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Ľadoví ma jstri opäť tvorili v Tatrách
VysokÉ tatry - Šiesty ročník medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových
sôch sa už tradične konal na Hrebienku. Počas troch dní (12. až 14. januára) dvadsať
umelcov z desiatich krajín sveta pretvorilo päťdesiat ton ľadu na umelecké diela. Tímy
z Česka, Lotyšska, Maďarska, Malajzie, Poľska, Portugalska, Ruska, Slovenska, USA
a Walesu vytvorili počas podujatia Tatry Ice Master tridsať originálnych sôch.
Tento ročník mal nezvyčajný začiatok.
Umelci sa deň pred vypuknutím ľadového
šialenstva na Hrebienku stretli na Lomnickom štíte. Sochári z USA, Stephan A. Koch
a Stan Kolonko, vytvorili v priebehu dvoch
hodín prvú ľadovú sochu na tatranskom
štíte. Abstraktná socha na druhom najvyššom štíte Tatier vydrží vďaka mrazivému
počasiu omnoho dlhšie ako ostatné diela
na Hrebienku. Prvý, nesúťažný deň podujatia mali umelci voľnú tému. Až počas ví-

kendu sa museli pridržiavať predpísaných
súťažných tém - Krajina, odkiaľ pochádzam a Svetová fauna a flóra. Pred očami
divákov vytvárali jedinečné umelecké diela. Trojčlenná medzinárodná porota mala
naozaj ťažkú úlohu určiť víťazov. Posudzovali kvalitu spojov jednotlivých dielov,
zhodu sochy s jej návrhom, splnenie
stanovenej výšky, ale hlavne to, ako
ich na prvý pohľad zaujala. Členom poroty bol aj staviteľ ľadového dómu Adam Bakoš, ktorý sa

ostatných ročníkov zúčastnil ako súťažiaci:
„Jednoduchšie je byť v porote, lebo tí chlapci
makajú, drú, sú celí mokrí a každý deň idú
osem hodín naplno.“ V kategórii Krajina,
odkiaľ pochádzam, získal tretie miesto tím
z Poľska za sochu morskej panny, druhé
miesto obsadili Slováci so stvárnením mnícha Cypriána, zvíťazil tím sochárov z Walesu, ktorý porotu zaujal monumentom
draka z waleskej vlajky. „Pobyt vo Vysokých
Tatrách sme si užili. Na podujatí Tatry Ice
Master sme prišli už tretíkrát. Je
skvelé stretnúť a spoznať ostatných sochárov. Sme
veľmi šťastní, že sme
získali prvé miesto.
Znamená to pre nás
veľa, keďže sme naozaj tvrdo pracovali.
Mali sme sa tu výborne
a dúfame, že prídeme
aj o rok,“povedal Danny
Thomas z Walesu.
(pokračovanie na str. 4)

Prvú sochu z ľadu vytvorili umelci v rámci podujatia Tatry Ice Master
na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2 634 metrov. Foto a text: kb
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videli sme
V utorok popoludní sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Vysoké Tatry mimo plánovaného harmonogramu. Jediným bodom programu
boli opäť nájomné bytové domy a oprava
materiálov na žiadosť o dotáciu na Štátny fond rozvoja bývania.
Mesto Vysoké Tatry získalo dotáciu
10-tisíc eur z ministerstva vnútra na vybudovanie kamerového monitorovacieho systému v Základnej škole s materskou školou v Dolnom Smokovci. Nový
interný monitorovací systém v budove
bude pozostávať z desiatich kamier. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti
žiakov a zamedzenie vandalizmu na majetku školy. Projekt rieši monitorovanie
vnútorných priestorov školy a signály
z kamier budú vedené do sieťového digitálneho videorekordéra, ktorý bude
umiestnený v kancelárii riaditeľa školy.
Dotácia bola poskytnutá v rámci dotačného systému ministerstva vnútra v oblasti prevencie kriminality.
Vo Svite vyhlasovali najúspešnejších
slovenských lukostrelcov. Z rúk predsedu Slovenského lukostreleckého zväzu
Vladimíra Hurbana si ocenenie prevzal
v kategórii zdravotne znevýhodnených
lukostrelec Marián Marečák, ktorému
sa vlani podarilo dosiahnuť na svetovom
šampionáte v Číne doposiaľ svoje najlepšie umiestnenie, keď od postupu do svetovej štvorky ho delili tri body. Konečná
piata priečka však pre neho znamená
posun vo svetovom rebríčku disciplíny
kladkový luk W2 z dvadsiateho prvého
miesta na ôsme.
Futbalisti Lokomotívy Košice vymenili v sobotu lopty a kopačky za krosná a vo
vysokohorskom prostredí nielen utužovali vzájomné vzťahy, ale pomohli tiež
dobrej veci. Každý z nich vyniesol tridsaťkilový náklad na Zamkovského chatu.
Tatranská galéria v Poprade, ktorej
korene siahajú do Vysokých Tatier, zaznamenala vlani najvyššiu návštevnosť
za posledných dvadsať rokov. Jej priestory navštívilo takmer 21-tisíc návštevníkov, čo je o tritisíc viac ako v roku 2016.
Historicky prvé majstrovstvá Slovenska v snežnom volejbale sa uskutočnia
24. februára na Štrbskom Plese. Informuje o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Zápasy odohrajú
na doskočisku pod malým lyžiarskym
mostíkom v Parku Snow. Pre nadšencov
zimnej verzie plážového odvetvia bude
šampionát kvalifikačným podujatím
v súvislosti s premiérovým európskym
šampionátom v snežnom volejbale, ktoré sa 23. až 25. marca uskutočnia v rakúskych strediskách Wagrain-Kleinarl
a Flachau. 
(ija)

počuli sme

Spravodajstvo

Zrekonštruovali tri priechody pre chodcov
VYSOKÉ TATRY – Ešte v decembri uplynulého roka sa začalo s prácami na obnove troch
priechodov pre chodcov, a to vo Vyšných Hágoch, v Novej a Tatranskej Polianke. Potrebné
je ešte namaľovať vodorovné dopravné značenie – nové „zebry“ na vozovku, ktoré nebolo
možné urobiť pre mrazivé počasie a sneh. Na rozsvietenie svetiel v Novej Polianke, je
potrebné ešte pripojiť sa k rozvodom verejného osvetlenia, ktoré je v tejto časti mesta
komplikované z dôvodu vlastníckych vzťahov.
Čoskoro by sa to však malo chýbať zabudovaný vodiaci a to pri objektoch Poliklinika
zmeniť. „Mimo projektu bude pás pre nevidiacich. „Taktiež a Duo stánok v Starom Smona Tatranskej Polianke osa- sme sa museli vysporiadať s ne- kovci, trojitý priechod pri Hodené ešte zábradlie, aby chod- duhmi z minulosti. Jednoducho teli Tulipán, na lomnickú auci vstupovali na vozovku len priechod pre chodcov musí viesť tobusovú stanicu, k Hotelu
v miestach priechodu pre chod- od niekadiaľ niekam – z chod- Lomnica, k mestskému parku,
cov. Po posledných úpravách, níka na chodník, preto sme k Penziónu Slalom a hlavný
ktoré urobíme v jarných me- najmä v Tatranskej Polianke ťah od stanice k lanovkám
siacoch, budú všetky tri spĺňať museli takto zabezpečiť väčšie v Tatranskej Lomnici a ešte
podmienky platnej legislatívy, plochy,“ vysvetlil šéf investič- dva v Tatranskej Kotline to znamená, že budú osvetle- ného oddelenia.
pri objektoch Čarda a Koliba.
né a označené. Jediné, čo bude
Nový šat by sa však zišiel „Rekonštrukciu všetkých sme
chýbať je umiestnenie výstraž- viacerým priechodom, mnohé vtedy vyčíslili na vyše 209-tisíc
ných svetiel do vozovky, pretože z nich pretínajú Cestu slobody, eur. Keďže okrem kotlinských
v národnom parku nesmú byť ktorá je v správe Prešovského sú ostatné na Ceste slobody,
osadené. Podobne ako naprí- samosprávneho kraja (PSK). navrhli sme spolufinancovanie
klad je to s oranžovou svetelnou Preto už v októbri minulého rekonštrukcie v pomere 80:20.
signalizáciou, ako ju poznáme roka požiadala radnica správcu Doposiaľ sme však nedostali
v mestách,“ uviedol Jozef Gál, cesty o spolufinancovanie. List odpoveď, našu žiadosť zopakuvedúci oddelenia investičnej s vysvetlením išiel bývalému jeme aj novému vedeniu PSK,“
činnosti, opráv a údržby mesta predsedovi PSK. Okrem šty- uzavrel Gál.
roch priechodov pre chodcov,
V tejto databáze ani zďaleka
Vysoké Tatry.
Celkové náklady na prie- ktoré už vybudovala tatranská nie sú ošetrené všetky priechody sa vyšplhali do výšky samospráva na svoje náklady – chody pre chodcov, ktoré sú
48-tisíc eur.
jeden bol ukončený začiatkom na území mesta Vysoké Tatry.
Podľa Gála najväčšou polož- roku 2017 v Tatranskej Lomni- Tieto sú najfrekventovanejšie
kou v kalkulácii ceny robilo ci pri objekte Bellveder - hovo- a potrebné je ich urobiť v prvej
položenie dlažby, kde nesmel rilo sa ešte o desiatich ďalších, fáze. 
(ija)

Popasovať sa museli so statikoU
DOLNÝ SMOKOVEC – Kostolík so 125-ročnou históriou,
ktorý púta pozornosť v tejto časti Tatier si vyžiadal
rekonštrukčné práce. Farnosť Vysoké Tatry na tento
účel získala dotáciu z ministerstva kultúry z programu
Obnov si svoj dom vo výške 14-tisíc eur, ďalších 2,5-tisíc
išlo z prostriedkov farnosti.
„Podarilo sa natrieť strechu a opraviť na niekoľkých miestach šindel, našťastie ho nebolo potrebné
meniť. Dôležité je, že sme podbetónovali základy.
Už v roku 2013 sme dostali dotáciu, ale tá vystačila len na časť týchto prác. Je tam narušená statika
po pamätnej kalamite z roku 2004. Akoby vyplavovalo podložie, ktoré začalo pracovať a praskali
tam aj základové múry. Podľa vypracovaného
statického posudku sa javilo ako najlepšie riešenie práve podbetónovanie,“ priblížil Róbert
Tokár, rímskokatolícky farár. Nevyhnutnosťou
podľa jeho slov bola aj rekonštrukcia nosných
priečelných trámov. „Keď sme to odkryli, bol tam
len kúdol prachu - spráchnivené drevo. Držalo to
len na doskách. Toto bolo urobené ako sa hovorí,
o päť minút dvanásť, možno pár mesiacov a ľudia by sa tam preborili,“ vyslovil obavy farár
tatranskej farnosti.
Celá rekonštrukcia prebehla pod dohľadom pamiatkarov. Popasovať sa museli
aj s elektroinštalá(pokračovanie na str. 5)
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Spravodajstvo

Pokúsia sa
uspieť v súťaži
STARÝ SMOKOVEC – Po minuloročnom úspešnom ťažení
Tatrancov v súťaži organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov pod názvom Najkrajšie knihy
a propagačné materiály o Slovensku, kde bola ocenená ich
akvizičná brožúra, budú skúšať šťastie aj v aktuálnom ročníku.
Zatiaľ čo vlani poslali okrem propagačného materiálu „na
skusy“ aj stolový kalendár s historickými fotografiami do kategórie Najkrajšie kalendáre Slovenska, v tomto roku nechajú
takýmto spôsobom otestovať až tri produkty.
Propagačných materiálov
nikdy nie je dosť

Nový šat dostala brožúra Vysokých Tatier s návštevnícky
atraktívnou témou Tatranské
chaty. Vyšla v náklade šesťtisíc kusov a okrem slovenského
sprievodného textu tu návštevníci nájdu aj angličtinu a nemčinu. Okrem krátkeho historického exkurzu, prístupovej cesty
k chatám a tipov na výlety v ich
okolí tu nájdu adresu, telefónny kontakt, GPS súradnice či
mapky. „Tento propagačný materiál bude mať premiéru v týchto dňoch na veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Verím, že sa bude páčiť
rovnako, ako jeho predchodca,“
povedala Darina Žembová
z oddelenia regionálnej politiky, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov mesta Vysoké Tatry.
Monografia mesta prejde
prvou skúškou

Do kategórie venovanej knihám s propagačnou tematikou
radnica prihlásila knihu, ktorá vyšla na sklonku minulého
roka pri príležitosti 70. výročia
vzniku tatranskej samosprávy
pod názvom Mesto Vysoké Tatry – včera a dnes. Plnofarebná
560-stranová publikácia vyšla
v dvojtisícovom náklade a mapuje život pod tatranskými štítmi od počiatkov až po súčasnosť. Hoci je na trhu len necelý
mesiac púta pozornosť obyvateľov i návštevníkov Vysokých
Tatier. „Monografiu súčasne posielame aj do súťaže Prešovského
samosprávneho kraja, takže sme
zvedaví, ako sa jej bude dariť,“
zhodnotila Žembová.
Opäť na historickú tému

Trojlístok produktov uzatvára opäť stolový kalendár s historickými fotografiami Vysokých Tatier, ktorý posledných
šesť rokov dostávali čitatelia

Tatranského dvojtýždenníka
ako darček vo vianočnom čísle a zároveň bol distribuovaný
do tatranských domácností.
Prvý kalendár bol vyhotovený na rok 2013 a zobrazoval
jednotlivé časti mesta Vysoké
Tatry na dobových obrázkoch
a pohľadniciach. O rok neskôr sa tam objavili fotografie
tatranských chát, v roku 2015
športové dianie a v roku 2016
tam boli uverejnené mnohé
doposiaľ nepublikované zábery.
Zatiaľ čo minuloročný bol venovaný 70. výročiu vzniku jednotného samosprávneho celku
mesta Vysoké Tatry, tohtoročný
zachytáva tatranskú dopravu.
Kalendár vyšiel v trojtisícovom
náklade.
Ocenené kalendáre, knihy
i propagačné materiály budú
vystavené v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici.
Táto súťaž začala písať svoju
históriu v roku 1992. 
(ija)

slovo primátora

Vážení spoluobčania,
po štrnástich dňoch mám
opäť možnosť poskytnúť
vám informácie, ktoré sa
týkajú aktuálneho diania
v našom meste.
Pred týždňom zavítala
na mestský úrad skupina
audítorov, ktorej úlohou
bolo potvrdiť záverečný výsledok hospodárenia mesta
za uplynulý rok 2017. Všetko nasvedčuje tomu, že naše
hospodárenie opäť s prebytkom, bude ešte lepšie ako
v roku 2016.
Veľkú pozornosť sme venovali akcii ICE MASTER
(ľadové sochy) krorá sa
konala uplynulý víkend
na Hrebienku. Za účelom
hladkého a bezproblémového priebehu sme zvolali rad
stretnutí so zainteresovanými inštitúciami a organizátormi. Precízne sme si prešli
celý priebeh podujatia, aby
mal čo najmenší nežiadúci
dosah na chod mesta hlavne v doprave. Aj skúsenosti
s takouto mega akciou musíme v najbližšom období
využiť v koncepčnom riešení dopravy. Rad námetov a okruhov k tejto téme
bolo súčasťou rokovania
s predstaviteľmi TMR tento utorok. Táto spoločnosť
je hlavným tvorcom aktivít
v horskom pásme, mesto
však musí pristúpiť k tomuto dianiu ako koordinátor.
Týka sa to aj spracovaného
projektu a štúdie parkovania v Tatranskej Lomnici.
Dávam podnet na širšie
posúdenie tohto zámeru
aj našim spoluobčanom,
pričom jeho dopad na dopravu chcem riešiť aj so
špičkovými a nezávislými
odborníkmi zo Žilinskej
univerzity. U týchto profesionálov sme si objednali
odborné posúdenie všetkých
vplyvov nielen dynamickej
dopravy, ale aj parkovania.
Tento problém chceme, samozrejme, riešiť aj v Smokovcoch.
Disponujeme
zámerom možnosti vybudo-

vania viacpodlažného parkovacieho domu v časti súčasnej autobusovej stanice
v Starom Smokovci s plynulým chráneným prechodom
cez cestu (mimo križovania
sa cez cestu Slobody) a plynulým prechodom do intravilánu mesta.
Na sklonku roka sme podali dva projekty na riešenie revitalizácie územia
mesta. Jedným z nich je
v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG aj cyklotrasa spájajúca Tatranskú
Kotlinu s Tatranskou Lomnicou.
Zároveň by som chcel
upozorniť aj na výzvu ENVIROREZORTU SR z 28.
decembra 2017, a to riešenia spevnenia a sanácie
svahov. Osobným listom
som na túto výzvu upozornil aj Štátne lesy TANAP-u,
pretože práve cesta medzi Tatranskou Lomnicou
a Starým Smokovcom si
bude vyžadovať spevnenie
vzhľadom na padajúce kamene a zosúvajúci sa svah.
Doprava a parkovanie
patria k najvážnejším problémom tejto doby nielen
na území nášho mesta, ale
v každom mestskom sídle,
a to nielen na Slovensku.
Ubezpečujem vás však, že
tejto téme sa venujem aj ja
osobne s plnou zodpovednosťou a energiou. Verím,
že čoskoro prídu na rad
aj konkrétne výsledky. Samozrejme, ani ostatné oblasti života samosprávy
nezostávajú bokom. Napríklad v posledný januárový
deň organizujeme veľkú poradu k riešeniu problémov
smokoveckej
polikliniky
za účasti lekárov, poslancov
i vedenia mesta. O výsledku
sa dozviete v ďalšom čísle
Tatranského dvojtýždenníka. 

Ján Mokoš
primátor mesta
Vysoké Tatry
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Fotoriport

Ľadoví ma jstri opäť tvorili v Tatrách
(dokončenie zo str. 1)

Ocenení získali okrem vecných cien aj umelecké diela
od Achilleasa Sdoukosa, sklára
slovensko-gréckeho pôvodu,
ktorý svoje práce prezentoval aj v priestore tatranského
ľadového dómu, na ktorého
tvorbe spolupracoval. Za slovenský tím vyrezával Miroslav Trnovský a Igor Kučera:

„Prvý deň sme s Igorom robili
anjelov, čo je moja obľúbená
téma, druhý deň lietajúceho
Cypriána, za ktorého sme získali druhé miesto a teraz robíme ľaliu zlatohlavú, našu slovenskú orchideu. Najviac nám
dal zabrať Cyprián, ale všetky
témy boli dosť náročné.“ Podľa Bakoša mohli byť Slováci
v sobotu aj prví, lenže dielo

nestihli dočistiť. Víťaznú sochu
na tému Svetová fauna a flóra
vytesal tím z Ruska. Pre návštevníkov bol pripravený
aj bohatý sprievodný program
v podobe ľadovo-ohňovej šou
a koncertov. V piatok vystúpila
Jana Kirschner, o deň neskôr
kapela King Shaolin. Vedľa klimatizovanej kupoly, v ktorej
sa nachádza Tatranský ľadový

dóm, vyrástla ešte jedna. V nej
je umiestnená galéria ľadových
majstrov, vďaka čomu je pred
nepriaznivým počasím chránená tretina vytvorených diel.
Ostatné z tridsiatich sôch sa
nachádzajú v osvetlenom exteriéri, v okolí pozemnej lanovky. Pre návštevníkov sú všetky
prístupné bezplatne, až kým
ich nezničí počasie. 
(kb)

Prvá socha umelcov z Walesu,
ktorí vo voľnej téme vytvorili
obrovské ruky.

Slovenský tím
v zložení Miroslav
Trnovský a Igor
Kučera počas prvého, nesúťažného
dňa pri vyrezávaní
sochy anjelov.

V dvoch klimatizovaných kup
olách
na Hrebienku sú ľadové diel
a chránené
pred nepriaznivým počasím
. V menšej je
vystavená tretina ľadových
sôch, vo väčšej sa nachádza Tatranský
ľadový dóm.
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Víťazné dielo v kategórii Krajina, odkiaľ
pochádzam, stvárňujúce draka z waleskej
vlajky, je umiestnené v klimatizovanej kupole – Tatranskej galérii ľadových majstrov.

Foto a text: kb

Vojtech Rušin: Vesmír je nádherný, ale človek
je v ňom najkrajší. Má dušu a tvár je jej odrazom
Rovno z výstavy vo Fínsku do Scherfelovho domu v Poprade putovali fotografie významného slovenského
astronóma, fotografa a publicistu Vojtecha Rušina.
Výstava pod názvom Poézia
ľudskej duše sa dočkala svojho dvadsiateho pokračovania.
Na návštevníkov zo stien historickej budovy nehľadeli žiadne
vesmírne objekty, ale tváre ľudí
z mäsa a kostí nafotených počas
jeho vedeckých putovaní za zatmeniami Slnka. Vďaka svojej
práci navštívil viac ako šesťdesiat krajín.
Hoci na výstavu bolo pripravených päťdesiatšesť fotografií,
napokon sa ich do výstavnej siene zmestilo štyridsaťštyri. Prečo
sa vedecký pracovník zameral
práve na ľudské tváre, objasnil
v úvodnej reči: „Fotografovať
ľudí, to znamená pracovať so živým tvorom. Vo vesmíre panujú len štyri sily - silná, slabá,
elektromagnetická a gravitačná
a možno odpudivá, o ktorej sa
v súčasnosti len diskutuje. A tam
to končí. Nič iné tam nemôže
vzniknúť, že sa na niekoho zadívate alebo sa zamilujete,“ povedal Rušin a prezradil aj kedy sa
na tváre ľudí zameral: „Keď som
bol v Indii v roku 1995, išiel som
po najchudobnejšej štvrti, keď tu
zrazu spoza skromného príbytku
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na mňa vykuklo milé usmievavé
dievčatko. Síce špinavé, ale krásne s neuveriteľne veľkými očami.
Zopakovalo sa to asi trikrát, a tak
som si ju odfotil a vtedy som si
povedal, prestaň fotografovať
prírodu a začni zachytávať ľudí.“
Na inštalácii výstavy sa podieľali štyria ľudia. Je až neuveriteľné, že pri rozmiestnení fotografií sa zhodli na umiestnení
len štyroch z nich. Čo skutočne
potvrdzuje, že sme rôznorodí

a páčia sa nám iné veci a to je
napokon aj leitmotív výstavy.
„Nezáležalo na tom či je mladý,
starý, žena či muž. Každá fotografia je súzvukom dvoch ľudí
fotografa a toho, kto je odfotený. Dôležitú úlohu zohrala ešte
šťastná ruka, ktorá stlačila spúšť
v okamihu, keď sme sa s tými
ľuďmi dokázali zosúladiť. Keďže
všetky moje fotografie sú robené
s krátkym ohniskom, s každým
z nich som komunikoval,“ uzavrel Rušin, ktorého fotografie
bude možné si pozrieť v Scherfelovom dome do 23. marca.
(ija)

Vojtech Rušin, v pozadí dve z vystavených
fotografií Foto: ija

Popasovať sa museli so statikoU
(dokončenie zo str. 2)

ciou, keďže zmienku, kedy bola urobená tá pôvodná, ani nenašli. V interiéri kostola museli pridať
aj dve tiahla, ktoré držia klenbu, keďže pôvodné
trámy sú prasknuté. „Tam sa nám ukázala ešte
nášľapná mína, ktorú budeme musieť riešiť. Oblúkové trámy sú vyhodené z pántov. Taktiež sa nám to
javí ako dôsledok škôd po víchrici,“ dopĺňa Tokár.

Financie vystačili aj na ošetrenie zábradlia schodiska, kde sa urobili krásne repliky. Dokonca majstri našli na pôjde kostola jedno pôvodné guľovité
drevené ozdobenie stĺpov, ktoré v minulosti bolo
súčasťou zábradlia. Podľa neho vyrobili ostatné
a osadili ich.
V kostolíku celebrujú bohoslužby každú nedeľu
a cez sezónu okrem zimy
aj v utorok. Podľa TokáKostolík v Dolnom Smokovci bol postavený v roku 1891 pre potrerových
slov stúpa záujem
by tatranských hostí. Práve od nich vyšiel podnet, keď pravidelní hoso sobáše v tomto histotia usporiadali medzi sebou finančnú zbierku na úhradu stavebných
rickom objekte. „Keď je
nákladov. Sumou na výstavbu prispela aj „Spišská banka“ a arcikňažná
menší svadobný sprievod,
Izabela, ktorá sama vyšila a darovala omšové rúcho z bieleho hodvábu
snúbenci radšej volia tena štyri umelecky hodnotné vázy. Vypracovaním projektov bol povereto kostolík, pretože pôsobí
ný v roku 1890 architekt Gedeon Majunke (1855 – 1921) zo Spišskej
útulne, rodinne. UvažujeSoboty, ktorý sa už predtým osvedčil ako citlivý projektant hotelov
me počas sezóny aj s jeho
sprístupnením verejnosti.
a chát vo Vysokých Tatrách. Objekt koncipoval ako štýlovú drevenú
Kostolníčka hovorieva, že
stavbu a vybudoval ho v roku 1891. Vtedajší časopis Tatra Zipser Bote
vždy, keď ho upratuje, ľu(Tatranský spišský posol) uviedol, že nový kostol v Dolnom Smokovci
dia oň javia veľký záujem,“
je „majstrovské dielo drevenej stavebnej konštrukcie“.
uzavrel Tokár. 
(ija)

Avizujeme
Vo Výstavnej sieni Barónka
v Kežmarku môžete vzhliadnuť
výstavu pod názvom Tradície
a život dolnozemských Slovákov v insitnej tvorbe dvojice
autorov Jána Žolnaja a Jozefa
Havjara z Kovačice. Širokej verejnosti bude sprístupnená do 27.
februára.
V Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade je na 26. januára
o 18.00 hodine naplánovaná BALALAJKA TOUR 2018 - Piesne
Donského kozáckeho chóru.
S tradičnými ruskými hudobnými
nástrojmi - s bajanom, balalajkou,
ale hlavne s neopakovateľnými
hlasmi a skvelou energiou prichádzajú po siedmykrát virtuózni
sólisti Donského kozáckeho chóru
na Slovensko, aby zaspievali piesne
rodného kraja a známe veselé a clivé ruské melódie. Vstupné je 6 eur.
V nedeľu 28. januára Divadlo
Commedia Poprad uvedie v rámci Divadelných Fašiangov 2018
vo svojej domovskej sále v Spišskej Sobote veselo-smutný príbeh
Martina Porubjaka a Vladimíra
Benka Jozef a Mária. Predstavenie
začína o 18.00 hodine a vstupné
vás vyjde na 6 eur.
Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho
v klasickom stereotype. Odkiaľ sa
vzala, kto to je a prečo tie kufre
v obývačke ostávajú, je záhadou.
V Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade v pondelok 29.
januára o 19.00 hodine uvedú
hru pod názvom PRIŠLA SOM
BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA…
…. ALEBO A ČO JA, LÁSKA?
Napísala ju autorka Tatiana Kusá
ako rozhlasovú hru, ktorá bola
zinscenovaná pod názvom „A čo
ja, miláčik?”. Medzi divákov sa
vracia vo forme divadelnej produkcie KUMŠT PRODUCTION,
ktorá v nej ponúkla účinkovanie
skvelej Marte Sládečkovej, v televíznej inscenácii stvárňujúcej rolu
zvodnej Skarlet. Tá si tentokrát
pre zmenu vychutná úlohu zanedbanej manželky. Kto bude víťazom boja o “vyčudovaného” muža
(Martin Mňahončák) sa možno
vyjasní v závere tohto „súboja”
žien – mladej a krásnej Skarlet
(Dominika Kavaschová v alternácii so Zuzanou Porubjakovou)
a prácou pohltenou manželkou
Margit (Marta Sládečková). Cena
je 14 eur.

(pokračovanie na str. 9)
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knižnice

PRONSKÁ, Jana: Srdcom a mečom

Strhujúci príbeh našej najúspešnejšej autorky historických romancí,
ktorej knihy už potešili vyše 100-tisíc čitateľov na Slovensku a v Čechách. Uhorský šľachtic Ardan Balaša prišiel pre intrigy mocného bána
Mladena Subiča o všetko. Iba vďaka
odvahe švagrinej Zorany ušiel z väzenia a ukryl sa v horách.
DÁN, Dominik: Korene zla

Vražda na druhom brehu je vyriešená, vrah je zatknutý, oddelenie
vrážd si môže na svoje konto pripísať ďalší úspech. Dohody s podsvetím sú uzavreté, život v Našom
Meste by sa mohol uberať pokojnou cestou, no ako sa o pár dní
ukáže, všetko je iba na chvíľu.
SEIERSTAD, Asne:
Jeden z nás : Príbeh o Nórsku

Oslo, 22. júl 2011, 77 mŕtvych
ľudských bytostí zabitých jediným
človekom s jasnou víziou a presvedčením. Jediný deň, ktorý navždy zmenil dejiny Nórska, zasial
obavy do jeho obyvateľov a zmenil
životy desiatkam dotknutých rodín.
FARKAŠOVÁ, Kristína:
Stále som mama

Úspešná slovenská herečka,
moderátorka a autorka vtipných
prúžkovaných tričiek Kristína Farkašová vydala pred rokom knihu
o materstve Som mama. O živote
s dvojičkami, ktoré rastú a menia
sa z Knedlí na Dievčatá, napísala
aj druhú knihu. Humor jej ani teraz nechýba, hoci sa často smeje
pomedzi slzy a sople.
VÁLEK, Igor:
Povesti o slovenských riekach

Prečo je Váh Váhom, Hron Hronom, Dunaj Dunajom a Revúca
Revúcou? Ako sa naša najdlhšia
rieka zmenila na malého vrabca?
Prečo sa pltníci báli plavby popod
Strečno? Čo prinútilo mníchov
skamenieť nad Dunajcom a ako
dunajský orol zachránil Bratislavu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky
ponúka odpovede zbierka povestí,
pútavým spôsobom vyrozprávaný
„vodopis“ slovenských riek.
VÁLEK, Igor: Povesti o slovenských
liečivých prameňoch a kúpeľoch

Do povesťovej mapy Slovenska
pribudol ďalší unikátny kamienok
a či skôr pramienok, ba presnejšie
celý gejzír nádherných príbehov
o vodách liečivých prameňov a kúpeľov.
SULLIVAN, Rosemary:
Stalinova dcéra

Nositeľka viacerých literárnych
cien Rosemary Sullivanová prichádza s objavným životopisom Svetlany Allilujevovej, ženy odsúdenej
žiť v tieni svojho otca, zlopovestného sovietskeho diktátora Josifa
Stalina. 
(kap)

ZCR informuje

N áv š t e vn o s ť TIK- ov r a s t i e
Jednou z hlavných činností Združenia
cestovného ruchu Vysoké Tatry od svojho vzniku je zabezpečovanie prevádzky
Tatranských informačných kancelárií (TIK)
v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici.
Okrem najdôležitejšej činnosti akou je poskytovanie informácií návštevnom Vysokých
Tatier, TIK-y pravidelne realizujú zber štatistických informácií o návštevnosti. Tieto údaje
do značnej miery odzrkadľujú resp. kopírujú
trend zvyšovania návštevnosti turistov v celom
regióne. Zo zistených štatistických údajov konštatujeme, že nárast počtu návštevníkov TIK-ov
za posledné tri roky neustále rastie.
Kým v roku 2015 bola celková návštevnosť
v oboch prevádzkach 50 884, v roku 2016 to
bolo už 58 868, čo je percentuálny nárast o 14
percent. V roku 2017 nám štatistiky narástli
o ďalších 16 percent na 70 064.
Určite zaujímavé bude rozobrať si na drobné
aj to, ako sa vyvíjala návštevnosť v jednotlivých
TIK-och.
Informačnú kanceláriu sídliacu v Tatranskej
Lomnici vlani navštívilo 36 819 návštevníkov,
do tej v Starom Smokovci ich zavítalo 33 245.
Stúpajúci trend pokračuje aj naďalej. V rámci
takzvaného „zlatého týždňa“ - obdobia približne od 27. decembra 2017 do 6. januára 2018
sa počty tých, ktorí hľadali rôzne informácie
o destinácii v TIK-och, sa vyšplhali až o 34 percent (2 107). Pre porovnanie v rovnakom období pred rokom to bolo 1 400 návštevníkov.
Počas spomínaného termínu prišlo do TIKov najviac turistov zo Slovenska (1 038), Českej
republiky (421) a Poľska (237). Pomoc či radu
však hľadali aj Ukrajinci a i návštevníci z Pobaltia, tých bolo spolu 164. V roku 2016 bola návštevnosť tejto klientely takmer identická (146).
Tým, že práve v období zlatého týždňa sa v Ta
trách stále viac je počuť ruštinu, nadobúdame
dojem, že práve rusky hovoriaci klienti dominujú tomuto obdobiu, hoci čísla jasne ukazujú,
že dominuje domáca slovenská klientela.
Ak sa pozrieme na návštevnosť TIK-ov počas
letnej sezóny (júl a august), taktiež sa pohybujeme z roka na rok vo vyšších číslach. Posledný nárast oproti predchádzajúcemu roku bol
až 22 percent.

TOP 10 krajín v roku 2017
1.

Česká republika

28 988

2.

Slovensko

22 252

3.

Poľsko

6521

4.

Izrael

2656

5.

Nemecko

2604

6.

Veľká Británia

1878

7.

Rusko

1041

8.

Maďarsko

876

9.

Litva/Lotyšsko

765

10.

Francúzsko

411

Návštevníci sa najčastejšie pýtali na počasie,
prevádzku a ceny lanoviek, na stav lyžiarskych
a bežkárskych tratí, na schodnosť chodníkov
k tatranským chatám, na prevádzku Tatranského ľadového dómu, ale aj na kultúrny program.
Nechýbala však ani už kultová téma venovaná
medveďom.
Vlani do našich končín zavítali návštevníci
z exotických krajín ako napríklad Brazília, Ekvádor, Chile, Mexiko, Juhoafrická republika,
Etiópia, Singapur, Taiwan, Vietnam, India, Malajzia či Nový Zéland.
Pracovníci v informačných kanceláriách počas roka odpovedajú na množstvo otázok, ktoré sú z nášho pohľadu kuriózne až humorné.
Vo všeobecnosti najviac takýchto otázok bolo
od klientely z Izraelu.
Jednou z ďalších činností TIK-ov je aj vystavovanie poistiek v rámci povinného poistenia na horách. V roku 2016 bolo vystavených
11 941 poistiek, o rok neskôr 12 036.
					
		Michaela Rafajová,

výkonná riaditeľka ZCR VT
Najkurióznejšie otázky
návštevníkov v roku 2017

Rok

Počet návštevníkov

Či lanovka chodí iba na jeden štít a prečo?

2017

40 362

Prečo nemôžu ísť autom na Lomnický štít?

2016

31 475

2015

27 438

Klient si chcel rezervovať parkovanie
pri Zamkovského chate.

V roku 2017 v rámci celkovej návštevnosti
TIK-ov dominovala česká klientela pred slovenskou. Za skokana rebríčka určite môžeme
považovať turistov z Izreala, ktorí „podskočili“
na štvrté miesto, zo šiesteho miesta z roku 2016,
keď do TIK-ov ich zavítalo 1 232 návštevníkov.

Aký zvuk vydáva kamzík?
Kedy prestane fúkať vietor?
Dá sa ísť na Lomnický štít bicyklom
a spustiť sa dole?
Prečo je tu tak veľa ľudí, toto
miesto je niečím známe?
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Elena Dolinková: Život je dar od Boha a ja som zodpovedná,
čo v ňom urobím a ako poznačím svet, v ktorom žijem
V Zlatej sále Bojnického zámku sa v utorok uskutočnilo už po dvanástykrát
vyhodnotenie celoslovenskej ankety Senior roka, ktorej organizátorom je
občianske združenie Fórum pre pomoc starším (FpPS). Toto podujatie je
venované ľuďom, ktorí ostali aktívni aj vo vyššom veku.
„V rámci tejto výnimočnej
akcie sa chceme poďakovať tým,
ktorí svojím životom a prácou
sú nenápadní a predsa ju vykonávajú s láskou, obetavosťou
a zriekajú sa osobného pohodlia
v prospech iných. Aj preto sa Fórum rozhodlo takýchto ľudí vyhľadávať a poďakovať im,“ odôvodnila zámer Ľubica Gálisová,
prezidentka FpPS so sídlom
v Prievidzi, pôsobiaceho však
na celom Slovensku.
Po ročnej pauze mali Tatranci
medzi ocenenými opäť zástupkyňu, tentoraz sa pocty a ocenenia Strieborný senior roka
2017 dostalo Elene Dolinkovej
z Nového Smokovca, ktorá síce
takmer svoj celý produktívny
život prežila vo Vysokých Tatrách, ale ako jedno z desiatich
detí strávila krásne detstvo
na lazoch v Ipeľskom Potoku
v časti Mysliny. Neskôr sa rodina presťahovala do Biskupíc
neďaleko Fiľakova. V tom čase
sa už mladá Elenka začala pripravovať na svoje povolanie
zdravotnej sestry, ktoré sa v jej
prípade stalo doslova životným
poslaním. Za pravdu mi dajú tí,
ktorí ju poznajú, ako ochotnú,
empatickú a skromnú osôbku
s veľkým srdcom. Po škole jej
prvou pracovnou zastávkou
bola nemocnica pre starších
v malom zámočku Starňa, neskôr nastúpila na Poliklinike
v Rimavskej Sobote a následne sa zamestnala zo zdravotných dôvodov v Odbornom
liečebnom ústave respiračných
chorôb v Novom Smokovci,
ktorý dodnes všetci poznajú
pod názvom Penzák. „Písal sa
rok 1975. Myslela som si, že to
bude na rok, maximálne dva.
Napokon to však bolo na celý život,“ zaspomínala si na príchod
do Tatier. Hlavným dôvodom,
prečo ostala pod tatranskými
štítmi, bola láska. Spoznala sa
so svojím manželom Ladislavom, s ktorým spolu vychovali
päť detí. „Bol mi veľkou oporou
a len vďaka jeho pochopeniu
a pomoci s deťmi, som mohla

pomáhať aj iným. Vzájomne
sme sa dopĺňali. Ja som stála
vedľa neho v jeho službe pri speve a hre na organ na oslavu
Boha, a tak bol náš život krajší,
plný radosti i zápasov,“ venovala spomienku manželovi.
Pre vážne zdravotné problémy musela prestať s prácou,
akonáhle sa to však zlepšilo,
hľadala, kde by bola užitočná, či už to bolo v Kúpeľoch
Nový Smokovec i na očnom
oddelení objektu známeho
pod názvom Červený kríž. Posledných dvanásť rokov svojho
produktívneho veku strávila
v Ústave tuberkulózy, pľúcnych
chorôb a hrudníkovej chirurgie
vo Vyšných Hágoch, kde pracovala ako sociálna sestra. „Neprešla som zamestnaním, ktoré
by som nerobila s radosťou, ale
roky vo Vyšných Hágoch považujem za najkrajšie,“ vyznala
sa ocenená Tatranka. V pozícii
sociálnej sestry sa stretla s rôznymi životnými osudmi pacientov, nejeden z nich prišiel
ako bezdomovec. „Počas ich pobytu v zariadení, som sa snažila
im vybaviť dávku v hmotnej núdzi. V liečebnom ústave ich síce
obliekli do čistého, ale potrebné
bolo zohnať im oblečenie a neraz, keď sme už poznali osudy
aj ostatných členov rodiny, pacienti sa vracali s oblečením
domov aj pre rodinných príslušníkov. Iní zasa nemali
na cestu domov, na tieto
účely sme mali založený
fond, oficiálne schválený
riaditeľom, na pomoc
pacientom v núdzi.
Tieto financie mi poskytol jeden kňaz. Tie
sa roky točili. Veríte či
nie, peniaze, ktoré som
im požičala, mi vždy
vrátili,“ konštatuje Dolinková.
To však už bolo obdobie,
keď s nezištnou pomocou
druhým mala bohaté skúsenosti. Jej solidárnosť a empatia
sa prejavili oveľa skôr, podľa jej
slov, inšpiráciou jej bola Ruže-

na Papíková z Nového
Smokovca. „Poznala ľudí
a vedela, kto z nich potreboval pomoc. Keďže ich
bolo pomerne dosť a ona
sama nestíhala byť nápomocná
všetkým, začala som sa tomu
venovať aj ja. Chodievala som
s ňou do rodín, kde mali ťažké
sociálne pomery alebo mali chorých členov rodiny. Ona sa však
časom už nemohla tejto aktivite
venovať, a tak som pokračovala sama,“ vysvetľuje skromná
Tatranka, ktorá však hovorí,
že bez pomoci ďalších dobrých
ľudí by to nebola všetko zvládla.
Veľkou oporou pre tieto aktivity
sa jej stala Farská charita, ktorá
vznikla pri cirkevnom zbore
vo Vysokých Tatrách, ako jedna
z prvých na Slovensku. Jej predstaviteľom je vždy farár farnosti. „Prichádzajú tam ľudia, ktorí
sú ochotní pomáhať. Rozdelíme
si prácu podľa toho, kto je čo
schopný urobiť. Napríklad, návštevnú službu v Novom Smokovci zabezpečuje pani Gizka Szentkeresztiová, ktorá má pre tých,
ktorí to potrebujú povzbudivé

slovo a keď je nutné niečo konkrétne vyriešiť, sme pripravení
aj ostatní,“ vyzdvihuje prácu
druhých Dolinková. Pri otázke, kde je jej „rajón“, usmeje
sa a povie „v Tatrách i mimo
nich,“ za mnohými cestuje
do Popradu, Lučivnej či do zariadenia pre seniorov v Tatranskej Štrbe, kde je umiestnených
viacero Tatrancov.
Zaspomínala si na prípady,
ktoré jej utkveli v pamäti, či už
to bol bezdomovec, ktorého sa
po dlhých rokoch na ulici podarilo umiestniť v zariadení
pre seniorov, kde začal nový život a je tam doposiaľ. Alebo je
to príbeh mamičky a troch detí,
ktorá sa pre problémy s alkoholom dostala do liečebne, ako
sa hovorí - v hodine dvanástej,
keďže jej išlo o život. Stále však
zdôrazňuje, že na okolo je nielen množstvo ľudí, ktorým je
potrebné pomáhať, ale aj dostatok tých, čo sú ochotní podať pomocnú ruku. „Nebojme
sa vykročiť a byť aj odmietnutí.
Práve to je často príčina, prečo
sa bojíme ísť za druhými. Verím,
že pravá ľudská láska a ochota
pomôcť bude rásť, lebo sme tak
nastavení. Bolo tu také obdobie,
keď všeobecné zmýšľanie viedlo
skôr k tomu, že máme byť sebestační a nestarať sa do iných.
Veď to nie je môj problém! Ľudia
si však sami uvedomujú, že potrebujú jeden druhého,“ uzavrela tohtoročná laureátka.
V minulosti si ocenenie Senior roka odniesli Karol Seman, Mikuláš Argalács, Žofia
Kovalčíková, Ladislav Janiga
a Helena Kurucová. Za všetkými nomináciami je
zástupca náčelníka
Mestskej polície Vysoké Tatry Jozef Štefaňák: „Naša práca je
aj o komunikácii s ľuďmi. Denne s mnohými
hovoríme, povedia nám
o tom, čo ich teší i čo
naopak trápi. Stačí chodiť s otvorenými očami
a vyzdvihnúť tých, ktorí si
to naozaj zaslúžia. V dnešnej
dobe je dôležité ukázať aj oveľa
mladším ročníkom pozitívne
vzory, ktoré by ich mohli inšpirovať.“ 
(ija)
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Tatranci si prevzali ocenenia
PREŠOV/ VYSOKÉ TATRY – Všetky štyri ocenenia osobností za ich prínos v cestovnom
ruchu v tohtoročnej ankete Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska putovali pod Tatry. Odborná porota tiež vybrala tri NAJ produkty
roku 2017, ktoré prispeli k rastu návštevnosti a propagácii kraja. Ocenenia sú udeľované osobnostiam, zariadeniam, zamestnancom a produktom, ktoré prispievajú
k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Práve dnes predpoludním budú
ocenenia odovzdané na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour
v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.

Pavol Rajtár

Človek z hôr

Ocenenie za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja sa ušlo
81-ročnému horskému vodcovi Pavlovi
Rajtárovi. Narodil sa 24.júna 1936 na úpätí Tribečských hôr v Slažanach. Vyrastal
na gazdovstve, vo vinohrade, pri včelách,
a tak od detstva si vytváral vzťah k prírode.
Svet hôr mu priblížil strýko Peter Rajtár,
ktorý svojím rozprávaním o horách rozvíjal predstavivosť mladého chlapca. Po základnej škole nastúpil v Topoľčiankach
do jazdeckej školy a neskôr pretekal šesť
rokov ako dostihový jazdec. Neskôr sa rozhodol dokončiť si stredoškolské vzdelanie
štúdiom na poľnohospodárskej škole. Vybral si školu v Spišskej Novej Vsi, aby mal
bližšie k Tatrám.
Prvé lyže dostal v šestnástich rokoch, ale
zdokonaliť sa mu v ovládaní lyžiarskeho
majstrovstva podarilo až počas 60. rokov
minulého storočia, kedy absolvoval veľa
lyžiarskych túr s Alexandrom Luczym.
Odvtedy sa lyže stali súčasťou jeho života.
Venoval sa deťom, učil ich robiť prvé oblúky. Začal používať lyže so stúpacími pásmi
a robiť osvetu skialpinizmu i pretekať v tejto
disciplíne. Najväčší úspech dosiahol v roku
1978, kedy s Ladislavom Janigom vyhrali
medzinárodné preteky Bernina pred silnou
konkurenciou z alpských krajín.
Ako lyžiar nebol len pretekár v skialpinizme. Venoval sa extrémnym zjazdom z tatranských vrcholov, hôr Kaukazu, Pamíru,
Hindukúšu. Túžba prekonávať neprekonané ho priviedla v roku 1984 pod Dhaulágiri, kde plánoval zlyžovať severnú stenu.
V roku 1959 sa zapojil do dobrovoľ-

nej horskej záchrannej služby a od roku
1967 sa stal profesionálnym záchranárom.
V roku 1961 sa stal horským vodcom. Počas svojich pobytov v Alpách sa často stretával s miestnymi vodcami, a získané vedomosti z fungovania tamojších horských
spolkov a medzinárodnej únie horských
vodcov UIAGM ho presvedčili, že aj slovenskí horskí vodcovia tiež patria do tejto
rodiny. Bol iniciátorom založenia Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej
republiky, ktorej bol prvým predsedom až
do roku 1998. Počas jeho predsedníctva
boli vytvorené väzby s UIAGM a začali sa
prístupové procesy pre prijatie slovenských
horských vodcov do tejto medzinárodnej
organizácie. Pod jeho vedením, v Zermatte v roku 1996 slovenskí horskí vodcovia
boli prijatí ako prvá krajina z „Ostblocku“
do medzinárodnej únie asociácií horských
vodcov. Ďalej je autorom dvoch kníh z horského prostredia. V roku 2016 sa mu dostalo pocty aj od Klubu Tatrancov, ktorý mu
udelil Cenu MUDr. Mikuláša Szontagha.

Vrátil golf do Tatier

V kategórii podnikanie v cestovnom ruchu získal ocenenie Jiří Hruška, ktorý stojí
za vybudovaním golfového rezortu BLACK
STORK vo Veľkej Lomnici. Lokalitu Veľkej
Lomnice premenil na vyhľadávanú destináciu cestovného ruchu, vytvoril pracovné
miesta a umožnil vznik ďalších podnikateľských príležitostí. V októbri 2011 získal
rezort ako 19. ihrisko na svete prestížnu
značku A PGA Golf Course. K dispozícii
je 27-jamkové ihrisko, golfová škola a areál, kde sa počas roka pripravuje mnoho
podujatí, ktoré do regiónu lákajú domácich
a zahraničných hostí. Patrí k nim aj charitatívne podujatie CHARITY GOLF CUP
pod záštitou Petra Bondru. Súčasťou areálu
je hotel s wellnessom. Generálny riaditeľ
plynárenského podniku v bývalom Československu, ktorý bol odborník od fachu, no
nemal stranícku príslušnosť, bol ešte pred
revolúciou odvolaliný. „Bolo to výhodné,
lebo po prevrate bol o nás záujem. Ja som
však ponuku neprijal, mal som iný plán.
Myšlienka podnikať vznikla tým, že ma
vyhodili,“ spomína na svoje začiatky v cestovnom ruchu Hruška. S myšlienkou vybudovať golfové ihrisko sa pohrával už v roku
1984, prvé odpalisko však bolo uvedené
do života až o pätnásť rokov neskôr. Po re-

Jiří Hruška

volúcii založil rodinnú firmu a rozhodol sa
podnikať aj v oblasti, kde, ako hovorí, „ste
stále jednou nohou v bankrote. Turizmus,
šport a služby totiž závisia od ľudí, ktorých
zamestnávate.“

Lyže sú pre neho
celoživotnou láskou

Za vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu udelila porota ocenenie Vladimírovi
Ternavskému, jednému z dvoch zakladateľov prvej lyžiarskej školy po revolúcii
na Slovensku. Počas dvadsiatich siedmich
rokov naučil desaťtisíce detí a dospelých
umeniu zvládnuť lyže a snowboard a vyškolil stovky inštruktorov, ktorí dnes vlastnia vlastné lyžiarske školy alebo pôsobia
v strediskách po celom svete. „Hneď v zime
1989/90 sme už fungovali a na jar sme otvorili kurz pre prvých inštruktorov. Predtým
u nás metodika na výučbu inštruktorov lyžovania vôbec nefungovala, preto sme ju začali
budovať na Slovensku. Vzdelávali sme inštruktorov, v začiatkoch to bolo len na vlastné potreby, ale potom to začali využívať
aj iné školy. V podnikaní v cestovnom ruchu
sme však išli ďalej, vybudovali sme cestovnú
kanceláriu či prvú informačnú kanceláriu
v Tatrách,“ vrátil sa na začiatok Ternavský,
ktorý pôsobil ako šéf vzdelávania inštruktorov lyžovania a snowboardingu od roku
1990 v Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snoubordingu (SAPUL) a neskôr
v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Podobné
vzdelávacie štruktúry však pomáhal budovať aj v Čechách, v Rusku a na Ukrajine.
„Dnes pod hlavičkou mojej školy na tatranských svahoch učí lyžovať päťdesiat až šesťdesiat učiteľov lyžovania, a to na Jakubkovej
lúke, v Tatranskej Lomnici a v Bachledovej
doline,“ konštatoval. Jedným dychom však
dodáva, že u nás nie sú presne stanovené
kritéria, kto si môže lyžiarsku školu otvoriť.
„Realita je, že niekto absolvuje deväťdňový
kurz a otvorí si školu. Alebo ju majú ľudia,
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Ternavský

ktorí nemajú vzdelanie, navyše, zamestnávajú ľudí bez licencie. Takže v tom je trošku
chaos,“ dodáva priekopník učiteľov lyžovania na Slovensku.
Okrem toho stál pri zrode aj ďalších voľnočasových aktivít vo Vysokých Tatrách, či
už to bolo nočné sánkovanie, kolobežkovanie z Hrebienka, ale ako sa hovorí, „pričuchol“ aj k nordic walkingu či paintoballu.
Na lyžiach mu to však stále ide skvele,
vo forme sa udržuje aj vďaka pretekárskemu lyžovaniu. Lyžoval ešte ako študent
kežmarského gymnázia, potom sa venoval
predovšetkým škole a biznisu. Do pretekárskych bránok sa vrátil pred zhruba dvadsiatimi rokmi. Jeho najväčším úspechom
bolo druhé miesto na svetovom šampionáte v talianskom Piencavallo v roku 2009,
okrem toho vyhral niekoľko kôl svetového
pohára po celej Európe.

Ján Mokoš: V samospráve,

akou sú Vysoké Tatry, je dennodenne potrebné riešiť problémy
s cestovným ruchom
Za rozvoj cestovného ruchu v samospráve ocenia primátora Vysokých Tatier
Jána Mokoša. V roku 1993 sa stal riaditeľom Vojenskej zotavovne v Tatranských
Zruboch. Pôvodnú zotavovňu pretvoril
na hotel, ktorý bol ocenený na uznávanom
medzinárodnom fóre. V roku 2001 v Madride získal medzinárodnú cenu pre turizmus a v roku 2002 vo Frankfurte Certifikát
za kvalitu a technológiu. „Do roku 1993
som vnímal cestovný ruch ako konzument.
Chodieval som do Tatier i do iných končín
vtedajšieho Československa ako turista,
návštevník, rekreant a kúpeľný hosť. Mal
som určité predstavy, čo je potrebné, aby sa
hosť cítil dobre. To som sa aj snažil počas
svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa hotela
aplikovať. V týchto rokoch ešte nebola taká
možnosť internetovej propagácie, ako ju poznáme dnes. Snažili sme sa propagovať seba
i Vysoké Tatry čo najaktívnejšie. Hotel bol

členom ZCR Vysoké Tatry, chodievali sme
na výstavy i veľtrhy,“ priblížil svoje začiatky v cestovnom ruchu.
Od roku 2003 sa stal primátorom mesta Vysoké Tatry. Jeho najťažšou skúškou
v tejto funkcii boli pamätná veterná kalamita v roku 2004 a následne najväčší
požiar v roku 2005. Tu naplno preukázal
svoje organizačné a riadiace schopnosti
nielen pri záchranných prácach, ale i pri
obnovení zdevastovaného mesta. V rokoch 2006 až 2009 pomáhal Vysokým Tatrám aj vo funkcii poslanca Prešovského
samosprávneho kraja. V roku 2003 založil
Asociáciu horských sídiel Slovenska a odvtedy je nepretržite jej predsedom. V roku
2011 bol jedným zo zakladateľov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry (OOCR RVT) a prvých päť
rokov bol predsedom jej predstavenstva
v súčasnosti pôsobí ako člen valného
zhromaždenia. „V samospráve, akou sú
Vysoké Tatry je dennodenne potrebné riešiť problémy s cestovným ruchom, či už je
to príprava teritória, príprava programov,
spolupráca s podnikateľmi v cestovnom
ruchu a v posledných rokoch sú to aj intenzívnejšie riešenia otázok spolupráce v rámci regiónu. Od vzniku prvých tatranských
osád, cez zjednotenie do spoločného územného celku, až dodnes sa v podstate všetko
točilo okolo cestovného ruchu, liečebnej
funkcie, kúpeľníctva a ochrany prírody. Nemali by sme zabudnúť na šport, ale aj ten
zhŕňa prvky cestovného ruchu. U nás nikdy
žiadny priemysel nebude. Aj keď stále koketujem s myšlienkou, že nejaká malá dielnička na rýdzo tatranské suveníry, z dreva
šúpolia, textílie či kameňa, by sa tu hodila.
Ocenenie beriem ako uznanie predovšetkým práce mojich spolupracovníkov
na mestskom úrade, v ZCR VT i v OOCR
RVT a napokon aj v hoteli, kde som desať
rokov pôsobil,“ uzavrel Mokoš. 
(ija)
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Päťdielny koncertný seriál Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
finišuje vystúpením v Aréne Poprad 30.
januára o 19.00 hodine, kedy sa predstaví s galaprogramom TO NAJLEPŠIE OD
SĽUK-u. Diváci sa môžu tešiť na prierez
klasickým výberom z tvorby, čo je obľúbeným typom folklórneho programu.
Predstavuje pestrú a variabilnú mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej
umeleckej tvorby SĽUK–u v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej
hudby a ženskej speváckej skupiny. Hudobno-tanečné a spevácke čísla s rôznou
úrovňou štylizácie a možnými presahmi
do iných umeleckých žánrov, ponúkajú divákom nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Ak hľadáte spôsob ako sa „nakopnúť“,
možno vás zaujme motivačná prednáška
Alexandra Birčáka Čo robia úspešní, aby
boli úspešní aj v roku 2018, ktorá je naplánovaná v Hoteli International vo Veľkej
Lomnici 31. januára od 18.00 do 20.00 hodiny. Vstup bezplatný.
Prvý štvrtok v mesiaci je venovaný
kabaretným večerom pre strednú generáciu. Februárové Štvrtkové Soirée v ART
CLUB-e Tatranskej galérie 1. februára
o 18.00 hodine odohrá koncert popradská
hudobná skupina ERIC CLAPTON REVIVAL
O deň neskôr v ART KLUB-e Tatranskej galérie v Poprade sprístupnia výstavu
fotografií Petra Stanleyho Procházku
pod názvom Film.sk. Vernisáž sa uskutoční 2. februára o 17.00 hodine a zúčastní sa jej aj filmový režisér a scenárista
Eduard Grečner, ktorý bude besedovať
s prítomnými o filme Drak sa vracia (zaradeného do zoznamu filmov UNESCO).
Súčasťou besedy bude aj premietanie
ukážok z filmu. Výstava fotografií potrvá
do 18. marca.
Ponad podtatranský región sa budú
vznášať od 2. do 4. februára teplovzdušné
balóny. Dôvodom bude Balónová fiesta
Tatry 2018, ktorú usporiadajú vo Veľkej
Lomnici.
Múzeum v Kežmarku si pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta
Guida Hoepfnera pripomenie jeho diela.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. februára
o 16.00 hodine. Výstava venovaná autorovi stavieb ako napríklad grandhotely
v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici,
kúpeľný dom Kriváň na Štrbskom Plese
a ďalších menších stavieb vo Vysokých
Tatrách a hlavne v Budapešti. Výstava potrvá do 6. apríla.
Divadelné Fašiangy 2018 pokračujú
7. februára o 18.00 hodine pesničkovým
predstavením autorskej dvojice Jiří Suchý
a Jiří Šlitr Šesť žien Henricha VIII. v podaní Komorného hudobného divadla
Ostrava. 
(ija)
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v skratke
Druhý januárový piatok
kontaktoval Horskú záchrannú
službu (HZS) 28-ročný poľský
horolezec, ktorý nahlásil úraz
dolnej končatiny pod Motykovou cestou v juhovýchodnej
stene Lomnického štítu. Na pomoc mu prišli štyria záchranári. Končatinu mu zafixovali
a transportovali ho pomocou
zvozných saní na Skalnaté pleso,
odkiaľ pokračovali lanovkou.
Z prestupnej stanice Štart ho
zviezli snežným skútrom a saňami do Tatranskej Lomnice,
odkiaľ pokračoval so spolulezcom na vlastnú žiadosť samostatne.
Nasledujúci deň požiadala
o pomoc HZS 31-ročná Slovenka, ktorá sa šmykla na zľadovatenom snehu nad Žabími plesami. Turisti smerovali na Chatu
pod Rysmi, ktorá je v tomto
období zatvorená. Zranená sa
sťažovala na bolesti hrudníka
a sťažené dýchanie. Keďže poveternostné podmienky nedovolili
nasadiť do záchrannej akcie leteckých záchranárov, na pomoc
jej prišli štyria profesionálni
a dvaja dobrovoľní záchranári
HZS. Po príchode jej poskytli
neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pomocou nosidiel ju
vo vákuovom matraci transportovali na Popradské pleso, kde
ju na prístupovej komunikácii
odovzdali privolanej posádke
RZP.
V ten istý deň bolo horským
záchranárom nahlásené bezvedomie 17-ročného dievčaťa
pod Bilíkovou chatou. Na pomoc jej išli traja profesionálni
a dvaja dobrovoľní záchranári
HZS. Aj po príchode záchranárov bola v bezvedomí, v stabilizovanej polohe s miernym
podchladením. Záchranári ju
po vyšetrení v stabilizovanom
stave pomocou nosidiel transportovali na Hrebienok a následne služobným terénnym
vozidlom do Starého Smokovca,
kde ju odovzdali posádke RLP.
Prostredníctvom Aplikácie
HZS bola 14. januára odoslaná
žiadosť o pomoc z juhozápadnej steny Prostredného hrotu.
Trojica horolezcov slovenskej
národnosti (28, 28 a 32 rokov)
počas zostupu uviazla v neschodnom teréne a boli vyčerpaní. Na pomoc im pozemne
odišli záchranári HZS, ktorí
na základe poskytnutých GPS
súradníc liezli k uviaznutým
osobám z Veľkej Studenej doliny. Pohyb v ťažkom lezeckom
teréne im sťažovali nepriaznivé
podmienky, chlad a tma. K ho(pokračovanie na str.12)

Tatranské spektrum

Pavol Hurajt: V ďa k a Tat r ám
som sa umiestnil na olympiáde
Bronzový biatlonista zo Zimných olympijských hier (ZOH) vo Vancouveri 2010 mal minulý
štvrtok pútavé rozprávanie v Galérii Tatranský šperk vo Vile Flóra v Starom Smokovci. Pavol
Hurajt zo Štrby porozprával o jeho ceste k športu a na olympiádu, ako aj o svojej láske k horám.
Po šestnásťročnej kariére oddychuje, hráva futbal a prevádzkuje kolibu v Tatranskej Štrbe.
Rodák zo Štrby sa venoval
bežeckému lyžovaniu od základnej školy. „Na škole som
bol v športovej triede. Keďže
v Tatrách sa veľmi iné nedalo,
venoval som sa bežeckému lyžovaniu. V ročníku nás bolo okolo
štyridsať. Do reprezentácie nás
vyberali na základe kondičných testov a nominačných súťaží, z ktorých sme postupovali
na vyššie preteky. Každý rok
postúpilo desať najlepších a jeden náhradník z kraja na celonárodné súťaže. Keď si dnes pozriem výsledkové listiny, je tam
oveľa menej žiakov ako vtedy,
čo ma dosť mrzí.“ Okrem toho,
že v Tatrách žije a má ich veľmi
rád, výrazne mu pomohli aj pri
tréningoch. „Počas štúdia sme
pravidelne chodievali do Tatier.
Okrem rodičov nás podporovali
aj v škole, kde nám zabezpečili vhodné podmienky, výjazdy
a výstroj. Ako žiaci sme mali
sústredenie v Ždiari, kde sme
sa mesiac pripravovali na Majstrovstvá Slovenska. Nemuseli
sme chodiť do školy, pretože učitelia cestovali za nami. Na žiackych pretekoch sme súťažili v kategóriách po dvoch ročníkoch.
Bol som v nevýhode, pretože som
bol v kategórii so staršími, ktorí
mali natrénované o rok viac ako
ja, čo bol v tom veku výrazný
rozdiel,“ spomína olympionik
na svoje začiatky. „V dorasteneckom veku som nastúpil
do Športového klubu polície
na Štrbskom Plese. Výlety (behy)
do hôr so základňou na Štrbskom Plese boli moje obľúbené.
Behy do vrchu, na tatranské štíty, cez tatranské sedlá a doliny
boli najlepším tréningom na silu
a vytrvalosť. Keď sa nám nepodarilo vycestovať do zahraničia,
trénovali sme v tatranských dolinách, kde už bol sneh. Dali sme
si lyže na batoh a niekoľko nocí
sme strávili napríklad na Zbojníckej chate, kde sme celé dni
lyžovali.“ Ako dvadsaťročný
bol kvôli nízkemu veku, nesplneným limitom, znižovaniu
stavov v klube a financovaniu

Olympionik Pavol Hurajt s organizátorkou podujatia Ivanou Figovou.
Do Galérie Tatranský šperk priniesol
ukázať aj medailu zo ZOH. Foto: kb

odtiaľ vyradený. „Viacerí sme
z klubu dostali vyhadzov. Ostal
tam len Ivan Bátory a Martin
Bajčičák. Rozmýšľal som, čomu
by som sa mohol namiesto bežeckého lyžovania venovať.
Nevedel som robiť nič iné a tak
mi napadol biatlon, ktorý mal
k tomu najbližšie. Chytil som
do ruky pušku a išlo to! Začali
mi padať terče, tak som sa tomu
začal viac venovať.“ Prezident
biatlonovej asociácie mu dal
šancu trénovať v Osrblí. V prípade, že sa dostane do reprezentácie, mu ponúkol finančnú
podporu z klubu. Časom porazil dlhoročných biatlonistov
Dukly. V sezóne 2003/2004
začal trénovať pod vedením
trénera Juraja Sanitru. Po tréningoch za polárnym kruhom
a intenzívnej domácej príprave
získal na Svetovom pohári tretie miesto. „Nikdy by som neveril, že sa mi to podarí! Za dva
roky som sa dostal do svetovej
špičky! Motivovalo ma to trénovať ešte tvrdšie. Čím viac
som ale trénoval, tým mi to išlo
horšie. Až s odstupom času som
zistil, že som sa pretrénoval.“
Hoci vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave a pri magisterskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici si spravil
trénerský kurz, o trénovaní už
neuvažuje. „Bola to len poistka
v prípade, ak by som už nesúťažil. Chcem byť viac doma a dať
si od lyžovania pauzu,“ pove-

dal Hurajt, ktorý v roku 2014
skončil s profesionálnou športovou kariérou ukončením
zmluvy s Vojenským športovým centrom Dukla Banská
Bystrica. Skončil po jeho tretej
olympiáde v Soči. „Chcel som
skončiť ešte pred olympiádou,
pretože som už bol psychicky
unavený z toľkého cestovania
a trénovania, stále z rovnakého
kolobehu.“ No nechal sa presvedčiť a kariéru ukončil vydarenou olympijskou zmiešanou
štafetou s Gerekovou, Kuzminovou a Kazárom, v ktorej sa
umiestnili na šiestom, po diskvalifikácii nemeckého tímu
na 5. mieste. Za svoj najväčší
úspech považuje olympijské
hry vo Vancouveri v roku
2010, kde si v disciplíne s hromadným štartom na pätnásť
kilometrov vybojoval bronzovú medailu. V disciplíne šprintu na 10 kilometrov skončil
na 7. mieste, v stíhacích pretekoch na vzdialenosti 12,5
kilometrov obsadil 16. miesto,
v pretekoch na 20 kilometrov bol piaty. Okrem toho sa
vo Svetovom pohári trikrát
umiestnil na tretej priečke.
Slovensko reprezentoval prvýkrát na Zimných olympijských
hrách v Turíne v roku 2006.
Momentálne si užíva čas strávený s rodinou a zaslúžený
relax. Na olympiádu v Pjongčangu sa chystá len ako divák.
Vo februári oslávi štyridsať rokov.(kb)
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Z vrchov a dolín

Asociácia horských vodcov má nového predsedu
Horskí vodcovia si na sneme zvolili nového predsedu. Stal sa ním
Marek Trávniček. Do funkcie nastúpil po Igorovi Trgiňovi, ktorému koncom roka skončil štvorročný mandát predsedu Národnej
asociácie horských vodcov Slovenskej republiky (NAHV SR).
Marek Trávniček je horský vodca, športový tréner a generálny
manažér FC Tatran Prešov.
Odkiaľ pochádzaš a ako si sa
dostal k horám?

Pochádzam z okresu Spišská
Nová Ves, z malej dediny Slatvina, ktorá bola výletným sídlom hradných pánov Spišského
hradu. Vždy, keď som vyšiel
ku kostolu na kopci, hľadel som
na Tatry, kam ma to veľmi ťahalo. Za to, že som sa dostal
k horám, vďačím mojej mamke,
ktorá ma už ako malého „špunta“ brávala do hôr na turistiku.
Ďalším impulzom bol pre mňa
seriál Chlapec a pes. Keď som
ho prvýkrát uvidel, chcel som
sa stať horským záchranárom.
Neskôr som sa dostal do partie
horolezcov, stal som sa členom
horolezeckého spolku JAMES,
kde ma učili výborní horolezci.
Vojenčinu som taktiež strávil
v Spišskej Novej Vsi. Raz sa nám
odtiaľ podarilo s kamarátom
ujsť a podniknúť túru v Tatrách,
za čo nám dali basu C Hory ma
stále priťahovali!

Splnil sa ti aj tvoj detský sen
stať sa horským záchranárom?

Niekoľko rokov som pôsobil
ako dobrovoľný záchranár v Slovenskom raji, kde som veľa liezol
so Spišiakmi, čo bol skvelý tréning pre Tatry i Alpy.
Aká bola tvoja cesta zo Slovenského raja do Tatier?

Vďaka lezeniu som postupne
spoznával Tatrancov. Často som
za nimi chodieval, liezli sme spolu v Tatrách, neskôr som pracoval na Chate pod Soliskom, čo
ma nakoniec viedlo k tomu, aby
som sa tu presťahoval. Vážim si
všetkých, s ktorými som sa dostal
na jedno lano a učil sa od nich.
Veľa času som strávil s horským
vodcom a záchranárom Gipsym
(Vladom Tatarkom). Bolo mi
cťou, keď za mnou prišiel a povedal mi, že ideme spolu liezť.
Viaceré cesty sme absolvovali
aj s jeho dcérou Vladkou. Preisťoval som s ním klasické lezecké
cesty, čo bola úžasná skúsenosť
a zážitok. S Vladom sme preliezli aj terajšiu Gipsyho feratu
na Gerlachovský štít.

Ako si sa dostal k vodeniu?

Počas pôsobenia v Spišskej
Novej Vsi som liezol s viacerými
chlapcami, ale najviac s Tiborom
Hromádkom. V tom čase si robil
kurz horského vodcu, čím ma inšpiroval. V roku 2001 som odišiel
na tri roky do Kanady. Krajina
ma uchvátila, chodil som veľa
liezť, býval som vo Vancouveri
a veľa som cestoval. Na Slovensko som sa vrátil práve kvôli príprave na horského vodcu. Počas
tohto štúdia sa nám stal úraz,
kvôli ktorému som vodcovskú
prípravu musel na rok prerušiť.
Pri lezení sa s nami odtrhla masa
snehu a leteli sme dole svahom.
Našťastie sme sa z toho všetci dostali a kurz horského vodcu sme
úspešne dokončili. Po úraze som
chvíľu chodil po horách sám, aby
som si uvedomil, že nemusím
mať strach a nezabúdal, že hory
sú krásne a stále ich mám rád.
Vodíš aj v zahraničí,
alebo len v Tatrách?

Vodcom som sa stal v roku
2007. Najčastejšie chodievam
na Gerlachovský štít, ktorý bude
na Slovensku vždy najlákavejší, pretože je najvyšší. Mám už
aj svojich klientov, ktorých vod-

ievam v prípade záujmu aj v zahraničí, prevažne v Alpách.
Často to býva tak, že začneme
na Gerlachu, potom chcú ísť ďalej, vyššie – napríklad na Mont
Blanc alebo Matterhorn.

Ako vnímaš horských sprievodcov UIMLA (medzinárodná organizácia horských sprievodcov)?
Berieš ich ako konkurenciu?

Podľa zákona je vzdelanie
horského vodcu najvyššie, aké
v horách existuje. Ak by som to
prirovnal k vodičskému preukazu, vodcovia majú vodičské
oprávnenie na všetky kategórie. UIMLA je len ako vodičák
na auto. Trojročný vodcovský
cyklus je podriadený vyhláškou,
je presne stanovený počet hodín,
preto je to ako vysoká škola:
študuješ tri roky, rok si ašpirantom a až potom môžeš vodiť.
Hlavným rozdielom medzi vodcom a sprievodcom v horách je
technika vodenia. Horský vodca používa techniku krátkeho
lana, ktorú inštruktori lezenia
ani sprievodcovia nevyužívajú.
Vodca má na krátkom lane len
dvoch ľudí. Túra do určitej obtiažnosti je pomocou tejto techniky bezpečná a zároveň rýchla.
To, čo robíme, robíme dobre, takže sa nebojím, že by vodcovia
prišli o robotu. Vybudovali sme
si vlastnú klientelu a ľudí v Tatrách stále pribúda.
Často dochádza ku konfliktom
medzi vodcami a vysokohor-

skými turistami. Ako to vnímaš, keď stretneš napríklad
na Gerlachovskom štíte skupinku bez vodcu?

Konflikt nevzniká primárne
preto, že by vodcom vadilo, že
tam ľudia sú. Ale oni vykonávajú
svoju robotu, sú tam každý deň
a majú za klientov zodpovednosť. Ak má vodca pocit ohrozenia inými, určite ho to nahnevá.
Ak vystupujú viacerí vodcovia,
vedia byť k sebe ohľaduplnejší,
lepšie poznajú terén a vedia, ako
sa vyhnúť objektívnemu nebezpečenstvu. Tí, ktorí terén tak
dobre nepoznajú, často ohrozujú nie len seba, ale aj ostatných.
Preto môže dôjsť k napomenutiam a slovným konfliktom.

Viacerých tvoj nástup do funkcie predsedu NAHV SR prekvapil. Ako a kedy k tomu došlo?

Na sneme horských vodcov,
ktorý sa konal koncom roka
2017, ukončil funkciu Igor Trgiňa. Na toto miesto boli navrhnutí kandidáti, medzi ktorými
som bol aj ja. Zvolili ma, ja som
túto funkciu prijal, pretože mám
rád výzvy a nemám žiadne veľké
záväzky, takže sa tomu môžem
naplno venovať. Veľmi si vážim prácu tých, ktorí boli predo
mnou. Práve vďaka osobnostiam
ako Paľo Rajtár, Jaro Michalko,
Peťo Tomko či Oleg Štulrajter,
Milan Šuna a ďalší (nerád by
som niekoho opomenul), vznikla
(pokračovanie na str.12)

Marek Trávniček (na snímke vpravo) na skialpinistickej
túre s Petrom Struhárom a Jarom Michalkom.
Foto: archív M. Trávniček
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v skratke
(dokončenie zo str. 11)

rolezcom sa im podarilo doliezť
takmer po ôsmych hodinách. Následne začali záchranári spoločne
s horolezcami zostupovať do Veľkej Studenej doliny. V skorých
ranných hodinách bola o súčinnosť požiadaná posádka VZZS,
ktorá po vysadení lekárky na heliporte v Starom Smokovci vzala
na palubu ďalšieho záchranára
HZS a leteli do Veľkej Studenej
doliny. Za pomoci vrtuľníka boli
všetky osoby z terénu postupne evakuované, transportované
do Starého Smokovca a na heliporte odovzdané do rúk lekárke.
Po zhodnotení zdravotného stavu
pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.
V dňoch 17. a 18. januára sa
v oblastnom stredisku HZS Vysoké Tatry uskutočnila cvičná
nočná lavínová akcia zameraná
na precvičenie vyhľadávania osôb
zasypaných v lavíne pomocou
lavínových vyhľadávacích prístrojov, vyhľadávacieho systému
RECCO, skupinového sondovania na lavínisku, resuscitáciu
a transport zasypaných.
Priaznivci nezvyčajných zážitkov strávili víkendovú noc
na Skalnatom plese. Tam ich
z Tatranskej Lomnice vyviezli
ratrakom, dostali balíček tuhej
instantnej stravy a pod dohľadom profesionálneho inštruktora
strávili noc v expedičných stanoch. Toto zážitkové podujatie
s názvom Snow Camp organizuje
spoločnosť TMR.
V nedeľu požiadala horských
záchranárov o pomoc skupina
slovenských lyžiarov. Ich 20-ročný kamarát si pádom na skalách v žľabe zo Soliska smerom
do Mlynickej doliny spôsobil tržnú ranu v oblasti temena hlavy.
Zranenému boli na pomoc vyslaní horskí záchranári aj posádka
leteckých záchranárov s horským
záchranárom na palube. Poveternostné podmienky nedovolili
posádke vrtuľníka pomôcť mu
zo vzduchu. Zranený išiel za pomoci kamarátov smerom dolu,
naproti záchranárom. Po stretnutí bol záchranármi ošetrený a pomocou nosidiel transportovaný
na Štrbské Pleso, kde ho odovzdali posádke RZP.
V mesiaci január prebehli
vo Vysokých Tatrách na Chate
pri Zelenom plese, v Západných
Tatrách na Ťatliakovej chate a na
Martinských holiach školenia kynológov HZS, ktoré boli zamerané
na získanie a obnovovanie odbornej spôsobilosti. Školenia sa
zúčastnili okrem profesionálnych
aj dobrovoľní psovodi HZS a figuranti. Hlavný dôraz sa kládol na výcvik mladých psov a šteniat.  (kb)

Z vrchov a dolín / Šport

Asociácia horských vodcov má nového predsedu
(dokončenie zo str. 11)

asociácia horských vodcov. Páni,
ktorí to doteraz držali, urobili
kus roboty. Obmenu vo funkcii
vnímam ako prirodzený kolobeh. Po štyroch rokoch nastupuje nová, mladšia generácia. Bol
by som rád, keby sme si naďalej
udržali vodcovskú tradíciu. Už
teraz si musíme niekoho vychovať, aby sme aj my mali svojich
nástupcov.

Venuješ sa však aj futbalu – si
generálnym manažérom FC Tatran Prešov. Ako ide spolu futbal
a lezenie?

Túto otázku dostávam často C
Paradoxne, obe činnosti - manažovanie a vodenie sú si podobné. Nie som tréner futbalu,
ale vediem tím ľudí s rôznymi
skúsenosťami. Tak ako pri vodení v horách sa musím prispôsobovať okolnostiam, prihliadať
na schopnosti klientov, vybrať
pre nich vhodnú túru, reagovať
na podmienky a z toho celého
upiecť výsledok, s ktorým sú ľudia spokojní. Principiálne je to
rovnaké aj vo futbale, aj keď
pri vodení sa vám dostane viac
emocionálneho ocenenia a “prehry” v podobe nedosiahnutia
vrcholu sú menej bolestivé ako
prehra vo futbale. Obe činnosti si
vzájomne pomáhajú. Z vodenia
si do futbalu beriem napríklad
húževnatosť a odhodlanie, z futbalu si prinášam do vodenia organizáciu a precíznosť.
Aké sú Tvoje plány počas najbližších štyroch rokov? Čomu
bude potrebné sa venovať?

Vždy, keď niekto nastúpi do novej funkcie, očakáva sa od neho,
že osobne všetko zmení. Tí, čo ma
zvolili, vkladajú do mňa nádeje, že prinesiem nejakú zmenu.

Môj prvotný cieľ je iniciovať
všetkých členov spolku, aby sa
do procesu zmeny zapojili. Veľa
sa s nimi stretávam a zbieram
podnety na to, čo by bolo dôležité urobiť. Často sme vnímaní
ako tí, čo zakázali vstup do hôr.
To, samozrejme, nie je pravda.
Vodcovstvo nie je len o tom, že
niekoho vyvedieme na Gerlach.
Je to o niečo viac. V zahraničí si
ľudia, ktorí nemajú väčšie skúsenosti, automaticky berú vodcu.
Vedia, že je to ich spoločník, ktorý pozná trasu, bezpečne ich dovedie do cieľa a môžu si pri ňom
posúvať hranice vlastných možností. Je to krásne, ak medzi
klientom a vodcom vzniká priateľstvo, stávajú sa spoločníkmi
nie na jednu, ale na viacero túr.
Preto sa pokúsim zmeniť pohľad
ľudí na vodcov.
Chcel by som viac komunikovať s verejnosťou, s predstaviteľmi národného parku, pretože
vodca je aj ochrancom prírody,
ktorý usmerňuje návštevníkov
Tatier. Chcem, aby mohli slobodne vykonávať svoje povolanie,
nech sú zakotvení v návštevnom
poriadku. Taktiež by som rád
oživil Sviatok horských vodcov,
nech je trošku pompéznejší.
Nie je šanca, aby to zmenil
jeden človek. Preto nejdem ja
všetko meniť, vkladám nádeje
do chlapcov. Bez dobrého tímu
sa to nedá zvládnuť. Vnímam to
tak, že je to o spolupráci s ľuďmi.
Aj keď idem s klientom ako vodca, len ho vediem. Nekráčam namiesto neho. Len ho inšpirujem,
ukazujem mu nášľapné kamene.
O tom to je aj v tejto pozícii. Aby
ľudia, ktorých vediem, do toho
vložili svoje schopnosti, ja ich len
navediem. 
(kb)
Marek Trávniček
(vpravo) s klientom
na vrchole Gerlachovského štítu.
Foto: archív
M. Trávniček

Vysoké Tatry zaujímajú významné postavenie v rozvoji
ľadového hokeja na Slovensku.
Majstrovstvá Európy v ľadovom (vtedy kanadskom) hokeji
v roku 1925, ktoré sa hrali
na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci, sa považujú
za prelom v rozvoji hokeja
u nás. Samotné Vysoké Tatry
si pritom na svoj vlastný hokej
ešte museli počkať. V januári
1925, len týždeň po európskom
šampionáte, sa v Starom Smokovci uskutočnil prvý Zimný
športový týždeň Košického
športového klubu (KSC). Jeho
súčasťou bol aj turnaj v bandy
hokeji. Zúčastnili sa na ňom
aj tri tímy zo Slovenska. Okrem
usporiadateľského KSC to
bol aj Košický atletický klub,
čo boli skôr maďarské kluby,
a banskobystrický ŠK Slávia.
V závere februára 1925 sa
v Starom Smokovci uskutočnil aj bandy hokejový turnaj
Karpathenvereinu. O rok neskôr
KSC zorganizoval ďalší športový
týždeň, ktorého súčasťou bol
aj hokejový turnaj, a to nielen
v bandy, ale už aj v ľadovom
hokeji. Medzinárodné športové
týždne KSC sa konali až do sezóny 1930/31, kedy sa uskutočnil
posledný ročník.
V decembri 1926 vznikol v Starom Smokovci Športový klub Vysoké Tatry (ŠKVT). Medzi jeho
prvé aktivity patrilo v zime lyžovanie a v lete volejbal. Až na jeseň
1929 sa členovia ŠKVT rozhodli
zriadiť aj hokejový odbor a postaviť svoje prvé hokejové mužstvo.
Prvýkrát sa tatranskí hokejisti
predstavili na medzinárodnom
turnaji o Pohár Palace Sanatoria
(dnes označovaný ako Tatranský
pohár), ktorý sa konal na prelome rokov 1929/30 v Novom
Smokovci na novovybudovanom
klzisku neďaleko Palace Sanatoria (neskôr známy ako Penzák).
Tento turnaj sa od počiatku hral
výlučne v ľadovom hokeji. Víťazom prvého ročníka sa stal tím
SK Slavia Praha, ŠKVT skončil
na poslednom mieste. O rok sa
turnaj konal opäť. Vo finále sa
stretli obhajca SK Slavia Praha
a tím LTC Praha. LTC po víťazstve nad Slaviou 2:0 vyhral Pohár
Palace Sanatoria. Tretí ročník
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Po takmer 90-tich rokoch sa našiel prvý Tatranský pohár

medzinárodného turnaja o Pohár Palace
Sanatoria sa konal v sezóne 1931/32. Vo finále obhajca pohára – tím LTC Praha – porazil rakúsky Pötzleinsdorfer SC 3:0 a získal pohár natrvalo do svojho vlastníctva.
V nasledujúcej sezóne 1932/33 sa činovníci ŠKVT rozhodli okrem medzinárodného turnaja zorganizovať aj turnaj slovenských mužstiev. Keďže predchádzajúcu
sezónu LTC Praha získal víťaznú trofej natrvalo, pred organizátormi stála úloha zaobstarať novú cenu. A keďže organizovali
medzinárodný i národný turnaj, potrebovali hneď dve hlavné ceny. Pre medzinárodný turnaj, ktorý sa hral od sezóny 1929/30,
im cenu venoval vtedajší šéf hokejového
tímu LTC Praha Jaromír Citta. Trofej mala
podobu bronzovej sochy hokejistu – hokejového brankára. Vedenie Palace sanatoria
venovalo nový pohár, ale ten už bol určený
pre víťaza národného turnaja. Až donedávna bol verejnosti známy práve iba tento pohár. „Putovný pohár Palace Sanatoria Nový
Smokovec pre národný turnaj v kanadskom hockeyi“, ako je uvedené na pohári,
bol ešte asi pred dvoma rokmi umiestnený
v športovej hale v Poprade. Momentálne sa
nachádza v Podtatranskom múzeu, kde sa
má stať súčasťou novej expozície.
O osudoch prvého Pohára Palace Sanatoria zo sezóny 1929/30, ako aj Ceny Jaromíra Cittu zo sezóny 1932/33 nebolo nič
známe. Nevedelo sa ani to, ako tieto trofeje vyzerali. Nehovoriac o pohári, o ktorý
sa hralo v rámci turnajov organizovaných
KSC. Na Slovensku sa nedochovala ani len
fotografia týchto trofejí. Z dochovaných
správ je známe, že oba poháre získal LTC
Praha natrvalo. Uložené boli v klubovni
LTC Praha až do jeho zániku. Potom sa
ich stopa stratila. Hneď v ďalšom ročníku
boli propozície medzinárodného turnaja
zmenené a víťaznú trofej mohol natrvalo
získať ten, kto vyhral turnaj trikrát po sebe
alebo celkovo päťkrát. Podobné pravidlo sa
zaviedlo aj v prípade národného turnaja.
Posledná známa zmienka o cene Jaromíra
Cittu – soche hokejového brankára je momentálne zo sezóny 1938/39, keď víťazný
tím HC Tatry získal „tatranský pohár hokejistu“. Keďže HC Tatry vyhral turnaj tre-

tíkrát za sebou, socha hokejistu sa zrejme
stala súčasťou archívu HC Tatry, neskôr
HC Tatry Poprad. Bola to však posledná
zmienka o tejto cene. V zachovanom archíve klubu sa takáto cena nenachádza.
Vlani, počas 70. turnaja o Tatranský pohár, zorganizoval HK Poprad konferenciu
venovanú histórii tohto turnaja. Tu som
sa zoznámil aj s hokejovým nadšencom a zberateľom Thomasom
Bartosom. Jeho oblasťou záujmu je
hlavne česká reprezentácia a popritom aj tím LTC Praha, ktorý svojho času
tvoril jej základ. Tento klub komunistická moc zlikvidovala na prelome 40. a 50.
rokov 20. storočia. Viacerí hokejisti vtedy
skončili po vykonštruovaných procesoch
na dlhé roky vo väzení. Pred Vianocami sa naša internetová debata zvrtla
aj na tému Tatranského pohára. Jej
súčasťou bola aj výmena rôznych
fotografií. Zvlášť dve znamenali
v tej chvíli na mojej strane veľkú
radosť. Na jednej z nich bol vôbec
prvý „Tatranský pohár“, o ktorý sa
v Novom Smokovci hralo na prelome rokov 1929/30. Na pohári je
vyrytý text: Putovná cena Šport.
klubu „Vysoké Tatry“ venovaná Palace-Sanatoriom
v Novom Smokovci
1929-30. Pod týmto nápisom je vyryté: Vítězové: R. 1930: S.K. Slavia
Praha, R. 1931:, R.
1932:. Pri týchto dvoch
rokoch nie je uvedený
víťaz, ale je všeobecne
známe, že prvý turnaj
o Pohár Palace Sanatoria vyhral tím SK
Slavia Praha a nasledujúce dva ročníky vyhral
LTC Praha.
Prekvapením bola fotografia iného pohára.
Na vrchnej časti tohto pohára je uvedené: Tatra-Pokal.
Pod tým sú uvedení víťazi:
1927 Troppauer Eislaufverein,
1928 Lawn-Tennis Club-Praha,
1929 Lawn-Tennis Club-Praha,
1930 Lawn-Tennis Club-Praha.
Na nohe pohára je nápis: Starý
Smokovec – Tatra-Altschmecks – Ótátrafüred (Troppauer EV
bol nemecký klub v Opave). Ide
o pohár, o ktorý sa hralo v rámci
Zimných športových týždňov,
ktoré v Starom Smokovci organizoval Košický
športový klub v rokoch
1925 až 1931. Názov ceny
– Ta
tra-Pokal (Tatranský

pohár) je zrejme jediný dôvod, prečo sa
medzinárodný turnaj organizovaný ŠKVT
od sezóny 1929/30 nehral od počiatku
o Tatranský pohár. Jednoducho o túto cenu
sa už vo Vysokých Tatrách hralo. Po takmer
deväťdesiatich rokoch tak poznáme podobu prvých dvoch pohárov, o ktoré sa hralo
v počiatkoch ľadového hokeja na Slovensku, a teraz sa s ňou môžu oboznámiť aj čitatelia na priložených fotografiách.
Ako som už uviedol vyššie, po druhom
víťazstve na turnaji o Pohára Palace Sanatoria tím LTC Praha získal tento pohár
natrvalo. Namiesto neho venoval šéf LTC
Jaromír Citta organizátorom medzinárodného tatranského turnaja sochu hokejového brankára. Thomas Bartos mi neskôr
poslal aj fotografiu tejto trofeje. Vďaka
nej tak vieme, ako vyzerala druhá trofej určená pre víťaza medzinárodného
tatranského turnaja organizovaného
ŠKVT. Pri tejto cene treba uviesť, že
soška brankára bola pred venovaním
tatranským organizátorom na medzinárodnej sochárskej výstave v Štokholme, kde získala prvú cenu. Dobové
novinové správy uvádzajú aj to, že
socha vážila vyše 20 kilogramov.
Časť zbierky Thomasa Bartosa
si môžu záujemcovia pozrieť na jeho internetovej
stránke www.reprehokej.
cz. Niekoľko exponátov
zapožičal aj do Siene slávy českého hokeja.
Dnes tak konečne aspoň z dobovej fotografie vieme, ako vyzerali
poháre, ktoré sú späté
s rozvojom ľadového
hokeja nielen vo Vysokých Tatrách, ale i na
Slovensku.
Paradoxne,
naša verejnosť sa k nim
dostáva až takmer po deväťdesiatich rokoch, aj to
len vďaka hokejovému nadšencovi a zberateľovi spoza
našich hraníc. V minulosti sa
aj z popradského klubového archívu „stratilo“ množstvo artefaktov. Najčastejšie sa takéto artefakty
z klubovej histórie strácali pri rôznych organizačných zmenách a platí to aj pre nedávnu minulosť. Možno keby mal popradský klub, ako
pokračovateľ tradície Tatranského
pohára svoju sieň slávy, k niečomu takému by zrejme nemuselo
prísť. A možno je to aj výzva
pre súčasné vedenie hokejového klubu, aby takúto sieň
zriadilo.

Rastislav Ovšonka
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Víťazstvo si odniesli Patrícia Puklová a Štefan Bachratý
Druhá januárová sobota sa niesla v znamení ranného behu.
Zimná bežecká séria (ZBS) pokračovala tretím kolom, ktoré sa
bežalo v čase východu slnka. Aj tentoraz sa dejiskom SunriseRun stal areál golfového rezortu Black Stork vo Veľkej Lomnici.
Na účastníkov čakal okruh od seba len pár stotín sekundy.
s miernym prevýšením v dĺž- Medzi ženami si víťazstvo suveke necelých 7km. Trasa viedla rénnym spôsobom vybojovala
od golfového areálu smerom aktuálna Bežecká kráľovná Tado obce okolo relaxačného tier Patrícia Puklová (25:19,50)
a vzdelávacieho centra Wild z tímu sporttatry.sk, druhé
Park na vrch Smrekovec, od- miesto obsadila Tímea Mihokokiaľ sa pretekári vrátili naspäť vá (26:34,05) z Bežeckého klubu
Poprad a na bronzový stupiedo cieľa.
Celkovým víťazom prete- nok sa postavila Linda Beniačokov sa stal Štefan Bachratý vá (27:10,57) z Bežeckého klubu
(23:21,47) z tímu davorin.sk Brno, ktorý mal na pretekoch až
s náskokom viac ako pol mi- deväť zástupcov.
núty pred Martinom Bálintom
Z víťazstva v nordic walkin(23:53,99) a Martinom Svočá- gu sa tešili Viktor Lapšanský
kom (23:54,18), ktorých delilo a Urszula Lapšanská zo Starej

Ľubovne. Celkovo bolo vo vekových kategóriách ocenených
21 bežcov a 6 nordic walkerov.
Toto športové podujatie je súčasťou projektu Tatry v pohybe
- spoločnej iniciatívy tatranských a podtatranských športových klubov a Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry.

Zimná bežecká séria vyvrcholí
záverečným kolom 10.februára,
na ktorom spoznáme celkových
víťazov. Hostiteľom GRAND
FINÁLE bude Horský hotel
Sliezsky dom. Účastníkov čaká
tentokrát beh do vrchu, štart
je plánovaný na 10.00 hodinu
z Tatranskej Polianky. 
(td)

Úspechy lyžiarskych nádejí
Žiaci úspešne reprezentujú školu i mesto Vysoké Tatry v lyžiarskych
disciplínach. Umiestnenia zbierajú dokonca aj na celoslovenských
súťažiach v behu na lyžiach a v zjazdovom lyžovaní. Dúfame, že
o ich úspechoch budeme písať aj v nasledujúcich číslach.
Bežci na lyžiach trénujú v rám- Z prvého kola si odniesol strieborci školy v bežeckom krúžku, kto- nú, z druhého kola zlatú medairý kedysi viedol vtedajší riaditeľ lu. Na Majstrovstvách Slovenska
školy Michal Mlynár, no po jeho skončil na neobľúbenom štvrtom
odchode do dôchodku zanikol. mieste. Medailu získala aj Lenka
Obnovil ho až Miroslav Plich- Koleková, ktorá na Štrbskom Plese
ta, ktorý do Tatranskej Lomnice obsadila tretiu priečku. Na Slovennastúpil ako učiteľ pred piatimi skom pohári reprezentovala školu
rokmi. „Momentálne navštevuje aj Paulína Chudíková, Timea Pokrúžok sedemnásť detí z Tatranskej lorecká a Andreas Brabec, ktorí sa
Lomnice, ale aj Smokovca, Tatran- umiestnili v jednotlivých kolách
skej Kotliny a Ždiaru. Na súťaže do desiateho miesta. „Minulého
chodieva šesť žiakov, občasne via- roku sme trénovali v Tatranskej
cerí. Žiaci v rámci školy trénujú Lomnici, vďaka čomu chodievalo
v bežeckom krúžku a chodievajú viac detí. Momentálne je to náročna školské preteky, ako napríklad nejšie , pretože trénujeme na ŠtrbTatranská lyžiarska liga, Kalokaga- skom Plese, kam treba deti dopratia, Tatranská euroliga. V rámci TJ viť. Keďže nemáme klubové auto,
Vysoké Tatry absolvovali Slovenský deti vozia rodičia, ktorých pomoc
pohár organizovaný Slovenskou je veľmi dôležitá,“ zhodnotil tréner
lyžiarskou asociáciou.“ Na Tatran- a učiteľ Miroslav Plichta. Zjazskej lyžiarskej lige žiakov v behu dárov pod záštitou Lyžiarskeho
na lyžiach súťažia so žiakmi tat- klubu Tatranská Lomnica trénuje
ranských škôl na oboch stranách Juraj Uhnák: „V klube máme štyTatier. Prvé kolo Slovenského ridsaťpäť detí. Trénujem ich spolu
pohára žiactva sa konalo koncom s Mirkou Matúšek Paliderovou
roka 2017 na Štrbskom Plese, a Mirom Mlynským. Túto sezónu
druhé kolo počas sviatku Troch sa zúčastňujeme pretekov Slovenkráľov v Banskej Bystrici na Krá- ského pohára a Východoslovenskej
likoch, kde lyžiari behali voľným lyžiarskej ligy v kategóriách žiaci
spôsobom. Majstrovstvá Sloven- a predžiaci. Deti sa umiestňujú
ska v disciplíne šprint a voľný v prvej pätnástke pretekárov a dospôsob absolvovali počas víken- siahli už aj pódiové umiestnenia
du (13. a 14. januára) na Skalke v žiackej kategórii.“ Túto sezónu
pri Kremnici. V pomerne silnej zaznamenal najlepší úspech Markonkurencii získali žiaci z Tatran- tin Michalka, ktorý na Slovenskej Lomnice kvalitné umiestne- skom pohári vo Vrátnej obsadil
(kb)
nia. Najlepšie obstál Oliver Vrábel. 3. miesto. 

V sobotu sa na lyžiarskom svahu v Tatranskej Lomnici konal 7. ročník večerných pretekov Vertical Grand Tour, ktoré organizovalo Sportcentrum
Galfy v spolupráci s organizátormi projektu Tatry v pohybe. Aj tentokrát sa
súťažilo v kategóriách skialp, beh a bežky. Na štartovej listine bolo takmer
dvesto účastníkov zo Slovenska, ale aj z Poľska, Českej republiky, Rakúska
a dokonca Írska. Trasa viedla od údolnej stanice lanovky v Tatranskej Lomnici na Čučoriedky a naspäť. Novinkou tohto ročníka bola kategória skialpu
na dve kolá. Časový limit prejazdu (výšľapu a zjazdu) na postup do druhého
kola bol štyridsať minút, no napriek tomu táto kategória vzbudila veľký záujem a trúflo si na ňu až päťdesiatdva pretekárov. Vyhodnotenie akcie spojené s večerou a bohatou tombolou sa uskutočnilo v Hoteli Morava. Prvý
v cieli bol bežec Martin Švočák s časom 30 minút, bežkyňa Slavomíra Uličná
zvíťazila s časom 42 minút. Najúspešnejším pretekárom bol Jakub Šiarnik
z tímu SCARPA Žiarska dolina, ktorý dvojkolovú trať zvládol za 49 minút.
Medzi ženami bola s časom 58 minút najrýchlejšia poľská pretekárka Iwonka Januszyk. Na kratšej, jednokolovej trati zvíťazil Ján Matava z Chaty Plesnivec, ktorý bol v cieli za 28 minút, v ženskej skialp kategórii zvíťazila Viera
Brečková, v kategórii bežkárov Michal Weiss. (kb)

Sánkari dosiahli

fantastické úspechy
V piatom kole svetového pohára juniorov v rakúskom Igls sa
juniorom z Vysokých Tatier mimoriadne darilo. V náročnej
konkurencii posádka dvojsedadlových saní v zložení Tomáš
Vaverčák a Matej Zmij zvíťazila.
Výborne sa umiestnil aj Jozef Hušla, člen juniorského olympijského tímu, ktorý skočil na 6. mieste. Pretekárov naštartovali
aj výborné výsledky, ktoré dosiahli spolu s ich tímovými kolegami v šiestom kole svetového pohára v nemeckom Koenigsse. Jozef
Ninis, pretekajúci za Športový klub polície Vysoké Tatry, obsadil
v kategórii mužov 15. miesto. Posádka dvojsedadlových saní Tomáš Vaverčák – Matej Zmij dosiahla 17. miesto, dvojka Marek
Solčanský – Karol Stuchlák získala 19. miesto. Sánkarom sa darilo
aj v kategórii štafiet. V štafete súťažila za ženy Katarína Šimoňáková, za mužov jednotlivcov Jozef Ninis a za dvojice Vaverčák –
Zmij. V súčte spoločných časov dosiahli 9. miesto. Za úspechmi
sánkarov z TJ Vysoké Tatry stojí aj ich tréner Walter Marx: „Veľmi
sa z nich teším. Všetky umiestnenia do 15. miesta sú super, do 10.
perfektné a keď sme na stupni víťazov je to až neuveriteľné, keďže
u nás nie je dráha na trénovanie.“ Cez víkend si v nórskom Lillehammeri Jozef Ninis zabezpečil účasť v šprinte, kde skončil piaty.
Od medaily ho delilo iba 134 tisícin sekundy.
(kb)
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Pribudol ďalší
obchod s potravinami
Najmä počas sviatkov bol v tatranských osadách obrovský nápor turistov. Odzrkadlilo sa to nie len na dopravnej situácii, ale aj v obchodoch,
ktoré často tento nadmerný dopyt nezvládli. Túto situáciu niekoľko
rokov pozoroval aj Marcel Lachváč, ktorý otvoril nové potraviny
v Tatranskej Lomnici. To, že v Tatranskej Lomnici pribudol tretí obchod
s potravinami by mohli oceniť nie len domáci, ale aj návštevníci.
Vstup do potravín sa
nachádza v suteréne
Hotela Tulipán

Potraviny pod značkou FRESH
otvoril 8. januára v priestoroch
Hotela Tulipán, pri Múzeu Tatranského národného parku. „Už
dlho som uvažoval o tom, že by
bolo potrebné otvoriť ďalší obchod s potravinami. Hľadal som
vhodné priestory, ktoré mi napokon poskytol tento hotel. Robím
to pre ľudí, najmä pre domácich.
Moja mamka žije v Tatranskej
Lomnici, a tak som videl, že ešte
jedny potraviny by tu boli potrebné,“ objasnil zámer otvorenia prevádzky Marcel Lachváč
zo Starej Lesnej. K dispozícii
má všetky základné potraviny,
pochutiny, nápoje, domáce potreby, dokonca aj vykurovacie
brikety. „Sortiment dopĺňam
postupne, mám objednané nové
položky na zásobenie. Budem sa

snažiť zásobiť tým, o čo budú mať
zákazníci záujem, avšak nedá sa
každému vyhovieť.“ Podľa majiteľa a zároveň predajcu, chodia do potravín zatiaľ prevažne
domáci, ktorí sa prídu pozrieť
zo zvedavosti, ale aj porovnať
ceny a sortiment. Všetkých určite potešila otváracia doba. „Otvorené máme od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 20.00 hodiny,
s prestávkou medzi 12.00 a 13.00
hodinou. V nedeľu budeme mať
otvorené od 8.00 do 18.00 hodiny,
taktiež s obednou prestávkou. Ak
by sa to dalo, chcel by som mať
otvorené aj počas štátnych sviatkov, ak by niekto potreboval voľačo dokúpiť.“ Potraviny sú súčasťou siete predajní ponúkajúcej
kvalitné produkty a podporujúcej lokálnych producentov. „Sieť

predajní FRESH ma zaujala tým,
že je to slovenská značka, ktorá
podporuje slovenských výrobcov.
Majú kvalitné, tradičné a zdravé potraviny za výbornú cenu.
Mäsové a mliečne výrobky mám
len od slovenských dodávateľov.
Niektoré druhy tovarov beriem

od výrobcov z okolia, napríklad
pečivo z Veľkej Lomnice a vajíčka z Kežmarku.“ Zatiaľ si celú
prevádzku zabezpečuje sám, ale
časom, ak by sa mu darilo, veľmi
rád by poskytol prácu pre domácich a predajňu kapacitne zväčšil.

PR článok: kb

Ponuka práce
Mesto Vysoké Tatry hľadá
laboranta/tku RTG pracoviska
do zdravotníckeho zariadenia
so sídlom v Novom Smokovci.
Náplň práce: zaisťovanie vlastného diagnostického RTG vyšetrenia a spracovanie výstupov
z neho použiteľných na medicínske účely. Laborant technicky zabezpečuje manipuláciu s prístrojmi ožarujúcimi diagnostický cieľ.
Podmienky: nástup možný od 1.

februára 2018 na plný pracovný
úväzok, plat zamestnanca vo verejnom záujme. Ubytovanie neposkytujeme.
Bezpodmienečné požiadavky:
predloženie platných dokladov
o kvalifikácii/špecializácii.
Kontakt: Lucia Petrasová, personalistika a mzdy, mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01, Vysoké Tatry, tel: 052 478 04 37, mail:
lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Inzercia

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Ingrid Janigová (e-mail: ingrid.janigova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína
Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský

Starší pán so záujmom o prírodné krásy hľadá podnájom
alebo kúpi menší byt v Tatrách,
Poprade alebo okolí. Kontakt:
0944 287 670

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

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

25.1. - 7.2. 2018

PROGRAMY

Vstup voľný

19:30 h

10.TATRANSKÝ LYŽIARSKY
PLES

Tatranská Lomnica – Hotel Morava

15:30 h

Vstup voľný

19:00 h

Vstupné: 2 €

SLÁČIKOVÉ KVARTETO

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm
Koncert v znamení klasickej hudby.

ZIMNÁ ZÁHRADA

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
Poetické texty Kataríny Hrčkovej v podaní
Žoﬁe Fridrichovej a Zuzany Šimovej.

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Vstup voľný

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Vstupné: 2 €

okrem pondelkov

VÝSTAVY

celý
mesiac

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

Tematický ples. Účinkuje: DJ Rudo Voit. Moderujú:
Iveta Šestáková a Jozef Ondrejka.

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

7.2
09:00-18:00

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Pi.-Ne.: 10:30-16:00

JURAJ WEINCZILLER DENALI 1980

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, Vila Alica

Organizátor: Pro Meliori, n.o., Agentúra Vietor tatranský

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec
Expozície:

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
UMELCI TATRÁM Výstava účastníkov výtvarného

sympózia UMELCI TATRÁM 2017.

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

Organizátor: Hotel Morava, Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica,
+421 52 4467 641,

4.2

celý
mesiac

celý
mesiac

celý
mesiac

Vstup voľný

SOBOTA

Vstupné: 35 €

NEDEĽA

Koncert skvostov sakrálnej hudby.

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

3.2

SOBOTA

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Št.-Ne.: 10:00-20:00

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

NEDEĽA

15:30 h

28

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. CECÍLIE

JÁN HÁLA

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
galéria Lomnica

Výstava obrazov významného maliara z Važca.

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 35 00

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

VÝPOŽIČNÁ DOBA

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

09:00 - 12:00 12:30 - 16:30
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
ZATVORENÉ
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
09:00 - 12:00

Kontakt: kniznica@tatry.sk; +421 52 4422 778

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA

PONDELOK
ŠTVRTOK

09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 16:00

celý
mesiac

Ut.-Pi.: 09:00-18:00
So: 09:00-15:00

Vstup voľný

Kontakt: kniznica.tl@tatry.sk; +421 52 4467 050

AKO DOMA

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

POBOČKA DOLNÝ SMOKOVEC

UTOROK

10:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Výstava majolikových výrobkov manželov Pečukovcov.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

viac na www.vysoketatry.sk

Knižné novinky nájdete aj na webe:
https://vtatry.tritius.sk/news

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

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

