzači, pričom druhý z nich sa
ho napokon ani nezúčastnil. Podľa
informácií zverejnených na internetovej stránke ministerstva pôdohospodárstva komisia na základe
osobného pohovoru, overení odborných znalostí, manažérskych
schopností a všeobecného prehľadu odporučila R. Huttu menovať
do tejto funkcie. V minulom týždni však ministerka rezortu pôdohospodárstva Gabriela Matečná
poskytla oficiálne vyjadrenie, že
sa tak nestane – so stanoviskom
výberovej komisie sa nestotožnila
a uviedla tiež, že bude vyhlásené
nové výberové konanie.
Slovenské reprezentantky
v zimných športoch žnú v tejto
sezóne jeden úspech za druhým.
Po nevídanom úspechu Anastasie
Kuzminovovej, ktorá v kategórii rýchlostných pretekov žien
na 7,5 km získala na majstrovstvách sveta v biatlone v Östersunde (Nórsko) zlatú medailu, sa
o domáci úspech postarala aj skialpinistka Marianna Jagerčíková.
Na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Villaris sa pred
necelými dvoma týždňami stala
vicemajsterkou sveta v šprinte.
Aktuálne najúspešnejšia slovenská
lyžiarka Petra Vlhová – ktorá sa
stala vo februári na svetovom šampionáte vo švédskom Aare majsterkou sveta v obrovskom slalome
– potvrdila výbornú formu ďalším
úspechom. V poslednom slalome sezóny Svetového pohára na
(pokračovanie na str. 14)
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Návšteva z Maďarska
VYSOKÉ TATRY – Cestovný ruch predstavuje pre Vysoké Tatry
významný atribút, ktorý má dynamický charakter a neustále sa rozvíja. Mesto sa snaží udržiavať priateľské styky aj na medzinárodnej
úrovni, preto okrem bežného turizmu podporuje takisto myšlienku
výmenných rekreácií pre bližšie určené skupiny návštevníkov.
Aj z tohto dôvodu v stredu
13. marca navštívila naše mesto
maďarsko-slovenská delegácia,
ktorú na pôde Mestského úradu v Starom Smokovci prijal
primátor Ján Mokoš. Stretnutie
sa nieslo v priateľskom duchu
a zúčastnili sa ho: plk. József
Aulechla, riaditeľ Kultúrnych
a rekreačných zariadení zabezpečovacej brigády Budapešť, dr. Tünde Sziedl Zölleiné,
riaditeľka oddelenia rekreácií,
a Krisztina Jordán Szabóné,
hlavná radkyňa oddelenia rekreácií Kultúrnych a rekreačných zariadení zabezpečovacej
brigády Budapešť (za maďarskú
stranu). A ďalej dr. Ľubica Fús

ková, riaditeľka odboru sociálnej politiky sekcie ľudských
zdrojov Ministerstva obrany
SR, plk. Tomáš Szalai, riaditeľ
rozvoja ľudských zdrojov sekcie
ľudských zdrojov Ministerstva
obrany SR a plk. Gustáv Tarcsi,
riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava

(za slovenskú stranu). Darina
Žembová, vedúca oddelenia regionálnej politiky, cestovného
ruchu a medzinárodných vzťahov, hosťom odprezentovala
video o meste Vysoké Tatry ako
aj o krásach horského prostredia, ktoré bolo v ich rodnom jazyku, čo osobitne ocenili. Všetky zúčastnené strany vyjadrili
spokojnosť so stretnutím a zaujala ich myšlienka pestovania
vzájomných vzťahov v tomto
mp
ohľade.

Rok 2018 prial cestovnému ruchu v Tatrách
Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil oficiálne štatistiky cestovného ruchu za rok 2018.
Vysoké Tatry zostávajú suverénne najobsadzovanejším a najnavštevovanejším regiónom Slovenska. Región Vysoké Tatry sa aj v roku 2018 stal cieľovou destináciou pre tisícky dovolenkárov, ktorí
svojím pobytom v našich veľhorách prispeli k úspešnej sezóne. Najvyšší podiel návštevníkov stále
zaznamenávajú domáci Slováci.
Rok 2018 bol v Regióne Vysoké Tatry (RVT) – v mestách Vysoké Tatry, Poprad a obci Štrba
- úspešnejší ako v roku 2017,
a to vo všetkých sledovaných
údajoch štatistického úradu. Počet ubytovaných návštevníkov
v roku 2018 s počtom 511 776
osôb po prvý raz v histórii nášho
regiónu prekonal magickú hranicu pol milióna ubytovaných
návštevníkov a vzrástol oproti
roku 2017 o 2,47 %. ProporcioM. Hajkovský
nálne vzrástol aj počet prenocovaní, a to o 2,63 %, ktorý sa veľmi blízko priblížil
Čo sa týka jednotlivých samospráv, percentuk magickej hranici počtu 1,5 mil. prenocovaní álne najvyššie nárasty vykazuje obec Štrba s náv regióne. Významný je aj nárast tržieb za uby- rastom počtu ubytovaných návštevníkov +5,71
tovanie, ktorý vzrástol v roku 2018 oproti roku %, s nárastom počtu prenocovaní +8,61 % a vý2017 o 14,40 %, čo svedčí o lepšej efektívnosti razným nárastom tržieb za ubytovanie +13,29 %.
poskytovaných služieb v tomto segmente. „Uve Na druhom mieste je mesto Vysoké Tatry s nádené čísla preukazujú, že záujem o návštevu re rastom počtu ubytovaných návštevníkov o 3,63
giónu je, dokonca dlhodobo kontinuálne narastá. %, s nárastom počtu prenocovaní +2,71 % a najV regióne si domáci a zahraničný turista nájde to vyšším nárastom tržieb za ubytovanie +17,10 %.
svoje. Je možné vychutnať si tu zábavu a kultúrne Iba mesto Poprad vykazuje už druhý rok po sebe
podujatia, obdivovať krásu prírody, prekonávať medziročný pokles tak počtu ubytovaných hostí
svoje limity vysokohorskými aktivitami, ale aj zre o -5,82 %, ako aj prenocovaní o -8,76 % i pokles
laxovať svoje telo a myseľ využitím kvalitných slu tržieb za ubytovanie o -1,85 %.
žieb a návštevou wellness procedúr. Túto nádheru
Samotný počet lôžok v rámci RVT medziročne
si okrem turistov môžu vychutnať aj domáci oby narástol o 162 lôžok. Počet lôžok narástol vo Vyvatelia,“ uviedla Veronika Littvová, výkonná ria- sokých Tatrách a v Poprade a naopak poklesol
diteľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Štrbe. Najväčší podiel turistov tvoria slovenskí
Región Vysoké Tatry (OOCR RVT).
(pokračovanie na str. 7)

Nabíjacia stanica pre Tatry
DOLNÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Mesto pokračuje v riešení
parkovania a hľadá spôsoby, ako zlepšovať aktuálnu situáciu
so statickou dopravou. V štádiu príprav je ďalší projekt.
V blízkosti miestnej komunikácie, neďaleko dreveného
kostolíka v Dolnom Smokovci,
pribudne niekoľko parkovacích miest, súčasťou ktorých
však bude aj nabíjacia stanica pre elektromobily. „Keďže
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v Dolnom Smokovci, aj Smokov
coch všeobecne, je problém s par
kovaním, tam, kde je to možné,
snažíme sa vytvárať parkovacie
miesta či už v menšom alebo
väčšom rozsahu. V tomto prí
pade pôjde približne o päť miest,

pričom dve z toho budú slúžiť
aj na dobíjanie automobilov
na elektrický pohon. Momen
tálne sa dokončuje projektová
dokumentácia a ak všetko dobre
pôjde, projekt by mohol byť ho
tový ešte pred letnou sezónou,“
prezradil Jozef Gál, vedúci oddelenia investičnej činnosti,
opráv a údržby.
Plánovaná stanica má hneď
niekoľko výhod. Ponúka rýchle
inteligentné nabíjanie s výko-

nom 22 kW, a to dvoch vozidiel súčasne. Doba nabíjania
pri maximálnom výkone je
do troch hodín a závisí od faktorov ako je napríklad výkon
nabíjačky, kapacita batérie vozidla, jej vek, ale aj od teploty
okolitého prostredia. Jej montáž sa realizuje jednoducho
na štandardizovanej podkladovej doske alebo betónovom základe, jej masívny kovový plášť
je odolný voči nárazom. mp

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
SLOVENSKO/VYSOKÉ TATRY – V sobotu 16. marca sa uskutočnilo prvé kolo celoslovenských prezidentských volieb. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky
ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, a tak na základe výsledkov do druhého kola postupujú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.
Na Slovensku bolo pre voľbu prezidenta
vyčlenených 5 940 okrskov, kde celková
účasť dosiahla 48,74 %. Na území mesta
Vysoké Tatry bola účasť na voľbách vyššia
ako celoslovenský priemer, a to 65,95 %
(k volebnej urne prišlo 2 830 z 4 291 Tatrancov oprávnených voliť). Do volebných
okrskov vo Vysokých Tatrách prišlo až
1 036 voličov s hlasovacím preukazom,
teda návštevníkov z iných miest, ktorí tu
odvolili. Víťazkou prvého kola prezidentských volieb sa stala so ziskom 40,57 %
platných hlasov Zuzana Čaputová. Tá bude
v druhom kole o priazeň voličov bojovať
s Marošom Šefčovičom, ktorý obsadil
druhú priečku so ziskom 18,66 % hlasov.
Za nimi nasledovali Štefan Harabin (14,34
%), Marian Kotleba (10,39 %), František
Mikloško (5,72 %), Béla Bugár (3,1 %),
Milan Krajniak (2,77 %), Eduard Chmelár
(2,74 %), Martin Daňo (0,51 %), Róbert

Švec (0,3 %), Juraj Zábojník (0,28 %), Ivan
Zuzula (0,17 %) a Bohumila Tauchmannová (0,16 %). Voliči dali hlasy aj kandidátom, ktorí z boja o post prezidenta odstúpili, a to Robertovi Mistríkovi (0,15 %)
a Józsefovi Menyhártovi (0,05 %). Poradie
prvých troch bolo za mesto Vysoké Tatry
nasledovné: Z. Čaputovú zvolilo 53,25 %
voličov, Š. Harabína (13,33 %) a M. Šefčoviča (12,79 %).
O tom, kto zasadne do prezidentského
kresla na nasledujúcich päť rokov, rozhodneme v sobotu 30. marca v čase od 7.00
do 22.00 hodiny. Volebné okrsky a volebné miestnosti v nich ostávajú v meste
Vysoké Tatry rovnaké ako v prvom kole:
Volebný okrsok č. 1: Vyšné Hágy, Základná škola – 1. trieda. Volebný okrsok č. 2:
Tatranská Polianka, Sanatórium Dr. Guhra – kinosála. Volebný okrsok č. 3: Starý
Smokovec, Mestský úrad – malá zasadač-

ka. Volebný okrsok č. 4: Dolný Smokovec,
Denné centrum. Volebný okrsok č. 5: Tatranská Lomnica, Denné centrum. Volebný okrsok č. 6: Tatranská Kotlina, Denné
centrum. Pre voličov s trvalým pobytom
Vysoké Tatry 0 je určená volebná miestnosť v malej zasadačke Mestského úradu
v Starom Smokovci. Tí, ktorí sa nebudú
v čase volieb nachádzať v mieste trvalého
bydliska, môžu požiadať o hlasovací preukaz, a to najneskôr do 29. marca (piatok)
do 15.00 hodiny na Mestskom úrade –
Matrike, oddelení evidencie obyvateľstva.
Voliči, ktorí sa nebudú môcť dostaviť
do volebnej miestnosti zo zdravotných
dôvodov, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku (telefonicky A. Jurečková
č. 052/4780413, alebo mailom anna.jureckova@vysoketatry.sk). Viac informácií sa
dočítate na stránke mesta Vysoké Tatry
kb
v sekcii Voľby prezidenta 2019. 

Najväčšie škody v oblasti Podspádov
VYSOKÉ TATRY – Silný vietor, ktorý sa opäť prehnal Slovenskom, poškodil v noci z minulej nedele na pondelok niekoľko
objektov ako aj lesné porasty v Tatranskom národnom parku.
Na území v správe Štátnych lesov TANAP-u vyvrátil a polámal
vyše päťtisíc stromov, čo predstavuje približne 4 000 m3 drevnej hmoty. Najväčšie škody prírodný živel napáchal v ochranných obvodoch Podspády a Habovka na Orave.
Podobný scenár sa odohral
vlani na jeseň, keď vietor vyčíňal v ochrannom obvode Habovka, kde podľa odhadov lesníkov padlo za obeť do 1 000 m3
drevnej hmoty, Zverovka hlásila
zhruba 600 m3 kalamity, vyvrátené stromy poškodili zábradlie
na mostíku v Roháčskej doline
aj závoru pri vstupe do doliny.
Na zvyšnom území Tatranského národného parku, ktoré
majú vo svojej správe Štátne
lesy TANAP-u, vietor spôsobil

najväčšie škody v oblasti Podspádov, odkiaľ hlásili kalamitu
v rozsahu približne 1 000 m3.
V oblasti Tatranskej Javoriny živel zničil zhruba 800 m3 drevnej
hmoty. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier - v ochranných
obvodoch Podbanské, Štrbské
Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce
a Tatranské Matliare zaregistrovali len minimálne škody
na lesných porastoch. Vietor
spôsobil škody aj v Pieninách,
kde bol kameňmi a spadnutými

ŠL TANAP

stromami zatarasený chodník
v Prielome Dunajca. Odstraňovanie prekážok z turistických
trás a oprava poškodených
mostíkov či úsekov chodníkov pokračovala niekoľko dní.
Pracovníci Strediska terénnych
služieb Štátnych lesov TANAP-u sú v teréne a postupne
prechádzajú turistické chodníky a prípadné škody priebežne

odstraňujú. Aj preto Štátne lesy
TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území
Tatranského a časti Pieninského národného parku žiadajú
návštevníkov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe po turistických
chodníkoch a rešpektovali pokyny pracovníkov, ktorí pracujú na ich spriechodnení.
ŠL TANAP, kb
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien primátor mesta Ján Mokoš navštívil denné centrá v Novom Smokovci, Tatranskej Kotline, Tatranskej Lomnici a Dolnom Smokovci, kde sa Tatrankám poďakoval za všetko, čo robia
pre svoje okolie, vyzdvihol ich dôležitú úlohu v spoločnosti a obdaroval ich kvetinou. Ľudovými piesňami prispel
k príjemnej atmosfére Ján Hurajt zo Štrby.
mp

Laura Mária Kollegová
z Dolného Smokovca, nadaná
umelkyňa, svojím spevom
spríjemnila stredajší podvečer
všetkým návštevníkom vernisáže usporiadanej v rámci Dní
mesta Vysoké Tatry.
D. Modlová

Výsledky kreatívnej práce niekoľkých nadaných ľudí, rozvrhnuté do dvoch pútavých výstav, si až do polovice júna môžete
prezrieť v starosmokoveckej Vile Flóra.
mp

Dávid Sklarčík, kaplán farnosti Vysoké Tatry, v rámci
Dňa s tatranskými nosičmi
posvätil pred Švajčiarskym
domom v Starom Smokovci nosičské krošne.
mp
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Dni mesta Vysoké Tatry
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Vila Flóra p r a s k a l a vo švíkoch
Úvodným podujatím osláv mesta Vysoké Tatry, ktoré sa konalo v stredu 13. marca,
bola vernisáž dvoch zaujímavých výstav. Leitmotívom obidvoch je blízkosť k horám,
blízkosť k Tatrám, no každá z nich je jedinečná osobitým spôsobom.
Jednou z expozícií je výber minimalistických fotografií s horskou tematikou
autora Petra Svobodu, oceňovaného slovenského fotografa, s názvom Pod tieňom
obrov. Študovaný stomatológ z Košíc, ktorého osobná záľuba vo fotografovaní časom prerástla až do profesionálnej úrovne,
je v súčasnosti členom Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska. „Každý
jeho záber je vycibrený a precízny čo sa
týka kvality fotografie, ale aj kompozície,
námetu, príbehu...“ zhodnotila riaditeľka
Tatranskej galérie Anna Ondrušeková, ktorá je v tomto
prípade zároveň aj kurátorkou výstavy. Ide
zväčša o čiernobiele fotografie z Tatier, ktoré
sú tlačené na stopercentnej lisovanej

Úvodného slova sa
ujali aj architekti M.
Burák a M. Caffrey.

A. Ondrušeková
a P. Svoboda pri
otvorení výstavy

bavlne, pričom každý zo záberov v sebe
ukrýva príbeh. „Za týmito fotkami je veľa
výstupov, veľa pozorovania, sledovania
toho, čo sa deje okolo a čo sa môže stať,“
prezradil autor, ktorého snímky majú silne výtvarný ráz. Vo svojej tvorbe sa v ostatných rokoch intenzívne venuje najmä
umeleckému stvárneniu krajiny a existencie človeka v nej.
Druhá výstava predstavuje architektonické štúdie s nápadmi na zveľadenie verejných priestranstiev v meste a nesie názov Zásahy Tatry 2019. Za jej realizáciou
stojí občianske združenie Územné plány.sk
združujúce architektov, ktorí dobrovoľne
pomáhajú mestám s úpravou verejných
priestorov. Od roku 2011 si každoročne
berú na mušku problémové či zanedbané
lokality a za pomoci ďalších architektov,
umelcov či aktivistov sa pokúšajú hľadať
riešenia. Inak to nebolo ani v prípade Tatier – autori myšlienky mali za cieľ kreatívnym spôsobom navrhnúť riešenia a vízie
v prípade nedostatočne využitých či problémových častí mesta ako sú autobusové
stanice, kúpeľné areály alebo chátrajúce
lokality ako napríklad Eurokemp, bývalý
amfiteáter v Starom Smokovci a mnohé
ďalšie. Dokopy ide o dvadsaťosem návrhov od architektov z celého Slovenska.
„Mesto Vysoké Tatry nie je typickým ur
banizovaným sídlom, je to súbor menších
obcí, z ktorých každá je čímsi špecifická.
A vzhľadom na to, že je súčasťou národné
ho parku, kládli sme zreteľ na to, aby šlo
skôr o mäkké jemné vylepšenia,“ prezradila
jedna z hlavných členiek projektu, architektka Mária Caffrey.
mp


Poháre primátora sú rozdané
Súčasťou štvordňového seriálu podujatí Dni mesta Vysoké Tatry bolo aj finálové kolo XXIII. ročníka
lyžiarskych pretekov žiakov tatranských základných škôl. Tradičný Pohár primátora Vysokých
Lomnica) 3. Bellová Sára (ZŠ
Tatier sa uskutočnil na svahu Interski na Štrbskom Plese vďaka spolupráci mesta
V. Hágy)
s Lyžiarskym klubom Tatranská Lomnica a troma základnými školami.
Najmladší žiaci: 1. JenMladšie žiačky: 1. Dorko- drušák Radko 2. HavriFinálové kolo pretekov v obMladší žiaci: 1. Barnáš Andrej
rovskom slalome absolvovalo 2. Pavčík Jozef 3. Matúšek Mar- vá Tamara (ZŠ T. Lomnica) la Ben 3. Macejka Niko2. Danišová Natália (ZŠ T. laj (všetci ZŠ T. Lomnica)
50 žiakov zo základných škôl tin (všetci ZŠ T. Lomnica)
vo Vyšných Hágoch, Dolnom
Najmladšie žiačky: 1. BačoSmokovci a Tatranskej Lomnivá Emka (ZŠ D. Smokovec) 2.
ci. Najviac ocenení poputovalo
Šestáková Alexandra (ZŠ T.
do Tatranskej Lomnice, kde
Lomnica) 3. Hoclárová Katka
deti trénujú v Lyžiarskom klu(ZŠ V. Hágy)
be pod vedením Juraja UhnáStarší žiaci: 1. Hubáč Marko
ka. Na Štrbskom Plese boli vy2. Hadnagy Alex 3. Matúšek
hlásené výsledky daného dňa,
Matúš (všetci ZŠ T. Lomnica)
ako aj celého ročníka pretekov.
Staršie žiačky: 1. Denická
Ako zhodnotil primátor, všetci,
Monika 2. Kučerová Karolína
ktorí došli do cieľa sú víťazmi.
3. Leitnerová Sofia (všetky ZŠ
Poradie v šiestich súťažných
T. Lomnica)
Mladé lyžiarky na stupni víťazov
kb
vekových kategóriách bolo na
neskrývali svoju radosť z úspechu.
archív podujatia
sledovné:
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Tatranský galavečer plný silných momentov
Slávnostné udeľovanie výročných cien mesta Vysoké Tatry
za rok 2018 so sprievodným kultúrnym programom sa uskutočnilo v piatok 15. marca. Kongresová sála Kúpeľov Nový
Smokovec sa zaplnila hosťami, večerom sprevádzal zaslúžilý
umelec Juraj Sarvaš a hudobné teleso Danubius Octet Singers pod dirigentskou taktovkou Daniela Simandla.

Termín podujatia nebol, tak
ako každý rok, vybraný náhodne. Ako pripomenul primátor
mesta Ján Mokoš vo svojom
príhovore na úvod 14. ročníka
tradičného Tatranského galavečera, práve v tento dátum
v roku 1947 tatranské osady,
ktoré skôr patrili pod správu jednotlivých podtatranských
obcí, boli na základe zákona
prijatého Slovenskou národnou radou spojené do jedného
samosprávneho celku – mesta
Vysoké Tatry. Na základe tohto
rozhodnutia sa začali význam-

ne rozvíjať v oblasti kúpeľníctva, cestovného ruchu, športového či kultúrneho života.
Hlavným bodom programu
bolo ocenenie tých osobností,
ktorých úsilie zanechalo v meste výraznú stopu a ktoré svojou
prácou pomohli k zveľadeniu
a rozvoju Vysokých Tatier.
Do Športovej siene slávy bol
za rok 2018 zapísaný činovník
v oblasti tatranského športu
Karol Suchánek in memoriam,
Cenu primátora za čin roka si
prevzal spisovateľ Anton Marec,
ktorý vďaka svojej usilovnosti

Prozaik A. Marec pri
preberaní ceny od
primátora
J. Mokoša.

Ing. Karol Suchánek bol aktívnym športovcom, úspešným pretekárom v jazde na boboch, všestranným činovníkom, organizátorom a propagátorom významných medzinárodných športových podujatí vo Vysokých Tatrách, ale aj dlhoročný rozhodca 1. triedy a dobrovoľný člen
Tatranskej horskej služby, kde získal čestný zlatý odznak za zásluhy. Zaslúžil sa o rozvoj klimatickej liečby, športu a celosvetové zviditeľnenie Tatier
ako i Slovenska. Profesijný život začal v Tatranskej Lomnici, kde pracoval
ako tajomník Hotela Lomnica a od roku 1943 ako riaditeľ Grand hotela
Praha. V roku 1953 získal titul majstra Československej republiky v jazde
na boboch. Od roku 1957 až do nečakanej smrti v roku 1980 pracoval
ako správca a riaditeľ kúpeľov na Štrbskom Plese. Podieľal sa na organizácii Majstrovstiev sveta v severských lyžiarskych disciplínach (Štrbské
Pleso, 1970), trinásť rokov pôsobil ako predseda organizačného výboru
Tatranského pohára – medzinárodných lyžiarskych pretekov v klasických
disciplínach, ktoré boli najvýznamnejším podujatím svojho druhu v Československu. Medzinárodná lyžiarska federácia FIS ho poverila organizáciou historicky prvých finálových pretekov seriálu svetového pohára
v behu a skokoch na lyžiach (1979 a 1980). Každoročne spoluorganizoval
Veľkú cenu Slovenska v zjazdových disciplínach, ktorá sa v tom čase konala na Skalnatom plese a na Hrebienku. Aj vďaka nemu sa vybudoval vlek
na svahu Interski, ktorý pomenovali podľa X. Medzinárodného kongresu
inštruktorov lyžovania Interski 1975.
Anton Marec po maturite na gymnáziu v Žiline a absolvovaní pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (odbor slovenčina a angličtina) prišiel
do Vysokých Tatier, ktoré sa mu stali domovom. Pôsobil tu ako horský
sprievodca, člen Horskej záchrannej služby, inštruktor lyžovania či nosič
a chatár na niekoľkých vysokohorských chatách. Svoju prvú poviedku napísal ako dvadsaťročný v čase, keď pracoval ako nosič na Zbojníckej chate.
Poviedku z hôr poslal do redakcie Vysokých Tatier, kde bola v roku 1973

Ocenenie udelené Karolovi Suchánkovi in memoriam prebrali
syn Karol, Dalibor a vnučka Sára.

obohatil literatúru o dva knižné tituly s tematikou našich
veľhôr, a Cena mesta za celoživotné dielo tento rok skončila
v rukách doktorky Marty Janí
kovej, zakladateľky anesteziológie v hrudníkovej chirurgii
v Československu, ktorá svoj
život zasvätila liečbe pacientov
ústavu vo Vyšných Hágoch.
Úvod večera však patril tatranským nosičom. Primátor
mesta im zablahoželal k nedávnej významnej udalosti, ktorá
zarezonovala celým Slovenskom – tou je ich zápis do národného zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva. Na pódiu nechýbali také legendy
nosičského sveta ako Viktor
Beránek, Peter Petras, Ladislav
Kulanga či zástupca mladšej ge-

M. Janíková pri
ďakovnej reči.

nerácie nosičov Štefan Bačkor,
pozvanie prijal dokonca aj významný dokumentarista Pavol
Barabáš, ktorý je autorom filmu
o tomto nevšednom povolaní
a húževnatých mužoch, ktorí
mu takpovediac zasvätili svoj
život – Sloboda pod nákladom.
Menovaní z rúk Jána Mokoša
prijali pri tejto príležitosti dar
– krošne, ktoré sú symbolom
mp
nosičov. 

uverejnená. Jeho knižný debut – Na hrebeni víchrica – vyšiel v roku 1982.
K napísaniu novely ho motivovali príbehy z prostredia Vysokých Tatier. Netrvalo dlho a vydal ďalšie knihy. Za knihu Kroky proti vetru bol ocenený
Literárnou cenou Zväzom Slovenských spisovateľov. Medzi jeho obľúbené
patria tatranské povesti, no píše i o vzťahoch, o vzťahu človeka k prírode,
venuje sa písaniu literatúry pre dospelých, pre deti a mládež i rozhlasových hier. V rokoch 1991 až 1992 pôsobil ako redaktor v Tatranskom dvojtýždenníku. V roku 2018 mu vyšli dve publikácie s tematikou Vysokých
Tatier: Po stopách tatranských názvov (Nový pohľad na minulosť našich
veľhôr) a Povesti z Tatier.
MUDr. Marta Janíková, CSc. sa po spromovaní na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave spolu s manželom vybrala do Vysokých Tatier. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch pracuje od roku 1962. Patrí medzi
priekopníkov odboru anestézia intenzívnej medicíny v Československu.
Absolvovala 1. a 2. atestáciu, kandidatúru vied, bola menovaná do funkcie
primárky. Aj dnes, vo veku 80 rokov, je stále aktívna na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde odovzdáva svoje bohaté skúsenosti mladším lekárom. Oddelenie, kde vyučuje
tento odbor, vybudovala za pomoci svojich kolegov. Na výkon povolania
ich pripravuje ako vedúca školiaceho strediska pre postgraduálne vzdelávanie lekárov, ale aj vďaka svojej bohatej publikačnej činnosti. Je autorkou
špeciálnej vysokofrekvenčnej pľúcnej ventilácie, ktorú vynašla a certifikovala v roku 1985. Prvý certifikát na tento prístroj získala od firmy Kalas
z Považskej Bystrice a odvtedy sa vyrába. O dianie v meste sa aktívne zaujímala ako poslankyňa mestského zastupiteľstva. Za svoju obetavú prácu
získala viacero významných lekárskych ocenení nielen zo Slovenska, ako
aj Cenu Dr. Mikuláša Szontagha za celoživotné dielo, ktorú jej udelil Klub
kb
Tatrancov. 
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Premiéru mal Deň tatranských nosičov
Štvordňový maratón podujatí Dní mesta Vysoké Tatry uzavrela
sobota. Nevšedný program v interiéri, ale aj exteriéri Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci návštevníkom priblížil
nosičský život, mohli si pozrieť, ako sa správne uväzuje náklad
na krošňu, ba dokonca si ju aj vyskúšať na vlastnom chrbte.

Na snímke nosičské legendy – Š. Bačkor, V. Beránek, L. Kulanga, P.
Petras a známy dokumentarista, ktorý má s nosením tiež svoje skúsenosti, P. Barabáš (zľava).

Predpoludnie sa začalo posvätením nosičských krošní
a úvodným slovom ostrieľaného nosiča, chatára Rainerovej útulne, Petra Petrasa, ktorý poslucháčom porozprával
o svojich nosičských začiatkoch, rekonštrukcii najstaršej
chaty v Tatrách a zaspomínal
aj na kamarátov, ktorí už medzi
nami nie sú. „S prvou vynáškou
som šiel na Chatu kpt. Nálepku,
dnešnú Zamkovského chatu.
Nabalil som si päťdesiatsedem
kíl, dodnes si to pamätám, boli

R. Heštera a P. Petras pri uväzovaní nákladu
na krošňu.

to škatule plné frankfurtských
párkov, a, samozrejme, neznalý
toho, ako sa má poriadne nabaliť
náklad, všetko ma ťahalo doza
du. Hore som sa nakoniec dostal
doslova po štyroch,“ podelil sa
s prítomnými. Priznal sa tiež, že
do Tatier ho priviedla oná túžba
po slobode: „Chcel som prestať
byť chlapcom, žiakom, túžil
som stať sa chlapom. Nosičská
práca je ukážkovým príkladom,
ako sa postupne z chlapca stáva
chlap...“ Za mladšiu generáciu vysokohorských nosičov sa
o svoje zážitky podelil Štefan
Bačkor, ktorý svojím rozprávaním pri Švajčiarskom dome zaujal aj mnohých okoloidúcich.
No a tí, ktorým zvedavosť nedala, na vlastnej koži mohli okúsiť, aký je to pocit, naložiť si
na plecia tridsať- či až sedemdesiatkilový náklad.
V príjemnej atmosfére
Sherpa caffe sa stretli
priatelia a známi rovnakej krvnej skupiny
so vzťahom k horám
a prírode. Nechýbala
veselá nálada, dobrá
káva, no najmä nebola núdza o množstvo
zaujímavých informácií.
mp

Zdá sa, že nosičské remeslo bude mať
v Tatrách svojich pokračovateľov...

Rok 2018 prial cestovnému ruchu v Tatrách
(dokončenie zo str. 2)

turisti, po nich tradične nasledujú turisti z Čiech a Poľska.
Záujem je aj z radov maďarských a nemeckých turistov.
Región zaznamenal pokles
ruských turistov, ktorých však
nahradili ukrajinskí turisti
(z dôvodu priameho leteckého spojenia, ako aj zrušenia
vízovej povinnosti.) Celkový
trend rastu obsadenosti za celú
Slovenskú republiku bol +3,87
%, v Regióne Vysoké Tatry to
bolo o +2,47 %. Boli využívané
kapacity rôznych typov uby-

tovacích zariadení, čo len potvrdzuje rôznorodosť klientely,
ktorá región Vysokých Tatier
navštevuje. Tradične najsilnejšie mesiace zostávajú júl
a august (letná sezóna) a mesiace zimnej sezóny. Je veľmi
potešiteľné, že Región oslovuje
aj v tzv. „mimosezóne“, teda
v mesiacoch apríl – máj a september – november. Vo všetkých týchto mesiacoch región
zaznamenal oproti roku 2017
nárasty. „Veľmi nás teší, že
spolupráca samospráv a pod
nikateľov, kvalitné služby

a podpora ministerstva do
pravy a výstavby sa odzrkad
ľujú v narastajúcich číslach
a teda náročná práca všetkých
v regióne má zmysel. Dnes to
už nie je len o Vysokých Tat
rách, ale o Tatrách ako takých.
Úzka spolupráca s OOCR Lip
tov na viacerých projektoch
zvyšuje povedomie o Tatrách
v zahraničí a z narastajúcich
čísel sa tešia nielen naše dva
regióny a kraje, ale aj Sloven
sko. Oblastná organizácia ces
tovného ruchu Región Vysoké
Tatry pripravila počas celého

roka množstvo športových
aj kultúrnych podujatí, ktoré
ocenili domáci aj zahraniční
návštevníci. Všetky poduja
tia sa tešili vysokému záujmu
a sme radi, že plynule doplnili
športové aktivity dovolenká
rov. Správne nastavené mar
ketingové aktivity podporili
RVT na zahraničných trhoch
a oslovili klientov regiónu,
v ktorom žijeme a sme naň
hrdí,“ spomenula Veronika
Littvová, výkonná riaditeľka
OOCR RVT.
OOCR RVT
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Hudba, tanec, emócie
Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici dosiahli pod vedením
Adriany Rusnákovej a Aliny Rudickej výborné výsledky na okresnej i celoslovenskej súťaži. Jedinečné spojenie hudby a scénickej choreografie zanechalo v porotcoch a divákoch silný zážitok.
Prvou súťažou, ktorú tento
mesiac absolvovali, bola celoslovenská tanečná prehliadka
v Košiciach. Súťaže s názvom
Pohyb bez bariér sa zúčastnilo 12 žiačok 4. ročníka Základnej umeleckej školy (ZUŠ),
ktoré vedie Adriana Rusnáková v rámci tanečného súboru
ArtDanse pri umeleckej ško- merčných moderných tancov reografia Body love bola ocenele. V kategórii modrený tanec svojim lyrickým podtónom.
ná ako najlepšia v daný súťažný
Minulý týždeň reprezento- deň. Tímea Polorecká a Emma
získali s choreografiou Body
love druhé miesto, v kategórii vali školu a mesto na trojdňo- Slaninová sa so sólovým taOpen obsadili tanečným pred- vej okresnej súťaži Deň tanca, nečným vystúpením umiestnili
stavením s názvom Počkám si kde dievčatá zatancovali podľa v striebornom pásme. Vystúna zázrak taktiež krásne druhé dvoch choreografií Adriany penia Aliny Rudickej sa dostali
miesto. Sólo tanec s choreogra- Rusnákovej. Kvalitné spojenie v taktiež silnej konkurencii škôl
fiou Slobodná zatancovala Tí- hudby, choreografie, kostýmov, a tanečných súborov do striemea Polorecká, ktorá si z tejto pohybu a emócií zabezpečili borného a bronzového pásma.
Ocenenia zo súťaží sú výsledceloslovenskej súťaže odniesla 4. tanečnému súboru ArtDanse
miesto. Jednotlivé choreografie postup do zlatého pásma a na kom vytrvalej práce pedagógov
predstavujú originálne scénické krajské kolo, ktoré sa uskutoční a odhodlania žiačok. Nová učitance, ktoré sa odlišujú od ko- budúci mesiac v Poprade. Cho- teľka tanca Adriana Rusnáková

Región Vysoké Tatry – TOP región
nielen na dovolenku, ale aj na prácu
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké
Tatry pre vás pripravili sériu
podujatí zameraných na problematiku zamestnávania. V cestovnom ruchu je táto téma
obzvlášť dôležitá, nakoľko najdôležitejším produktom, ktorý
hotel či reštaurácia ponúka, je
kvalita ľudí, ktorí v ňom pracujú. Kde ich však hľadať, keď
je ľudí málo? A keď nejakých
nájdete, ako a kde ich zaškolíte,
aby spĺňali vaše štandardy?
Aj výsledky strategickej štúdie z roku 2018 potvrdzujú tento fakt, kde viac ako polovica
členov ZCR a OOCR by ocenila vzdelávacie aktivity a takmer
40 % členov si želá podporu
pri získavaní zamestnancov.
Na základe týchto dôvodov
pre vás pripravujeme podujatia,
ktoré majú za cieľ:
Raňajky so zamestnávateľmi
Predstaviť zamestnávateľom
služby Úradu práce a poskytnúť
užitočné informácie v súvislosti
s mobilitou pracovnej sily (v spo
lupráci s ÚPSVaR Poprad).
Burza práce
Zvýšiť povedomie o atrakti

vite zamestnávateľov v Regióne
Vysoké Tatry medzi potenciál
nymi pracovníkmi aj zo širšieho
okolia (v spolupráci s ÚPSVaR
Poprad).
Praktické školenia a softskills
Zvýšiť kvalitu pracovníkov
v gastro a ubytovacích zaria
deniach (recepcie, obchodné
oddelenia, kuchári, barmani,
wellness pracovníci) cez školenia
na mäkké a praktické zručnosti.
Téma zamestnávania rezonuje celým Slovenskom, nielen
v cestovnom ruchu, preto veríme, že oceníte pripravované
podujatia. S bližšími informáciami vás budeme informovať
vždy v predstihu.
Účasť na podujatiach je bezplatná a je určená členom
OOCR RVT a ZCR VT. Ak
vás táto téma oslovila, radi
na podujatiach privítame aj záujemcov o členstvo.
Tieto podujatia organizuje
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry v spolupráci s Združením cestovného ruchu Vysoké
Tatry s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
ZCR

trénovala deti v súkromnej tanečnej škole. Hoci v umeleckej
škole pôsobí len od septembra,
jej žiačky už za krátky čas dosahujú výsledky na súťažiach,
úspechy na vystúpeniach
a podujatiach, kde čoraz častejšie vystupujú. „Som rada, že zá
ujem o tanec narastá. Tanečnú
máme len dvakrát do týždňa,
takže veľké zázraky som nemoh
la očakávať. No naša snaha už
priniesla svoje ovocie. Pre žiačky
je to obrovská skúsenosť vystu
povať na veľkom javisku, kde
sa naučia napríklad aj to, ako
bojovať s trémou. Dôležité je, že
ich to baví. Nie je to len o pohá
roch, ktoré na súťaži získame.
Je to aj o spolupráci, utužovaní
kolektívu, zážitkoch. Na súťaže
nechodíme len s vidinou zvíťa
ziť, ale aj s cieľom zažiť niečo
nové, pekné, čo ich motivuje
do ďalšej práce,“ zhodnotila A.
ZUŠ kb
Rusnáková. 

Smokovec opäť ukázal svoje kvality
Dňa 15. marca sa v Banskej Bystrici konal 5. ročník celoslovenskej prezentačno-súťažnej výstavy kuchárov a cukrárov
Gastro Cup - Memoriál Jána Michnu. Na prestížnu súťaž sa
podarilo postúpiť aj žiakovi a majstrovi odbornej výchovy
zo Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci,
ktorí pre školu a mesto získali dve významné ocenenia.

Zúčastniť sa súťaže nebolo vôbec jednoduché. Súťažiaci z celého Slovenska
mali za úlohu zostaviť recept
na základe jednej vopred
predstavenej suroviny. Len
12 účastníci, ktorí predstavili najzaujímavejšie receptúry, postúpili na súťaž v srdci
Slovenska. Tohtoročnou novinkou bola súťaž Majster
odbornej výchovy. Tej sa
za Vysoké Tatry zúčastnil Miroslav Michaľák, ktorý naposledy súťažil zhruba pred 12
rokmi, ešte ako žiak smokoveckej školy. Spomedzi piatich majstrov, ktorí postúpili
v rámci Slovenska, sa umiestnil na 2. mieste. Zahanbiť
sa nedal ani Dárius Šlosár,
žiak II. A, ktorý v kategórii
kuchár junior získal skvelé
3. miesto. Súťažil v silnej konkurencii, ktorú tvoril výber
12 žiakov z celej republiky.
„Úlohou súťažiacich bolo vy
myslieť zaujímavú receptúru
na jahňaciu kotletu. K tejto
surovine sme museli podľa

SOŠ

sezónnosti a vhodnosti zladiť
prílohu, ktorú sme pripravili
s využitím moderných tren
dov či tepelných úprav. Vyu
žívali sme regionálne suroviny
ako napríklad likér z borovice
limby, aby výsledné jedlo bolo
čo najviac tatranské. Náš žiak
si dosť nepekne porezal ruku,
no aj napriek úrazu zvládol
pripraviť jedlo s jednou rukou
a obsadiť 3. miesto. Sme radi,
že sme spravili dobré meno
škole aj Tatrám,“ povedal
majster Miroslav Michaľák.
Najbližšiu súťaž Tatranský
kuchár absolvuje so žiakmi
kb
na Štrbskom Plese.
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„Vrcholový šport naučí človeka byť aj porazený...“
V rámci cyklu stretnutí organizovaných v priestoroch Múzea tatranskej kinematografie
a fotografie šlo o druhý takýto večer. Niesol názov Staré lyže a hosťom bol tentoraz bývalý
reprezentant v bežeckom lyžovaní Peter Mlynár, ktorý sa vo štvrtok podvečer 14. marca
s hosťami Vily Alica podelil najmä o svoje športové zážitky a skúsenosti.
Úspešný slovenský prede som sa rozhodol ukončiť
tekár vyrástol v lyžiarskej
profesionálnu kariéru.“
rodine, čo do istej miery
Niekdajší národný reurčovalo jeho vzťah k poprezentant
porozprával
hybu, športu, k lyžiam.
takisto o úskaliach, ktoJeho bežecké začiatky sa
ré so sebou prináša dráha
spájajú so športovým kluprofesionálneho
športu,
bom v Gerlachove, ktorý
ale aj o radostiach, ktoré
je jeho rodnou obcou, no
sú tiež jej súčasťou. Podľa
ako starší žiak už pôsoMlynárových slov bežecké
bil vo vysokotatranských
lyžovanie u nás zažíva mokluboch. Po tom, ako bol
mentálne menšiu krízu – je
Figová z Múzea tatranskej kinematografie
zaradený do reprezentácie I.a fotografie
menej detí, ktoré sa tomuto
s hosťom večera P. Mlynárom.
a vrcholového strediska,
športu venujú, a teda aj meprestúpil do ŠKP Štrbské Pleso. ne. K prvým veľkým zážitkom nej tých, ktoré v ňom vynikajú
„Najťažšie to bolo hlavne v za dozaista patrilo, keď sa mu (čo je však celospoločenský
čiatkoch, keď som musel doká podarilo splniť kritériá na štart problém, netýka sa len behu
zať skĺbiť školu a tréningy, ktoré na pre neho prvej olympiá- na lyžiach), a aj zo strany štátu
si vyžadovali naozaj veľa času. de v kanadskom Vancouveri, to s ich podporou nie je vždy
Vymeškávanie v škole a potom kam sa veľmi tešil. „Bol som jednoduché. Beh na lyžiach je
to dobiehanie bol vždy veľký na troch olympiádach, ktoré si celkovo fyzicky, ale aj technicproblém,“ priznal sa Mlynár. veľmi cením – prvýkrát to bolo ky náročný šport, pri ktorom je
Vyštudovaný učiteľ telesnej vý- vo Vancouveri v roku 2010, ďalej však okrem tvrdého cieľavedochovy tiež prezradil, že ako die- v Soči a naposledy pred rokom mého tréningu dôležitý talent
ťa nebol zďaleka najlepší, nevy- v Pjongčangu, kde sa mi podaril – čo takisto platí v prípade všethrával všetky preteky a v rámci aj najlepší výsledok, skončil som kých športov, nielen bežeckého
umiestnení sa posúval postup- na 23. mieste. Po tejto olympiá lyžovania. „V rámci vrcholového

športu, napríklad na olympiá
dach, sa stretáva naozaj elita.
Hoci som v rámci kontinentál
nych pohárov a medzinárodných
pretekov častokrát mal dobré
umiestnenia, aj som povyhrával,
vo svetovej konkurencii to bolo
celkom inak. Absolvovať prvé
sklamania, uvedomiť si, že aj na
priek tvrdej drine sa ten úspech
nedostavil, bolo ťažké. Niektoré
sklamania boli naozaj veľké.“
Mlynár sa aktuálne snaží
športovať najmä v takom rozsahu, aby mu bežky robili čo
najväčšiu radosť, navštevuje
lokálne preteky, aj keď vnútorne ostáva pre neho najväčším
životným športovým zážitkom
práve ostatná olympiáda. No
ako dodal: „Presadiť sa na sve
tovej úrovni – či herec, či mu
zikant, alebo športovec – je ne
smierne náročné. Za úspechom
stojí veľa driny, veľa talentu,
no treba mať aj vytvorené pod
mienky, aby sa človek mohol
posúvať vpred. Napokon, šport
je vždy odrazom spoločnosti,
tej-ktorej krajiny.“
mp

Svetový deň vody 2019
Každoročne 22. marca si svet pripomína, aké dôležité a nenahraditeľné
miesto má v živote každého z nás voda. Prvýkrát bol Svetový deň vody
vyhlásený valným zhromaždením Organizácie Spojených národov
(OSN) v roku 1992 počas brazílskej konferencie o životnom prostredí.
Témou a mottom tohto ročníka snahe získať zdravotne bezpečnú
je „Leaving no one behind“ („Nene vodu čelia diskriminácii z rôznych
chať nikoho bokom/brať na každého dôvodov (napr. pohlavie, rasa,
ohľad“), ktoré vychádza z myšlien- národnosť, náboženstvo, jazyk,
ky, aby voda na Zemi bola pre všet- ekonomický a sociálny stav, rast
kých. Smutnou pravdou súčasnosti populácie, zmena klímy, konflikty,
je, že viac ako dve miliardy popu- migrácia, nútené vysídľovanie...).
Kvalita vody ovplyvňuje takislácie trpí akútnym nedostatkom
pitnej vody alebo k nej dokonca to naše zdravie. Úrad verejného
nemá ani prístup. Pričom práve to zdravotníctva Slovenskej republije jedným z hlavných atribútov za- ky (ÚVZ SR) a regionálne úrady
chovania verejného zdravia. Rezo- verejného zdravotníctva na Slolúcia valného zhromaždenia OSN vensku majú za cieľ zvyšovať zdraz roku 2010 uznala „právo na bez votnú bezpečnosť pitnej vody z vepečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu rejných vodovodov a tým zlepšovať
ako ľudské právo, ktoré je podmien zdravie obyvateľstva. Zlepšenie
kou plnohodnotného života a uplat kvality vody možno dosiahnuť jej
ňovania všetkých ľudských práv“. monitoringom, tvorbou právnych
Toto právo umožňuje každému predpisov v tejto oblasti, vyhodnobez diskriminácie prístup k bez- covaním rizík a vplyvov na zdravie
pečnej vode v dostatočnom množ- človeka, monitorovaním chorôb
stve na osobnú spotrebu a domáce súvisiacich s vodou, výmenou skúpoužitie. Aj napriek mnohým pok- seností odborníkov, výskumom
rokom a vymoženostiam, ktoré sú a mnohými ďalšími činnosťami vebežnou súčasťou nášho moderného dúcimi k ochrane, podpore a rozsveta, mnohé skupiny obyvateľstva voju verejného zdravia.
sú často prehliadané a vo svojej
ÚVZ SR a mp

Pitná voda vo Vysokých Tatrách
Tatranské zdroje vody sú nízko mineralizované, teda mäkké
vody. Z hľadiska mikrobiologických ukazovateľov sa vyznačujú
veľmi dobrou kvalitou. Zásobovanie v Tatrách sa však vyznačuje
veľkými výkyvmi v spotrebe vody odberateľmi, preto je dôležité
mať naakumulované dostatočné množstvo vody vo vodojemoch.
Voda pre Tatranov sa získava z podzemných aj povrchových
zdrojov – podzemné vodné zdroje sa upravujú len dezinfekciou
vo vodojemoch alebo odkysľovaním, povrchové vodné zdroje sú
upravované filtráciou kremičitým pieskom, následne sú dezinfikované a dodávané do verejnej siete.
Smokovce: vodovod je zásobovaný kombináciou podzemných
a povrchových vôd. Starý, Horný a Dolný S. získavajú vodu z prameňov v Starom Smokovci. Nový Smokovec je zásobovaný kombináciou prameňa Nový Smokovec a úpravne vody s odberom
z potoka Štiavnik v Novom Smokovci.
Tatranská Lomnica: vodovod je zásobovaný kombináciou
podzemných a povrchových vôd a je súčasťou skupinového
vodovodu Tatranská Lomnica-Stará Lesná. Vodovod S. Lesná je
zásobovaný upravenou povrchovou vodou zo Studeného potoka, ktorá sa upravuje v úpravni vody Tatranská Lesná. Odtiaľ je
v prípade znížených výdatností podzemných vodných zdrojov
napájaný aj vodovod T. Lomnica. Ako podzemné vodné zdroje
pre T. Lomnicu sa využívajú dve lokality – Západné a Východné
pramene.
Tatranské Matliare: vodovod je zásobovaný z podzemných
vodných zdrojov, pričom voda je upravovaná odkysľovaním
na mramorových filtroch a dezinfekciou.
Štrbské Pleso: vodovod je zásobovaný z dvoch úpravní vôd –
Štrbské Pleso – odber z potoka Mlynica, Popradské Pleso – odber
z rieky Poprad.
Tatranský skupinový vodovod: pre obce Nová Lesná, Veľký
Slavkov a Mlynica – zásobovanie z podzemných vodných zdrojov
v lokalite Žakovská Poľana, pričom voda je upravovaná odkysľovaním a dezinfekciou. 
mp (zdroj informácií PVPS, a. s.)
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v s kr at k e
Vo veku 86 rokov zomrel
v jeho rodnom Kežmarku Michal Šoltýs – legenda slovenského lyžovania, popredný zjazdár,
tréner, významný funkcionár
a organizátor zjazdárskych pretekov, technický delegát medzinárodných pretekov FIS, otec
bývalých československých reprezentantov v zjazdovom lyžovaní Jany Gantnerovej-Šoltýsovej a Michala Šoltýsa ml. a starý
otec niekdajších slovenských reprezentantov v zjazdovom lyžovaní Ivana Šoltýsa a Jany i Petry
Gantnerových.
Primátor mesta Ján Mokoš
spolu s prezidentom SR Andrejom Kiskom privítali vo Vysokých Tatrách takmer 50 ukrajinských žien a detí, ktoré vojna
pripravila o manželov a otcov.
Rehabilitačný tábor pre siroty a vdovy im pomôže aspoň
na chvíľu zabudnúť na konflikty
v ich krajine.
Popradčan Peter Hámor opäť
odlieta do Himalájí. Jeho cieľom
je siedma najvyššia hora sveta Dhaulágirí (8 167 m n. m.),
na ktorú vystúpil aj v máji 2017,
kedy daným výstupom ako prvý
Slovák skompletizoval Korunu
Himalájí – vystúpil na všetkých
14 osemtisícoviek. Tentoraz sa
na expedíciu vydá s rumunskými himalájistami Horiom Colibăşanom a Mariom Ghanom.
Plánujú ako prví vystúpiť severozápadným hrebeňom.
Koncom minulého roka
predložilo ministerstvo životného prostredia návrh zálohovania PET fliaš a plechoviek
ako účinného nástroja v boji
proti odpadu, keďže na slovenský trh sa ročne uvedie približne
miliarda plastových fliaš. Návrh
zákona o zálohovaní je v súčasnosti v legislatívnom procese,
platiť by mal od roku 2020, pričom podľa prieskumu je drvivá
väčšina obyvateľov Slovenska
za tento krok fungujúci napr.
v Nemecku, Litve, Chorvátsku,
Srbsku či v severských krajinách.
„Goralský rýchlik“ – rýchlostný lyžiar Michal Bekeš opäť
zvíťazil v pretekoch Red Bull
Homerun v Bosne a Hercegovine, ktoré sú kombináciou masového behu k lyžiam a extrémneho zjazdu dole kopcom.
(pokračovanie na str. 12)

Spravodajstvo

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2018
Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

5 920 215

z toho: bežné príjmy mesta

5 772 070

bežné príjmy RO

148 145

Bežné výdavky spolu

5 580 908

z toho: bežné výdavky mesta

4 179 442

bežné výdavky RO

1 401 466

Bežný rozpočet

339 307

Kapitálové príjmy spolu

942 021

z toho: kapitálové príjmy

942 021

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

1 162 740

z toho : kapitálové výdavky mesta

1 142 209

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

20 531
- 220 719

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

118 588

Vylúčenie z prebytku

- 392 323

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 273 735

Príjmy z finančných operácií

524 622

Výdavky z finančných operácií

172 880

Rozdiel finančných operácií

351 742

Príjmy spolu

7 386 858

VÝDAVKY SPOLU

6 916 528

Hospodárenie mesta

470 330

Vylúčenie z prebytku

-392 323

Upravené hospodárenie mesta

78 007

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 Zákona sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 147 EUR,
a to na :
dopravné žiakov v sume 1 886 EUR
podporu inkluzívneho vzdelávania v ZŠ
s MŠ D. Smokovec v sume 498 EUR
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo ur
čené na kapitálové výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 870 000
EUR, a to na :
vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk a na vybudovanie a rekonštrukciu prístupových komunikácií ku kontajnerovým stojiskám
v sume 279 660 EUR
výstavbu Požiarnej zbrojnice v T. Lomnici
60 000 EUR
na projekt „Zvýšenie bezpečnosti v meste V.
Tatry – kamerový systém“ v sume 10 160 EUR,
nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného daru od Národnej banky Slovenska podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 Zákona v sume 2 000 EUR
na vybudovanie dopadových plôch pod fitness
strojmi na workout ihrisku v T. Lomnici
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v sume 38 119 EUR,
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4
a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu v sume 118 588 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
Zákona, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR, miestneho poplatku za rozvoj a účelového daru v sume 392 323 EUR bol v rozpočtovom
roku 2018 vysporiadaný z:
rezervného fondu 273 735 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 351 742
EUR, bol použitý na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 273 735 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.
1 písm. c) Zákona v sume 78 007 EUR, navrhujeme použiť na:
tvorbu fondu „Rekonštrukcia vily Alica v S.
Smokovci“ 4 028 EUR
tvorbu rezervného fondu vo výške 73 979
EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme
skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 73 979 EUR.
Kompletný materiál je umiestnený na stránke mesta www.vysoketatry.sk
Spracovala:
Ing. Mária Fábryová
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Aktuality z kultúry a športu
Uplynulé týždne sa niesli najmä v znamení príprav a realizácie Dní mesta Vysoké Tatry. Seriál kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí pre všetky vekové kategórie ponúkol
ochutnávku niekoľkých zaujímavých akcií, v rámci ktorých svoju tradíciu začal písať deň venovaný tatranským nosičom.
Dni mesta Vysoké Tatry boli
veľmi náročné z hľadiska organizačnej prípravy i samotnej realizácie, pretože boli navzájom
veľmi odlišné. „Kým jeden deň
sme trávili vo výstavnej sieni,
hneď na druhý deň sme sa ocitli
na lyžiarskom svahu, tretí deň
na pódiu kongresovej sály a štvr
tý deň zase v exteriéri. Mali sme
množstvo úloh a naozaj nám to
dalo poriadne zabrať. Dúfam
však, že to bolo k spokojnosti ši
rokej verejnosti,“ vyslovil sa vedúci oddelenia kultúry a športu
Ján Bendík.
Popri tom však pracovníci
oddelenia museli venovať čas
aj ostatným povinnostiam. Medzi tie patrila príprava odborných posudkov pre predsedov
mestských výborov a členov komisie na grantový systém realizovaný v rámci participatívneho
rozpočtu Hory nápadov.
Zároveň sa v Liptovskom
Mikuláši uskutočnilo prvé zasadnutie organizačného výboru
Národného výstupu na Kriváň.
„Riešili sme napríklad aj to,
ako bude vyzerať odznak, aký
na ňom bude motív, text, ďalej

sme riešili povolenie od Štátnej
ochrany prírody a pri tej príleži
tosti sme dostali aj plaketu Klubu
slovenských turistov (KST) za dl
horočnú spoluprácu pri príprave
a organizačnom zabezpečovaní
tohto významného podujatia,“
uviedol Bendík. Na organizovaní tejto akcie sa mesto Vysoké
Tatry strieda s Liptovským Mikulášom. „Hoci hlavným uspo
riadateľom je KST, mesto Vysoké
Tatry je každý druhý rok gestorom
podujatia. A tak je tomu aj tento
rok. V praxi to znamená, že z na
šich zdrojov zabezpečujeme kom
plet celý ceremoniál slávnostného
ukončenia tohoročného výstupu
na Kriváň, ktorý sa uskutoční
17. augusta o 18.00 hodine v Rač
kovej doline.“
Tatranskí kultúrni referenti
takisto doťahovali s predsedom
Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Miroslavom Bielikom
4. ročník medzinárodného literárneho festivalu Tatranská
literárna jar. Bude trvať až štyri
dni, od 11. do 15. apríla, pričom
tento ročník bude výnimočný
najvyššou medzinárodnou účasťou – Tatry navštívia autori až

zo siedmich krajín: Slovenska,
Česka, Poľska, Ukrajiny, Srbska,
Rumunska a Maďarska.
V rámci športu za vrcholné podujatie uplynulých dvoch
týždňov možno určite považovať
druhé finálové kolo žiakov v obrovskom slalome Pohár primátora Vysokých Tatier na Štrbskom
Plese. „Pretekov sa zúčastnilo
päťdesiat detí, teda o čosi viac ako
v prvom kole, no stále by to mohlo
byť lepšie, vzhľadom na tri zák
ladné školy, ktoré v meste máme.
V lete by sme chceli s Lyžiarskym
klubom Tatranská Lomnica pri
praviť koncept, ako by sme na toto
podujatie pritiahli viac detí a mo
tivovali ich na lyžovanie,“ prezradil Peter Végh, referent pre šport.
Pri príležitosti mesiaca knihy tatranská knižnica usporiadala niekoľko podujatí, a to najmä
pre detských čitateľov. V rámci
pravidelnej informatickej prípravy sa deti z MŠ Vyšné Hágy a MŠ
Nový Smokovec mohli dozvedieť
zaujímavé informácie zo zákulisia vzniku kníh, no nielen to.
Pre pacientov z Národného ústavu v Dolnom Smokovci a Kúpeľov Horný Smokovec sa uskutočnili exkurzie v knižnici a pre
malých Tatrancov boli na programe spoločné čítania populárnych
príbehov, vedomostné kvízy ako
aj besedy s autormi.

OKaŠ a mp

Medzinárodná spolupráca
horských záchranár o v
Projekt realizovaný vďaka európskemu programu Erasmus+, ktorého cieľom bola spolupráca
horských služieb rôznych štátov, trval rok a pol. Posledné stretnutie záchranárov z Chorvátska, Slovenska a Španielska sa konalo vo Vysokých Tatrách. Počas týždňového kurzu sa venovali metodickým postupom a záchranným technikám v zimnom vysokohorskom teréne, no
oboznámili sa i s rozdielnou organizáciou záchranných zložiek v jednotlivých štátoch.
Ako povedal predseda Tatranskej horskej služby okolí. V Chorvátsku sme sa venovali v rámci spoloč
- dobrovoľného zboru (THS –DZ) Jaroslav Švorc, ného projektu jaskynnej záchrane a záchrane vo veľ
do projektu sa chceli zapojiť s tými, ku ktorým majú kých stenách, v Španielsku sme sa zamerali najmä
jazykovo i regionálne najbližšie. „Na projekt však na vrtuľníkovú záchranu a na Slovensku máme pod
Poliaci ani Česi nereagovali. Zapojili sa doň Chorvá mienky ideálne na zimné lezenie a skitouring - na zá
ti a Španieli, čo nás prekvapilo vzdialenosťou, ako chranu v zime a vyhľadávanie v lavíne. My chodie
aj rozdielnym charakterom danej oblasti. Táto veľká vame lyžovať do Slovinska a Rakúska, ktoré máme
neznáma bola pre nás výzvou. Zadávatelia projektu bližšie, pretože u nás sú dobré podmienky veľmi krát
nás zvolili za koordinátorov. Pred rokom sme absol ko kvôli stredozemskej klíme. Tu je krásne prostredie
vovali prvé prípravné stretnutie na Štrbskom Plese, a dá sa tu liezť, lyžovať, je tu veľmi veľa možnosti a to
kde sme sa dozvedeli o rozdielnej organizácii jednot sa mi veľmi páči.“
Chorvátski záchranári pôsobia na báze dobrovoľlivých horských služieb. V každom štáte sa uskutoč
nilo jedno prípravné a hlavné týždenné stretnutie.“
níctva. Sú zastrešení vládnou organizáciou, ktorá
Medzinárodný projekt ako i týždenný pobyt im dáva verejnú autoritu a poskytuje im finančné
v Tatrách si pochvaľoval aj vedúci chorvátskej sku- zabezpečenie. Zhruba 1 000 členov chorvátskej
piny Marko Rakovac: „Koncept bol taký, že tri sku horskej záchrannej služby sa venuje najmä záchrapiny záchranárov z rôznych štátov ukázali ostatným ne vo vysokých stenách pohoria Velebit, v jaskyspôsoby záchrany a to najkrajšie, čo majú vo svojom
(pokračovanie na str. 15)
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avi z u j e m e
Pozemná lanovka Starý Smokovec – Hrebienok má v termíne
od 11. marca do 31. marca pozmenený grafikon. Premáva denne v čase od 8.30 do 16.30 (oproti
pôvodným 18.30).
V súvislosti s vyššie uvedenou
zmenou došlo takisto k úpravám
otváracích časov do Tatranského
dómu v štýle Baziliky sv. Petra
v Ríme spolu s Berniniho kolonádou, rovnako aj do Tatranskej
galérie ľadových majstrov. Od 11.
marca ich môžete navštevovať
v čase od 9.00 do 16.15 hod. Multimediálne predstavenia sa konajú o 13.45, 14.45 a 15.45 hod.
Tatranská galéria v Poprade
pozýva všetkých záujemcov o fotografovanie na jarný fotokurz
Digitálna zrkadlovka pre začiatočníkov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. apríla od 13.00
do 17.00 hod.
Podtatranské múzeum v Poprade poteší všetkých priateľov
botaniky a prírody, ktorí sa môžu
zúčastniť tvorivých dielní s názvom Naše dreviny v termíne
od 9. do 13. apríla v čase medzi
9.00 až 16.00 hodinou. Podujatie
sa uskutoční pri príležitosti Dňa
Zeme, ktorý si pripomíname
22. apríla. Tvorivé dielne priblížia návštevníkom morfologickú
a ekologickú rozmanitosť domácich listnatých a ihličnatých drevín. Zaujímavým spôsobom dopĺňa učivo prvouky, prírodovedy
na prvom stupni základných škôl
a učivo biológie 5. ročníkov ZŠ.
Podujatie je určené širokej verejnosti, rodinám s deťmi a školským kolektívom. Doba trvania
je 45 minút, vstupné je 1 euro.
V piatok 22. marca od 8.30
do 10.00 sa v ZŠ Vyšné Hágy
bude konať deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa uskutoční prehliadka priestorov školy
a ukážka vyučovacej hodiny.
Na prvom zo série koncertov
v hoteli Horizont Resort 6. apríla
sa hosťom predstavia Kandráčovci. Tešiť sa môžete na temperamentný i emotívny folklór,
strhujúcu atmosféru a skvelé
koncertné prevedenie. Podujatie
sa začne o 20.00 hodine. Vstupenky bez ubytovania sú v predaji v obmedzenom počte, cena
jednej je 25 eur.
Dňa 21. marca je na programe 1. etapa 12. ročníka obľúbených skialpinistických pretekov
Bokami Západných Tatier 2019.
Hlavné centrum podujatia bude
v Žiarskej doline a potrvá do soboty 23. marca.
mp
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Zástupcovia hotelov, reštaurácii, šéfkuchári a somelieri si
počas konferencie Horeca Manažment v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci prevzali prestížne ocenenia TREND
TOP. Podniky posudzovali počas roka hodnotitelia TREND-u,
ktorí ich navštevovali anonymne. V TOP 10 boli napr. Grand
Hotel Kempinski Štrbské Pleso,
Hotel Lomnica, Hotel Lesná
v Starej Lesnej, Wellness Hotel
Borovica Štrbské Pleso či Wellness Penzión Strachan Ždiar.
V dňoch 13. až 15. marca
sa Horská záchranná služba
(HZS) zúčastnila 21. ročníka
Medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej, požiarnej techniky a informačnej bezpečnosti
Security Bratislava 2019, ktorý
sa konal v priestoroch bratislavského Istropolisu. Ministerstvo
vnútra zriadilo vo vstupných
priestoroch veľtrhu informačné
centrum určené na prezentáciu
zložiek integrovaného záchranného systému – polície, hasičov
a HZS pre odbornú aj širokú verejnosť.
Dvaja psovodi HZS s mladými psami sa zúčastnili
štvordňového medzinárodného
kynologického kurzu v Poľsku.
Kurz bol zameraný na výmenu
skúsenosti pri výcviku mladých
psov počas denného a nočného
vyhľadávania zasypaných ľudí
v lavíne.
V utorok predpoludním bol
na tiesňovú linku HZS „18 300“
nahlásený pád skialpinistky
z Patrie smerom do Mengusovskej doliny. Nahlasovateľovi sa
so ženou po páde nepodarilo
nadviazať hlasový a pre hmlu
ani vizuálny kontakt, preto sa
po privolaní pomoci vybral
do žľabu za ňou. Po príchode
k nej okamžite začal s laickou
kardiopulmonálnou resuscitáciou. V krátkom čase sa dvojicu
podarilo lokalizovať z paluby
vrtuľníka, ktorého posádka
z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla záchranára HZS
a spoločne smerovali na miesto
nehody. Po vysadení v teréne
lekár spolu s horským záchranárom pokračovali v rozšírenej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek
maximálnemu úsiliu všetkých
zúčastnených, sa jej už pomôcť
kb
nedalo. 

Šport

Medzinárodné preteky horských záchranárov
V sobotu 30. marca sa uskutoční 18. ročník Medzinárodných pretekov Horských záchranných služieb – Memoriál
Vlada Tatarku a Petra Šperku.
Horskí záchranári a vodcovia
z rôznych krajín sveta si náročnými pretekmi, ktoré pozostávajú z disciplín ako lezenie
v ľade a na skale, kros (výšľap
a zjazd na lyžiach) a obrov-

ský slalom so záchranárskymi
transportnými saňami zmerajú sily v činnostiach, ktoré sú
súčasťou ich povolania a pripomenú si takto dvoch svojich
priateľov a kolegov – Vlada
Tatarku a Petra Šperku. Vlado
Tatarka zahynul v roku 2001
pri výstupe západným pilierom
Na Veľký Ganek. Bol jedným
z najznámejších postáv sloven-

ského horolezectva a skialpinizmu, horský vodca a záchranár.
Preteky sú aj spomienkou
na Petra Šperku – profesionálneho záchranára HZS, horského vodcu, ktorý bol iniciátorom
vzniku týchto pretekov. O život
prišiel v roku 2013 pri zákernom teroristickom útoku v základom tábore pod Nanga Parkb
batom. 

Majstrovstvá v behu na lyžiach
Viac ako 200 najlepších pretekárov z celého Slovenska a z krajín Vyšehradskej štvorky súťažilo
počas víkendu o majstrovské tituly. Súčasťou vrcholného podujatia Slovenského pohára v behu
na lyžiach boli aj vytrvalostné preteky kategórie FIS Cup a preteky olympijských nádejí V4 Olympic Hopes v dorasteneckých a juniorských kategóriách.
šie dorastenky obsadila v silPočas piatkového slávnost- nikou. O majstrovské tituly nej konkurencii 27 pretekárok
ného otvorenia v Kultúrnom zabojovali aj žiaci a dorastenci. 2. miesto Paulína Chudíková,
dome v Štrbe sa účastníkom V nedeľu preteky vyvrcholili tímová štafeta v zložení Peter
prihovorili hostia a slovenskí šprintom dvojíc voľnou tech- Žiška a Peter Mlynár obsadila
reprezentanti z tohtoročných nikou. Mladší žiaci súťažili so stratou 1 sekundy 3. miesto.
súťaží EYOF v Sarajeve, Sveto- klasickou technikou, starší
Podujatie sa uskutočnilo vďavej zimnej Univerziády Kras- žiaci, dorastenci a dospelí voľ- ka 70 člennému tímu dobrovoľnoyarsk a účastníci Majstrov- nou technikou. V tejto divácky ných rozhodcov zo Športového
stiev sveta v lyžovaní Seefeld atraktívnej disciplíne sa dvojice klubu Štrba v spolupráci s Ob2019. Po zložení sľubu boli 2 až 3-krát striedali na šprin- lastnou organizáciou cestovnéna sobotnom programe v areá- térskom okruhu dlhom od 500 ho ruchu Región Vysoké Tatry
li Štrbského Plesa vytrvalostné metrov do 1,4 kilometra podľa a obcou Štrba s finančnou podpreteky FIS Cup s hromadným vekovej kategórie. Na majstrov- porou Ministerstva dopravy
štartom v kategóriách muži 30 stvách sa darilo aj domácim a výstavby SR. 
kb
km a ženy 15 km voľnou tech- pretekárom. V kategórii mlad

Majstri lesníci a lesníčky
Lesníci sa po roku opäť postavili na štart
Venerovského memoriálu, ktorý preveril ich
kondíciu a presnú mušku. Dejiskom
55. ročníka Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou bol už tradične
športový areál FIS na Štrbskom Plese.
Preteky sú každoročnou spomienkou na lesného inžiniera Dimitrija Venerovského, ktorý zahynul počas Slovenského národného povstania.
Základnou myšlienkou vzniku pretekov bola
prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania musia
zvládať aj pohyb na lyžiach.
Viac ako sto pretekárov z radov lesníkov
zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska absolvovalo prvý deň beh na lyžiach so streľbou
zo vzduchovky, druhý deň obrovský slalom. Farby Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným
organizátorom podujatia, hájilo 14 pretekárov. Tí
získali viacero pódiových umiestnení. V celkovom poradí obsadil v dvojkombinácii oboch dní
v kategórii M1 (muži do 35 rokov) Michal Jurčo
druhé miesto, v kategórii M2 (muži 36 – 50 rokov) bol takisto druhý Marek Hudáček, ktorého
predstihol len celkový víťaz Ľubomír Machyniak.
V kategórii M3 (muži 51 – 60 rokov) zvíťazil Ľuboš Fabian pred Vladimírom Rusnákom. V ka-

ŠL TANAP

tegórii M4 (muži 61 – 70 rokov) si tretiu priečku
vybojoval Juraj Trnka a v kategórii M5 (muži
nad 70 rokov) si reprezentanti ŠL TANAP-u podelili všetky pódiové umiestnenia. Prvý skončil
Peter Šaling, druhý Jozef Fábry a tretí Mikuláš
Michelčík. Najstarším účastníkom pretekov bol
83-ročný Miroslav Sivčák, ktorý už po štyridsiaty raz hájil farby Lesov SR š.p. Banská Bystrica,
hoci tento rok iba v obrovskom slalome. Absolútnym víťazom Venerovského memoriálu a zároveň Majstrom lesníkom Slovenska sa stal štvrtý
rok po sebe Ľubomír Machyniak z Lesov SR š.p.
Banská Bystrica. Dvojkombináciu beh na lyžiach
so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom
medzi ženami najlepšie zvládla jeho manželka
Andrea Machyniaková, ktorá za svoj športový
kb
výkon získala titul Majsterka lesníčka.
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Veľká cena S lov e n s k a
Štrbské Pleso sa už 64. raz stalo dejiskom medzinárodných lyžiarskych pretekov v alpských disciplínach – v slalome a obrovskom slalome mužov a žien.
64. ročník Veľkej ceny Slovenska sa uskutočnil počas víkendu 9. a 10. marca na svahu Furkota. Tieto medzinárodné preteky
s bohatou históriou boli kedysi najväčšími
v Československu, niekoľkokrát boli súčasťou Svetového či Európskeho pohára
v alpských lyžiarskych disciplínach. Tohto
roku sa na štart postavilo viac ako 50 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny ale aj Islandu. V sobotu bol
na programe dvojkolový obrovský slalom
mužov a žien, v nedeľu si lyžiari zmerali sily
v technicky náročnejšom slalome.

Najrýchlejšou pretekárkou 64. ročníka
Veľkej ceny Slovenska sa stala Nátalie
Zouharova z Čiech.
D. Hlinka

Výsledky: Obrovský slalom: Muži: 1.
Vašulín Marek (CZ), 2. Baláž Filip (SK), 3.
Surkoš Ondrej (CZ). Ženy: 1. Zouharova
Natálie (CZ), 2. Saalová Kristína (SR), 3.
Zemanová Monika (CZ). Slalom: Muži: 1.
Kejval Martin (CZ), 2. Surkoš Ondřej (CZ),

Vydarená zimná olympiáda detí a mládeže
Športový sviatok nadaných žiakov – 9. ročník Zimnej Kalokagatie – sa
uskutočnil vo Vysokých Tatrách po druhý raz. V dňoch 12. a 13. marca
bolo Štrbské Pleso dejiskom športových súťaží školákov zo všetkých
kútov Slovenska, podujatia sa zúčastnilo 450 detí zo 110 škôl.
V utorok predpoludním podujatie slávnostne otvoril predseda Slovenskej asociácie športu
na školách (SAŠŠ) Marián Majzlik, ktorý vyjadril
svoju radosť z ďalšieho
úspešne zrealizovaného
ročníka Zimnej Kalokagatie. V rámci úvodného
ceremoniálu organizátori na pódiu privítali
tiež predsedníčku Olympijského klubu (OK)
Vysoké Tatry Máriu Jasenčákovú,
generálneho sekretára Slovenskej
lyžiarskej asociácie (SLA) Radovana Cagalu, prezidenta Slovenského
zväzu biatlonu (SZB) Tomáša Fuska, za Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Adrianu Mičkovičovú, starostu obce Štrba
Michala Sýkoru a ruského
atašé Nikitu Griščenka.
Olympijskú vlajku priniesli členovia OK Vysoké Tatry Viera Klimková,
Ľubomíra Ivanovská, Ján Klimko
a Jozef Kovařík. Pred začiatkom
súťaží olympijský sľub predniesli
dvaja zástupcovia žiakov – Alena
Gregušková a Andrej Ján Gavalier,
za rozhodcov vystúpil hlavný rozhodca lyžiarskych bežeckých podujatí Ján Marosi.
Počas dvoch súťažných dní si
mladí športovci zmerali sily v duchu fair play v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, biatlone, snowboardingu, bandyhokeji a premiéru
ako ukážkový šport malo v tomto
ročníku podujatia freestyle lyžovanie. Žiaci sa mohli zúčastniť tiež

Olympionik P. Hurajt a paralympionik D. Pitoňák pri zapaľovaní olympijského ohňa.

kultúrno-umeleckých súťaží: v rámci výtvarnej boli vyhlásené dve
témy – „Môj vzor, moja motivácia“
a „Mám rád zimné športy“, téma
fotografickej súťaže bola „Kalokagatia – zameranie na šport, kultúru
a umenie v symbióze s človekom
a prírodou“. Na stupne víťazov sa
postavili aj niekoľkí športovci ZŠ
v Tatranskej Lomnici. V bežeckých disciplínach vynikal najmä
Oliver Vrábel (kategória mladší žiaci), ktorý kilometrovú trať
absolvoval ako prvý a v šprinte
na 500 metrov obsadil krásne
druhé miesto. Spomedzi mladších žiačok skončila na druhej
pozícii Hana Chudíková (beh
na 1 km). Víťazstvo v behu na
2 kilometre dosiahla Tímea Polorecká (kategória staršie žiačky).
V zjazdovom lyžovaní prvenstvo
v obrovskom slalome patrí Tamare Dorkovej.
Ďalšie informácie o podujatí
sme vám priniesli na stránkach
Tatranského dvojtýždenníka už
pred niekoľkými týždňami (TD
mp
3/2019, str. 8).

3. Szadkowski Filip. Ženy: 1. Zemanová
Monika (CZ), 2. Labaštová Alena (CZ), 3.
Sawicka Aniela (PL). V kombinácii oboch
disciplín sa stali najlepšími pretekármi Surkoš Ondřej a Zouharová Natálie z Čiech.
kb


Zgodava najlepším
na pretekoch Masters
Prvý marcový víkend patril už ôsmy raz spomienke
na Jozefa Krasuľu staršieho – úspešného reprezentanta Československej, neskôr Slovenskej republiky
v zjazdovom lyžovaní.
Na jeho počesť sa na svahu
Furkota na Štrbskom Plese
uskutočnili lyžiarske preteky
v slalome a obrovskom slalome organizované Slovenskou
lyžiarskou asociáciou, SKI
Masters a Sport Club SAXE
TATRY.
Memoriál Jozefa Krasuľu st. bol súčasťou Svetového pohára veteránov FIS
Masters Cup – medzinárodných pretekov lyžiarov
nad 30 rokov. Na štart sa
oba dni postavilo zhruba
200 pretekárov. Najrýchlejším v sobotňajšom slalomovom kole bol v celkovom
poradí mužov v kategórii
od 31 do 55 rokov Jakub
Gajewski-Glodek z Poľska, tesne za ním sa
umiestnil Tatranec
Filip
Zgodava.
Domáci pretekár
Martin Legutky
obsadil 4. miesto.
Z prvenstva sa
v nedeľnom obrovskom
slalome
tešil Rakúšan Rainer
Herb, Filip Zgodava
bol opäť druhý a prvú
trojku uzavrel Rakúšan
Harald Fritz. Najrýchlejšou
pretekárkou
v oboch disciplínach
sa stala ich krajanka
– Rakúšanka Doris
Bergner. Minuloročný celkový víťaz Filip

Zgodava z TJ Vysoké Tatry sa
tohto roku tešil z dvojnásobného víťazstva v kategórii A3
(41 až 45 rokov), kde zvíťazil
v slalome a nesledujúci deň
v obrovskom slalome.
Predchádzajúce, 4. kolo
Slovenského pohára Masters
a Open v zjazdovom lyžovaní, sa uskutočnilo v polovici
februára v Ždiari – Bachledovej doline. Dvojdňové preteky v slalome a obrovskom
slalome pod záštitou TJ Vysoké Tatry boli Memoriálom
V. Krajňaka, kežmarského
reprezentanta v lyžovaní,
olympionika,
ktorý
zomrel v januári
2014 na následky
pádu na lyžiach
vo veku 86 rokov.
Finálové
preteky
veteránov
alpského lyžovania sa
uskutočnia
posledný marcový
víkend
(30. a 31. marca)
na Štrbskom Plese.
kb
Filip Zgodava vo svojej kategórii zvíťazil
v slalome i obrovskom
slalome, v celkovom
poradí obsadil oba dni
krásne druhé miesto.
Archív F. Zgodava
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svahoch andorrského Soldeu obsadila tretie miesto, celkovo jej v slalome patrí skvelé druhé miesto.
Týždeň mozgu je názov celosvetovej kampane, ktorej patril
týždeň medzi 11. až 17. marcom
a oslavuje sa od roku 1996. Vo viac
ako 60 krajinách sveta sa uskutočnilo množstvo podujatí na tému
mozog, jeho činnosť, výkonnosť,
fungovanie či zlyhávanie. Slovensko sa do nej zapojilo po dvanásty
raz. Záštitu nad touto kampaňou
má Slovenská alzheimerova spoločnosť (SAS), ktorá združuje ľudí,
ktorých sa táto choroba bytostne
dotýka, odborníkov pracujúcich
v oblasti výskumu, diagnostiky či
terapie, opatrovateľov starajúcich
sa o chorých. Cieľom SAS je vytvárať podmienky pre dôstojný život
pacientov, organizovať vzdelávacie
podujatia, propagovať najnovšie
poznatky z oblasti liečby ochorenia, ktoré má vo svete aktuálne stúpajúci trend.
Popradské líšky 17. marca zvíťazili vo štvrtom finálovom zápase
hokejovej extraligy žien nad MHK
Martin. Týmto svojím nedeľným
úspechom triumfovali 3:1 v sérii
hranej na tri víťazstvá, čím získali
titul majsteriek Slovenska.
Na Správu TANAP-u občania
každoročne hlásia nálezy zranených, podchladených alebo uhynutých netopierov. Najčastejším
miestom nálezov je už niekoľko
rokov oporný múr nadjazdu štátnej
cesty v Ružomberku. V prípade poklesu teploty pod -15 °C mali raniaky hrdzavé, zimujúce v puklinách
betónu, problém prečkať nepriaznivé podmienky. V rámci prevencie
preto Správa TANAP-u skúšobne
nainštalovala dve zateplené búdky,
ktoré sú prispôsobené potrebám zimujúcich netopierov.
Dňa 15. marca sa pracovníci
Mestského úradu v Starom Smokovci rozlúčili so svojou dlhoročnou
kolegyňou Oľgou Hricovou, ktorá
svojou svedomitou prácou pomáhala nielen kolegom, ale určite aj mnohým Tatrancom, ktorí si ju pamätajú
z pultu prvého kontaktu. Pani Olinke želáme na dôchodku veľa pohodových chvíľ a pevné zdravie.
V nedeľu 17. marca sa uskutočnil 10. ročník tradičných verejných
pretekov pre malých aj veľkých
Strachan Cup v Ždiari. Na po
dujatí, na ktorom nechýba ani medzinárodná účasť, súťažili lyžiari
všetkých vekových kategórií v obrovskom slalome (dĺžka trate 1 070
m) a v Super baby s extra traťou
dlhou 450 m. 
mp

Šport

Finále pretekov nepočujúcich lyžiarov
Deaflympionici už tradične ukončili zimnú sezónu finálovým kolom Deaf ski Eurocupu.
Aj v sezóne 2019 sa ho zúčastnilo reprezentačné družstvo Slovenskej republiky sluchovo
postihnutých, ktoré sa skladá z členov TJ Vysoké Tatry ON.
Finále lyžiarskych pretekov nepočujúcich
sa uskutočnilo v Rakúskom stredisku Gerlitz
od 8. do 10. marca. „Hoci celkové výsledky za sé
riu pretekov boli pre našich pretekárov negatívne
ovplyvnené neúčasťou na prvom kole vo Fran
cúzku (z dôvodu nedostatku financií), dosiahli
popredné umiestnenia. Okrem toho nás finále
pretekov v Gerlitz zastihlo v nedobrej zdravotnej
situácií, no i tak sa dvom našim pretekárom da
rilo umiestňovať na stupňoch víťazov. V slalome
sa Dávid Pristač umiestnil na druhom mieste.
Martin Legutky bojoval s mladými pretekármi
o 3. miesto, ktoré mu nakoniec ušlo len o 30 stotín
sekundy. Terka Pristačová obhájila v obrovskom
slalome ako aj v kategórii ženy ako juniorka
5. miesto,“ zhodnotil M. Legutky. V juniorskej
kategórii zvíťazil Dávid Pristač, ktorý si odniesol prvenstvo v kombinácii, zjazde a slalome.
Terka získala vo svojej kategórii juniorky prvé
miesta v štyroch disciplínach – slalom, obrovský
slalom, super obrovský slalom a kombinácia.
Martin Legutky ml. si z Memoriálu J. Krasuľu
– Medzinárodných pretekoch veteránov Masters na Štrbskom Plese odniesol vo kategórii
A4 v technicky náročnom slalome prvé miesto,
na Slovenskom pohári Masters v Žiari zvíťazil
a z Bachledovej doliny si odniesol druhé miesto.

Sériou pretekov DEAF Europacup, FIS a Masters uzavreli zimnú sezónu. Ďalej budú pokračovať letnou a jesennou časťou prípravy na vrcholné podujatie sluchovo postihnutých športovcov
roku 2019, ktorým je zimná Deaflympiáda, ktorá sa uskutoční 12. až 21. decembra 2019 v Talianskom Santa Katarína –Divalfurva.
kb

archív
M. Legutky

Spomienka na Maťa
Počasie v to marcové popoludnie sa zmenilo veľmi rýchlo a Tatry ukázali svoju druhú
tvár. Takmer celé osadenstvo Zbojníkov sa chystalo po pracovnom víkende z chaty dolu,
ešte sme si dali spoločný obed, vybavím si rozlúčkové žmurknutie odo dverí... O niekoľko desiatok minút sa však svet na chvíľu akoby zastavil.
Chlap ako hora, ktorého nezmáhali ani stovkové náklady, húževnatý, silný, poriadkumilovný detailista so širokým úsmevom. Nadšený
ochutnávač všetkého dobrého v chatovej kuchyni C a najväčší milovník ľudovej muziky v celej Veľkej Studenej.
Takto si na Martina spomínam.
Hoci sme sa museli naučiť používať
pri tvojom mene minulý čas, Maťo,
kdesi tam nad dolinkou na nás možno
dohliadaš. Aj po dvoch rokoch cestou
na Zbojníčku vždy na chvíľu zastavím
pod Generálom, pozriem na to miesto
a venujem ti myšlienku. Ale tiež poďakujem. Lebo tvoj náhly odchod je pripomienkou, že my všetci, čo sme tu, máme
stále veľa dôvodov na vďačnosť.
Kamaráti, kolegovia, blízki a tí, ktorí
ste Martina ľúbili, venujte mu tichú spomienku.
Ak jestvuje nebo, tak z kopcov je doň
isto blízko...
archív J. Hurajt
mp
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Infoservis

VPS Vysoké Tatry, s. r. o.
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie
Vedúceho prevádzky údržby miestnych komunikácií
a verejnej zelene Starý Smokovec.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického
smeru (v odbore dopravy, poľnohospodárstva-lesníctva,
ochrany životného prostredia)
- 3 roky praxe v oblasti technického zabezpečenia letnej
a zimnej údržby komunikácií a verejnej zelene
- odborná spôsobilosť v cestnej doprave
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť, komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania a životopis s označením „Výberové konanie“ je potrebné doručiť
na adresu: VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01
Vysoké Tatry
do piatku 29.03.2019 do 14,00 hod.
Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá oznámené
7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Ladislav Holík
riaditeľ spoločnosti

Medzinárodná spolupráca
horských záchranárov
(dokončenie zo str. 11)

záchranu, ktorá predstavuje viac
ako 60 % toho, čo robíme. Na to,
aby sme mohli byť záchranármi,
musíme absolvovať fyzicky veľmi
náročné previerky a až po troj
ročných skúsenostiach sa môžeme
sústrediť aj na horskú záchra
nu,“ dodal.
Na Slovensku na rozdiel
od ďalších dvoch štátov zúčastnených projektu nemáme more,
no máme krásne hory, ktoré
všetkým učarovali. Takmer všetci
členovia záchranárskych skupín
z Chorvátska a Španielska tu boli
prvý raz, no ako povedali – určite
sa tu radi vrátia. Ďalšie stretnutie horských služieb je plánované
na medzinárodných konferenciách ako napríklad ICAR, ktorý
sa tento rok uskutoční v Zakopanom. 
kb, mp

niach, na divokej vode, asistencii
na podujatiach a hľadaniu stratených osôb, na ktoré často využívajú drony.
„Tento týždeň bol pre nás sku
točne neuveriteľný. Po každej
stránke to bolo výborné – ľudia,
počasie, snehové podmienky. Ta
kéto projekty sú veľmi dôležité,
u nás v Španielsku na toľko snehu
nie sme zvyknutí, v Tatrách sme si
mohli precvičiť pre nás menej zná
me veci. V tomto ohľade sa máme
ešte čo učiť,“ doplnil náčelník
španielskej skupiny záchranárov
Jaime Gaiteiro, ktorý tiež prezradil, že hoci pohyb v ich domácich
kopcoch nie je natoľko technicky
náročný, problémom je obrovské
množstvo návštevníkov, a tým
aj zvýšený počet nešťastí. Zbor
španielskych záchranárov z obInzercia
lasti Madridu tvorí približne šesťdesiat mužov, podporovaní sú
Predám kvalitný leštený smrešpanielskou vládou. „Naša práca kový tatranský obklad perodrážku
zastrešuje jednak zásahy pri bež 3 €/m2, zrubový obklad – polguľaných požiaroch, jednak horskú tý, hranový aj dlážku na podlahy.
T. č.: 0908 234 866,
www.drevozrubyobklady.sk.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mest-

ský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478
04 59, www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.: +421(0)52 788 14
91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.sk. Ev. č.
MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na: w w w. v y s o k e t a t r y. s k

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č.
155/2019 na nájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte Primo (Dom služieb) Nový Smokovec. Bližšie informácie
na www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/478 04 36.
Obvodné zdravotné stredisko Štrbské Pleso
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
157/2019 na nájom nebytových priestorov Obvodné zdravotné
stredisko Štrbské Pleso. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk,
alebo na tel. čísle 052/478 04 36.

Ďakujeme všetkým priateľom, susedom aj známym,
ktorí sa prišli 28. februára 2019
rozlúčiť s našou milovanou zosnulou,
mamou, babkou a prababkou

PhDr. Martou Šimovou
na cintorín v Novom Smokovci.
Ďakujeme aj tým, ktorí písomnými a telefonickými
kondolenciami prejavili účasť na našom žiali.
Smútiaca rodina

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade s nariadením mesta č.2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu
a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry, Polesie
18. 04.
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček
18. 04.
aj pre bytový dom Jedľa
Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch
11. 04.
1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH
11. 04.
Nová Polianka
1 ks v areáli VÚCHP
11. 04.
Tatranská Polianka
1 ks na sídlisku
11. 04.
Tatranské Zruby
1 ks v areáli Vojenskej zotavovne
11. 04.
Nový Smokovec
1 ks pri Centrálnych garážach
11. 04.
Horný Smokovec
1 ks bytovka Zdravie
04. 04.
1 ks v areáli učilišťa
04. 04.
Dolný Smokovec
1 ks pri Požiarnej zbrojnici
04. 04.
Pod lesom
1 ks na starom sídlisku
04. 04.
1 ks na novom sídlisku
04. 04.
Hrebienok
1 ks pri horskom hoteli Hrebienok
18. 04.
Tatranská Lesná
1 ks pri Škole v prírode
11. 04.
Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy
04. 04.
1 ks pri veľkosklade zeleniny
04. 04.
3 ks pri centrálnych garážach
04. 04.
3 ks na sídlisku
04. 04.
1 ks pri dome Tri Duby
11. 04.
Tatranské Matliare
1 ks pri bytovkách
11. 04.
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách
11. 04.
1 ks pri materskej škole
11. 04.
1 ks pri Polesí

- 25. 04. 2019
- 25. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 25. 04. 2019
- 18. 04. 2019
-

11. 04. 2019
11. 04. 2019
11. 04. 2019
11. 04. 2019
18. 04. 2019

- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019

Táto služba odvozu zhromažďovania objemnejšieho odpadu
je pre domácnosti a podnikateľské subjekty bezplatná.
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

21.3. - 31.3. 2019

29

Starý Smokovec – Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

Premietanie krátkych analógových ﬁlmov o Tatrách
na premietačke MEOPTA OP 16 r. 1951 z archívu
múzea.

Vstupné: 2 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

30

09:00 h

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole
pri stanici TEŽ

predpredaj: 12 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

Finálové kolo Slovenského voltížneho pohára
na stacionárnom trenažéri vo všetkých vekových
kategóriách.

Vstup pre divákov
voľný

Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica, +421 905 436 993

23

10:00 h

HERO SEASON TROPHY TOUR
Tatranská Lomnica - lyžiarske stredisko

Preteky v obrovskom slalome určené pre verejnosť.
Štartovné: 10 €/ online - www.gopass.sk

Vstup pre divákov
voľný

Organizátor: Tatry mountain resorts, a.s., info@vt.sk

09:00-18:00

celý
mesiac
Ut.-Pi.: 09:00-16:00
So: 09:00-15:00

celý
mesiac
09:00-18:00

15:00 h

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

celý
mesiac

FK VYSOKÉ TATRY - TJ TATRAN
ĽUBICA

Vstupné: 6 €-9 €

09:00 h

Tatranská Lomnica - Hotel Sorea Titris,
kongresová sála

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

architektonických štúdií
s nápadmi na skvalitnenie
verejných priestranstiev
vo Vysokých Tatrách.

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

Vstup voľný

23

BAREL CUP

Expozície:

zo zbierok Tatranskej galérie.

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296, ku každej vstupenke 10 % zľava na konzumáciu
v Kaviarni a čajovni U Vlka a nákup v Galérii Tatranský šperk

ŠPORT
SOBOTA

Vstupné: 0,50 € - 2 €

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

Vstupné: 16 €

SOBOTA

Starý Smokovec

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Putovanie Slovenskom v galérii trick-artového umenia
a optických ilúzií.

Organizátor: Tricklandia, +421 911 733 840,info@tricklandia.sk,
www.tricklandia.sk

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava ľudových výrobcov Eduarda Hupku (tokárstvo),
Dagmar Kocianovej (ručné pletenie z vlny) a
Miloty Schusterovej (maľba na sklo).
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

Vstupné: 7 €

SOBOTA

Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 949 202 493

31

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

PREMIETANIE O TATRÁCH

17:00 h

PIATOK

PROGRAMY

NEDEĽA

KALENDÁR
PODUJATÍ

GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Tatranská Lomnica - bývalá práčovňa
Množstvo hier a atrakcií na jednom mieste.

Organizátor: Dobrá Hračka, +421 911 544 217,
info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk

PRIPRAVUJEME

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zapas 15. kola 5. futbalovej ligy.

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

okrem pondelkov

VÝSTAVY

TATRANSKÝ ŠPERK

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk,
Vila Flóra
Stála expozícia šperkov s tatranskou tematikou.

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk

