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Po sochároch ostala na Hrebienku ľadová nádhera

Vyšlo: 19. januára 2017

Foto: pet

Z Hrebienka je galéria ľadového umenia
STARÝ SMOKOVEC – Tatranskému ľadovému dómu a päťmetrovej medvedici už robia spoločnosť
ďalšie sochy z ľadu. Počas uplynulého víkendu ich na Hrebienku vytvorilo deväť súťažných tímov,
ktoré zápolili o priazeň poroty i divákov na 5. ročníku neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní
ľadových sôch známych ako Tatry Ice Master. Na rozdiel od vlaňajška im počasie prialo, teploty
hlboko pod nulou „zakonzervovali“ mrazivú nádheru, ktorú vytvorili umelci zo štyridsiatich
piatich ton ľadu. Časť sôch dokonca chráni špeciálna kupola, návštevníci ich tak podľa organizátorov budú môcť obdivovať až do Veľkej noci.
Počas troch dní sa na Hrebienku predstavi- deli sme, kde máme pridať a kde ubrať,“ vyznal sa
li tímy z Ruska, Holandska, Fínska, Maďarska, Adam, ktorý sa so svojím novým tímovým koWalesu, Poľska, Českej republiky, Rakúska a Slo- legom v nedeľu pustil do tesania ľadového boha
venska. Zakaždým sa museli popasovať s inou morí – Poseidona. „Je to taká pekná, bradatá posúťažnou témou – v piatok ich čakala svetová ar- stavička,“ s úsmevom okomentoval výber. U pochitektúra, v sobotu dostali voľnú ruku a nedeľa rotcov ani u divákov však napokon ani jedna zo
už patrila mýtom a legendám. So zadaním prvé- sôch nezabodovala. V sobotu ich svojím dielom
ho dňa si najlepšie poradili sochári z krajiny tisí- zachytávajúcim súboj medzi rozumom a srdcom
cich jazier, Fíni Kimmo Frosti a Juuso Partanen jednoznačne ohúril čisto ženský rakúsky tím
u porotcov zabodovali s prímorským mestečkom, v zložení Marina Hatzl a Kilian van del Velden.
druhí skončili Poliaci, ktorí ľadové bloky preme- Druhé miesto obsadili Rusi a tretí boli Walesanili na Veľký čínsky múr a tretí Slováci so svojou nia, ktorých ľadový slon očaril malých i veľkých.
zemeguľou s tvárou Sochy slobody ozvláštnenou
V nedeľu sa sochári presťahovali do klimatizotatranským končiarom. Adam Bakoš s Filipom vanej kupoly, kde od rána pracovali na posledLysekom, ktorý na poslednú chvíľu nahradil Mi- nej súťažnej téme. Z prvenstva sa napokon tešila
roslava Trnovského, za ňu získali aj cenu divákov. ruská dvojica Mikhail Fedotov a Ivan Savenkov,
„Prvý deň to bol boj, ale postupne sme si začali druhí boli Poliaci Bartosz Chylewski a Stanislaw
na seba zvykať. Robilo sa mi s ním super, aj keď Nowodworski, ktorí ľadové bloky premenili na
v sobotu sme sa veľmi natrápili, keďže sochu, ktorá Trójskeho koňa, a tretie skončili Rakúšanky. Diznázorňovala boj dobra a zla, kreslil Miro a neve- vácka cena tentokrát
(pokračovanie na str. 4)

0,60 €

Milí spoluobčania
a návštevníci Vysokých Tatier,
prednedávnom sme vstúpili do
nového roka a určite ste všetci
plní očakávaní. Verím, že to, čo
vás čaká v súkromnom živote i čo
nám prinesie verejné dianie, bude
viac pozitívne ako negatívne a ak
aj prídu ťažšie chvíle, majte na
pamäti, že po prietrži mračien sa
vždy vyčasí.
Dovoľte mi, aby som vám na
tomto mieste pripomenul, že
sme vkročili do jubilejného roku.
Počas najbližších dvanástich mesiacov si budeme pripomínať 70.
výročie vzniku jednotného samosprávneho celku mesta Vysoké
Tatry. V priebehu týchto siedmich
desaťročí prešiel viacerými zmenami a jeho vývoj bol podmienenými rôznymi vplyvmi, niektoré
boli pozitívne, iné menej. Mali by
sme však mať na pamäti, že naši
predchodcovia nám tu zanechali
dedičstvo, ktoré si zaslúži našu
pozornosť a úctu. Každý z nás je
súčasťou živého organizmu, akým
mesto Vysoké Tatry je. Svojou
prácou a skutkami prispievame
určitým dielom k jeho ďalšiemu
formovaniu a nemali by sme byť
ľahostajní k tomu, čo zanecháme
generáciám, ktoré prídu po nás.
Želám nám všetkým, aby sa nám
darilo robiť rozhodnutia, a to
nielen v tomto roku, tak, aby raz,
keď nám naši potomkovia vystavia vysvedčenie, sme sa nemuseli
hanbiť.
Všetkým vám želám veľa
šťastia, zdravia a vzájomného porozumenia.
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videli sme
Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) sa koncom uplynulého roka dohodla so spoločnosťou ESIN
facility na prenájme a prevádzkovaní hotela Kukučka Mountain Hotel&Residences. TMR
po novom vyťažuje 45 ubytovacích jednotiek v hoteli a rezidenciách Kukučka pre súkromných
majiteľov, ide prevažne o izby na
úrovni LUX a apartmány, čo činí
celkovo 170 lôžok.
Príjemnou a zábavnou novinkou vo voľnočasových aktivitách
pre návštevníkov Vysokých Tatier je spoločenská hra na ľade tatranský karling, ktorej cieľom je
umiestniť hracie kamene bližšie
k cieľu ako súper. Hrať môžu
dvaja až ôsmi hráči. Technika
hádzania kameňov je jednoduchá a veľmi podobná bowlingu.
Odporúčame večerný karling pod
hviezdnou oblohou, v tichu kúpeľného horského vzduchu v areáli Parku snow na Štrbskom Plese.
Ak by ste si radšej „zašantili“ na
skútroch, môžete tak urobiť v areáli autocampingu v Starej Lesnej.
V priestoroch hotela Panoroma Resort sa v prvý januárový víkend konal Ľadový festival
vína. Návštevníci mali možnosť
spoznať vinárov z každého vinohradníckeho regiónu zo Slovenska. Zámerom prezentácie pod
tatranskými končiarmi je podľa
usporiadateľov podpora turistického ruchu Vysokých Tatier, ako
aj prezentácia malých rodinných
vinárstiev na Slovensku.
Uplynulý utorok sa v Podtatranskej knižnici uskutočnila beseda s Magdalénou Hančovou,
referentkou Grandhotela Praha
Tatranská Lomnica, do ktorého
nastúpila po ukončení štúdia a
verná mu ostala dodnes.
Adam Žampa sa stal tvárou
zimnej kanpane jedného nemenovaného zľavového portálu,
ktorý vsadil na propagáciu krás
Slovenska. V letnej časti sa už
predstavili aj rozhlasový moderátor Sajfa či herečka Kristína
Farkašová.
Až dvakrát v priebehu pár dní
sa v rokline ocitol „ratrak“, ktorý
mal preraziť zafúkanú cestu na
Sliezsky dom vo Velickej doline.
Jeho vytiahnutie dalo poriadne
zabrať vedeniu najvyššie položeného štvorhviezdičkového hotela
na Slovensku. 
(ija)

počuli sme

Spravodajstvo

Tatranské cesty „praskali vo švíkoch“
VYSOKÉ TATRY – Tatry počas uplynulých vianočných sviatkov i osláv policajti evidujú len tri dopravnového roka doslova „praskali vo švíkoch“, čo sa odzrkadlilo najmä
né nehody, pri ktorých nedošlo
na plynulosti cestnej premávky, keď všetky prístupové cesty boli
k zraneniu osôb. Z toho v dvoch
mnohonásobne preťažené, čo malo za následok tvorbu kolón.
prípadoch u účastníkov bola
„Aj napriek zvýšenej návzistená konzumácia alštevnosti bezpečnostná situácia
koholu. „Celkovo bolo
vo Vysokých Tatrách bola primezaznamenaných dvadraná minuloročnému obdobiu.
saťjeden škodových udaVzniknuté kolóny bolo potrebné
lostí. Pokiaľ ide o zistenie
riadiť príslušníkmi Policajného
požitia alkoholických názboru (PZ) SR. Základným probpojov, tak za sledované
lémom bol nedostatok parkovaobdobie boli policajným
cích miest, respektíve existujúce
zborom zistení štyria
parkovanie na území Vysokých
vodiči pod vplyvom alTatier už kapacitne nebolo postakoholu,“ konkretizuje
čujúce. Policajti Obvodného oddeDžobánik.
lenia PZ Vysoké Tatry spoločne s
„Dlhoprstí“ opäť vyTakýto obraz bolo možné vidieť na cespolicajtmi Okresného dopravného
tách až do Troch kráľov. Foto: ija užili zvýšený pohyb ľudí
inšpektorátu v Poprade zabezpečov Tatrách, takže polivali riadenie cestnej premávky na priamo v intraviláne mestských cajti museli riešiť prípady kráuvedených komunikáciách, so za- častí, alebo riešením záchytných deže drevnej hmoty a dvakrát
meraním na najdôležitejšie uzly, parkovísk,“ konštatoval Daniel návštevu zlodejov v hotelových
resp. križovatky, ktoré by umož- Džobanik, hovorca Krajského izbách, kde mali záujem o zlato,
nili efektívne zlepšiť priepustnosť riaditeľstva PZ v Prešove.
finančnú hotovosť a osobné veci.
a plynulosť cestnej premávky na
Návštevníci i obyvatelia sa V jednom prípade došlo k odcuhlavných cestných ťahoch. Výcho- museli obrniť dostatočnou dáv- dzeniu motorového vozidla, madiskom do nasledujúceho obdobia kou trpezlivosti a tolerancie. jiteľ auta značky VW Amarok oň
je riešenie parkovacích miest, či už Napodiv, počas tohto obdobia prišiel v Novej Lesnej. 
(ija)

Sviatkujúcich na horách pribúda
VYSOKÉ TATRY – Kým ešte pred pár rokmi zažívali Vysoké Tatry nával dovolenkárov až po Vianociach, uplynulé sviatky potvrdili, že trendom posledných zím je tráviť na horách už Štedrý deň. „Ľudia si začínajú viac
užívať voľno, chcú si sviatočné obdobie vychutnať bez stresu, chcú, aby bolo o nich postarané, aby sa nemuseli
trápiť s upratovaním, varením, či pečením. Samozrejme, obsadenosť ubytovacích zariadení počas Vianoc nedosahuje tie čísla z konca roka, Silvester je štandardne top termínom vo Vysokých Tatrách,“ konštatuje Andrea
Žigová, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
Kým cez vianočné sviatky sa priemerná vyťaženosť lyžiarskych stredísk. Hoci štatistiky návštevnosti zahotelov, penziónov či privátov v rámci Vysokých Ta- tiaľ nie sú k dispozícii, štart sezóny si pochvaľujú.
tier pohybovala okolo 60 až 70 percent, obsadenosť „Sviatky hodnotíme veľmi pozitívne, množstvo ľudí
niektorých ubytovacích zariadení na prelome rokov si doprialo oddych na horách, takže Tatry boli plné
už zvyčajne atakuje sto percent. „Nikdy sa nedá po- a návštevnosť stredísk veľmi silná,“ zhodnotila toto
vedať, že kapacity sú úplne vypredané, vždycky sú obdobie hovorkyňa spoločnosti Tatry mountain renejaké storná alebo skrátené pobyty, ale každopádne sorts (TMR) Zuzana Fabianová. Vďaka technike i
koniec roka je obdobím, kedy je záujem turistov o túto prírode mohli spustiť lyžovačku na Štrbskom Plese
už koncom novembra, na Nový rok sa lyžovalo dodestináciu najvyšší,“ dodáva výkonná riaditeľka.
Sviatky si v Tatrách užívali najmä Slováci, ktorí konca aj v Lomnickom sedle. Od polovice decembra
tvorili okolo 60 až 70 percent, počuť však bolo aj je v prevádzke i sánkarská dráha z Hrebienka do
češtinu, poľštinu, angličtinu či nemčinu. Objavili Starého Smokovca. „Čo sa týka prírodných zrážok,
sa i Francúzi a Portugalci a ku koncu roka začali vo tak táto zima je zatiaľ určite za posledných päť rokov
väčšom prichádzať aj rusky hovoriaci návštevníci. rozhodne najlepšia,“ dodala Fabianová.
Na svoje si však počas sviatkov prišli nielen lyžiari.
Dva dni pred Silvestrom pristálo na popradskom
letisku prvé lietadlo s ukrajinskými dovolenkármi Návštevníci si užívali aj bežecké stopy, na Štrbskom
na palube. Okrem pravidelnej linky medzi Kyjevom Plese ako novinku spustili i dvojhodinové každoa Popradom, ktorá by mala turistov voziť až do po- denné večerné bežkovanie. Na dovolenku do Talovice marca, raz do týždňa zosadajú pod Tatrami tier však nelákal iba sneh. Ľudia ocenili podujatia,
aj lietadlá spoločnosti airBaltic z lotyšskej Rigy. ktoré ponúkol seriál programov Tatranské Vianoce,
Stálicou je Londýn, ktorý momentálne lieta trikrát magnetom bol i Tatranský ľadový dóm na Hrebienv týždni. Časy, keď na popradskom letisku spolu s ku, ktorý len počas posledného týždňa starého roka
lietadlami z Ukrajiny vo veľkom pristávali i chartre navštívilo 36-tisíc ľudí.
„Primárne nie lyžovačka je tým hlavným dôvodom,
z Ruska sú, zdá sa, definitívne preč. „Už to nie je to
také, aké to bývalo kedysi, keď po našich sviatkoch pre ktorý ľudia trávia sviatky v Tatrách. Naozaj je to
prichádzali húfy rusky hovoriacich turistov, ale oproti skôr o tom, užiť si tú atmosféru hôr mimo domu, strápredchádzajúcim rokom tu nejaký nárast určite je,“ viť čas s rodinou, bez starostí. Vidieť to aj na tom, že
takéto sviatky si doprajú práve ľudia, ktorí chcú ten
tvrdí Žigová.
Oproti predošlej zime je tá súčasná zatiaľ bohatá vyšší štandard, tieto kapacity sa obsadzujú ako prvé,“
(pet)
na sneh, čo hrá do karát najmä prevádzkovateľom uzavrela Žigová. 
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Spravodajstvo

Rozpočet mesta ráta s viacerými investičnými akciami
STARÝ SMOKOVEC – Ešte pred vianočnými sviatkami poslanci Mestského zastupiteľstva Vysoké
Tatry odklepli rozpočet na rok 2017, čo je pre chod a fungovanie samosprávy najdôležitejší
dokument. Tatranská samospráva v tomto roku plánuje hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom
na strane príjmov i výdavkov vo výške 6,311 miliónov eur.
Radnica naďalej bude prevádzkovať päť predškol- šiť problémy s parkovaním v tejto časti mesta. Prvou
ských zariadení, dve základné školy s vyučovaním etapou sa začne rekonštrukcia Vily Iskra v Novom
od prvého do deviateho ročníka a jednu málotried- Smokovci, rátame s obnovou niekoľkých priechodov
nu školu pre prvý až štvrtý ročník. V prevádzke sú pre chodcov podľa parametrov, ktoré nám ukladá
tri zdravotné strediská, v Tatranskej Lomnici, na zákon a ešte by sme chceli zabezpečiť jednu umeŠtrbskom Plese a od novembra minulého roka je lú ľadovú plochu. Momentálne máme zimu ako
zdravotným strediskom už aj bývalá Poliklinika v má byť a na území mesta funguje šesť prírodných
Novom Smokovci. Pre obyvateľov v dôchodkovom ľadových plôch, ale v minulých rokoch nám to poveku sú k dispozícii štyri denné centrá v Tatranskej časie neumožnilo, a tak chceme takýmto spôsobom
Kotline, Tatranskej Lomnici, Dolnom a Novom zabezpečiť aktívne trávenie voľného času domáSmokovci.
cim i návštevníkom,“ konštatoval Eugen Knotek,
Plánovaných je aj niekoľko väčších investičných prednosta Mestského úradu v Starom Smokovci.
prác. „V prvom rade by sme sa mali dočkať dokonče- Ráta sa aj so spoluúčasťou na zateplení objektu
nia Domu služieb v Starom Smokovci, pred ktorým by zdravotného strediska na Štrbskom Plese, protisme chceli ešte v súčinnosti s investorom postaviť par- povodňovými opatreniami v Tatranskej Lomnici,
kovací dom, ktorý by pomohol aspoň čiastočne vyrie- doplnením verejného osvetlenia či opravou strechy altánku v parku v Tatranskej Lomnici.
Poslanci rokujú už dnes
Preinvestovať by sa malo aj 300-tisíc eur, ktoré
STARÝ SMOKOVEC – Na prvom tohtoročnom ešte začiatkom minulého roka Tatranci dostazasadnutí sa stretnú poslanci Mestského zastupi- li zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ciest.
teľstva Vysoké Tatry už dnes popoludní vo veľkej „Prebehla verejná obchodná súťaž na zhotoviteľa
zasadačke Mestského úradu v Starom Smokovci. a na jar by sa mohlo začať s opravami. Upravením
Zaoberať sa budú návrhom na riešenie vysporiada- projektovej dokumentácie a prípravnými prácami
nia sporu s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom by sa malo začať aj s výstavbou dvoch nájomných
Milbach, prevodom nehnuteľného majetku – kotolne bytových domov, ktoré plánujeme financovať prov Dome služieb Starý Smokovec, kde stále prebieha stredníctvom úveru Štátneho fondu rozvoja bývarekonštrukcia a napokon správou o poskytnutých nia (ŠFRB). Dokončené by mali byť v roku 2018,“
dotáciách v roku 2016. Nasledovať budú interpelácie doplnila Mária Fábryová, vedúca ekonomického
a diskusia k aktuálnemu dianiu v meste. 
(red) oddelenia mesta Vysoké Tatry. 
(ija)

V tomto roku zrejme padne štvortisícová hranica
VYSOKÉ TATRY – Hoci si počas celého tohto roka budeme pripomínať 70. výročie vzniku jednotného samosprávneho celku
pod tatranskými končiarmi, v prípade demografie musíme
konštatovať, že z roka na rok je tu menej obyvateľov s trvalým
pobytom. Keďže k 31. decembru 2016 tatranská matrika
evidovala 4 008 obyvateľov, čo je o 26 menej ako pred rokom,
môžeme predpokladať, že v tomto roku padne ďalšia magická
hranica a Tatrancov už nebude ani štyritisíc.
Len pre zaujímavosť uveďme, desaťročí, keďže v poslednom
že na sklonku roka 1990 vo Vy- čase zvyklo prísť na svet okolo
sokých Tatrách evidovali 5 650 tridsať detí ročne.
Na poslednej ceste odprevadili
obyvateľov a v roku 2000 to bolo
5 430. Pod päťtisíc sa dostali rodiny a priatelia 38 obyvateľov
v roku 2004, kedy trvalý pobyt tu Vysokých Tatier.
Na trvalý pobyt sa prihlásilo
malo 4 860 obyvateľov.
Vlani sa v tatranských rodi- 98 ľudí, ale opäť bolo viac tých,
nách narodilo 26 detí, čo je síce ktorí sa odhlásili, a to až 147. Pre
o jedno viac ako vlani, ale aj tak je prehľadnejšie zobrazenie sme
to stále podpriemer v uplynulom pripravili tabuľku základných
Rok počet obyvateľov
2016
4 008
2015
4 034

prisťahovaní
98
51

odsťahovaní
147
74

narodení
26
25

zosnulí
38
49

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

4 068
4 107
4 143
4 157
4 227
4 365
4 365

64
43
69
34
37
65
57

103
87
83
96
116
100
169

17
29
31
35
30
33
30

32
31
38
57
50
47
47

2007

4 523

48

138

31

45

demografických ukazovateľov za
posledných desať rokov.
Z pohľadu situovania obyvateľov do mestských častí je stále
najľudnatejšou Tatranská Lomnica s 1 333 obyvateľmi, nasleduje nasleduje Dolný Smokovec so
755 a Nový Smokovec s 484 obyvateľmi. Vo Vyšných Hágoch má
trvalé bydlisko 374 obyvateľov,
v Tatranskej Kotline ich je 240,
nasleduje Tatranská Polianka so
182 obyvateľmi. Nad hranicou
stovky sú ešte Nová Polianka
(131) a Horný Smokovec (130)
a Tatranské Matliare (100). Tatranské Zruby hlásia 72 obyvateľov a 43 ich je v Starom Smokovci, Podbanské (43), Štrbské Pleso
(24).Tradične najmenej obyvateľov má Tatranská Lesná (14) a
Kežmarské Žľaby (10).
Matričný úrad eviduje aj 73
obyvateľov, ktorí si píšu trvalé
bydlisko mesto Vysoké Tatry.
„Nie sú to však klasickí bezdomovci, väčšinou ide o ľudí, ktorým bol trvalý pobyt zrušený
novými majiteľmi nehnuteľností, alebo rodinnými príslušníkmi,“ vysvetlila matrikárka Eva
Petrenková. 
(ija)
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14 DNÍ PRIMÁTORA
Maratón tradičných predvianočných stretnutí primátora s obyvateľmi
jednotlivých častí mesta sa štyri dni
pred sviatkami zavŕšil ostatným kolom v Tatranskej Lomnici. „Podobne
ako v iných mestských častiach, aj tu
rezonovali viaceré otázky. Od kvality
bývania, cez výstavbu nových bytov,
plánovaných orezávok stromov, až po
opravu a údržbu ciest a chodníkov, občanov takisto zaujímali možné zľavy na
vleky a lanovky. Jeden z návrhov bol, že
tí skôr narodení by si namiesto celoročných zliav vystačili s dvoma lístkami na
zimu a takisto aj na leto, aby sa mohli
vyviezť na Skalnaté pleso a na Hrebienok, no myslím si, že po rokovaniach so
spoločnosťou Tatry mountain resorts
(TMR) došlo v týchto otázkach už k určitému posunu, dajú sa uplatniť napríklad skupinové zľavy, či už pre denné
centrá, školy, škôlky na lyžiarske výcviky alebo výlety v lete, ale, samozrejme,
rokujeme o ďalších možnostiach,“ pripomenul primátor Vysokých Tatier
Ján Mokoš. Čo sa týka výstavby nových nájomných bytov priamo v Tatranskej Lomnici, radnica ráta s tým,
že by mohla v blízkej budúcnosti vyjsť
v ústrety i ďalším žiadateľom. „Máme
ešte priestor na dve bytovky, ktoré by
sme chceli postaviť buď tento alebo na
budúci rok. Momentálne evidujeme
vyše sto žiadostí o pridelenie nájomného bytu, ak zoberieme do úvahy, že
reálnych je možno okolo osemdesiat,
tak sa nám aj tak nepodarí uspokojiť
všetkých, keď počítame s tým, že by
v nich malo byť dokopy 48 bytov,“ konkretizoval Mokoš.
Podobne ako obyvatelia iných častí mesta, aj Lomničania poukázali na
problémy s údržbou komunikácií počas zimy, trápil ich tiež stav viacerých
ciest a chodníkov. Rekonštrukciu niektorých úsekov má mesto v pláne po
skončení zimy. „Na jar bude ukončené
výberové konanie a keď prestanú mrazy,
zmizne sneh, tak začneme s opravami,“
poznamenal Mokoš. Ako dodal, ďalšie z častých otázok, ktoré kládli na
stretnutiach Tatranci, sa týkali výrubu
a orezávok stromov, ktorých konáre
bránia svetlu dostať sa do ich bytov či
domov. „Už sme to rozoberali aj so šéfom a konateľom VPS, možno tam, kde
ich už nejde odstrániť, by sa dali urobiť
aspoň nejaké prerezávky. Určité úpravy
budú potrebné aj tam, kde nám konáre
zatieňujú osvetlenie či informačné tabule,“ konštatoval primátor.
Obyvatelia sa často pýtali i na právnu
pomoc. „Nie všade sa dostalo do povedomia, že každý piatok je im na mestskom úrade k dispozícii právnik, ktorý
im poradí, potrebné je akurát sa vopred
ohlásiť,“ upozornil Mokoš. 
(pet)
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Tatry Ice Master 2017 fotoobjektívom

Z Hrebienka je galéria ľadového umenia
(dokončenie zo str. 1)

Ani tento rok nechýbala ľadovo-ohňová show v podaní maďarského umelca
Zsolta M. Tótha. Zatiaľ čo v sobotu doslova za pár minút vykúzlil z ľadových
blokov kamzíka, na druhý deň divákov
ohúril ľadovou plastikou orla

Nedeľňajšie diela vznikali v klimatizovanej kupole,
kde deň pred koncom starého roka otvorili Tatranskú
galériu ľadových majstrov. Dominuje jej päťmetrová
medvedica s mláďatami, na ktorú sochári použili 17
ton ľadu. Spoločnosť jej po víkende robí napríklad aj
trójsky kôň, s ktorým sa vyhral poľský tím.

putovala do rúk Holanďanov, ktorých bájna loď
bola asi najfotografovanejším dielom dňa.
„Bol to asi najťažší ročník čo sa týka rozhodovania, súťažné tímy boli skutočne veľmi vyrovnané. Posledný deň sme my, porotcovia, mali jasných favoritov, ale sochári, ktorí takisto hlasovali,
to totálne zmenili, takže vo finále je to absolútne
korektné rozhodnutie,“ zhodnotil predseda poroty, maďarský umelec Zsolt M. Tóth, ktorému
sekundovali umelecký sochár Martin Barnáš a
Andrea Žigová, výkonná riaditeľka oblastnej
organizácie cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry.
Boli to však nielen ľadové sochy, ktoré na Hrebienok prilákali davy turistov. Počas troch večerov sa na pódiu postupne predstavili Peter Lipa,
Celeste Buckingham i skupina The Backwards.
Podľa odhadov organizátorov si podujatie tento
rok nenechalo ujsť do dvadsaťtisíc ľudí. Nápad
presunúť ho o dva týždne skôr, si pochvaľujú.
„Hlavný dôvod na zaradenie tohto podujatia do
polovice januára treba hľadať práve v počasí, ktoré nás po minulé razy naozaj potrápilo a podpísalo sa aj pod príliš krátku životnosť ľadových diel.
Aktuálny ročník však umelcom ponúkol priam
dokonalé podmienky na prácu s ľadom, ktorý mal
presne tie vlastnosti, aké sochári na svoju prácu
potrebujú. Vznikli tak nádherné ľadové unikáty,
ktoré si návštevníci Tatier budú môcť prísť pozrieť
aj v nasledujúcich týždňoch,“ uzatvára Žigová.
Zatiaľ čo sochy, ktoré vytvorili umelci počas
prvých dvoch dní, budú musieť pod holým
nebom bojovať s vrtochmi počasia, tie zvyšné
ochráni klimatizovaná kupola. Návštevníci si
ich môžu obzrieť každý deň od 9.00 do 18.30
hodiny. Rovnaké otváracie hodiny ako Tatranská galéria ľadových majstrov, ktorej súčasťou je
okrem najnovších mrazivých prírastkov aj päťmetrová ľadová medvedica s dvomi mláďatami,
má aj susedný Tatranský ľadový dóm. 
(pet)

Na neoficiálnych majstrovstvách sveta v tesaní ľadových sôch sa tento rok predstavili ľadoví sochári z Ruska,
Holandska, Fínska, Maďarska, Walesu, Poľska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska. 
Foto: pet

Tatranské spektrum
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Svet okolo nás fotografickou optikou Violy Krupovej

Avizujeme

Ešte stále je možné v mestskej výstavnej sieni Vila Flóra
na taľafatkách bytia, ako sú lásv Starom Smokovci vzhliadnuť výstavu fotografií Violy Krupoka, hra a smrť.“
vej, ktorej vernisáž sa uskutočnila ešte tesne pred vianočnými
V druhom cykle s názvom
sviatkami. Zaujímavým inscenovaným stvárnením autorka
Podvodné hry, ide o splietapoodhaľuje zákutia svojej fantázie. Kombinuje skutočnosť s nenie posunutých významov,
reálnym, históriu so súčasnosťou a tradičné s moderným. Poďme
prebudených videní alebo aj o
však pekne po poriadku. Pred očami návštevníkov rozvíja tri
usínajúce podvodné príbytky
témy, jedna je inšpirovaná klasickými výtvarnými dielami, ďalšia
a melancholické zastávky v toku
nás privádza pod vodnú hladinu a tou treťou sú púštne inšpirácie. snov. Pri poslednom cykle PúšRodáčka z Bratislavy žijúca Máme tu možnosť pozrieť si, tne trilémy s iróniou odkazuje
v katarskej Dauhe sa netají tým, ako vyzerá originál obrazu a ná- na súčasný svet a jeho zdanlivo
že má rada prírodu, ktorá ju in- sledne zinscenovaná fotografia moderné dravé a vo svojej techšpiruje a aj preto sa rada vracia podľa predstavy autorky. Nejde o nologickej nádhere často mätúce
do Tatier, ktoré taktiež zachytila nijakú novú metódu alebo nové kontúry. Dnešný moderný svet
hľadáčikom fotoaparátu v tak myslenie či stvárnenie, ale urči- nás zahlcuje rôznymi výdobyttrochu netradičnom ponímaní. te v podaní Violy Krupovej ide kami, mnohé z nich sú však me„Tým, že žijem na púšti, dokážem si oveľa viac vážiť prírodu,
ktorú tu na Slovensku máme.
Preto sa sem rada vraciam, a
taktiež s obľubou chodím aj do
iných krajín, vlani v januári som
bola napríklad vo Venezuele,“
približuje Krupová fotografie,
ktorých cyklus nazvala Nevesta
hôľ a zrodili sa na Podbanskom.
A keďže do Tatier ju zaviala aj
práca architektky, kde sa podieľala na zhotovení Územného
Viola Krupová sa ešte ako dieťa snažila o prvé fotografie na starej zrkadplánu mesta Vysoké Tatry, je
lovke svojich rodičov, chodila do fotoklubu a hoci vyštudovala architekúplne prirodzené, že Krupovej
túru, fotografii ostala verná. 
Foto: ija
v poradí druhá výstava na Slovensku sa uskutočnila práve tu. o originálny prístup,“ ozrejmuje túce. Kontrasty doby a pôvod„Autorka mi hneď, ako sme sa tvorbu vystavujúcej fotografky nej prírody sú vizuálne veľmi
stretli, padla do oka nielen svo- Anna Ondrušeková, riaditeľka hmatateľné. Do takýchto kulís
jou tvorbou, ale aj prístupom Tatranskej galérie. Autorka túto umiestňuje anonymné postavičk umeniu, fotografii a aj k naším časť svojej tvorby charakterizuje ky, ktoré sa tam tmolia a tápu vo
snahám Tatranskej galérie. Vý- takto: „Ide o splietanie nitiek sta- víre piesočných a spoločenských
stavu pod názvom Feeling Happy rých príbehov s prútikmi dnešnej búrok. Veci, ktoré sa zdajú v púšc tvoria tri cykly. V prvom ide rozstrapkanej a ťažko uchopiteľ- ti turisticky jasné, exponované či
o akúsi fotografickú reinterpre- nej reality nových obrazových nudné, sa s pribúdajúcim časom
táciu známych svetových ume- reflexií, v ktorých si každý divák pozorovania začínajú javiť vo
leckých diel, dnes už klasikov. môže nájsť ozveny viac či menej svojej nemilosrdnej priamosti,
a tým stavajú obyvateľa tohto
minivesmíru a účastníka zájazdu za krajšími a bohatšími
zajtrajškami do kontrapunktu
s jeho pôvodnými predstavaSeriál podujatí pod názvom Tatranské Vianoce 2016 bol
mi. „V Katare žijeme vynikajúca
opäť príjemným spestrením najkrajších sviatkov v roku a po
partia Čechoslovákov - patriotov,
trojročnej pauze prišiel so zaujímavým programom. Celkovo
ktorí spoločne nažívame a snažímohli diváci vzhliadnuť sedem programov, ktoré sa postupne
me sa spolu tráviť čas. A to som
uskutočnili v Hornom, Starom a Novom Smokovci a v Tatranskej
využila práve pri tvorbe fotograLomnici. Nechýbali vianočné koledy a piesne, vernisáž výstavy,
fií, pretože sú všetci veľmi ochotdivadlo a absolútnou novinkou bol balet.
ní a pripravení so mnou zdieľať
„Odštartovali sme už 4. decembra Tatranským Mikulášom. Ďal- tieto nápady. Ja im vždy zadám
šie dve podujatia sa uskutočnili tesne pred sviatkami vo vianočnej tému, každý si vezme predpísaný
atmosfére. Značku z uplynulých štyroch rokov dobre známu ako dresscode a nech sa páči, ideme
„Vianočný koncert exclusive“ si tentokrát vyslúžilo baletné predsta- na púšť. V spoločenských róbach
venie Luskáčik v podaní Baletu Štátneho divadla v Košiciach v réžii a oblekoch je takto pre nás spoloa choreografii Ondreja Šhotha. V Teniscentre Tatranská Lomnica čenský život zábavnejší a príjemnastal zápis do histórie tatranskej kultúry, keďže išlo o vôbec prvé nejší,“ prezrádza zo zákulisia aubaletné predstavenie na území mesta Vysoké Tatry,“ konštatoval Ján torka, ktorá fotografiu vyučuje aj
Bendík, vedúci oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry. Ba- na katarskej univerzite.
Výstava bude prístupná širokej
letná vianočná rozprávka aj pritiahla najviac divákov, priemerná
verejnosti až do 8. marca.  (ija)
(pokračovanie na str. 10)

Výtvarníčka, ktorú azda najviac preslávil obraz Sedem žltých tulipánov visiaci vo foyeri
najluxusnejšieho tatranského
hotela, predstaví už zajtra podvečer svoju tvorbu v kežmarskej
Galérii u anjela pod názvom
July Haluzová – Golden stories. Cyklus je výberom z jej posledných prác. Jemná, precízna
drobnokresba a maľba doplnená
abstrakciou a zlátením sľubujú
nezvyčajný vizuálny zážitok. Ak
vernisáž o 18.00 hodine nestihnete, výstava si na vás počká až
do 9. marca.
Už túto nedeľu zavíta pod
Tatry známy cestovateľský festival Cestou necestou. Maratón
piatich zaujímavých prezentácií
v popradskom kine Tatran odštartuje o 15.00 hodine Michal
Mihál, ktorý sa s návštevníkmi podelí so svojimi zážitkami
z cesty po Sýrii a Turecku na tridsaťročnom karavane. Štafetu o
16.00 hodine prevezme Patrik
Paulínyi, s ktorým sa vyberiete
na divoký Island, o 17.00 hodine bude v stopách leopardov
kráčať Maroš Matoušek. Po jeho
výstupe na Stok Kangri a treku
v Ladakhu sa o 18.25 hodine
spolu s Miroslavom Peťom vydáte na skialpové potulky krajinou trolov a o 19.20 hodine maratón cestovateľských prednášok
zavŕši Michal Knitl so svojimi
štyrmi mesiacmi v Indonézii
a Papue-Novej Guinei. Lístky na
premietania zoženiete za 6 eur
v predpredaji, priamo na mieste vás vstupenka vyjde na 7 eur,
po 19.00 hodine zaplatíte 4 eurá.
Deti do 15 rokov v sprievode
rodičov si rozprávanie cestovateľov môžu vypočuť grátis.
Šancu vychutnať si v poradí
druhú zo štyroch Večerí pod
hviezdami, ktoré počas tejto
zimnej sezóny servírujú na Skalnatom plese, máte už na budúcu
sobotu. Vo výške 1 751 metrov
nad morom si pochutnáte nielen na rôznych delikatesách, ale
pokocháte sa napríklad i nočnou
oblohou priamo z vyhliadkovej
veže Galérie Encián a chýbať
nebude ani návšteva chýrneho
observatória pod Lomnickým
štítom. Okrem tohto termínu
si nočnú atmosféru hôr budete
môcť užiť už len 4. a 25. februára. Za nevšedné dobrodružstvo
so začiatkom o 18.00 hodine
zaplatíte 49 eur, cez vernostný

Tatranské Vianoce v číslach a rok
po opätovnom otvorení Vily Flóra

(pokračovanie na str. 9)
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Peter Chudý: Zmenila sa štruktúra
návštevníkov, ale aj ich potreby
Cenu za celoživotný prínos v cestovnom ruchu v rámci Prešovského samosprávneho kraja si už o pár dní prevezme Peter Chudý, ktorý prišiel do Vysokých Tatier pred vyše štyridsiatimi rokmi a počas svojho produktívneho
veku bol verejne činný v mnohých oblastiach, či už to bolo kúpeľníctvo, cestovný ruch, šport, ale aj komunálna
politika. Pred necelým rokom si predstavitelia mesta Vysoké Tatry uvedením do Tatranskej športovej siene slávy
uctili jeho prínos v športovom dianí. Teraz sa mu dostalo uznania v cestovnom ruchu. Porozprávali sme sa s ním
o tom, čo pre neho znamená toto ocenenie, ale aj o tom, čím posledné roky žil. „Milo ma to prekvapilo, pretože,
žiaľ, v dnešnej spoločnosti je to tak, že keď niekto zíde z očí, zíde aj z mysle. Po niekoľkých rokoch, čo som skončil v
cestovnom ruchu, sa mi dostalo takéhoto ocenenia, pokladám to za veľkú česť,“ vyjadril sa Chudý.
Kedy a kde ste začali spozná- sa dalo, dokázali požadované služvať život vo Vysokých Tatrách?
by zabezpečiť.
Dá sa povedať, že som celý život
Aj samotná kalamita prilákala
pôsobil v cestovnom ruchu, pretože ľudí, ktorí sa chodili pozerať na
po mojom príchode do Vysokých to, ako Tatry vyzerajú...
Tatier v roku 1975 som pracoval
To je pravda, v nasledujúcich
viac ako 15 rokov v oblasti kúpeľ- rokoch 2005 a 2006 sme zaznameníctva, ktoré je tiež nedeliteľnou nali zvláštny druh turistiky, ktorú
súčasťou spektra poskytovaných sme si my, domáci, nazvali „zvedaslužieb v tejto oblasti. Potom som vostnou“ turistikou. Boli to ľudia,
prešiel do oblasti športu. Aj keď ktorí predtým často chodievali do
možno by sa zdalo, že to s cestov- Tatier, poznali ich dobre a intímne,
ným ruchom nesúvisí. Ja by som si no zrazu prišli na miesta, kde nedovolil oponovať, pretože som bol boli žiadne rastúce stromy a ostali
medzi tými, ktorí zorganizovali z týchto výhľadov úplne prekvapeniekoľko desiatok medzinárodných ní. Na druhej strane to bol možno
podujatí vo Vysokých Tatrách v ly- moment, ktorý ich prilákal pozrieť šie informačné kancelárie vôbec.
žovaní, ale aj v iných disciplínach. sa na miesta, kde prichádzali buď Najlepší pocit mám však z toho, že
Na každé takéto podujatie neprišli so svojimi rodičmi alebo ako mladí jednoducho v povedomí návštevnídesiatky, ale neraz to boli aj stovky ľudia, keď tu chodievali na túry.
kov sa stala akýmsi miestom, kde
športovcov z celého sveta, a tí tu
V roku 2014 ste odišli síce na nájdu všetky základné informácie,
bývali niekedy aj celý týždeň, ba aj zaslúžený odpočinok, ale pra- ktoré potrebujú k návšteve vysokoviac. Určitým spôsobom aj dobrá covne činný ste ostali aj ďalej...
horského prostredia a plánovaniu
organizácia športových podujatí
Naďalej som spolupracoval si svojich túr, pretože turistika stále
sa stará o naplnenie ubytovacích a najmä s oblastnou organizáciou zostala leitmotívom, ktorý pozýva
stravovacích zariadení v tejto ob- cestovného ruchu Región Vysoké návštevníkov v lete i zime do Vysolasti, pretože to neboli len samotní Tatry (OOCR RVT). Keďže som kých Tatier.
účastníci podujatí, ale aj diváci, tu prežil aktívne nejaké to desaťAko sa podľa vás zmenil cesktorých sme takýmto spôsobom ročie, viem porovnávať trendy tovný ruch počas štyridsiatich
prilákali do Vysokých Tatier.
a vývoj v oblasti cestovného ruchu rokov?
Na poste riaditeľa Združenia a som rád, že som v roku 2011 zaVeľmi výrazne, a to vo viacerých
cestovného ruchu Vysoké Tatry žil aj kreovanie OOCR RVT, pre- smeroch. Zmenila sa štruktúra
(ZCR VT) ste pôsobili v rokoch tože keď sme hodnotili prvé štyri návštevníkov, ale aj ich potreby.
2004 až 2014. Ako si spomínate roky (2012 – 2015), tak sme museli Kedysi bolo vo Vysokých Tatrách
na vaše začiatky v tejto pozícii?
jednoznačne skonštatovať, že sme množstvo jednodenných návštevZačiatok nebol pre mňa osobne jedna z najúspešnejších OOCR na níkov, ktorí sa uspokojili aj s jednajšťastnejší. Po niekoľkých mesia- Slovensku, ktorá dokázala ponúk- noduchým ubytovaním, zobrali
coch od nástupu do tejto funkcie nuť niekoľko akcií, ktoré sa stali batoh na plecia, v ktorom mali
prišiel 19. november 2004 - ve- TOP podujatiami, a to nielen v na- pár rožkov a paštétu a mastili
terná kalamita a Tatry boli zrazu šom regióne. Výrazne narástla aj po kopcoch a tešili sa z prírody.
na kolenách. Takže sme spolu s návštevnosť Vysokých Tatier, čomu V súčasnosti návštevníci, ktorí pripodnikateľmi hľadali spôsob, ako sme veľmi radi a za toto spomínané chádzajú do Tatier, vyžadujú už
Tatry spoločne prezentovať, aby štvorročné obdobie to bolo o viac komplexnejšie služby, čiže v prvom
nestratili návštevnosť a popula- ako 35 percent. Mňa osobne teší, rade vyhľadávajú zariadenia, ktoritu, ktorú dovtedy mali. Podaril že keď som nastupoval v roku 2004 ré im okrem základných vecí ako
sa nám z dnešného pohľadu ne- do ZCR VT, tak sme mali zhru- ubytovanie a stravovanie dokážu
uveriteľný kúsok, keď už týždeň ba 80 členov. Keď som odchádzal ponúknuť aj relax, či už podopo kalamite sa na Štrbskom Plese v roku 2014, mohol som s rados- be wellnes strediska, fitnes, ale aj
sme otvorili zimnú sezónu, ktorú ťou konštatovať, že ich nárast bol o doplnkových animačných prograosobnou návštevou podporil vte- viac ako 150 percent. Vtedy ich už mov. Z tohto pohľadu sa zmenili,
dajší prezident Ivan Gašparovič. bolo niečo nad 200. Pri prechádz- samozrejme, aj veci v jednotlivých
Tatry vtedy vyslali jasný signál, a ke po Smokovci ma vždy poteší, že ubytovacích zariadeniach a aj reto nielen na Slovensko, ale do celej v roku 2004 sme spolu s Horskou konštrukcie týchto objektov, ktoré
Európy, že napriek takej nepriazni- záchrannou službou otvorili infor- sa v posledných desaťročiach rovej rane osudu, ktorú nám príroda mačnú kanceláriu, ktorá úspešne bia, už idú týmto smerom. Takisto
nadelila, sa tatranskí podnikatelia funguje viac ako desať rokov a sme sa museli prispôsobiť požiadokázať vzchopiť a spustiť sezónu dalo by sa povedať, že patrí medzi davkám návštevníkom a hlavne
v plánovanom termíne. A tak, ako najúspešnejšie a najnavštevovanej- v tom medziobdobí sme museli vy-
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myslieť viaceré sprievodné akcie,
ktoré by ich pritiahli, pretože to, čo
sa stalo po roku 1989, v minulosti Tatry nikdy nezažili. Prakticky
počas celého obdobia bývalého socializmu boli Tatry plné od januára do decembra, potom nastala
výrazná sezónnosť a rozhodujúca
bola letná sezóna, následné zimná.
„Hluché“ mesiace na jar a v jeseni
výrazne poznačili poskytovateľov
služieb cestovného ruchu, pretože
jednoducho nedokázali dať svojim zamestnancom prácu, lebo
návštevníkov nebolo. Práve preto boli vytvorené podmienky pre
kongresovú turistiku a iné ďalšie
akcie športového alebo kultúrneho
charakteru, ktoré by sem pritiahli
ľudí.
Hovoríme o pozitívach, ale určite je stále čo zlepšovať.
Roky narážame na problémy
nedoriešenej zonácie vo Vysokých
Tatrách. Stále nebolo jasné, v ktorých lokalitách je možné rozširovať
či skvalitňovať služby, a vznikali
veľké boje s predstaviteľmi ochrany
prírody, či je alebo nie je vhodné
tu vybudovať komplexné stredisko
zimného cestovného ruchu. Prakticky to tak bolo dovtedy, pokiaľ
nebolo vybudované stredisko v
Tatranskej Lomnici, ktoré sa stalo jednoznačným lídrom zimného
cestovného ruchu vo Vysokých
Tatrách. Na čele vystriedalo Štrbské Pleso, po tom, čo sa podarilo
vyriešiť otázku technického zasnežovania. Nedoriešená zonácia má
však stále dopad na letnú turistiku,
pretože stále nie je prijatý Návštevný poriadok TANAPu. Podľa môjho názoru sa stále nevenuje dostatočná pozornosť aj otázke dopravy,
hlavne tej statickej. Vysoké Tatry
ponúkli návštevníkom v posledných rokoch niekoľko jedinečných
podujatí, ale charakter ludí, ktorí
sem prichádzajú, v 90 percentách
individuálnou dopravou, a tento
trend je potrebné podchytiť a vyriešiť, pretože v tých špičkových
obdobiach, či už sú to novoročné
sviatky, Veľká noc, prázdniny podľa samosprávnych krajov, alebo tie
letné, ale aj jednotlivé akcie, ktoré
lákajú do Tatier návštevníkov, ako
je Tatranský ľadový dóm, Tatry Ice
Master, Medvedie dni, spôsobujú
dopravný kolaps nielen v jednotlivých častiach mesta, ale už aj na
prístupových cestách. Bude potrebné sa s tým popasovať, aby kvalita
pobytu a zážitkov sa zvýšila aj po
tejto stránke.
Ako ďalej so Starým Smokovcom? Chýba mu lyžovanie,
ktoré okrem Jakubkovej lúky, tu
vlastne absentuje. Situáciu síce
„zachraňuje“ Tatranský ľadový
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dóm a podujatie Tatry Ice Master, ale to zrejme nie je dostačujúce.
Je pravdou, že v posledných rokoch nám Hrebienok, ako lyžiarske stredisko „odišlo“. V roku 1986
sa tam konal posledný svetový pohár v obrovskom slalome a slalome
žien, toto podujatie vtedy pritiahlo
tisíce divákov. V tom čase fungovala počas celej zimy aj prírodná
sánkarská dráha z Hrebienka do
Starého Smokovca, ktorá bola
veľkým lákadlom v tejto lokalite.
Okrem organizačno-technických
zmien je naším nepriateľom aj
počasie, pretože bolo v posledných rokoch veľa zím, kedy bola
nedostatočná snehová pokrývka
a v týchto nižšie položených častiach Tatier vrátane Hrebienka
postupne „odišla“ Horná lúka,
ktorá bola známa ako jeden z
najkrajších slalomových svahov vo
Vysokých Tatrách. Keď sa tam pozriete dnes, tak výška náletov vám
zdokumentuje najlepšie, kedy sa
tu naposledy lyžovalo. Zdá sa, že
v posledných mesiacoch sa to možno hýbe správnym smerom, keď
sa majetkovo-právne vysporiadali viacerí prevádzkovatelia, ktorí
boli v tejto lokalite a je možné, že
keď to bude mať, ľudovo povedané
jedného gazdu, tak sa to pohne a
Hrebienok bude nielen akousi prímestskou časťou Starého Smokovca v letnom období, ale vytvoria sa
podmienky aj pre opätovný návrat
aj lyžiarov i sánkarov. 
(ija)

Peter Slančo: Je to v prvom
rade ocenenie školy, nie moje
V kategórii vzdelávania v cestovnom ruchu sa v tomto roku dostalo
pocty riaditeľovi Strednej odbornej školy v Hornom Smokovci Petrovi Slančovi, ktorý strávil na tejto jedinej strednej škole na území
mesta Vysoké Tatry takmer celý produktívny vek. Ako absolvent
košickej Prírodovedeckej fakulty sa zamestnal v Slovenskej akadémii vied v Košiciach, kde pôsobil štyri roky. Zoznámil sa so svojou
budúcou manželkou, rodáčkou z Gerlachova, a to bol dôvod, prečo
chcel zmeniť pôsobisko a prísť pod tatranské štíty.
„Najskôr som sa snažil dostať do počas jeho pôsobenia mnohými
Tatier cez môjho zamestnávateľa, obmenami, zmenil sa zriaďovateľ,
do Astronomického ústavu Slo- názov i rozloženie tried. „Niektoré
venskej akadémie vied, ale nemal zmeny boli lepšie, iné horšie. Asi
som vyhovujúci kádrový posudok. najlepšie sa darilo škole, no nie len
V tom čase sa uvoľnilo miesto tej našej, ale všetkým odborným
učiteľa fyziky a matematiky na školám, pokiaľ zriaďovateľom bolo
hornosmokoveckej strednej škole, ministerstvo hospodárstva. Potom
tak som to zobral,“ zaspomínal si sme prešli pod kraje, následne pod
Slančo. Do školy nastúpil v roku vyššie územné celky, a to už bolo
1982 a okrem už spomínaných o niečom inom. Dnes niektoré odpredmetov učil aj technicky za- borné školy vyslovene živoria. My
merané odborné predmety ako sme na tom ešte dobre. Keby sme
zariadenie závodov, výpočtovú neboli limitovaní od zriaďovateľa
techniku a podobne. V roku 1991 tým, koľko môžeme prijať žiakov,
sa stal zástupcom riaditeľa pre nebol by žiadny problém,“ konštateoretické vyučovanie a od roku tuje riaditeľ.
Zloženie tried sa počas rokov
1999 už stojí na čele tejto školy.
O uznaní, ktorého sa mu dostalo, menilo, najskôr tu boli len učskromne hovorí: „Myslím si, že ňovské triedy, v prvej polovici 60.
je to v prvom rade ocenenie ško- rokov 20. storočia pribudli matuly, nie moje. Porota, ktorá o tom ritné triedy a v roku 2010 do svojrozhodovala, ma pravdepodobne ho portfólia zaradili aj hotelovú
vôbec nepozná, ale v povedomí akadémiu. Žiaci počas štúdia abmá názov školy, ktorá má dobré solvujú okolo 1 450 hodín odborvýsledky a ja ju len zastupujem.“ ného výcviku priamo v hoteloch.
Táto edukačná ustanovizeň prešla Rozsah záleží od študijného odbo-
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ru. Vychovávajú tak pracovníkov
pre cestovný ruch, ktorý sa podľa
Slančových slov za tie viac ako tri
desaťročia poriadne zmenil: „Dlhé
roky škola vychovávala zamestnancov pre podnik Interhotel Tatry,
ktorý mal okolo tisícpäťsto zamestnancov, a z absolventov si dopĺňali
personál v jednotlivých zariadeniach. Už vtedy sme mali spôsob
vzdelávania, ktorý sa dnes nazýva
duálny systém. Túto formu zachovávame dodnes, keďže naši žiaci
absolvujú prax výhradne pod vedením našich majstrov odborného
výcviku v tatranských hotelových
zariadeniach. Teraz je tam veľká
fluktuácia, nielen na vedúcich pozíciách, ale aj na ostatných postoch.
Neraz tam pracuje nekvalifikovaný
personál a problém je najmä v platoch. Keď im ponúkajú päťsto eur
v hrubom, ako sa dá z toho vyžiť?
Niet sa čo diviť, že odchádzajú do
zahraničia, a to hlavne tí najšikovnejší. Väčšina z nich sa po čase
vráti. Aj dnes máme vo viacerých
zariadeniach našich absolventov,
ktorí odišli do zahraničia za zárobkom i skúsenosťami a sú späť.
Je pravda, že pre návštevníkov to
tu ožilo, ale pre personál je to stále nezaplatená práca najmä počas
sviatkov a voľných dní. Možno sa
to nezdá, ale taký kuchár si musí
vedieť zorganizovať prácu. Ak mu
príde naraz desať hostí, každý z
nich si objedná niečo iné a všetci
to musia dostať rýchlo a kvalitne
urobené, má čo robiť.“ 
(ija)

Tatranci uspeli v kategóriách osobností cestovného
ruchu, ale aj vďaka podujatiu Medvedie dni
PREŠOV/VYSOKÉ TATRY – Tatranci mali po roku opäť niekoľko horúcich želiezok v rámci
vyhlasovania ocenení za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom
kraji, ktoré Krajská organizácia cestovného (KOCR) Severovýchod Slovenska organizuje
už po tretí raz. Zatiaľ čo u odbornej poroty boli úspešní, v kategóriách, ktoré sa odvíjali od
online hlasovania, sa im až tak nedarilo. Porota rozhodla o udelení Ocenenia za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja Petrovi Chudému, ktorý celý svoj pracovný
život pôsobí vo Vysokých Tatrách.
V apríli oslávi 65. narodeniny a stále je sokých Tatier ako regionálny zástupca SACR.
mimoriadne aktívny v rôznych oblastiach Jej aktivity sú zároveň prepojené s aktívnou
rozvoja turizmu a športu. V kategórii vzde- spoluprácou so samosprávami a rozličnými
lávanie v cestovnom ruchu si ocenenie pre- organizáciami cestovného ruchu. Je spoluberie Peter Slančo, riaditeľ Strednej odbor- autorkou mnohých marketingových aktivít,
nej školy Horný Smokovec. V škole pôsobí reprezentovala región na výstavách cestovné35 rokov, od roku 1999 ako jej riaditeľ. O ho ruchu doma i v zahraničí, stojí za tvorbou
kvalite a odbornej úrovni svedčí vyše 90% itinerárov a plánov ciest pre zahraničných
zamestnanosť absolventov školy. O školu je touroperátorov a novinárov, ale aj za realizávysoký záujem, žiaci sa vzdelávajú pod ve- ciou prieskumov a databáz, ktoré sú neodmysdením skúsených pedagógov, ktorí sa po- liteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu.
dieľajú na formovaní budúcich odborníkov
Aj tento rok si pomenovanie NAJ produkt
v oblasti gastronómie a v cestovnom ruchu rozdelia dve spoločenské akcie, obe sú z res dôrazom na prax a cudzie jazyky.
giónu Tatier. Ocenenie sa ušlo popradskému
Za rozvoj cestovného ruchu ocenila po- festivalu Made in Slovakia 2016 a tatranskérota Michaelu Rafajovú. V cestovnom ruchu mu podujatiu Medvedie dni 2016, ktoré prePrešovského kraja pôsobí vyše trinásť rokov, siahlo regionálnu úroveň a je lákadlom pre
z toho jedenásť rokov pracovala v regióne Vy- rodiny s deťmi z celého Slovenska. Uplynulý

deviaty ročník Medvedích dní priniesol historicky najväčšiu návštevnosť podujatia, keď
na Hrebienok prišlo počas štyroch dní 37-tisíc návštevníkov.
Na výber svojho NAJ produktu mala verejnosť mesiac, a to na stránke www.severovychod.sk. Spolu bolo v ankete odovzdaných
135 252 hlasov. „Všetci nominovaní prispievajú svojimi službami, aktivitami a kvalitou
k rozvoju cestovného ruchu v kraji. Kultúrne,
zábavné a športové zariadenia, informačné miesta, ubytovanie a gastronómia – to sú
veľmi dôležité súčasti cestovného ruchu. Hlasovaním mohla verejnosť vyjadriť sympatie
a podporu svojim obľúbencom,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod
Slovenska. V jednotlivých kategóriách sa
však tento rok Tatrancom nepodarilo získať
najviac hlasov, ani v prípade inštitúcií a zariadení cestovného ruchu, ale ani v profesijných rebríčkoch.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 26. januára na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.  (ija)
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Základná umelecká škola v Tatranskej Lomnici
ide do nového roka s novou riaditeľkou

kojnosť Bombárová.
Zvýšená aktivita sa prejavila hneď aj na záujme detí. Od
polroka začne navštevovať ZUŠ
ďalších pätnásť žiakov a vrátia sa
späť odbory, ktoré tu v minulosti
boli, ale v tomto školskom roku
neboli otvorené. Dve skupiny
literárno-dramatického odboru
(LDO) povedie kvalifikovaná
pedagogička Janka Ovšonková
z Nového Smokovca, ktorá
ukončila štúdium réžie a herectva a na hodinách spevu sa bude
žiakom venovať taktiež nová tvár
Monika Pospíšilová. „Nábor na
LDO plánujeme urobiť aj v Základnej škole s materskou školou
Dolný Smokovec, kde tento odbor
doposiaľ nebol a obnoviť chceme
aj výtvarnú výchovu u predškolákov lomnickej materskej školy. Od
nového školského roka sa pokúsime otvoriť aj tanečný odbor. Mám
veľmi dobrú spoluprácu s riaditeľkou lomnickej základnej školy
Luciou Baloghovou, ktorá je nám
ochotná na tieto účely prepožičať
malú telocvičňu. Potrebné je mať
k tancu madlá a zrkadlá, ale to by
sme riešili prenosnými stojanmi.
Deti sa budú zapájať opäť aj do
rôznych výtvarných súťaží. Prvou
lastovičkou je ocenenie Jerguša
Michelčíka Tatranskou galériou,
ktorá pre deti vyhlásila ešte koncom minulého roka súťaž Anjel
Vianoc,“ dodala nová riaditeľka
na záver. 
(ija)

Pred koncom roka prišlo k zmene na poste riaditeľky Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici. Doterajšiu riaditeľku Máriu Múdru vystriedala Silvia Bombárová Zoričáková,
ktorá nie je neznáma ani pre rodičov, ani pre žiakov školy, keďže učila hru na flaute, spev a
taktiež výučbu teórie. Ako učiteľka tu pôsobí už trinásť rokov, ktoré predelila dvoma materskými dovolenkami, ale učiteľov, žiakov a zvyklosti tatranskej ZUŠ dôverne pozná už z čias, keď ju
ona sama navštevovala ako malé dievčatko.
„Najskôr som začala chodiť na skej Lomnici Márie Múdrej, ktoZUŠ v Spišskej Belej a keď sme rá ju uprosila, že nemá kto vyusa presťahovali do Ždiaru, tak čovať flautu, tak nech vezme šesť
som začala navštevovať lomnickú hodín týždenne. Zo šiestich bolo
ZUŠ. To sa ešte vyučovalo v tej napokon dvanásť, čo bolo popri
starej budove, na ktorej mieste výučbe na základnej alternatívdnes stojí Ski Museum. Absolvo- nej škole namáhavé. „V jeden
vala dom tu dva cykly a v oboch deň som učila od rána až do pol
ma učila Adriana Eckhardtová, ôsmej večer, ale tu som pochopila,
ktorá mala veľký vplyv aj pri voľ- že toto je to, čo by som chcela robe môjho zamestnania. Páčilo sa biť, a tak som si vybrala pre svoje
mi, ako sa k nám správala, stá- ďalšie pôsobenie Tatry.“
le na ňu spomínam,“ približuje
Od decembra je novou rianová riaditeľka. Keďže vždy diteľkou a pred ňou stálo hneď
chcela učiť, na štúdium odišla na niekoľko výziev, ako zastaviť
Strednú pedagogickú školu v Le- stále klesajúci počet detí navvoči, popri ktorej spievala v zbo- števujúcich tunajšiu ZUŠ, ale
re. Hoci sa venovala hre na flau- aj ako zatraktívniť ponuku od- vianočné gule a vyvrcholením
te, ako prezradila, jej snom bolo borov. „Vedela som, že jedna vec bol Vianočný koncert, na ktorom
hrať na klavír: „Keď som mala asi je písať vízie na papier a druhá sme už spolupracovali aj s kolegatri roky, chodievala som sa hrávať dokázať skutkami, ako by bolo mi a veľmi ma potešilo, že už som
k našim dvom susedkám, ktoré možné pritiahnuť deti. Preto sme tam cítila aj podporu zo strany
cvičili na klavíri. Vizuálne ma sa pustili do organizovania viace- rodičov i mesta. Koncert sa uskuučili zahrať jednoduché detské rých podujatí. Za dva mesiace sa točnil v príjemných priestoroch
pesničky a mňa to veľmi bavilo. nám podarilo nachystať Mikulá- Hotela Morava, za čo ďakujem
Začala som dobiedzať do mam- ša, literárno-dramatické pásmo Ivete Šestákovej, ktorá nám vyšky, aby ma prihlásila na hudobný Svätá Lucia, tvorivé dielne, kde la v ústrety a pomohlo aj viacero
nástroj. Na klavír vtedy nebolo, deti zhotovovali patchworkové ďalších milých ľudí,“ netajila spoa tak som skončila pri flaute, ale
keby bolo po mojom, určite by
Šiestaci zo Základnej školy s materskou školou v
som bola klaviristkou. Nevzdala
Dolnom Smokovci sa ešte v minulom roku na hosom sa a som samouk, napokon
dinách informatiky zapojili do medzinárodného
sa mi splnil aj detský sen, keď
projektu eTwinning s názvom Vianočná pohľadnimi pred rokom klavír kúpil môj
ca. Deti z Talianska, Poľska, Chorvátska a Slovenska
manžel.“
museli absolvovať niekoľko etáp. V prvej sa žiaci vzáNa vysokú školu v Prešove
jomne predstavili prostredníctvom padletov (akejsi
odišla študovať hudbu a pedagovirtuálnej steny, pozn. red.) v anglickom jazyku. V
giku a pri povinnej praxi sa dodruhej sa už dali do tvorby vianočných pozdravov
stala k alternatívnemu prístupu
v anglickom i rodnom jazyku. Ako bude pohľadnik žiakom. „Do života mi vstúpil
ca vyzerať, ostalo na fantázii každého žiaka, mohol
ďalší dôležitý človek, a to Silvia
si vybrať nielen cestu informačno-komunikačnej
Olejníková riaditeľka Tatranskej
technológie spracovania, ale aj výtvarné stvárnenie.
alternatívnej školy na ulici 29.
V ďalšej fáze už ostávalo na deťoch, komu zo zapojeauguste v Poprade. Tam som zaných študentov pohľadnice pošlú.
čala „zabŕdať“ do alternatívnych
Veľké obálky vytvorených pohľadníc dolnosmosmerov a písala som z toho aj dipkoveckí žiaci odoslali do talianskej školy v Palerme,
lomovku. S pani riaditeľkou sme
do poľskej školy v Gdyni a do chorvátskej v Novigrasi padli do oka a ja som dostala
de. Netrvalo dlho a aj my sme obdržali dve obálky
od nej ponuku, že po ukončení
s vianočnými prianiami. Iskričky v očiach šiestakov
štúdia môžem v tejto škole napri otváraní zásielok si určite viete živo predstaviť.
stúpiť. Počas šiestich rokov, ktoré
Z došlých pohľadníc sme si vytvorili v triede výstavsom učila na základnej škole, ale
ku, ktorá trvala len do Vianoc, lebo potom si ich zoaj na ZUŠ, som si doplnila vzdebrali domov.
lanie o ďalší predmet – etiku pre
Prostredníctvom projektu získali naši žiaci nových
prvý stupeň,“ približuje Bomkamarátov z rôznych krajín, s ktorými môžu ostať
bárová. Ďalšia ponuka prišla od
v kontakte a zdokonaľovať sa tak v anglickej konverbývalej riaditeľky ZUŠ v Tatranzácii. 
Monika Strnková

Projekt eTwinning
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Tatry v umení
Tatry v tých najrozmanitejších podobách predstavuje unikátny
výstavný projekt, ktorý Tatranská galéria spoločne s ďalšími
inštitúciami krajín V4 pripravovala takmer dva roky. V popradskej elektrárni dostalo priestor tristo diel od takmer sto
päťdesiatich umelcov zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska,
ktorých inšpirovali naše veľhory.
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jom depozite, pochádza z roku
1834. Je ním naivno-realistická
podoba Starého Smokovca od
Karola Tibelyho, pričom ide
o jeden z najstarších obrazov,
aké vôbec vlastní. Ocitla sa aj
v publikácii Tatry v umení, ktorú predstavili v decembri pri
otvorení výstavy. Na 150 stranách sa nachádza dokopy vyše
dvesto diel, ktoré má galéria
vo svojom zbierkovom fonde.
„V našom depozite sa nachá-

„Výstav s touto tematikou sochárskych diel od Rastislava
sme urobili viacero. No táto Biarinca a nechýba ani mini exje unikátna v tom, že sa nám kurz do fotografie – je tu výber
podarilo získať diela zo zbier- od starých dobových Divaldokových fondov dvadsiatich renomovaných
slovenských
galérií
a múzeí a štyridsiatich inštitúcií z krajín
V4, pričom viaceré
z nich neboli doteraz
nikde vystavené. Je
to jedna z najväčších
výstav k jednej téme,
aké sme tu kedy mali.
Sú tu staré rytiny,
ale aj krásne obrazy
z našich zbierok, diela
českých umelcov, ktorí
stáli pri založení galérie, máme tu výtvarníkov spätých s naším
regiónom, či už je to
Ján Hála, Antonín Hudeček, Jiří Olexa alebo Výstavu Tatry v umení uviedla galéria už po niekoľký raz, avšak po prvýkrát v takomOtakar Štáfl, ktorý sa to rozsahu. Mini expozícia sa nachádza i v starosmokoveckej Vile Flóra.  Foto: pet
pričinil o založenie
Symbolického cintorína vo Vy- vých záberov cez fotografie Ka- dza približne 2 500 diel, z nich
sokých Tatrách. Vystavujeme rola Plicku, Pavla Socháňa až po takmer šesťsto je venovaných
nádherné diela Ladislava Med- modernejšie fotografie Roba Ko- výlučne Tatrám. Táto kolekcia
ňanského, Miloša Bazovského čana,“ konkretizovala riaditeľ- je svojím monotematickým zameraním výnimočná aj v celoči Ferdinanda Katonu, veľmi ka galérie Anna Ondrušeková.
Najstaršie dielo s tematikou európskom kontexte,“ pripomesa teším, že máme aj najnovšiu
akvizíciu v podobe krásnych Tatier, ktoré má galéria vo svo- nula Ondrušeková.
Ďalšiu publikáciu sa
v galérii chystajú predstaviť v horizonte najbližšieho pol roka, zahŕňať
bude všetky diela, ktoré
sa predstavia v rámci výstavného projektu
s tematikou Tatier. „Myslím si, že to bude jedna
z najväčších publikácií,
aká kedy vyšla v regióne
strednej Európy o Tatrách,“ dodala Ondrušeková.
Výstavu Tatry – Perla
hôr strednej Európy v
umení štyroch krajín nájdete v galérii už len do 29.
„Betlehem má výšku štyri metre, šírku päť a hĺbku štyri metre. Môžem povedať,
januára, potom ju čaká
že ide o jeden z najväčších betlehemov, aký sme mali a okrem toho je aj jeden
veľké turné po Čechách,
z najkrajších,“ spokojne konštatoval Peter Petras, chatár z Rainerovej útulne
Poľsku a Maďarsku, kde
pred začiatkom programu, ktorý na Troch kráľov organizuje na Starolesniansi ju obohatenú o diela z
skej poľane už osemnásť rokov. Aj napriek treskúcej zime si ľudia túto nebývalú
ich zbierkových fondov
udalosť na začiatku roka nenechali ujsť a prišli v úctyhodnom počte. Zahanbiť
sa nedali ani koledníci a muzikanti z Lendaku, ktorým síce mrzli prsty, ale aj napozrú počas najbližších
priek tomu odohrali celý program. 
Foto: ija .
dvoch rokov. 
(pet)
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 5)

program tatranských stredísk
vás vyjde o dve eurá menej. Cena
zahŕňa aj vývoz lanovkou. Podmienkou je však rezervácia minimálne deň vopred. Viac informácií nájdete na www.vt.sk.
Hru rakúskeho dramatika,
scenáristu, spisovateľa a básnika
Petra Turriniho v podaní popradského Divadla Commedia uvedú
v posledný januárový pondelok
v tatranskolomnickom Grandhoteli Praha. V úlohe Jozefa a
Márie sa predstavia Vlado Benko
a Veronika Žoldáková. Hoci by sa
podľa názvu mohlo zdať, že ide o
biblický príbeh, nie je to tak, hoci
sa odohráva počas Vianoc. Či
komótny vrátnik v rokoch, ktorý
je navyše zarytým komunistom,
nájde spoločnú reč s osamelou
upratovačkou veriacou v Boha,
zistíte, ak si nenecháte ujsť toto
výnimočné divadelné predstavenie so začiatkom o 18.00 hodine.
Vstup je voľný.
Od minulého týždňa ponúka popradská galéria Scherfelov
dom výber z tvorby Vladimíra Zentka pod názvom Zimné
tatranské obrazy. Vyštudovaný
stavebný inžinier sa k maľovaniu
dostal už ako malý chlapec, keď
v podtatranskej dedine Štôla prišiel do kontaktu s akademickým
maliarom Jozefom Olexom, ktorý ho vo veľkej miere ovplyvnil,
svoje sny si však začal plniť až na
dôchodku. O tom, ako sa mu to
darí, sa vo výstavných priestoroch nachádzajúcich sa v mestskej časti Veľká môžete presvedčiť až do 3. marca.
Vstupenky na Najlepšiu Beatles Show v podaní dvojnásobných víťazov Beatlesfest New
York, úspešnej revivalovej hudobnej skupiny The Backwards,
ktorá sa 21. februára predstaví v
popradskom Dome kultúry, sú
už v predaji! Počas 150-minútovej šou zaznejú najobľúbenejšie
a najkrajšie piesne z repertoáru
legendárnych Chrobákov. Kapela, ktorá je na scéne už neuveriteľné dve desaťročia, vás prevedie niekoľkými obdobiami The
Beatles – od Beatlemánie až po
éru Abbey Road. Atmosféru dotvoria kostýmy i vizuálne efekty.
Lístky kúpite v predpredaji za 16
eur v popradskom kníhkupectve
Christiania alebo priamo v umeleckej agentúre Bell Canto, v deň
koncertu vás vstupenka vyjde o
štyri eurá viac. 
(pet)

10

TD 1-2/2017

Tatranské spektrum

Tatranské Vianoce v číslach a rok po opätovnom otvorení Vily Flóra
(dokončenie zo str. 5)

návštevnosť na programoch sa pohybovala okolo dvesto ludí.
Programy Tatranských Vianoc
pokračovali každý deň v období
medzi vianočnými a novoročnými sviatkami. Výnimočným
koncertom V pásme Zabudnuté
vianočné piesne sa 27. decembra
v evanjelickom kostole v Tatranskej
Lomnici predstavilo komorné zoskupenie
muzikantov vedené Michalom Smetankom. Starodávne piesne našich predkov
boli predvedené aj na takých málo vídaných a starých nástrojoch, akými boli minera, píšťaly, trúby, okaríny, drumbľa, gusli,
gajdica, gajdy, perkusie či šalmaje. Nechýbalo poetické slovo v podaní Tatiany Husárovej.
Biblický „Príbeh z Betlehema“ spracovaný ako literárno-hudobno-dramatické pásmo v podaní Divadla Commedia
z Popradu potešilo návštevníkov Kostola
sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci 28.
decembra. Škoda, že pre veľmi nepriaznivé počasie (mráz, vietor a husté sneženie)
napriek plánu nemohlo byť reprízované
v altánku v parku Tatranská Lomnica. O
deň na to v mrazivý zimný podvečer v areáli Kúpeľov Nový Smokovec zohriali návštevníkov piesne, zvyky a tance tematicky
venované obdobiu Vianoc v podaní Detského folklórneho súboru VENČEK.
Seriál programov Tatranské Vianoce bol

ukončený deň pred Silvestrom na
veselú nôtu. Inscenácia Premiéra
v podaní popradského Divadla
Commedia všetkých výborne
naladila na záver roka.
Pred pár dňami sme si pripomenuli znovuotvorenie mestskej výstavnej siene Vila Flóra
v Starom Smokovci, kde sa usku-

točnili štyri vernisáže so zaujímavým sprievodným programom a celkovo návštevníci
mohli vzhliadnuť šesť výstav. „Okrem toho
sa tu uskutočnili aj ďalšie podujatia, či už
to boli inaugurácie kníh, Večer víťazov Wolkrovej Polianky alebo koncert tatranskej
skupiny Fanatic,“ doplnil Bendík na záver.
Do mestskej výstavnej siene si našlo cestu
1 717 návštevníkov. 
(ija)

Nové knihy pre knižnicu vo Vysokých Tatrách a jej pobočky
V roku 2016 získalo mesto Vysoké Tatry dotáciu z Fondu na podporu umenia
vo výške tisíc eur na nákup nových neperiodických tlačených publikácií pre mestskú knižnicu a jej dve pobočky. Vďaka
tejto sume sme obohatili knižničný fond
o 121 zväzkov nových kníh rôznych žánrov - náučné, beletria či beletria pre mládež. Samospráva spolufinancovala tento
projekt v sume 799,85 eura z čoho bolo
kúpených ďalších 98 kníh.
Keďže knižnica má vyše 70 percent čitateľov v produktívnom a dôchodcovskom
veku, nakúpila sa hlavne beletria. Snažili
sme sa uspokojiť požiadavky čitateliek a
vybrali sme knihy od slovenských autoriek napríklad, Kataríny Gillerovej, Táni
Keleovej-Vasilkovej, Ivany Ondriovej,
Márie Hamzovej, Jany Benkovej, Tamary Tainovej, Adriany Macháčovej, Marty Fartelovej, Alice Bartkovej, Tatiany
Čuperkovej. Prevažne mužská čitateľská

obec si vyberie z titulov slovenskej detektívky od autorov Dominik Dán, František
Kozmon, Michal Čierny, Jozef Karika,
alebo rovnaký žáner od populárnych severských spisovateľov ako sú Jørn Lier
Horst, Samuel Bjork, Camilla Läckberg,
Gard Sveen, ale nájdu tu aj najnovšiu knihu od Jozefa Banáša Kód 7. Pre detských
čitateľov sme siahli po veľmi obľúbených
knihách od Thomasa Brezinu a našej autorky Zuzky Šulajovej.
Vďaka dotácii sme obohatili náš fond
o skvelé knižné novinky.


Janka Kapustová, vedúca knižnice

Pátranie po histórii hotela prinieslo nové odhalenia
Popri rekonštrukcii sa noví majitelia Hotela Lomnica snažili odkrývať aj jeho históriu. Niečo z nej odhalili pamätníci, ďalšie svedectvá vydali archívy. „Doposiaľ sa v súvislosti s hotelom hovorilo
len o roku 1893, keď podľa doposiaľ publikovaných informácií
mali hotel postaviť. Teraz však už vieme aj to, kedy ho otvorili,“
hovorí jeho marketingová riaditeľka Lenka Maťašovská.
Pátranie sťažovala skutoč- zostali fungovať, je najstarší,“
nosť, že v útrobách kedysi vy- približuje fakty, ktoré o roky
chýreného hotela sa pred re- chátrajúcej národnej kultúrnej
konštrukciou nepodarilo nájsť pamiatke odhalili archívy, marani jeden archívny dokument, ketingová manažérka hotela.
chýbali akékoľvek knihy hostí,
Ďalšie zaujímavosti priniesli
kroniky, dokonca sa vo vnútri rozprávania pamätníkov a býnenachádzali ani žiadne foto- valých zamestnancov, po ktografie. Trvalo pol roka, kým sa rých pátrali od leta aj prostredpodarilo obísť všetky archívy, níctvom kampane. „Boli sme
preštudovať stovky strán do- zvedaví na ich životné príbehy,
bových dokumentov písaných spomienky, na fotografie z ich
aj švabachom, prelistovať staré rodinných albumov. Ozvali sa
noviny. Zistenia konzultovali bývalí kuchári, čašníci, servírky,
s historikmi. „Niekoľko nespo- ale aj ľudia, ktorí zabezpečovali
chybniteľných faktov dokazu- prevádzku hotela,“ konkretizuje
je, že Hotel Lomnica privítal Maťašovská. Tridsať bývalých
prvých hostí v júni roku 1894. pracovníkov ešte koncom miTiež sa podarilo upresniť, že vo nulého roka prijalo pozvanie
Vysokých Tatrách stoja aj staršie a v predpremiére sa po rokoch
budovy, ktoré kedysi slúžili ako opäť prešli chodbami hotela, v
hotel, no spomedzi tých, ktoré ktorom viacerí z nich odpraco-

vali celý život. „Stretnutie bolo
plné emócií, dokonca sa objavili
aj slzy dojatia. Ich rozprávanie
bude súčasťou filmu, ktorý bude
mať premiéru koncom januára
počas oficiálneho otvorenia hotela,“ uzatvára marketingová
manažérka.
Pripomeňme, že prvých, silvestrovských hostí, medzi ktorými bol napríklad aj minister
zahraničných vecí Miroslav
Lajčák s manželkou, ubytovali v
hoteli 29. decembra, nedočkaví
návštevníci sa však jeho chodbami prešli ešte pred sviatka-

mi. Vychutnať si mohli kávu v
kaviarni Mozart, otvorená bola
aj vináreň Franz Jozef. V súčasnosti v hoteli dolaďujú posledné detaily, grand opening pre
pozvaných naplánovali na 27.
januára.
Rekonštrukcia objektu, ktorý
chátral dve desaťročia, trvala dvadsať mesiacov a spolu s
prístavbou s wellness centrom
zhltla sedem a pol milióna eur.
Pôvodne mali hostia k dispozícii 28 izieb, po novom im bude
slúžiť 63 izieb a štyri apartmány. 
(pet)

Chodbami vynoveného hotela sa prešli už aj jeho bývalí zamestnanci.

Foto: hl
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Vysoké Tatry – 71 slobodných rokov
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„Sneh a záveje sa nás nechceli vôbec pustiť. Boli sme pod
najkrajšími horami republiky,
zrána zružoveli a k večeru boli
modré. Do zimného neba sa zarezávali známe špice ich mohutných štítov. Na čo to bolo dobré,
keď nás privítali množstvom
snehu, ktorý ostrý vietor zmetával do niekoľkometrových závejov, ktoré brzdili náš pohyb. Bola
to hrozná drina pre všetkých,
ale museli sme sa pretlačiť tou
nevítanou belosťou. Tak sme sa
dostali k Spišskej Sobote, kde 3.
československá brigáda odbočila
smerom do Vysokých Tatier, na
Cestu slobody. Ešte viac snehu
a ešte väčšie záveje. Cesta sa
musela pred vozidlami prehrabávať, prekopávať, ľudia boli
unavení. Zase sme sa raz prepychovo vyspali v horských hoteloch v Smokovci, v Tatranskej
Polianke a vo Vyšných Hágoch.
Tých som si ešte užil neskôr – po
zranení. Príjemný pobyt v hoteloch a sanatóriách od Tatranskej
Lomnice cez Smokovec až po
Štrbské Pleso bol však len krátky.
Museli sme ísť ďalej, sneh-nesneh, závej-nezávej, za Nemca-

V dňoch 28. a 29. januára 2016 si pripomenieme 71. výročie oslobodenia Vysokých Tatier.
Prenesme sa v spomienkach tých, ktorí pod tatranské štíty priniesli dlho očakávanú slobodu a
priblížime, čo sa v mrazivých dňoch januára 1945 dialo. Väčšina nemeckých jednotiek zo Starého
Smokovca odišla 25. a 26. januára 1945 a poslední nemeckí vojaci opustili Smokovec 27. januára
1945. Boli to príslušníci štábu Armádnej skupiny Heinrici a jednotka poľných žandárov. Pri svojom rýchlom ústupe Nemci nestihli plánovanú deštrukciu budov. Dňa 28. januára 1945 začali do
tatranských osád postupovať československí a sovietski vojaci v smere od Kežmarku a Popradu.
Tatranské osady boli oslobodené našťastie bez boja, vyskytli sa len menšie strety s nepriateľom.
akonáhle mala zostať hluchá, okamžite prekazila teplý
nocľah v Starej Lesnej. Rozkaz nás nasmeroval do Starého Smokovca. Bola už tma.
V Starej Lesnej žili nemeckí
hospodári a nedalo veľa námahy, aby zohnali niekoľko
saní s koňmi. Rozprávkovým
lesom nás zaviezli do studeného hotela bez akéhokoľvek
zariadenia, okrem holej,
tvrdej podlahy. Preto si to
pamätám. Štrbskému Plesu
sme sa vyhli. Po teplej šálke
čaju v tuberkulóznom sanaSkupina sovietskych a československých vojakov
tóriu sme už nešli „prešľapaa dôstojníkov pod Vysokými Tatrami, 1945
nou“ cestou. Do obce Štrba
Nadporučík Otto Šacher né Hágy – Štôla – stanica Štrba. nás viedol miestny človek. O stasa ako veliteľ 2. práporu sa- Postupovali sme po Ceste slo- nicu ešte bojovala prvá brigáda
mopalníkov 3. českosloven- body. Na každom kroku na nás a tiež samotnú obec Nemci neskej samostatnej brigády číhala smrť v podobe ukrytých
zúčastnil
oslobodzovania mín. Nemci zničili takmer všetpodtatranského regiónu. Na ky mosty, čo sťažuje náš postup.
tieto dni si spomína takto:
Je začiatok februára 1945 a my
„Postupovali sme v smere Vl- postupujeme v druhom slede za
kovce – Tvarožná – Vrbov. No- 1. čs. brigádou...“
covali sme vo Vrbove. Ja som
spal na fare. Ráno sme pokračoVojtěch
Lehar,
veliteľ
vali v ďalšom postupe smerom prieskumnej roty 3. českoslodo Huncoviec – Veľkú Lomnicu venskej samostatnej brigády,
– Mlynicu – Starý Smokovec. si v roku 1994 spomína:
V Smokovci nás privítali šam„Minuli sme Spišský hrad
Vojaci 1. čs. armádneho zboru vo Vysokých Tatrách, 1945
panským. Boli sme príliš una- a pred nami sa objavila Levoča.
vení celodenným pochodom. Opäť sme mali chrániť pravý bok vydali bez boja. Tu zahynul je- mi. V údolí medzi Vysokými
Všetci sme sa rozložili v smo- brigády. Cesta v hlbokom snehu den veliteľ práporu. Už sa zmrá- a Nízkymi Tatrami postupovala
koveckom penzióne na pohodl- na Vrbov a do Starej Lesnej tr- kalo. Sotva sme ťahali nohy, zo Štrby na západ v čele 1. briných posteliach a spali sme ako vala niekoľko dní. Rádiostanica ale pokračovali sme smerom gáda. Nacisti držali veľkú osadu
zarezaní. Ráno znovu budíček sa nás stále držala. Keď sme ju do Šuňavy. Na mape sú to dva, Važec a nehodlali ju pustiť. Bolo
a nasledoval ďalší pochod, Vyš- potrebovali, nefungovala, ale možno tri kilometre, v snehu po kruté januárové počasie – mráz
pás však cesta trvala nekonečne okolo mínus 20 stupňov, snedlho. Keby v Šuňave zostali ne- hová metelica. Ľudia omŕzali,
Marcel Maniak sa venuje historickému obdobiu
jakí Nemci, popoludní tam ešte ranení sotva padali k zemi, boli
druhej svetovej vojny a vo svojich publikáciách maboli, čiapkami by nás pobili, takí zaviatí snehom. Mŕtvi z tých dní
puje udalosti, ktoré sa v tomto období udiali pod tatsme boli unavení. Rozišli sme sa mohli byť pochovaní do zeme až
po domoch. Ja som sa ubytoval na jar… K nasadeniu 3. brigády
ranskými štítmi. V knihe Nedoleteli opisuje haváriu
v škole. Zaspal som bez toho, aby už nedošlo. Akonáhle sme začali
vojenského lietadla plného vojakov, ktorí leteli na
som sa prinútil skontrolovať, či zostupovať od Štrbského Plesa k
pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Do pláboli rozostavené nejaké stráže. ceste, Nemci Važec sami opustili
novaného cieľa nedorazili, všetci tragicky zahynuli v
Ráno sme vyrazili po ceste za a pokračovali v ústupe. Dňa 3.
troskách na Zadnom Gerlachu. Zoznam padlých, poprvou brigádou do Liptovského februára 1945 som bol v Žiari ranení do hlavy. Po ošetrení
Hrádku.“
pravených, zomrelých vojakov, partizánov a civilných
v nemocnici ma previezli do Maobetí v okrese Kežmarok a Poprad v rokoch 1939 –
Veliteľ 3. československej tejoviec pri Poprade a nakoniec
1945 nájdete zasa v monografii Padli za našu slobodu
samostatnej brigády, brigád- do Vyšných Hágov. Zotrval som
a v ďalšej sa dočítate o protifašistickom odboji.
ny generál Karel Klapálek, vo tu šesť týždňov.”

Marcel Maniak
svojich spomienkach píše:
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Miloslav Whisky Láber: Najviac ma šokovali ľudia
Všadeprítomné obrazy a sochy veľkých vodcov, megalomanské propagandistické stavby, šedivé
sídliská a chudobný vidiek, ťažké zbrane namierené na juh v demilitarizovanej zóne, tajní policajti neustále v pätách, atómový výbuch a hromadné tance v deň štátneho sviatku, priateľskí
usmievajúci sa ľudia v parku ako komparz pre cudzincov v ostrom kontraste s bežnými ľuďmi na
uliciach, ktorí v zúfalom strachu z represií za kontakt s cudzincom klopia oči... Takýto dojem urobila najšialenejšia diktatúra sveta na speváka kapely Slobodná Európa, dobrodruha Miloslava
Whiskyho Lábera, ktorý sa o svoje zážitky z tripu po Severnej Kórei v premiére podelil s návštevníkmi Cestovateľského seminára na Popradskom plese.
Sochám vládcov sa musia klaňať aj cudzinci.

Čím ťa zlákala Severná Kórea?
Celý život som rozmýšľal nad
tým, čo sa tam asi tak deje, nejakých päť rokov dozadu mi ani
nenapadlo, že by som sa tam
mohol vôbec dostať. Moji kamoši tam chceli ísť, oslovili ma,
a tak som sa tam s nimi vybral.
A čo ma tam lákalo? Niekedy sa
ma ľudia pýtajú, prečo cestujem,
mne však pripadá úplne prirodzené, že ak žiješ na nejakej
planéte, tak ju chceš vidieť, a Severná Kórea je tá najšialenejšia
diktatúra na svete, tak som to
chcel zažiť.
Aký bol tvoj prvý pocit, keď
si vystúpil z lietadla?
Ten prišiel už predtým. Keď
sme leteli nad Severnou Kóreou,
tak som sa pozeral dole, mal som
so sebou dobrý objektív, takže
som nafotil aj nejaké špionážne
fotky. Bol to taký zvláštny pocit.
A keď som došiel na letisko, bol
som prekvapený, že v zásade
neboli žiadne problémy. Jemne
prehľadávali batožinu, pýtali sa
na knihy, ja som mal so sebou
iránsky Lonely Planet, tak mi ho

hneď zhabali. Pol hodinu ho niekde čítali, asi hľadali, či v ňom
nie je niečo o Kórei... inak všetko
bolo v pohode, ale keď sme vyšli
z letiska, tak začala severokórejská realita.
Tak teda aký bol ten prvý
stret s tou ich realitou?
Pocity boli trošku iné, ako
by som bol očakával, pretože
zo všetkých strán prichádzali informácie, že tam nejazdia
autá, je tam chudoba, čo nie je
úplne pravda. Autá tam jazdia,
Pchjongjang je veľkým prekvapením, v niektorých častiach sa
cítiš ako v Dubaji. Možno som
to trochu prehnal, ale oproti
očakávaniam je to iné. Hneď
nás zobrali do nejakej knižnice
alebo študovne, jednej z takých
megalomanských stavieb, ktoré
ukazujú iba turistom, a tam už
začalo byť dusno. No najhoršie
bolo, keď sme sa potom dostali
na ulicu, išli sme do mesta, samozrejme, že nie sami, ale v tlupe a zbadal som tých ľudí, to bol
pre mňa najväčší šok! Najsilnejšie, najsmutnejšie bolo, keď som

videl, v akom strachu chodia po
uliciach. Majú zakázané kontaktovať sa s cudzincami, práve
to je to, čo najviac kontrolujú. Jeden dôvod je ten, aby ti nepovedali, čo sa deje v Severnej Kórei
a druhý, aby si mu ty nedal nejaké informácie, pretože oni sú
tam úplne izolovaní, informácie
tam prenikajú veľmi ťažko a toto
si tam strážia.
Čiže ste mali zrejme po celý
čas policajtov v pätách...
Jasné, tam nemôžeš ináč chodiť. Boli sme partia a s nami

vždycky bola sprievodkyňa
a ďalší dvaja ľudia. Síce hovorili,
že sú tiež sprievodcovia, ale boli
to tajní policajti, ktorí nevedeli
ani poriadne po anglicky. Len
čo sme vošli do autobusu, hneď
nám povedali, že tento bude
sedieť v strede a tento vzadu.
Okrem nich tam bol ešte kameraman a šofér. Tí dvaja išli po
nás ako ovčiarske psy, neexistovalo nič také, že môžeš ísť von
z hotela. Keď sme išli po ulici a
ja som sa chcel niekde utrhnúť a
na tajnáša niekde ísť, alebo niečo odfotiť, tak vždycky za mnou
utekali a zaháňali ma späť do
stáda.
Mohli ste si vôbec vybrať, čo
chcete vidieť, alebo vám vopred pripravili program?
Tak ten bol presne nalinkovaný. Ráno raňajky, potom sa ide
tam a tam, navyše, ten program
bol tak nahustený, že si ani nemal čas na nejaké prestoje, na
to, aby si mohol špekulovať, že
chceš niečo vidieť. Ak si sa aj pokúsil, tak to hneď zvalili na to, že
program je daný. No dnes údajne už strašne potrebujú peniaze, tvrdú menu, takže sa snažia
nalákať tam čo najviac turistov.
Sprievodkyňa mi hovorila, že
doteraz mohla iba cestovka kontaktovať kórejskú cestovku, ktorá
vydala nejaké povolenie na to, že
ti dali víza na ambasáde, potom
si tam mohol dôjsť a ich cestovka
ťa sprevádzala. Teraz už údajne
môžeš aj ako súkromná osoba
kontaktovať kórejskú cestovku a
dokonca sa vraj dá ísť aj individuálne, no vždy musia byť s tebou minimálne traja – sprievodca a dvaja policajti. Tvrdila mi,
že okrem nejakých zakázaných
zón sa môžeš pozrieť všade, aj do
hôr aj k moru, no neviem, ako
by prebiehala takáto individu-

Miloslav Whisky Láber sa o svoje zážitky z tripu po Severnej Kórei v premiére podelil s návštevníkmi decembrového Cestovateľského seminára
na Popradskom plese. 
Foto: pet
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Kolektívny duch je všade.

álna tour. Závisí to od toho, akí
sú sprievodcovia, samozrejme,
že on sa neohrozí, lebo keby sa
niečo stalo, tak má z toho ako
prvý prúser. A prúser v Severnej
Kórei znamená veľký prúser –
buď koncentrák alebo smrť... Je
to podľa mňa strašne nebezpečné
povolanie. Každý človek, ktorý
príde do styku s cudzincom, je
preverený a napríklad aj z toho,
čo robím teraz ja, že tu mám
premietanie, že som urobil pár
rozhovorov, povedal pravdu, by
mohli mať oni prúser.
A ty zrejme tiež...
No ja tam už v budúcnosti asi
nemôžem ísť, nedali by mi víza a
keby mi ich dali, riskoval by som.
Keď sa povie Severná Kórea,
asi väčšine z nás sa v mysli
vybaví kult vodcu a dynastia
Kimov. Mal si pocit, že ľudia
pred nimi skláňajú hlavy, pretože sú ustráchaní, alebo ich
naozaj až nekriticky obdivujú?
Do tohto neprenikneš. Teraz
som pozeral jeden film a nemeckí filmári, ktorí tam točili film v
spolupráci so severokórejskými
úradmi a boli tam dokopy možno
rok, tiež povedali, že nevedeli, ako
to je. K tým ľuďom sa nedostaneš
a keby aj, tak ti nepovedia pravdu, alebo nebudú na túto tému
hovoriť, lebo to je riziko smrti pre
celú rodinu. Tam sa každý strašne
bojí, takže to, že ideš do Severnej
Kórey neznamená, že sa dozvieš,
čo si tí ľudia naozaj aj myslia, to
nezistíš. Tá krajina je úplne izolovaná, uzavretá, kebyže ťa prichytia, že chytáš iné vysielanie, ale aj
tak nemáš ako, tak je za to trest
smrti. Povinné je tam napríklad
mať zapnuté rádio, nemôžeš ho
vypnúť.
Predpokladám, že naladená
je všade jedna a tá istá stanica...
Presne. Všade je tá ich propaganda, aj autá na ulici ju vyhu-

kujú z ampliónov. Napadla mi
taká vec, že si idem všímať ľudí,
lebo keby boli úplne podľahli
propagande, ktorá hovorí okrem
iného aj to, že všetci cudzinci sú
nepriatelia, darebáci, tak by som
v ich pohľadoch alebo pri kontakte s nimi asi cítil nenávisť.
Začal som ich skúmať, u niektorých to tak bolo, no väčšinou
to boli vojaci, ale keď sme niekde v metre alebo múzeu stretli
miestnych ľudí a ja som sa na
nich nevtieravo usmial, prejavil
pokoru a pozdravil som sa, síce
vždycky odvrátili zrak, sklopili
oči, aby nedošlo ku kontaktu, ale
videl som, alebo som mal aspoň
pocit, že v tom ich pohľade bola
aj akási hanba, že sa s nami nemôžu normálne rozprávať. Nezdalo sa, že by boli až takí zmagorení, povedal by som, že určite
niečo tušia, alebo majú niekde
vo vnútri svoj názor, no podľa
mňa ho nepovedia ani svojim
najbližším.
A čo ty a kórejskí vodcovia?
Musel si sa nejakému aj pokloniť?
No jasné. My sme to brali
s recesiou, ale sralo ma to, tak
vždy, keď som sa poklonil, som
si to vykompenzoval tým, že som
ukázal fuckera. Keby to niekto
zaregistroval, hlavne v mauzóleu, kde som to urobil aj Kim
Ir-senovi a Kim Čong-ilovi, tak
by to nemuselo dopadnúť dobre.
Bolo tam vôbec niečo, čo ťa
príjemne prekvapilo?
Nie. Sú tam veci, ktoré sú pozitívne, ale je to dôsledkom tej diktatúry. Napríklad je tam čisto,
vidíš, že tí ľudia ako takí mukli
všetko zametajú, nenájdeš tam
zahodený špak, ale keď vidíš, čo
sa za tým skrýva, tak to nemôžeš nazvať príjemným. Tvrdili
nám, že je tam nulová kriminalita a ja som náchylný tomu

veriť, teda nulová asi nie, určite
nejaké iracionálne zločiny ako je
vražda zo žiarlivosti neovplyvní
žiaden diktát, ale v prípade bežnej zlodejiny to kľudne môže byť
pravda, ľudia sa boja.
Tak zločiny diktátorov sa do
toho asi nerátajú...
To je pravda.
Podarilo sa ti doniesť aj nejaké fotky. Nemal si strach, že
ti ich pri odchode nájdu?
Mal som strach hlavne o to,
že o ne prídem, lebo sa mi podarilo nafotiť veci, ktoré sa
bežne nesmú. Väčšinou takým
spôsobom, že som mal vypnutý
zvuk uzávierky a fotil som všelijako spod rukáva, na tajnáša,
schovával som sa za kamošov,
alebo som sa tak zašil v autobuse, že ma nevideli, otvoril som
si okno a fotil som vidiek. Mal
som dobrý foťák, ktorý to zvládol aj v takýchto podmienkach.
Oni si myslia, že nevieš fotky z
karty nakopírovať, lebo tam sa
nedostaneš k žiadnemu počítaču, na ktorom by sa to dalo
spraviť, lenže ja som mal foťák
s wifi a vždycky v noci som ich
odtiaľ prácne ládoval do telefónu, rozmnožil som to na ďalšie
tri karty. Keď sme odchádzali,
tak som ich rozdal ešte ďalším
ľuďom, lebo som vedel, že keď
pôjdu po niekom, tak to budem
ja, lebo videli, že stále fotím, ale
našťastie sa nič nestalo, prešli
sme bez toho, aby nás nejako
filcovali. Údajne však robia také
veci, že ti pozrú kartu vo foťáku,
a keď ti nesedia čísla za sebou,
tak potom nejakým softvérom
zisťujú, čo tam bolo nafotené.
Takže ťa vôbec neošacovali?
Neviem, do akej miery šacovali batožinu, ktorú som dal do
lietadla, to sa mohlo stať, ale čo
som mal pri sebe, tak nič. Pozreli do príručnej batožiny, ale tak
normálne, ako na letisku.
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A aký to bol pocit, keď si
najšialenejšej diktatúre sveta
konečne zamával?
Bizarný bol hlavne pocit, keď
som prišiel do Číny, ktorá je tiež
komunistickou diktatúrou a cítil
som sa slobodne. Za ten týždeň
som bol taký zmagorený, že mi
prišlo ako zázrak, že môžem
vyjsť von z hotela. Nechcem si
ani len predstaviť, čo to s tými
ľuďmi robí, keď v niečom takom
žijú tri generácie.
Kam sa chystáš najbližšie?
Máš nejaký nesplnený cestovateľský sen?
Najbližšie sa chystám na Srí
Lanku a do Kolumbie, ale tých
cestovateľských snov je veľa. Sú
také, ktoré sa chystám si splniť
a potom sú tie, na ktoré treba
strašne veľa peňazí. Moja srdcovka je Ázia, tú mám prelezenú, ale chcel by som sa pozrieť
na Sibír, do polárnych oblastí.
Faerské ostrovy, Island, to sú
veci, ktoré sú dosiahnuteľné, ale
nemôžeš byť všade. Teraz robím terénne výpravy pre ľudí do
Gruzínska, na Srí Lanku.
Je nejaká krajina, do ktorej
sa rád vraciaš?
Nemôžem sa moc vracať do
krajín, ktoré sú moje srdcovky,
práve kvôli týmto cestovateľským
kinám, pretože aspoň raz za rok
musím ísť niekam, kde som ešte
nebol. Ja by som sa každý rok
vracal napríklad do Indie alebo do Indonézie, do Nepálu, do
Butánu by som sa išiel pozrieť,
je toho veľa. Mám takú víziu,
že by som chcel ísť do Ameriky,
prejsť z Kalifornie na Aljašku cez
Kanadu, ale to by dlho trvalo a
stálo by to veľa peňazí. Doteraz
som prešiel zhruba osemdesiat
krajín a nedávno bola na facebooku taká mapa, že keď som si
na zaklikol krajiny, kde som bol,
tak mi vyšlo, že som prešiel iba
17 percent sveta. 
(pet)

Chudoba na uliciach je v ostrom kontraste s megalomanskými propagandistickými stavbami. 
Foto k článku: Whiskyho archív
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Chcú jej nájsť nové využitie
Zdá sa, že budove bývalej údolnej stanice lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté
pleso, ktorá je dielom známeho architekta Dušana Jurkoviča, konečne svitá na lepšie
časy. Jej súčasný vlastník už poveril Tatranský okrášľovací spolok (TOS), aby pripravil
podklady na vyhlásenie ideovej architektonickej súťaže, ktorej výsledkom má byť
návrh budúceho využitia objektu i jeho architektonické riešenie.
Chátrajúcu budovu ešte
koncom minulého roka
vypratali, nechali ju zamerať a momentálne finalizujú zadanie a podmienky
súťaže. „Jej stav trápi Tatrancov aj návštevníkov Tatier dlhodobo, čo potvrdil aj
náš prieskum spred niekoľkých rokov v rámci projektu
Tatranské haraburdy. Stanicu lanovky ľudia označili
ako objekt, ktorý by sa mal
riešiť prioritne,“ vraví Pat- Bývalej údolnej stanici lanovky v Tatranskej Lomnici, ktorá je dierik Kolesár z TOS. Stavba, lom známeho architekta Dušana Jurkoviča, chcú nájsť nové vyuFoto: pet
ktorú do prevádzky uviedli žitie. Už pripravujú aj architektonickú súťaž.
22. decembra 1937 spolu s prvým úsekom novky a vízia urobiť z nej múzeum tatranlanovky, slúžila až dovtedy, kým Štátny drá- skej lanovej dopravy. Pohľad na niekdajšiu
hový úrad nedal lanovke stopku. Stalo sa stanicu bol však z roka na rok čoraz žalosttak v októbri 1999. Dôvodom bola jej ne- nejší, na jej výzore sa podpísal čas i vandali.
dostatočná technická spôsobilosť. Pre nízku
Podľa Kolesára s majiteľom objektu, spoprepravnú kapacitu sa údržba lanovky totiž ločnosťou Tatry mountain resorts (TMR),
ukázala ako nerentabilná a ďalej sa do nej komunikuje TOS o tejto téme už niekoľko
neinvestovalo. Poslednú jazdu, už bez ces- rokov, no doteraz sa nepodarilo nájsť taký
tujúcich, urobili zamestnanci lanovky 12. účel jeho využitia, ktorý by bol všeobecne
apríla 2005 počas nakrúcania snímky Prí- akceptovaný aj dlhodobo udržateľný. Vybeh jednej lanovky.
hlásenie otvorenej ideovej súťaži by však
Podpery, okrem prvej, potom postupne mohol byť spôsob, ako nájsť najlepšie riešerozobrali, ostala len budova s kabínou la- nie. Zadanie aj podklady do súťaže pripra-

Z vrchov a dolín
vuje TOS v rámci projektu Tatranské centrum architektúry (TAT - Arch). „Cieľom
tejto iniciatívy je identifikovať a definovať typický dizajn tatranskej horskej architektúry a
prispieť k jej zachovávaniu v rámci citlivých
rekonštrukcií existujúcich objektov. Závery a
zistenia tejto platformy by sa mali využívať
ďalej aj pri navrhovaní nových urbanistických riešení v Tatrách,“ doplnil Kolesár.
Na vyhlásenie a správu architektonickej
súťaže sa TMR rozhodla venovať aj výťažok
z piatich večerných komentovaných prehliadok, ktoré na Skalnatom plese pripravili
v decembri a januári pri príležitosti 75. výročia spustenia lanovky na Lomnický štít.
Ich súčasťou bola okrem návštevy priestorov starej strojovne a navádzacej stanice aj
výstava dobových fotografií viažucich sa
k výstavbe na tú dobu svetového unikátu
ovenčeného hneď niekoľkými prvenstvami,
ktorú ponúkla Galéria Encián. 
(pet)

Výstavba stanice v Tatranskej
Lomnici sa začala 1. apríla 1936.
Hlavným staviteľom podľa upravených projektov architekta Dušana
Jurkoviča bola firma Karla Marvana z Hradca Králové. V budove
postavenej z miestnej žuly, oceľobetónových a oceľových konštrukcií sa
okrem technologických priestorov
nachádzali aj prevádzková kancelária, čakáreň, pokladňa, úschovňa
batožín, bufet, hygienické zariadenia, štyri izby pre personál a kotolňa. Nevyužitá je od roku 2005.

Ohnisko v Malej Studenej doline
Ak prekonáte v Malej Studenej doline za Zamkovského chatou hustý lesný porast zmiešaný s
kosodrevinou, naraz sa vám otvorí takmer rovinatá malebná skalná dolina, ktorá končí Veľkým
svahom. Z diaľky sa na vás pozerá Téryho chata, rukou vám kynie majestátna Žltá veža, zvyčajne v dobrom počasí ovešaná horolezcami, vľavo sa na vás usmieva mohutný hrebeň Kostolov a
Oštepov a vpravo vás z výšky hrozivo sleduje hrebeň Lomnického štítu.
Pred sebou máte majestátny strany pri Malom Studenom kom. Už odpradávna slúžilo
Prostredný hrot, zamilovanú a potoku upúta veľký previsnu- Ohnisko Tatrancom na oddych
neoddeliteľnú dvojicu mystic- tý kameň, ku ktorému vedie a prenocovanie. Práve pri ňom
kej Markazitky – Malého Ľado- vychodená kratučká odbočka. sa stretol a prenocoval so svového štítu, dávno zvaného me- Je to legendárny Feuerstein – jím sprievodom a kežmarskými
nom Hus a Veľkého Ľadového Ohnisko.
horskými vodcami Fábryovcaštítu, Gunára. Pred lúkou, ktorá
Hore nad ním je medzi Zad- mi v roku 1793 Angličan Robert
je v lete posiata pestrofareb- ným Oštepom a Malým Kosto- Townson, aby sa vydal vpravo
nými kvetmi, vás hneď z ľavej lom známa Kopa nad Ohnis- od Ohniska, do Lomnického
sedla zdolať legendárny Lomnický štít. Ale aj viac dní tu botanizoval, nivelizoval a hľadal
vzácne kovy na Malom Ľadovom štíte (Markazitke). Zrejme
v blízkosti idylickej kvetinovej
záhradky v roku oddychoval a
botanizoval aj švédsky botanik
Göran Wahlenberg. Stadiaľ
snáď viedla 18. augusta 1813
jeho druhá, už úspešnejšia, výprava na Lomnický štít? Toto
miesto bolo oddychové výcho-

disko pre neskoršie nespočetné
výpravy turistov na zdolanie
Lomnického štítu.
S Ohniskom je spojená aj
úsmevná príhoda, keď v roku
1876 zachraňovali 17-roční
kežmarskí chlapci Pavol Swing
a Edmund Tatray manželku,
dcéru a syna ministerského
predsedu Uhorska, známeho grófa Júliusa Andrássyho.
Práve odtiaľ ich takmer na
smrť utrmácaných vyslobodili
z hustej kosodreviny a postupne priviedli k nič netušiacej a
dobre sa baviacej spoločnosti
pána grófa pri Rainerovej chate. Len k večeru, takmer pri
Rainerke, postretli nešťastníci
neúspešnú záchrannú expedíciu. Škoda, že turisticky pôsobivé Ohnisko pri chodníku nie je
ako známy topografický objekt
vyznačený náučnými informáciami. V Maďarsku by určite
patrilo k významným pamätným miestam.
Z rukopisnej pozostalosti
prof. Alfréda Grosza spracoval
Milan Choma

Belianska jaskyňa obsadila druhú priečku
V štatistikách návštevnosti za uplynulý rok skončila Belianska
jaskyňa na druhom mieste. Prvenstvo si už tradične zaknihovala
Demänovská jaskyňa slobody, ktorú si vlani obzrelo 128 144 návštevníkov. Do jedinej sprístupnenej jaskyne vo Vysokých Tatrách ich
zavítalo 126 485, čo je o vyše tridsaťpäťtisíc viac ako rok predtým.
Vtedy však bola pre rekon- 48 percent,“ zhodnotil uplynulý
štrukciu prehliadkovej trasy ešte rok jej správca Jozef Bachleda.
prvých štyri a pol mesiaca zatvo- V porovnaní s rokmi pred zarená, vlani si ju mohli zvedavci vedením eura však klesol počet
užívať po celý rok. V januári si Poliakov, no aj napriek tomu
návštevu podzemia nenechalo si stále v rebríčku návštevnosti
ujsť 3 312 záujemcov, najsilnej- držia druhé miesto. „Vtedy ich
šími mesiacmi boli rovnako ako bolo aj ponad päťdesiat percent,
po minulé roky júl a august, kedy vlani to bolo skoro 28 percent,“
si ju obzrelo dokopy cez šesťde- konkretizoval Bachleda. Počuť
siattisíc návštevníkov. „Odvtedy, však bolo aj ruštinu, češtinu,
ako v roku 2009 nastal pokles, sa maďarčinu a angličtinu, podľa
návštevnosť jaskyne opäť šplhá správcu stúpol i počet turistov
hore. Prichádzajú k nám hlavne z pobaltských krajín, predovšetSlováci, vlani ich bolo necelých kým Litvy. Pozitívne reakcie u

Nový objav

Začiatkom tohto roka sa speleológom zo Spišskej Belej podarilo nájsť
v Belianskej jaskyni nové priestory. Stalo sa tak práve v čase, keď si jaskyňa pripomína 135. výročie svojho sprístupnenia. „Jej prieskum prebieha
už 136 rokov, je paráda, že sme našli priestory práve v takejto jaskyni
a časti, kde sme si aj my mysleli, že sa už nič nedá objaviť,“ netají nadšenie jaskyniar Igor Michlík. Speleológovia na ne natrafili pri prieskume
najnižších priestorov za Pisanskou vežou, ktoré nesie príznačný názov
– Peklo. Ich dĺžku odhadli na približne sto metrov, ich súčasťou je i jazierko, resp. sifón. Nadšenie jaskyniarov však schladil ich kolega Stanislav Pavlarčík, ktorý v dobových prameňoch našiel zmienku o tom,
že ich predchodcovia sa tu pohybovali už v roku 1939. Jaskyňa má
momentálne zameraných vyše 3 800 metrov priestorov, prehliadkový
okruh má dĺžku 1 370 metrov. (pet) Foto: mich
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návštevníkov vyvolali zmeny,
ktoré priniesla rekonštrukcia
jaskyne. „Niektorí tu boli štyri,
päťkrát, takže to vedia porovnať.
Stáva sa, že ľudia po prehliadke
vyjdú von a prídu sa nám poďakovať,“ dodal Bachleda.
Počet návštevníkov stúpol aj
v ostatných slovenských jaskyniach, s výnimkou Jasovskej.
Kým v roku 2015 si prehliadku
vtedy dvanástich sprístupnených jaskýň doprialo celkovo
513 042 turistov, vlani podľa
najnovších štatistík Správy slovenských jaskýň (SSJ) do slovenského podzemia zavítalo už
610 858 návštevníkov. K nim
však treba pripočítať ešte ďalších 3 041, ktorých prilákala novootvorená Brestovská jaskyňa.
Návštevnosť jaskýň kulminovala už tradične počas letných prázdninových mesiacov.
Úspešnejším bol opäť august,
kedy sa slovenským podzemím
prešlo dokopy 172 392 turistov,
čo je o desaťtisíc viac ako ich
bolo rok predtým. Za ním nasledoval júl so 169 332 návštevníkmi. Len pre porovnanie, v roku
2015 ich bolo 131 675. Podobne
vyrovnaná bola v tomto období
aj návštevnosť Belianskej jaskyne, ktorú v júli navštívilo 30 742
turistov, v auguste ich bolo len o
222 menej. Naopak, najslabším
mesiacom bol podľa štatistík SSJ
december s 862 návštevníkmi.
V rebríčku návštevnosti za
Belianskou jaskyňou skončila
Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá
z tretej priečky zosadila Demänovskú ľadovú jaskyňu. Pozrelo
si ju cez osemdesiattisíc ľudí, čo
je o vyše desaťtisíc viac ako rok
predtým. 
(pet)

Lietali viac ako rok predtým
Vlani štartovali leteckí záchranári na pomoc 1 725 pacientom, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o
štyri a pol percenta. Vo vzduchu piloti strávili celkovo 1 695 hodín. „Výrazným rozdielom oproti roku 2015
bol nárast primárnych zásahov v teréne. Tam boli naše posádky vyslané 1 199 krát, čo je o 56 percent viac
ako uplynulý rok,“ uviedla Zuzana Hopjaková, hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe (ATE), ktorá
na Slovensku prevádzkuje všetkých sedem staníc Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).
V rámci týchto zásahov do zdravotníckych za- indikácie patrili úrazy spôsobené pádom z výšky
riadení prepravili 137 detských a 1 062 dospelých a lesné úrazy pilčíkov v ťažko dostupnom lesnom
pacientov. „U detí išlo najčastejšie o rýchly a šetrný teréne,“ dodala hovorkyňa.
transport do nemocníc s poraneniami následkom
Najviac práce mali posádky už tradične počas
dopravných nehôd. Ďalším indikátorom zásahu boli letných mesiacov. V uplynulom roku takmer 13
popáleniny a obareniny,“ konkretizovala Hopjako- percent pacientov tvorili turisti, ktorým letecvá. K dospelým záchranárske vrtuľníky najčastej- kí záchranári pomáhali v nedostupnom teréne.
šie mierili pre náhle srdcové zlyhania, ktoré pred- V zimných mesiacoch zase mierili k úrazom na lystavovali 41 percent z počtu ošetrených pacientov žiarskych svahoch. Išlo najmä o poranenia hlavy,
v rámci primárnych zásahov. „Medzi ďalšie časté chrbtice a dolných končatín. (pokračovanie na str. 20)

v skratke
Hneď dvakrát mieril minulý
pondelok do Vysokých Tatier záchranársky vrtuľník. Najprv ratoval
54-ročného Maďara, ktorý sa na
túre zo Skalnatého plesa na Hrebienok pošmykol a počas približne 200-metrového pádu si poranil
hornú i dolnú končatinu, krátko po
návrate na základňu letel na Zbojnícku chatu, odkiaľ leteckých záchranárov privolali k tridsiatničke
v predkolapsovom stave spôsobenom unikajúcim plynom.
O dva dni neskôr sa zase z turistického chodníka medzi Skalnatým
plesom a Zamkovského chatou zošmykla slovenská turistka. Kým
k nej dorazili záchranári, podarilo
sa jej vyslobodiť sa zo zovretia kosodreviny, avšak mala strach v túre
ďalej pokračovať, keďže sa stále
prepadávala v hlbokom snehu. Medzitým sa na tiesňovú linku obrátil
i 29-ročný Slovák, ktorý uviazol
zhruba sto metrov pod magistrálou. Po vytiahnutí ich záchranári
oboch odprevadili k Zamkovského
chate.
Ešte na Štedrý deň pomoc horských záchranárov potrebovala
50-ročná Slovenka, ktorá si pri
páde neďaleko Zamkovského chaty vážne zranila predlaktie. Večer
už aj so štvornohým pomocníkom
asistovali policajtom a hasičom,
ktorí pátrali po 48-ročnej obyvateľke Novej Lesnej. Nájsť sa ju podarilo v blízkosti obce krátko pred
polnocou. Po tom, ako jej poskytli
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, s ňou urýchlene smerovali do
nemocnice.
Rušno bolo i na lyžiarskych
svahoch. Od Vianoc až po Štefana
zasahovali záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) v 11 prípadoch, čo v porovnaní s rovnakým
obdobím vlaňajška predstavuje nárast o tri zásahy. Ďalšie úrazy ošetrili dobrovoľníci.
Štyri dni pred začiatkom nového roka vyrážali horskí záchranári
na pomoc turistke, ktorá spadla pri
schádzaní z údolnej stanice pozemnej lanovky v Starom Smokovci a
poranila si dolnú končatinu. Na
druhý deň ratovali 3-ročné dievčatko, ktoré potrápili bolesti bruška. Z
Hrebienka ho na snežnom skútri
previezli do Starého Smokovca, kde
si ho už prevzali privolaní zdravotníci. V predposledný deň starého
roka smerovali na Hrebienok opäť,
tentokrát pomáhali 37-ročnému
Slovákovi, ktorý si pri náraze počas
sánkovačky zrejme zlomil dolnú
končatinu v oblasti členka. Krátko na to požiadali turisti o pomoc
pre 64-ročnú Slovenku, ktorá sa
(pokračovanie na str. 16)
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v skratke
(dokončenie zo str. 15)

na turistickom chodníku medzi
Hrebienkom a Rainerovou chatou
pošmykla a pri páde si pravdepodobne zlomila stehennú kosť.
Plné ruky práce mali záchranári
aj v posledný deň roka. Vo všetkých
horských oblastiach ošetrili dokopy 31 lyžiarskych úrazov. Mimo
lyžiarskych tratí pomáhali v dvoch
prípadoch. Operačné stredisko
tiesňového volania prijalo 17 žiadostí o pomoc, z toho tri prípady
záchranári riešili v spolupráci so
zdravotníkmi, hasičmi a policajtmi.
Na Silvestra bol v akcii aj vrtuľník, ktorý letel na pomoc 45-ročnej
lyžiarke na Skalnaté pleso. Žena sa
sťažovala na nevoľnosť, vyčerpanosť, potrápil ju i predkolapsový
stav. Podobne ako ona skončili deň
predtým v popradskej nemocnici aj
ďalšie dve lyžiarky, ktoré sa zranili
na svahu v Bachledovej doline.
V prvý deň nového roka si to
horskí záchranári opäť namierili
na Hrebienok, kde už na ich pomoc čakala Slovenka s poraneným
členkom. Po ošetrení skončila v
rukách zdravotníkov, podobne ako
i 9-ročné dievčatko, ktoré si o tri
dni neskôr v tej istej lokalite zranilo
hornú končatinu.
Na Troch kráľov prišlo volanie
o pomoc z turistického chodníka
od Symbolického cintorína smerom na zastávku TEŽ Popradské
pleso, kde sa nachádzala 47-ročná Maďarka s poranenou dolnou
končatinou. Keďže v zlom počasí
nedokázala v ceste nadol pokračovať, záchranári ju na štvorkolke dostali k zastávke, kde už na ňu čakal
manžel.
O deň neskôr záchranári vyrážali na pomoc 11-ročnému chlapcovi, ktorý si pri páde na sánkarskej dráhe z Hrebienka do Starého
Smokovca udrel hlavu. Okrem malého Slováka potreboval ich pomoc
aj 41-ročný Poliak, ktorý sa zranil
po zrážke s ďalším lyžiarom. S podozrením na zlomeninu rebier ho
zo Štrbského Plesa previezol do popradskej nemocnice vrtuľník.
Predminulú nedeľu záchranári ratovali 37-ročnú skialpinistku,
ktorá si vo Veľkej Studenej doline
zranila hlavu. Keďže vrtuľník sa
k nej nedokázal dostať pre silný nárazový vietor, na pomoc jej vyrazilo
päť profesionálnych a dvaja dobrovoľní záchranári HZS. Ďalší dobrovoľný horský záchranár k nej aj
s kanadskými saňami a troma pomocníkmi smeroval zo Zbojníckej
chaty. Po ošetrení ju transportovali
do Starého Smokovca, kde už čakal
lekár.
(pet)

Z vrchov a dolín

Iniciatíva má podporiť
diskusiu o ďalšom rozvoji Tatier
S cieľom podnietiť širšiu verejnú diskusiu o
ďalšom smerovaní regiónu Tatier vytvorila
na sklonku uplynulého roka akciovka Tatry
mountain resorts (TMR) online platformu Aké
Tatry chceme. „Iniciatíva nesleduje iba oblasť
cestovného ruchu, ale má ambíciu prinášať témy
do diskusie aj o rozvoji dopravy a infraštruktúry,
ľudského kapitálu či zveľaďovania prírodného
a kultúrneho bohatstva Tatier,“ konkretizovala
Zuzana Fabianová, hovorkyňa spoločnosti, ktorá je okrem iného majiteľom a prevádzkovateľom najväčších tatranských horských stredísk.
Ambíciou platformy www.AkeTatrychceme.sk je
podľa Fabianovej prinášať zaujímavé témy a materiály o Tatrách, ako aj inšpirácie zo sveta, ktoré
majú napomôcť vytvoreniu spoločnej vízie pre Tatry. Spoločnosť chce na nej dať priestor aj názorom
iných subjektov a ľudí, ktorí rozvíjajú svoje aktivity
v Tatrách a majú záujem o ich rozumný rozvoj.
„Naša spoločnosť podniká v Tatrách už niekoľko
rokov a máme záujem pôsobiť tu dlhodobo, takže
prirodzene potrebujeme poznať názor čo najširšej
verejnosti, akým smerom by sa mali Tatry rozvíjať.
V diskusiách, ktoré vedieme pri každom našom projekte s rôznymi inštitúciami, občanmi či podnikateľmi, sa oveľa častejšie stretávame s názormi, čo všetko

v Tatrách nechceme, a iba veľmi
málo zaznieva pozitívna vízia
toho, čo chceme, aby sa v Tatrách
rozvíjalo. Aj pomocou tejto iniciatívy chceme nájsť prienik medzi
tým, kde vidíme príležitosti my ako podnikatelia,
a čo chce v Tatrách vidieť verejnosť – a tým myslíme
nielen miestnych ľudí, ale aj návštevníkov a všetkých,
ktorí majú Tatry radi a navštevujú ich,“ uviedol
v súvislosti so spustením iniciatívy generálny riaditeľ TMR Bohuš Hlavatý.
Tematicky je stránka rozdelená na päť hlavných
oblastí – Bohatstvo Tatier, Doprava a infraštruktúra, Šport a relax, Gastronómia a ubytovanie a Ľudia,
pretože práve rast ľudského kapitálu a vytvorenie
pracovných príležitostí považuje spoločnosť pre
rozvoj regiónu za kľúčové. Web zároveň poskytuje priestor aj pre širokú verejnosť, aby formou
prieskumu vyjadrila svoj názor na hlavné problémy,
či rozvojové plány v regióne Tatier. „Našou víziou je,
aby sme krásne miesta v Tatrách mohli v čo najväčšej miere sprístupniť aj pre menej zdatných turistov,
napríklad pre deti, lebo iba ak ich dostanú možnosť
spoznať, môžu si k nim budovať vzťah. Tiež by sme
chceli, aby návštevníci v Tatrách našli čo najkvalitnejšie a profesionálne služby a zároveň mali dostatok
možností, ako tu tráviť čas celoročne a za každého
počasia. Ale zároveň si uvedomujeme, že úspech nášho podnikania úzko súvisí s tým, ako bude vyzerať
prírodné prostredie Tatier a preto chceme aj svojimi
aktivitami prispieť k tomu, aby boli Tatry krajšie a
čistejšie, nie naopak,“ uzavrel Hlavatý. 
(pet)

Prijali najviac žiadostí o pomoc za posledné roky
Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (OSTV HZS) prijalo vlani 1 136
volaní o pomoc prostredníctvom tiesňovej linky 18300. „Je to počet, ktorý je najvyšší za posledné roky
a má stúpajúcu tendenciu. Množstvo žiadostí však prijali aj záchranári HZS v jednotlivých oblastných
strediskách, čím počet zásahov ešte stúpa a spomínané číslo nie je zďaleka konečné,“ konštatujú na svojej
webstránke horskí záchranári.
stredísk veľký počet návštevníkov. ni pomáhala HZS pri záchranných

Najviac tiesňových volaní zaevidovalo OSTV HZS v mesiacoch
január až marec, dokopy ich bolo
až 616, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 nárast o
17,58 percent. „Napriek uzávere
turistických chodníkov sme do ich
otvorenia zaznamenali rovnaký počet žiadostí o pomoc ako v predchádzajúci rok,“ uviedli záchranári.
Za prvých šesť mesiacov vlaňajška prijalo stredisko 714 žiadostí o
pomoc, čo je o 14,79 percenta viac
oproti minulému roku.
Počet tiesňových volaní stúpol
aj počas letných mesiacov, teda
v období prázdnin, kedy horskí
záchranári mali 193 tiesňových
hovorov. Stúpajúci trend žiadostí
o pomoc oproti predchádzajúcim
rokom pokračoval aj v jesennom
období až do začiatku zimnej sezóny 2016/2017. Ich počet v tomto
období narástol o 25,77 percenta.
„S príchodom zimy a začiatkom
zimnej sezóny sme taktiež zaznamenali zvýšený počet tiesňových
volaní. Podmienky na lyžovačku
boli priaznivé a dostatok snehovej
pokrývky prilákal do lyžiarskych

Možno práve preto stúpol najmä
počet lyžiarskych úrazov, ktorých
bolo len od začiatku zimnej sezóny
do konca roka 236,“ konkretizovali
z OSTV HZS.
Rovnako ako po iné roky, aj vla-

a pátracích akciách na zemi aj zo
vzduchu, takisto aj pri transportoch či navigácii zablúdených turistov. Záchranári už tradične poskytovali i informácie o aktuálnych
podmienkach a výstrahách.  (pet)

Zonácia sa opäť odkladá

Ani koniec uplynulého roka, kedy sa mal návrh zonácie najstaršieho
národného parku dostať na rokovanie vlády, sa neukázal ako reálny termín. Hoci podobne ako predošlí šéfovia envirorezortu aj ten súčasný
tvrdí, že robí všetko preto, aby bola zonácia hotová v čo najkratšej dobe,
zatiaľ sa ju nedarí dotiahnuť do finálnej podoby. Minister László Sólymos
sa však najnovšie nechal počuť, že tento rok by v tejto otázke mohol nastať reálny posun. Verí, že návrh zonácie sa podarí predstaviť. „Nechcem
povedať, že dokončiť, lebo to by som si veľmi zavaril,“ skonštatoval v rozhovore pre TASR.
Zonáciu TANAPu podľa neho stále brzdia nevyriešené vlastnícke vzťahy na jeho území. Rokovania s vlastníkmi pôdy, samosprávami, podnikateľmi a ochranármi zatiaľ nepriniesli prijateľný kompromis. „Už roky
sa boríme s prípravou zonácie TANAPu. Vedú sa komplikované rokovania s majiteľmi pozemkov, čo sa týka náhrady za ich užívanie. Musíme
mať ale na zreteli, aké má štát finančné možnosti,“ konštatoval Sólymos.
V súčasnosti sa podľa neho nastavuje metodika vypočítavania finančných
náhrad za užívanie súkromných pozemkov štátom, ktorý vlastníkom
pôdy vlastne zoberie možnosť ekonomicky obhospodarovať ich majetok.
Ideálne by bolo, keby štát mohol súkromné pozemky odkúpiť alebo vymeniť, na výmenu už však nemá pozemky a odkúpenie by bolo finančne
náročné. 
(tasr, sita, pet)
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Ochrana prírody

Satelitné obojky majú už aj kamzíky
Po legendárnej orlici Aničke a viacerých medveďoch sa po národnom parku so satelitnými
obojkami na krkoch špacírujú už aj kamzíky. Ochranári im ich nasadili ešte koncom vlaňajška,
monitorovať ich plánujú nepretržite najbližšie tri roky.
Párik kamzíkov odchytili v Belianskych Tat- naďalej pokračovať a ďalšie získané vzorky idenrách, ďalšie dve samice vo Velickej doline. Mená tifikovať až na úroveň jedinca. Tento prístup nám
im už tradične vybrali podľa toho, aké práve umožní hodnotiť rodinné vzťahy v populácii, miev čase, keď dostávali obojky, figurovali v kalen- ru príbuznosti, a mnohé iné parametre. Identifidári. Spolu s Ferom a Klárou tak po Tatrách be- kácia variabilných úsekov chromozómu Y v popuhajú aj Jessica a Tea. Vďaka
lácii kamzíka tatranského
modernej technike majú
poskytne informácie o otochranári čerstvé údaje o
covských zakladateľských
ich pohybe a správaní sa
líniách a doplní celkový
štyrikrát do dňa. „Predpoobraz o našom autochtónkladaná životnosť batérií
nom poddruhu. Získaná
je približne tri roky v zádatabáza spolu s údajmi
vislosti od rôznych iných
o lokalizácii biologického
faktorov. Samotný obojok
materiálu prostredníctvom
je vybavený GPS a GSM
GPS súradníc nám poslúži
modulom, teplotným sníako základ databázy pre
mačom, VHF vysielačom a
vysledovateľnosť a ochraautomatickým vypínacím
nu kamzíka tatranského,“
mechanizmom Drop off. V
ozrejmil Majko.
prípade jeho zlyhania sú
Už počas minulých výsúčasťou obojku bavlnené
skumov bolo na základe
vrstvy, ktoré sa opotrebobiologického materiálu
vaním a vplyvom počasia
pochádzajúceho väčšinou
rozpadnú a následne ho
z nájdeného trusu zvierat
kamzík stratí,“ vysvetlil
identifikovaných
deväť
riaditeľ Správy TANAPu
samíc, ktorých gény sa
Foto: Správa TANAPu
Pavol Majko.
stali základom pre popuV rámci projektu ,,Ochrana a monitoring kam- láciu kamzíka v Tatrách. Pokus vytvoriť záložnú
zíka vrchovského tatranského” ochranári zvie- v Nízkych Tatrách, ktorej jadrom sa v rokoch
ratám odobrali i vzorky trusu, aby z nich zistili 1969 až 1972 stali prenesené jedince z Vysokých
prítomnosť parazitov, po prvý raz pomocou a Belianskych Tatier, však nie celkom vyšiel. „Pre
elektrického výboja získali aj spermie od sam- populáciu nášho tatranského endemitu je už v
ca. Výsledky analýz DNA potvrdili genetickú súčasnosti nepoužiteľná, keďže došlo ku kríženiu
čistotu tatranských kamzíkov. „Podarilo sa nám s alpskými kamzíkmi. Keďže je v záujme nás všetidentifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X, kých zachovať tatranského kamzíka v jeho čistej
doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a záro- forme, je potrebné vynaložiť maximálne možnú
veň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populá- mieru na udržanie súčasnej stabilnej populácie,“
cie kamzíka vo svete. Vo výskume bude potrebné uzavrel Majko. 
(pet)

Drevo z národného parku mizlo najmä v okolí osád
Zlodeji dreva úradovali v TANAPe aj minulý rok. Problémy už
tradične hlásili najmä z lesov v blízkosti rómskych osád. „Najviac
postihnutý v tomto smere je ochranný obvod Tatranské Matliare.
S hospodárením v lese mu ,,pomáhajú“ obyvatelia rómskych osád
z Huncoviec, Strání pod Tatrami a Rakús,“ konštatuje námestník
riaditeľa Štátnych lesov (ŠL) TANAPu Maroš Petrík.
V rámci pravidelného vyhodnocovania škôd na lesných
porastoch spôsobených nelegálnym výrubom obyvateľmi rómskych osád tam vlani vyčíslili
odcudzený objem drevnej hmoty
na 1 895 m3. „Ide zhruba o tritisíc
stromov a plochu odlesnenia o výmere šiestich futbalových ihrísk,“
konkretizuje Petrík. Výška priamej škody presiahla cez šesťdesiattisíc eur. Podľa slov vedúceho
ochranného obvodu je drevná
hmota postupne rozkrádaná v
priebehu celého roka.

„Na danom území prebieha
celoročná hliadkovacia činnosť
zo strany pracovníkov ochranného obvodu za výdatnej pomoci
Policajného zboru z Popradu a
Kežmarku. Napriek tomu nie
sme schopní zabrániť škodám na
lesných porastoch,“ netají sa námestník riaditeľa ŠL TANAPu.
V prípade zvýšenej represívnej
činnosti sa zlodeji totiž presúvajú do inej časti lesa a zvyčajne
začnú pre drevo posielať trestne
nepostihnuteľné deti. „Hliadky
lesnej stráže a polície zadržali

pri nelegálnom výrube 62 osôb,
z toho boli štyri osoby odsúdené
za trestný čin krádeže na nepodmienečný trest odňatia slobody,
osem osôb na podmienečný trest
odňatia slobody, no ani tieto
prísne tresty neodrádzajú zlodejov od krádeží,“ dodáva Petrík.
Zároveň pripomína, že plochy
po nelegálnej ťažbe je potrebné
zalesniť a o stromy sa v priebehu nasledujúcich sto rokov
starať. No ak sa nič nezmení,
aj tie môže postihnúť podobný
osud. ŠL TANAPu pritom záujemcom umožňujú prichystať si
palivové drevo formou samovýroby. Len v predminulom roku
bolo v spomínanom ochrannom obvode podľa Petríka nachystaných a zaplatených 783
kubíkov dreva na kúrenie. (pet)
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S novým rokom do sedla
Od prvého dňa nového roka
si fajnšmekri užívajú už aj najvyššie položenú zjazdovku na
Slovensku. Vlani Lomnické
sedlo (2 190 m n. m.) otvárali
16. februára, dva roky predtým
museli lyžiari na prvé oblúčiky
čakať dokonca až do 22. marca.
Spustenie 1 240 metrov dlhej
zjazdovej trate je priamo závislé
od dostatočnej nádielky prírodného snehu, zelenú však musí
dať aj Horská záchranná služba
(HZS). Jej pyrotechnici otestovali stabilitu snehovej pokrývky
tri dni pred prvou lyžovačkou,
ani pri dvoch preventívnych odstreloch však nedošlo k uvoľneniu lavíny. 
(pet)

Skialp sezóna v plnom prúde
Tri dni pred Vianocami odštartovala sezóna aj skialpinistom. Okrem nich môžu na
značkované turistické chodníky
vo vysokohorskom prostredí
v čase sezónnej uzávery vstupovať iba horolezci organizovaní
v horolezeckých zväzoch. Trasy
im vymedzuje Návštevný poriadok TANAPu, na lyžiach sa však
dá vyjsť aj k vysokohorským chatám, s výnimkou tej pod Rysmi.
Skialpinistická sezóna v Tatrách
trvá do polovice apríla. Výnimkou je Žiarska dolina, kde Krajský úrad v Žiline skialpinistom
povolil dve trasy až do polovice
mája. Okrem úseku zo Žiarskeho sedla na Žiarsku chatu majú
zelenú aj pri lyžovaní Jarného
žľabu z Baranca. Okresný úrad
Žilina, odbor starostlivosti o
životné prostredie, predĺžil povolenie kraja až do konca roku
2018. Za porušenie zákazu vstupu mimo vyhradených trás a
v období, ktoré Návštevný poriadok TANAPu nepovoľuje, hrozí
previnilcom bloková pokuta na
mieste vo výške 66 eur.  (pet)

Kamzík neprežil
Zranené kamzíča, ktoré ešte
v decembri objavili turisti nad
Zbojníckou chatou vo Veľkej
Studenej doline, sa nepodarilo
zachrániť. Veterinár zistil, že má
zlomený bedrový stavec i masívny opuch mozgu, a tak jednoročnú samičku navrhol ochranárom utratiť. Uhynuté mláďa
skončí ako exponát v Múzeu
TANAPu v Tatranskej Lomnici.
(pet)
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ŠKVT bol viac než len hokej
Pred pár týždňami uplynulo výročie, ktoré sa v Poprade mylne pripomína ako vznik
hokeja pod Tatrami. Aj na samotnej internetovej stránke Hokejového klubu Poprad sa
možno dočítať: „Čas vzniku prišiel 5. decembra 1926. V budove stanice Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy (v Starom Smokovci, pozn. autor) mal byť iniciátor a organizátor
športového života v Tatrách Miloslav Slavík. Tu sa v ten decembrový večer zišlo dvadsaťdva tatranských a popradských zanietencov, aby založili Športový klub Vysoké Tatry (ŠKVT).
Pôsobnosť ŠKVT sa dotýkala nielen Vysokých Tatier, ale aj jeho šíreho okolia.“
Hoci klub vznikol vo Vysokých Tatrách, sa- a veľkou tradíciou oplývajúceho spolku spišmotné Vysoké Tatry sa dnes k tomuto klubu ského Karpathenvereinu (Karpatský spolok).
akoby nehlásili. Ani sa nečudujem, po roku Slavík jednoznačne oceňuje význam spolku na
1976 si ŠKVT „prisvojil“ popradský hokej poli športovom, turistickom i propagačnom.
a už oveľa skôr sa na vznik, význam a pôso- Karpatenverein však podľa neho postačoval
benie klubu v samotných Vysokých Tatrách len v povojnových rokoch, keď ešte Tatry boli
akoby zabudlo. Svojho času však tento klub „nám“ (Čechoslovákom) neprístupné a keď
vykonal mnoho záslužnej práce, a to nielen na ešte nikto neveril, že sa „udržíme“. Zmeny napoli ľadového hokeja. O tom, že sa klub veno- stali podľa neho až po prevzatí tatranskej elekval najskôr lyžovaniu, volejbalu, tenisu, stolné- tričky Legiobankou a situácia sa menila viac
mu tenisu, neskôr aj hokeju a plánoval zriadiť v „náš“ prospech. V roku 1925 už bola v Tataj futbalový oddiel, alebo že vydával vlastný rách dosť silná komunita Čechov, ale i Slováčasopis s názvom Vysoké Tatry, ktorý slúžil kov, ktorá sa tu chcela uplatniť. Karpathenaj na propagáciu Tatier v rámci celého Česko- vereinu podľa Slavíka najviac prekážala jeho
slovenska, ale i to, že jeho členovia prispievali národná jednostrannosť a nestačil na úlohy,
propagačnými článkami o Tatrách nielen do pretože nemal za sebou vrcholné športové orKrás Slovenska, ale aj celoštátnych denníkov, ganizácie a zväzy. Preto bolo podľa neho posa vie už oveľa menej. Prakticky každé väčšie trebné založiť „náš“ čím mal na mysli českošportové podujatie, ktoré klub v Tatrách orga- slovenský klub, ktorý by zabezpečil tatranský
nizoval, slúžilo na zatraktívnenie a spropago- šport do budúcnosti. Slavík vyzdvihol aktivity
vanie Vysokých Tatier.
vedúcich osobností povojnového lyžovania,
Čo sa to vlastne 5. decembra 1926 na stanici najmä Jarolímka, ktorý najviac povzbudzoval
električky v Starom Smokovci udialo? Najlep- k založeniu lyžiarskeho krúžku vo Vysokých
šie je nechať hovoriť človeka, ktorý bol pritom Tatrách, ktorý by bol partnerom Zväzu lyžia– Miloslava Slavíka. Hneď v prvom vydanom rov Republiky Československej (RČS).
Tak sa stretli nadšenci na ustanovujúcej
čísle časopisu Vysoké Tatry z 21. júna 1931,
uverejnil Slavík prvú časť trojdielneho seriá- schôdzi lyžiarskeho krúžku 5. decembra 1926
lu, v ktorom sa venoval histórii vzniku klubu v byte Miloslava Slavíka na stanici električky
v Starom Smokovci. Slavík aj menuje zaa jeho aktivitách za prvých päť rokov existencie. Ak si uvedomíme, že v Československu, kladajúcich členov prítomných na uvedenej
vrátane Spiša, v medzivojnovom období žila schôdzi: František Berkovský, Ing. Čižkovský,
výrazná nemecká menšina, šport mal aj vý- František Čuda, Václav Dusil, Máša Haľamová,
znamný propagandistický význam. Ako ináč MUDr. Ľudovít Izák, Emil Klofáč, Karel Kovnímať Slavíkové slová: Šport vo Vysokých rec, Karel Krejsa, MUDr. Ján Kubík, Jan LamTatrách pred vojnou (1. svetovou, pozn. autor) plota, Fanni Möllerová, Luisa Minařová, Dr.
i v povojnových rokoch bol v rukách starého Oldřich Miffek, MUDr. Ján Pullman, František

Najvýznamnejším podujatím, ktoré ŠKVT spoluorganizoval, boli preteky FIS v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1935.
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Riedl, Miloslav Slavík, Božena Slivová, František Staněk, MUDr. Jaromír Švamberk, MUDr.
Karel Svěrák a Marie Šimsová. Schôdzu viedol major Dusil, ktorý hovoril o význame lyžovania a nutnosti založiť lyžiarsky krúžok.
V následnej debate dospeli účastníci k tomu,
že je potrebné založiť nie krúžok, ale klub. S
návrhom na pomenovanie Športový klub Vysoké Tatry prišiel rotmajster Karel Krejsa, čo aj
bolo schválené. Vo voľbách do dočasného výboru boli zvolení: Jan Kubík predseda, František Staněk tajomník (jednateľ), František Riedl
pokladník, Miloslav Slavík zapisovateľ, Karel
Svěrák podpredseda, Václav Dusil predseda
technického odboru a ďalší členovia výboru.
Jedna z prvých úloh, ktoré dostal tajomník
(jednateľ) bolo predloženie stanov klubu na
schválenie úradom. Udialo sa tak v máji 1927,
kedy boli stanovy schválené župným úradom v
Liptovskom Mikuláši. Stanovy ŠKVT boli prispôsobené stanovám Zväzu lyžiarov ČSR, ktorého sa stal klub riadnym členom. ŠKVT bol
krátko po vzniku pozvaný k spolupráci pri lyžiarskych pretekoch Zväzu na Štrbskom Plese.
Klub hneď v januári 1927 usporiadal lyžiarske
kurzy pod vedením Václava Dusila. Aby mali
členovia klubu nejaké športové aktivity aj cez
leto, rozhodol sa výbor ŠKVT pestovať aj volejbal. Prvým volejbalovým tímom ŠKVT bol
samotný výbor klubu. Volejbal hrávali členovia klubu v Dolnom Smokovci, kde im to dovolil riaditeľ Jaromír Švamberk, ktorý bol sám
aktívny v tomto športe.
Miloslav Slavík napriek päťročnému odstupu vcelku podrobne opisuje okolnosti založenia klubu. Ako si však všimla založeniu klubu
dobová tlač? Národní listy začiatkom januára
1927 v rubrike Lyžovanie (Lyžařství) takto zaznamenali vznik ŠKVT: „Lyžařský klub Vysoké
Tatry konal ustavujíci schůzi v Dolnim Smokovci. V popředí klubu jest št. kapt. Dusil, který je
autoritou pokud týká se Tater, bez konkurence.
Mladý klub za jeho vedení splni jistě úkol vytčený, turiste i lyžaři nalezli v kapitánovi vždy
ochotného a obětavého rádce. Informace podá
interesentům kontrolor p. Staněk v Dolním
Smokovci.“
Vznik ŠKVT si všimol v závere roka 1926 aj
časopis Z Tater a našich hor a lázní: „Sportovní
klub Vysoké Tatry je název nového kroužku lyžařů, ustavivšího se dne 5. prosince ve St. Smokovci.“ V rovnakom periodiku v druhom čísle
v roku 1927 sa píše: „Sportovní klub Vysoké
Tatry zahájil v neděli 16 t. m. v Dolním Smokovci svoji činnost. (…) Účelem schůzky bylo
roztřídění členů – lyžařů, výběr instruktorů
a výcvik začátečníků.“ Dodnes mi je záhadou,
ako mohol niekto založenie lyžiarskeho klubu vo Vysokých Tatrách, ako to jednoznačne
vyplýva z dobovej tlače i svedectva jedného
zo zakladateľov, označiť za založenie hokeja
v Poprade...
Za jeden z najväčších úspechov ŠKVT označil Miloslav Slavík založenie Slovenskej župy
Zväzu lyžiarov Republiky Československej 11.
decembra 1927. Prvé preteky zorganizované
novou lyžiarskou župou sa konali v Korytnici,
kde sa uskutočnilo aj ustanovujúce valné zhromaždenie župy. Prvým predsedom sa stal Ľudovít Izák. V oblasti lyžovania možno spome-
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núť organizovanie každoročných pretekov v lyžovaní
vo Vysokých Tatrách. K tým väčším patrili aj medzinárodné majstrovstvá v behu a severskej kombinácii
v roku 1929 alebo skokanské preteky na Štrbskom
Plese v roku 1930. Najvýznamnejším podujatím,
ktoré ŠKVT spoluorganizoval, boli preteky FIS v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1935. Tajomníkom tatranského organizačného výboru, a neskôr
aj toho v Bratislave a Prahe, bol Miloslav Slavík. Klub
tiež zriadil vo viacerých tatranských strediskách profesionálne lyžiarske školy.
Členovia ŠKVT sa začali venovať aj tenisu, ktorý
trénovali v Dolnom Smokovci, na Štrbskom Plese,
v Tatranskej Lomnici aj Tatranskej Kotline. ŠKVT
usporiadal svoj prvý medzinárodný tenisový turnaj
v dňoch 19. až 23. augusta 1931 na kurtoch v Novom
Smokovci.
Členovia ŠKVT hrávali aj stolný tenis. Ako Slavík
uvádza, v roku 1929 zorganizoval klub prvý medzinárodný turnaj. Stolný tenis sa podľa neho hrával
prakticky po celých Tatrách.
ŠKVT nezanedbával ani spoločenskú časť života
v Tatrách. Súčasťou štruktúr bol neskôr aj „zábavný
odbor“, ktorý mal na starosti napríklad aj organizovanie plesov či iných spoločensko-kultúrnych podujatí.
Až po založení lyžiarskeho, volejbalového, tenisového či stolnotenisového odboru prichádza na rad aj
ľadový hokej. Aj ten mal nedávno svoje výročie, aj
keď nie okrúhle. Vôbec prvá zmienka o vzniku hokejového odboru v ŠKVT je v Národných novinách
z 8. decembra 1929. Noviny zachytili konanie valného zhromaždenia ŠKVT v nedeľu 1. decembra, pričom stručne referujú o jeho obsahu. Posledná veta
správy znie: „Tejto zimy vstúpi v činnosť novozaložený hockeyový odbor klubu.“ Aj na základe toho usudzujem, že oficiálne bol hokejový odbor schválený
a potvrdený na valnom zhromaždení ŠKVT 1. decembra 1929, takže v závere minulého roka uplynulo
87 rokov od založenia hokejového oddielu vo Vysokých Tatrách. Nevylučuje sa to s tým, že v Tatrách sa
už predtým hrával hokej. Boli to však kluby z Košíc,
Bratislavy, Banskej Bystrice, Opavy, Prahy, Prostějova, prípadne z Maďarska či Nemecka.
Založenie hokejového odboru v závere roka 1929
potvrdzuje aj Eduard Kolařík, vtedajší člen hokejového tímu ŠKVT. V článku v časopise Vysoké Tatry z
28. júna 1931 píše: „S.K.V.T. je právem považován za
jednoho z nejagilnejších průkopníků hockeyového
sportu nejen v Tatrách, nýbrž i na Slovensku. Hockeyový odbor založen byl na podzim r. 1929 a hned
v nastávajíci zimě postaven byl prvý hock. team, který nejprv veřejně vystoupil na mezinárodním hock.
turnaji v Novém Smokovci...“
ŠKVT sa v sezóne 1929/30 stal spoluorganizátorom a neskôr aj hlavným organizátorom hokejových turnajov o Pohár Palace sanatoria a Cenu J.
Cittu, ktoré sa dnes označujú ako Tatranský pohár.
Na turnaji sa zúčastňovali popredné tímy nielen zo
Slovenska a Čiech, ale i zo zahraničia, napr. Viedne,
Berlína, Budapešti či Bukurešti. Turnaje mali veľkú
publicitu v celoštátnych novinách, a tak prispievali aj
k propagácii Tatier. ŠK Vysoké Tatry sa stal v závere
decembra 1929 spolu so Skiklubom Bratislava, ŠK
Slávia Banská Bystrica, ŠK Žilina a 1. ČsŠK Košice
spoluzakladateľom Slovenskej župy Čs. zväzu kanadského hokeja. Tatranský klub sa zúčastnil aj prvých
majstrovstiev Slovenska v ľadovom hokeji, ktoré organizovala Slovenská župa ČsZKH 15. a 16. februára
1930 v Banskej Bystrici.

S hokejom, spolovice aj s ŠKVT, súvisí
aj iné výročie, ktoré uplynulo len pred pár
dňami. Ešte na jeseň 1935 sa vedenie ŠKVT
a Popradského atletického clubu, pod ktorý patril HC Poprad, dohodli na vytvorení
spoločného hokejového tímu s názvom HC
Tatry. Každoročne museli vedenia oboch
klubov potvrdzovať túto dohodu. Vytvorenie spoločného tímu súviselo s prípravami
na vytvorenie spoločnej československej
Štátnej ligy v ľadovom hokeji. Realitou
sa spoločná liga stala v sezóne 1936/37.
Prvým a v tej sezóne aj jediným slovenským zástupcom v československej lige
bol HC Tatry, ktorý mal sídlo v Poprade a
zároveň v Novom Smokovci. Rozlosovanie
ligy sa uskutočnilo 13. decembra 1936, prvé
zápasy sa odohrali 3. januára 1937 v troch
mestách. Vo Vítkoviciach sa stretol miestny
SSK Vítkovice s AC Sparta Praha, v Českých Budějoviciach miestny AC Stadion
privítal BK Mladú Boleslav a tretí zápas sa
uskutočnil v Poprade, kde HC Tatry privítal
SK Slaviu Praha. Podľa najnovších informácií, vo Vítkoviciach sa začal zápas o 15.00 h
a v Poprade až o 17.00 h, v Českých Budějoviciach sa začalo ešte neskôr. Počasie, v Poprade sneh a vietor, vo Vítkoviciach dážď a
odmäk, spôsobili organizátorom problémy
a tak nie je zrejme, či zápasy naozaj začali
v avizovaných termínoch. Podľa doterajšieho stupňa poznania prvý gól ligy s najväčšou pravdepodobnosťou padol vo Vítkoviciach, a to v siedmej minúte zápasu.
V zápase hranom v Poprade strelil hráč HC
Tatry Rudolf Tomašek gól v prvej minúte
zápasu, presnejšie v 15. sekunde. Zápas sa
však mal začať o dve hodiny neskôr ako vo
Vítkoviciach. Nadlho to však bol najrýchlejší gól ligy. Zápas v Poprade skončil výsledkom 2:1 pre HC Tatry, vo Vítkoviciach
sa zrodila remíza 1:1 a České Budějovice si
poradili s Mladou Boleslavou 3:0. Od týchto
udalostí uplynulo začiatkom tohto roku už
80 rokov. Túto udalosť si počas zápasu Popradu so Žilinou, hranom 3. januára 2017,
pripomenul aj HK Poprad, ktorý je pokračovateľom vtedajšieho HC Tatry a posledný
januárový víkend si túto udalosť pripomenie
aj slovenský hokej v zápase hviezd hranom
v Poprade. V konečnom účtovaní HC Tatry
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skončil úvodnú ligovú sezónu 1936/37 na
štvrtom mieste v Československu. Ako jediný tím dokázal v úvodnej ligovej sezóne
streliť gól (hneď dva) tímu LTC Praha, ktoré
bolo v tom čase najlepším hokejovým mužstvom v Československu.
Dopisovateľom viacerých vtedajších denníkov bol Miloslav Slavík, ktorému noviny
uverejňovali aj rôzne propagačné články
o Vysokých Tatrách, a tak lákal hlavne českých čitateľov na návštevu Tatier. V podstate tak prispieval aj k propagácii a rozvoju
cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Slavík pritom pracoval ako úradník na tatranskej električke.
Práve s hokejom sa najčastejšie spája
skratka ŠKVT. Aj z uvedeného je vidieť, že
je to veľmi zúžený a zavádzajúci pohľad.
Ak som na začiatku citoval zo stránky HK
Poprad, že za ŠKVT stojí dvadsaťdva tatranských a popradských zanietencov, tiež je to
zavádzajúce tvrdenie. Rodený Popradčan,
a nakoniec ani Tatranec, medzi menovanými nie je. Takmer výlučne ide o ľudí, ktorí
prišli do Tatier za prácou po roku 1918, prevažne z Čiech. Viacerí boli lekári a zamestnanci v miestnych sanatóriách. Časť z nich
neskôr z Tatier odišla, niektorí však v Tatrách zostali. Príkladom je Maša Haľamová,
Ján Pullman či František Riedl. Nakoniec,
aj samotný Miloslav Slavík v roku 1945 Vysoké Tatry opustil. Za „Popradčana“ možno s istou rezervou označiť Václava Dusila
z popradskej vojenskej posádky, ktorý však
neskôr, po prevelení, odišiel nielen z Tatier,
ale i z Popradu. Jeho pôsobenie v Tatrách
však zanechalo výraznú stopu. Jediným
„Popradčanom“ tak ostáva Dr. Oldřich Miffek, ktorý bol sudcom v Poprade a aj neskôr
pôsobil v športových spolkoch v Poprade.
„Popradčanom“ by mohol byť aj Karel Korec, keďže istý Karol Korec neskôr, aj po 2.
svetovej vojne, pôsobil v Poprade ako bankový úradník. Či však ide o tú istú osobu,
neviem povedať.
Športový klub Vysoké Tatry definitívne
zanikol po vojne v roku 1945, keď nepredložil okresnému úradu na schválenie stanovy.
Svoje aktivity však utlmil už skôr, s nástupom 2. svetovej vojny. O „vzkriesenie“ značky ŠKVT, ale už len (pokračovanie na str. 20)
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Víťazmi Puklová a Zimmermann
Uplynulý víkend sa uskutočnilo tretie kolo Zimnej bežeckej
série. Aj tento raz si pripravili organizátori pre pretekárov niečo
výnimočné. Zatiaľ čo v prvom kole skákali cez prekážky, v druhom bežali nocou a teraz odštartovali za ranného svitu. Štart a cieľ
behu bol v golfovom rezorte Black Stork a v rámci podujatia boli
navyše oficiálne otvorené novooznačené bežecké trate i tie pre
nordic walkerov vo Veľkej Lomnici, ktoré sú súčasťou siete trás
projektu Tatry v pohybe, prepájajúcich podhorie s najvýznamnejšími turistickými osadami Vysokých Tatier.
So sedemkilometrovou traťou si najlepšie poradil Marián
Zimmermann (23:38,80) pred druhým Michalom Rajniakom
(24:48,20) a tretím Štefanom Sumerlingom (25:17,30). V ženách
opäť nenašla premožiteľku Patrícia Puklová (28:17,80), druhá do
cieľa dobehla Bronislava Mrákavová (29:08,10) a tretia Michaela
Kucháriková (29:34,90).
Štvrté záverečné kolo pod názvom Grand finále sa uskutoční
v druhú februárovú sobotu a bežcov čaká zrejme najnáročnejšia trať, ktorá povedie z Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu.
Okrem mien víťazov aktuálnych pretekov sa dozvieme aj najlepších celého ročníka Zimnej bežeckej série, ktorá sa organizuje už
po štvrtý raz.
(ija)

Peter Mlynár v Čechách dvakrát najrýchlejší
Uplynulý víkend sa uskutočnil 79. ročník Zlatej lyže v Novom
Meste na Morave, preteky v behoch na lyžiach, ktoré pre slovenského reprezentanta Petra Mlynára mali punc zlatých. V úvode
triumfoval v šprinte voľnou technikou, keď nenašiel premožiteľa
a svoju spanilú jazdu zopakoval aj v pretekoch na 10 kilometrov
klasicky s intervalovým štartom, čím si vybojoval titul medzinárodného majstra Českej republiky. Už tento víkend sa Mlynár
predstaví na majstrovstvách Rakúska, kde by sa mal opäť postaviť
na štart v oboch už vyššie spomínaných disciplínach. Peter Mlynár
sa po odchode svojho bývalého kolegu a následne trénera Martina Bajčičáka zveril do trénerských rúk Petra Žišku, exbežca na
lyžiach, atléta a úspešného účastníka pretekov Spartan Race. (ija)

Žampovci so striedavými úspechmi
Kolotoč zjazdového lyžovania je rozbehnutý na plné obrátky. Bratom Adamovi a Andreasovi Žampovcom sa darí dostať
do elitnej tridsiatky svetového pohára so striedavým úspechom.
Uplynulú nedeľu sa ani jeden z nich nepredstavil v druhom kole
šiesteho slalomu aktuálneho ročníka svetového pohára vo švajčiarskom Wengene. V tomto stredisku si na svoje prišiel starší
z bratov Adam, ktorý v alpskej kombinácii obsadil 24. priečku.
Andreas skončil tesne za bodovanou tridsiatkou na 31. meste. Životný úspech si vyjazdil mladší zo súrodeneckej dvojice, keď sa
Andreasovi podaril doposiaľ najlepší výkon v obrovskom slalome
vo švajčiarskom Adelbodene, kde obsadil 21. miesto. Adam si ešte
prirátal body za 22. priečku v slalome v chorvátskom Záhrebe
a 17. miesto v talianskej Santa Caterine. Andreas úplne prvé body
vo svetovom pohári získal ešte v polovici októbra vo francúzskom
Val d‘Isere, kde bol 22. najrýchlejší. 
(ija)

Sánkari vo svetovom pohári
Svetový pohár v sánkovaní v seniorskej kategórii pokračoval
uplynulý víkend v lotyšskej Sigulde. V súťaži dvojsedadlových saní
si slovenskí reprezentanti Marek Solčanský - Karol Stuchlák vyjazdili 15. priečku, čo je ich tohtoročné najlepšie umiestnenie. Jozef
Ninis v piatkovej súťaži Pohára národov obsadil 5. miesto, čo mu
zabezpečilo účasť v šiestom kole svetového pohára, tam sa mu až
tak nedarilo a skončil dvadsiaty piaty.
Z výsledkov juniorských pretekárov za zmienku určite stojí
výkon Jozefa Hušlu, odchovanca TJ Vysoké Tatry, ktorý si v rakúskom Igls vybojoval 8. miesto. 
(ija)

Šport

ŠKVT bol viac než hokej
(dokončenie zo str. 19)

v spojitosti s hokejom, paradoxne
popradským, sa zrejme postaral
samotný Miloslav Slavík. V roku
1974 sa v novopostavenej hokejovej hale v Poprade konal Tatranský pohár prvýkrát v augustovom
termíne. Pri tejto príležitosti sa
stretli činovníci a pamätníci popradského i tatranského hokeja. Tí
presvedčili Miloslava Slavíka, ako
spoluzakladateľa ŠKVT, aby napísal kroniku Tatranského pohára i
hokeja pod Tatrami. Všetci mali v
pamäti dátum 5. december 1926
a podľa všetkého už vtedy padlo
rozhodnutie usporiadať v Poprade
oslavy 50. výročia založenia hokeja v roku 1976. Hoci Slavík v kronike oddeľuje hokej v Tatrách od
hokeja v Poprade a uvádza aj to, že
v ŠKVT sa začínalo najskôr s lyžovaním a volejbalom a až neskôr s
hokejom, celá kronika je venovaná
takmer výlučne hokeju. Slavík je
však vo viacerých údajoch nepresný, mýli si niektoré názvy, organizácie, súvislosti i dátumy. V roku
1976 sa oslavy vzniku hokeja pod
Tatrami, a veľkolepo, na zimnom
štadióne v Poprade konali. Dnes
už nevedno prečo a kto definitívne rozhodol, že vznik „lyžiarskeho
krúžku“ ŠKVT 5. decembra 1926
v Starom Smokovci sa začal osla-

vovať ako vznik „hokeja pod Tatrami“, čo sa následne prezentovalo
ako vznik hokeja aj v Poprade. Nikdy predtým sa v Poprade, ale ani
v Tatrách, tento dátum ako dátum
vzniku hokeja nepripomínal a ani
neoslavoval. 5. december 1926
patrí výlučne k Vysokým Tatrám
ako dátum vzniku športového klubu, ktorý vyoral hlbokú brázdu a
prispel nielen k rozvoju viacerých
športov v regióne, vrátane hokeja,
ale aj k propagácii Tatier.
V tomto článku som sa pokúsil
aspoň čiastočne naznačiť okolnosti vzniku a pôsobenie Športového
klubu Vysoké Tatry. Táto téma by
si zaslúžila oveľa hlbšie a dôkladnejšie spracovanie. V súvislosti
s pripravovanou monografiou
mesta Vysoké Tatry verím, že patričná pozornosť bude venovaná aj
fenoménu ŠKVT.
Aj keď Športový klub Vysoké
Tatry v samotnom meste Vysoké
Tatry je minulosťou, táto značka
úplne nezmizla. Podľa evidencie
občianskych združení vedenej ministerstvom vnútra, Športový klub
Vysoké Tatry existuje a v závere
minulého roka mal malé jubileum.
Tento klub vznikol 22. decembra
2011, sídlo má v obci Štôla. To je
však už iný príbeh, iného športového klubu... Rastislav Ovšonka

Lietali viac ako rok predtým
„Z celkového počtu ošetrených pacientov pri primárnych zásahoch tvorili takmer deväť percent cudzinci. Z nich najviac pomohli letecké záchranárske tímy českým občanom pri úrazoch
počas túry alebo lezenia v horách,“ doplnila Hopjaková. Pri záchrane
v ťažko dostupných oblastiach použili palubný navijak v 154 prípadoch, čo je o 26 percent viac ako v roku 2015.
Záchranárske vrtuľníky vlani vyrážali najčastejšie zo strediska
Banská Bystrica, kde zaznamenali 309 výjazdov, nasledovali Košice
s 270 a Poprad s 255 výjazdmi.
Vo vzduchu boli aj medicínske lietadlá. Tie prevážali najmä pacientov, ktorých čakala transplantácia orgánov – či už doma, ale najmä v zahraničí. „Z celkového počtu medicínskych prevozov ich tvorilo
až 82 percent. Najčastejšie išlo o pacientov s plánovanou transplantáciou pečene v špecializovanom zariadení v nemeckom Essene. Vo
väčšine prípadov sa jednalo o novorodencov a deti do dvoch rokov.
Ďalšiu skupinu tvorili pacienti s plánovanou transplantáciou srdca,“
spresnila Hopjaková.
Vlani ATE prišla o jeden zo svojich najnovších prírastkov, vrtuľník Bell 429, ktorý havaroval neďaleko obce Strelníky. Pri nešťastí
zahynula trojčlenná posádka i pacient. Koncom minulého roka svoju flotilu spoločnosť rozšírila o ďalšie tri takéto stroje, ktoré plánujú
postupne uviesť do prevádzky. „V uplynulom roku sa nám tiež podarilo expandovať do zahraničia. V českom tendri na prevádzkovanie
leteckej záchrannej služby sme sa uchádzali o prevádzku troch stredísk.
V dvoch strediskách, Olomouc a Ústí nad Labem, sme boli úspešní,“
uviedol riaditeľ VZZS ATE Ján Kuboši. Zatiaľ čo v prvom zo stredísk
už leteckú záchranu začali prevádzkovať, na uzavretie zmluvy v Ústí
nad Labem v polovici januára ešte stále čakali. 
(pet)
(dokončenie zo str. 15)
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Odišiel do bežeckého neba
V pondelok 26. decembra 2016 nečakane vo veku 55 rokov
zomrel bývalý československý reprezentant v behu na lyžiach
Milan Blaško. Rodák z Tatranskej Lomnice mal ešte dvoch
súrodencov a od malička ho priťahoval šport. Hoci začínal s hokejom, keď sa však presťahovali s rodičmi do Šuňavy a on začal
navštevovať Základnú školu v Štrbe, kde nastúpil do športových tried, úplne prepadol bežeckému lyžovaniu. V juniorských
kategóriách patril do reprezentačného družstva.
V roku 1980 si na juniorskom republikovom šampionáte vybojoval v behu na 10 a
15 km zhodne druhé miesto.
No už o rok neskôr sa na 15
km trati stal majstrom Československa (ČSSR) a zopakoval
druhú priečku na 10 km trati.
V seniorskej kategórii v roku
1982 vo svetovom pohári, ktorý sa konal na Štrbskom Plese
v rámci Tatranského pohára si
vybehal 15. miesto. V štafetách
3 x 10 km v roku 1982 spolu s
Dušanom Otčenášom a Jaroslavom Kohútom a o dva roky
neskôr opäť s D. Otčenášom a
Tomášom Špeirom boli na ce- vom šampionáte v rakúskom
lonárodnom šampionáte tretí. Seefelde (42. miesto na 15 km,
V roku 1984 sa stal v českom 36. miesto na 30 km, 8. miesto v
Benecku majstrom ČSSR v ma- štafetách na 4x10 km, keď rozratóne na 50 km. Patril aj do biehal štafetu).
širšej nominácie na olympiádu
„Keď sme zakladali športové
v Sarajeve, do výberu sa však triedy, Milan bol jeden z najcie„nezmestil“.
ľavedomejších, mimoriadne usiV roku 1985 ako člen Stre- lovný a veľmi ho to bavilo. Už od
diska vrcholového športu Čer- prvých pretekov, na ktorých sa
vená hviezda Štrbské Pleso zúčastnil, prejavoval svoj talent
(predchodca dnešného ŠKP) a umiestňoval sa medzi prvými.
reprezentoval ČSSR na sveto- Mal veľkú ambíciu dostať sa do

reprezentačného družstva, ale v
tom období to bolo veľmi náročné, pretože konkurencia v rámci
ČSSR bola vysoká a výrazne sa
presadzovali pretekári z Dukly
Liberec. Napokon svojou výkonnosťou sa tam predsa len dostal.
Milan bol svojrázna povaha a
určitým spôsobom si takú tu
nepriazeň tých, ktorí viedli reprezentačné družstvá, zapríčinil
sám. Vedel si povedať svoj názor, čo sa vtedy veľmi nenosilo.
Podľa mňa mal väčší potenciál,
ako dosiahol vo svojej športovej
kariére,“ zaspomínal si Ondrej
Brúzik, jeho tréner zo žiackych
a juniorských kategórií.
Aj keď profesionálne bežky
zavesil na klinec, športu ostal
verný. Objavoval sa na rôznych
horských behoch, behoch do
vrchu a maratónoch. Bol niekoľkonásobným účastníkom
pretekov Tatranská magistrála,
Psotkov memoriál, Horský kros
Gerlach, Biela stopa, Memoriál Jána Stilla, Štrbský maratón
a mnohých ďalších. Pretekal
v Slovenskom pohári veteránov
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v behu na lyžiach, kde bol niekoľkokrát aj účastníkom svetového šamionátu a pridal sa aj
skialpinizmus. Vrcholom jeho
skialpinistickej kariéry bol rok
2006, kedy sa konali tretie majstrovstvá sveta v talianskych
strediskách Monviso a Mondolé, kde s Miroslavom Leitnerom
obsadili 19. miesto v kategórii
dvojíc. V štafetovom behu sa
mu spolu s Milanom Madajom,
Petrom Svätojánskym a M.
Leitnerom podarilo obsadiť vynikajúce štvrté miesto. „V tomto
roku som dovŕšil 45. rok života a
súťažil som s chlapcami, ktorým
by som mohol byť otec. V týchto
pretekoch nám vyšlo všetko a za
nami ostali mnohé skialpinistické veľmoci...,“ netajil spokojnosť
Blaško vo svojich zápiskoch.
Šport ho sprevádzal celý život. Aj teraz intenzívne trénoval. Plánoval sa zúčastniť
majstrovstiev sveta v behu do
vrchu, ktoré sa v tomto roku
majú uskutočniť vo švajčiarskom Davose, to mu už však
nebude dopriate. Milan Blaško
už trénuje v bežeckom nebi.
Česť jeho pamiatke!
(ija)

Súťažili v štartoch
na ľadovom trenažéri

Lomnickí bežci v úvode Slovenského pohára
V prvý januárový víkend odštartoval Slovenský pohár žiakov
v bežeckom lyžovaní, kde nechýbali ani žiaci Základnej školy Tatranská Lomnica pretekajúci pod klubovou hlavičkou TJ Vysoké Tatry.
V stredisku Skalka v prvý ale tentoraz korčuliarskou
deň všetky kategórie absolvo- technikou. „Paula si to celkom
vali preteky klasickým štýlom. dobre rozbehla, dlho figurovala
V starších žiačkach sa na 2,5- na druhom mieste, ale potom
kilometrovej trati darilo Paulí- spadla až mimo trate, musela
ne Chudíkovej, ktorá vo svojej vyzúvať lyže a stratila šancu na
kategórii zvíťazila. Na rovnako dobré umiestnenie. Ani Oliver
dlhej trati, ale o kategóriu niž- nemal deň a svojím výkonom
šie obsadila Lenka Koleková obsadil siedme miesto. Dva
štvrté miesto, rovnako ako v metre pred cieľom si pádom
mladších žiačkach na kilomet- Hanka zmarila možnosť stáť na
ri Hana Chudíková. „Bedňo- stupni víťazov a do cieľa prišla
vé“ umiestnenie si ešte vybo- na šiestej pozícii. Darilo sa však
joval Oliver Vrábel, ktorý na Lenke, ktorá dobehla tretia,“
kilometri v mladších žiakoch zhodnotil druhý deň pretekov
dobehol ako tretí najrýchlejší. učiteľ a tréner v jednej osobe
Katarína Ambrózová dobehla Miroslav Plichta.
na deviatom mieste a Andrej
Už tento víkend malých bežBrabec desiaty.
cov čakajú ďalšie preteky, ktoré
V nedeľu staršie žiačky mali organizuje Ski team Látky, nepred sebou rovnako dlhú trať, ďaleko Detvy. 
(ija)

V poslednú decembrovú stredu sa na štartovacom sánkarskom
trenažéri v Starom Smokovci stretli slovenské a poľské žiacke sánkarské nádeje, a to už na 7. ročníku pretekov pod názvom O pohár
primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša. Štarty na ľade
sú každoročne posledným podujatím milovníkov sánkarského
športu pred koncom roka. Na štart sa postavilo 32 detí v štyroch
kategóriách, pretekári zo štyroch slovenských a jedného poľského
klubu. „Kým v kategórii mladších žiačok sme boli svedkami vyrovnaných výkonov, v ostatných troch potvrdili úlohu favoritov naši
najlepší,“ zhodnotila v krátkosti Viera Bacharová Findurová, generálna sekretárka Slovenského zväzu sánkarov.
Medzi mladšími žiačkami si prvenstvo vybojovala Ester Leila
Langrová (SKM – Matejovce). V najsilnejšie zastúpenej kategórii
mladších žiakoch si najlepšie počínal domáci pretekár Christián
Bosman (TJ Vysoké Tatry), medzi staršími žiačkami nenašla premožiteľku Dominika Selepová (SKM – Matejovce) a z rovnomenného klubu sa víťazom stal v starších žiakoch Kristián Kováč. (ija)
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Eurobarometer alebo aké sú preferencie
Európanov v oblasti cestovného ruchu?
V januári 2016 sa uskutočnil prieskum Európskej Komisie na tému „Preferencie Európanov v oblasti
cestovného ruchu“. Zameraný bol na škálu vybraných hlavných vplyvov súvisiacich s dovolenkami
v rokoch 2015 a plánmi na rok 2016. Do prieskumu boli zapojené krajiny Európskej únie a niekoľko
ďalších krajín ako Macedónsko, Čierna Hora, Island, Moldavsko a Turecko.
V prieskume sa sledovali nasledujúce údaje:
dôvody respondentov ísť na
dovolenku v roku 2015 a dôvod
návratu do danej lokality,
informačné zdroje a nástroje
rezervácie dovolenky,
cestovateľský profil respondentov, preferované destinácie a typy
dovoleniek,
spokojnosť s rôznymi aspektami dovolenky v roku 2015,
plánované dovolenky v roku
2016.
V nasledujúcom článku som si
dovolila vybrať iba niektoré zo sledovaných faktorov. Vzhľadom na
rozsah prieskumu som rozdelila
výstupy na niekoľko častí. Celkový
prieskum v anglickom jazyku je prístupný aj na intranete zcr.tatry.sk.
Ako prvý skúmaný faktor cestovného ruchu bol dôvod, prečo turisti
chodia na dovolenky.
1. Dôvod ísť na dovolenku
Zisťovanie prebiehalo u respondentov, ktorí boli na dovolenke
minimálne jedenkrát v roku 2015
a strávili tam minimálne jednu
noc. Zisťoval sa hlavný a sekundárny dôvod, prečo sa rozhodli ísť na
dovolenku. Tieto dva faktory boli
skombinované do celkového výsledku analýzy.
Prímorské oblasti (slnko a pláž)
ako hlavný dôvod návštevy uviedli až štyria z desiatich opýtaných,
celkovo teda 39 percent. Návšteva rodiny a priateľov zavážila v
38 percentách. Traja z desiatich
respondentov uviedli ako hlavný
dôvod dovolenky cestovanie za
prírodou a prírodnými krásami
(31%), dovolenku v meste – „city
trip“ preferuje (27 %), kultúru (26
%), wellness, kúpele a zdravie (13
%), športové aktivity (12 %) a špeciálne programy (events) 9 percent
opýtaných.
Celkovo môžeme skonštatovať, že
v prieskume boli zistené veľké rozdiely medzi preferenciami jednotlivých národností v rámci Európskej
únie.
Napríklad dovolenka v prímorských letoviskách jednoznačne zvíťazila u Slovincov (66 %),
Macedóncov (64 %) a Grékov
(54 %). Úplne opačný výsledok
v súvislosti s prímorskými letoviskami bol zistený na Malte (iba 7 %),
v Lotyšsku (20 %) a na Islande (21
%).
Respondenti z Estónska (49 %),
Francúzska, Grécka, Islandu a Lo-

tyšska (všetci 48 %) preferovali
dovolenku zameranú na návštevu
rodiny, príbuzných a priateľov.
Protipólom týchto preferencií boli
respondenti zo Slovinska a Malty
(obe skupiny 19 %), Taliani a Holanďania (obe skupiny 28 %).
Príroda bola najčastejšou odpoveďou u opýtaných najmä v
Českej republike (55 %), Holandsku (50 %) a Poľsku (49 %).
Na druhom konci stupnice boli
so záujmom o prírodu Íri, Portugalci a Moldavci (všetci 15 %).
Ako najobľúbenejší dôvod dovolenky v meste - „city trip“ uviedli v
prieskume Poliaci (42 %), Cyperčania a Chorváti (obe skupiny 41
%). Najmenej zaujímavá dovolenka „city trip“ je podľa prieskumu
u Bulharov (9 %), Portugalcov (10
%), Švédov a Grékov (obe skupiny
18 %).
Cestovanie za kultúrou bolo
uvedené ako jednen z hlavných dôvodov najmä u turistov z Holandska (39 %), Rakúska a Luxemburska (obe skupiny 37 %). Najmenší
záujem o cestovanie za kultúrou
uviedli respondenti z Bulharska,
ktorí mali záujem o tento typ dovolenky iba v rozsahu 10 percent,
Gréci a Macedónci (12 %).
Wellness, kúpele a zdravie preferovali ako dôvod na dovolenku najmä Macedónci (51 %), Islanďania
(35 %) a Švédi (29 %), na rozdiel od
Holanďanov, ktorých ako hlavný
dôvod dovolenky wellness, kúpele a zdravie uviedli iba 3 percentá
respondentov, Španielov (6 %),
Cyperčanov, Dánov, Britov a Írov
(všetci 7 %).
Aktívnu športovú dovolenku
preferujú najmä Rakúšania (26
%), Česi (21 %) a Belgičania (21
%). Najmenej zaujímavá je aktívna
športová dovolenka pre Macedóncov, Turkov, Cyperčanov a Talianov
(všetci 3 %).
Približne 20 percent Lotyšov, 19
percent Cyperčanov a 18 percent
Fínov a obyvateľov Malty cestuje
na dovolenku za špecifickými akciami (events). Najmenší záujem o
cestovanie za akciami majú Macedónci (3 %), Nemci (5 %) a Rumuni
a Moldavci (obe skupiny 6 %).
Veľký rozdiel je aj v preferenciách
jednotlivých vekových kategórií.
Prieskum preferencií výberu
dovolenky je veľmi dôležitou súčasťou plánovania nových trhov,
pretože hlavný produkt vychádza
z dispozícií danej lokality – v na-

šom prípade Vysokých Tatier a
okolia. Príprava správneho produktu pre správny trh je jedným z
kľúčových faktorov úspechu.
2. Dôvod vrátiť sa na rovnaké
dovolenkové miesto
Všetci respondenti zároveň odpovedali na otázku, prečo by uvažovali vrátiť sa opäť na rovnaké
dovolenkové miesto. Otázkou bol
hlavný dôvod a ďalšie tri faktory
vybraté zo škály siedmich možných
faktorov.
Takmer polovica opýtaných (45
%) deklarovala, že dôvodom ich
návratu do rovnakej destinácie by
boli príroda a prírodné krásy daného miesta. Ďalším dôležitým
faktorom bola kvalita ubytovania
(32 %) a rovnako história a kultúrne pamiatky (31 %). Približne pre
štvrtinu opýtaných bola dôležitá
všeobecná úroveň cien (24 %), pre
21 percent opýtaných bol dôležitý aj
faktor ako sú turisti vítaní v danej
krajine, a aké sú možnosti aktivít a
služieb v danej lokalite (20 %). Asi 6
percent opýtaných deklarovalo dôležitosť zariadení pre imobilných a
zhruba 7 percent respondentov by
sa nikdy nevrátilo na to isté miesto,
pretože preferujú poznávanie stále
nových destinácií.
Z dlhodobého pohľadu sa preferencie turistov výrazne nemenia.
V porovnaní s rokom 2012 poklesol
záujem o prírodu a prírodné krásy
iba o 5 percent a na druhej strane
narástol o 5 percent záujem o kultúru a históriu.
Z pohľadu národností boli výsledky nasledujúce: Ako hlavný
dôvod návratu do rovnakej destinácie uviedli prírodu a prírodné krásy v najväčšom počte Česi (59 %),
Francúzi a Poliaci (58 %). Najnižšie
preferencie pre uvedený dôvod návratu uviedli Moldavci (23 %), obyvatelia Čiernej Hory (32 %) a Macedónci (33 %). V porovnaní s rokom
2012, kedy sa uskutočnil podobný
prieskum, sa preferencie niektorých národností výrazne zmenili.
Napríklad v prípade Moldavcov bol
pokles o 14 percent u Belgičanov o
10 % ( na súčasných 51 %), u Maďarov o 9 % (na súčasných 37 %).
Na druhej strane evidujeme nárast
u Cyperčanov o 9 percent (na súčasných 43 %), Poliakov o 9 percent
(na súčasných 58 %), Litovcov o 8
percent (na súčasných 50 %), Bulharov o 8 percent (na súčasných 55
%), Grékov o 7 percent (na súčasných 47 %) a Fínov o 4 percentá (na
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súčasných 44 %).
Kvalita ubytovania bola jedným
z rozhodujúcich faktorov pre opätovnú návštevu destinácie najmä
pre Rakúšanov (47 %), Britov a Belgičanov (obaja 43 %). Opačným extrémom sú Estónci (16 %), Taliani
(17 %) a obyvatelia Malty a Moldavska (obaja 18 %), pre ktorých kvalita ubytovania nie je preferovaným
dôvodom na opätovnú návštevu.
Kultúrne a historické pamiatky uviedli ako dôvod na opätovnú
návštevu najmä obyvatelia Cypru
(43 %), Dánska, Lotyšska a Rakúska
(všetci 39 %). Na opačnej strane
pomyslenej stupnice sú Macedónci
(10 %), Slovinci (17 %) a Rumuni
(24 %).
Cenovú hladina navštívenej destinácie ako dôvod opätovného návratu uviedli v najväčšej miere Macedónci (35 %), ďalej Gréci, Poliaci
a Belgičania (všetci 34 %). Naopak
obyvatelia Malty (10 %), Čiech (15
%) a Talianska (16 %) to nepovažujú za dôležitý dôvod pre návrat
do danej destinácie. Oproti roku
2012 zmenili svoje správanie najmä Fíni, u ktorých bol evidovaný
pokles o 11 percent (na súčasných
26 %), Dáni s poklesom o 10 % (na
súčasných 17 %), obyvatelia Malty
o 8 percent (na súčasných 10 %),
Lotyši o 7 percent (na súčasných 24
%), záujem Írov poklesol o 6 percent (na súčasných 29 %), Maďarov
o 5 % (na súčasných 22 %). Nárast
bol iba u obyvateľov Islandu o 5
percent (na súčasných 29 %).
Dôvod návratu do rovnakej destinácie podľa toho, ako sú turisti
vítaní v danej krajine, uviedli najmä Litovci (30 %), Rakúšania (29
%) a Francúzi (28 %). Na opačnej
strane pomyslenej stupnice sú Slováci (11 %), Turci, Cyperčania, Lotyši a Estónci (všetci 13 %).
Možnosti aktivít a služieb v destinácii uviedli ako dôvod pre návrat
najmä obyvatelia Veľkej Británie
(37 %), Íri (36 %) a Fíni (35 %). Aktivity a služby uviedli ako najmenej
zaujímavý dôvod návratu na dovolenku Moldavci (7 %) a Macedónci
(8 %).
(pokračovanie v nasledujúcom
čísle Tatranského dvojtýždenníka)
Preložila a spracovala:
Lucia Dubielová
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Infoservis

VÝZVA

pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja) na území mesta Vysoké Tatry
Na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ malého zdroja (výkon do 300 kW), právnická osoba a fyzická
osoba podnikateľ, povinná oznámiť každoročne do 15. februára
mestu Vysoké Tatry za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Oznámenie má obsahovať:
1. Názov prevádzkovateľa
2. Druh spotrebovaného paliva a suroviny
3. Množstvo spotrebovaného paliva a suroviny
4. Prevádzka
5. Druh a typ malého zdroja znečisťovania ovzdušia
6. Výkon malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Adresa:
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry Na
základe hore uvedeného vás žiadame o splnenie si povinnosti poskytnúť údaje Mestskému úradu v Starom Smokovci ihneď po obdŕžaní výzvy. Kontaktná osoba: Michal Ovšonka, oddelenie výstavby,
územného plánovania a dopravy mesta Vysoké Tatry, tel.: 052/478
04 27, mail: michal.ovsonka@vysoketatry.sk.

Inzercia
Grandhotel Bellevue, a.s.
Horný Smokovec 21 prijme do
TPP: kuchár/ka, recepčná/ný,
cukrár/ka, čašník/ka, chyžná a
upratovačka. Možnosť zamestnaneckého ubytovania, využitia
wellness a šport centra, moti-

vujúci systém odmeňovania.
Žiadosti zasielajte poštou alebo na pam@hotelbellevue.sk.
Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3€/m2, zrubový obklad, hranoly
aj dlážku na podlahu. Tel: 0908
234 866.
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stať jeho prdiprášok do širokého povedomia ľudí na celom svete.
Vstupné: 4 €; 2 € deti a FK
Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad
052/436 11 92, kino@visitpoprad.sk

Predaj, rezervácie lístkov a vchod do
kina cez Mestskú informačnú kanceláriu.
Program a online predaj lístkov nájdete
na stránke www.kinotatran.sk alebo na
www.facebook.com ako Kino Tatran.

19.1. a 20.1. o 19.00 VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR /The Great Wall/USA/CN,
dobrodružný/fantasy, 94 min., dabing,
MP12 - Je opradený mnohými mýtmi.
Jedného z nich sa chopil legendárny režisér Čang Yimou, ktorý natočil
veľkolepé dobrodružné fantasy s 25
držiteľmi Oscarov. Vstupné: 4 €
21.1. o 16.00 a 22.1. o 10.00 LICHOŽRÚTI CZ/SK, animovaný/rodinný, 83
min., slovenská verzia, MP - Chceli by
ste vedieť, prečo nikdy ponožky nemajú pár? Vstupné: 4 €; 3,50 € deti
21.1. o 19.00 TEMNÁ STRANA MESIACA /Die Dunkle Seite Des Mondes/DE, triler, 98 min., titulky, MP15
Drogový experiment uvoľní v úspešnom právnikovi potlačované ľudské
pudy a na povrch sa dostane jeho
odvrátená „temná“ strana. Z právnika
sa stane zabijak a zo zabijaka čoskoro
štvanec. Vstupné: 4 €
22.1. o 15.00 CESTOU NECESTOU /
Najväčší cestovateľský festival na
Slovensku/ SK, prezentácie, 360 min.,
slovenská verzia, MP - 4 cestovateľské
prezentácie zo sveta.
Vstupné: 6 € v predpredaji, 7 € na
mieste, 4 € po 19:00
23.1. o 19.00 SIERANEVADA RO/FR/
BA/HR/MK, dráma, 173 min., titulky,
MP15, FK - Smrteľne vážna komédia
o živote v klamstve a neustálom očakávaní vecí, ktoré neprichádzajú. Po
smrti otca prichádza Lary do ošarpaného rodičovského bytu, aby tu strávil sobotu so zvyškom rodiny a uctil si
jeho pamiatku.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
26.1. až 29.1. o 19.00 PREHLIADKA
ŠKANDINÁVSKEHO FILMU- SCANDI
26.1. Chlapci
27.1. Idealista
28.1. Boj snežného pluhu s mafiou
29.1. Takmer dokonalý
Bližšie informácie o filmoch na www.
kinotatran.sk
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
28.1. o 16.00 PRDIPRÁŠOK DOKTORA PROKTORA- SCANDI DETSKÝ
KÚTIK /Doktor Proktors Prompepulver/NO, rodinný, 87 min., dabing,
MP12 - Doktor Proktor nedopatrením
vynašiel ten najúčinnejší prášok na
prdenie na svete. Deti zo susedstva
sa rozhodnú doktorovi pomôcť do-

29.1. o 16.00 MAGICKÉ STRIEBROSCANDI DETSKÝ KÚTIK /Julenatt I
Blåfjell/ NO, fantasy/rodinný, 84 min.,
dabing, MP12 - Statočná princezná
Modrá ruža sa vydáva na cestu za
získaním striebra, aby zachránila svet
od večnej temnoty. Spočiatku sa zdá
byť jej cesta neúspešná, privedie ju
však k škriatkom, ktorí žijú u ľudí.
Vstupné: 4 €; 2 € deti a FK
30.1. o 19.00 PATERSON USA, dráma, 113 min., titulky, MP15, FK
Jarmuschov Paterson je vodič autobusu. Každý jeho deň je zdanlivo
rovnaký ako ten predošlý: prechádza
trasou, pozoruje mesto ubiehajúce
pred čelným sklom a počúva úryvky
rozhovorov.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
1.2. o 18.00 HAMLET- NATIONAL
THEATRE LONDÝN GB, záznam divadelnej hry, 210 min., titulky, MP - Fenomenálny Benedict Cumberbatch sa v
podaní Národného divadla Londýn
chopí jednej z najväčších hereckých
výziev- Shakespearovej tragédie
Hamlet. Vstupné: 6 €
2.2. o 19.00 ŽIVOT V OBLAKOCH S
ÚČASŤOU TVORCOV SK, dokument,
50 min.+ beseda, slovenská verzia, MP
Vo vysokohorskom prostredí, ktoré je
polovicu roka pokryté snehom a obývané kamzíkmi, je človek dodnes len
príležitostným hosťom.
Vstupné: 4 €, 2€ s preukazom FK
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