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   „Ihneď ako budeme mať spra-
covanú cenu nájmu, rozpošleme 
všetkým záujemcom dotazníky, 
ktoré bude potrebné vyplniť a do-
ručiť späť na mestský úrad. Tí, ktorí 
budú spĺňať kritériá, sa dostanú 
pred bytovú komisiu zloženú z po-
slancov a zamestnancov mesta Vy-
soké Tatry. Komisia pripraví návrh, 
ktorý predloží na schválenie primá-
torovi mesta,“ konkretizovala po-
stup Jana Novoroľníková, vedúca 
majetkovoprávneho oddelenia 
mesta Vysoké Tatry.

Medzitým budú finišovať prá-
cach na bytových domoch a ich 
okolí. Hotová je už kanalizácia, 
vodovod i plyn. V týchto dňoch 
sa robí na spevnených plochách, 
kladie sa dlažba na parkoviskách 
a nakoniec by mal prísť asfalt. 
„Bytovky sú v rovnakom štádiu 
dokončenosti, hotové sú vnútorné 
omietky a dorábajú sa sadrokartó-
nové stropy. Stavby musíme trochu 
vykúriť, aby vyschli a mohlo sa 
pristúpiť k maliarskym prácam. 
To je podmienené namontovaním 
plynomerov zo strany SPP a. s. V 
týchto dňoch dovezú a namontujú 
výťah.  Ako posledné sa budú ro-
biť laminátové plávajúce podlahy. 
Postupne prebiehajú práce aj na 
kompletácii elektroinštalácie a kú-
renia. Zvonku sa montujú dre-

vené obklady a čoskoro začneme 
s nanášaním farebných fasádnych 
omietok,“ objasnil situáciu Jozef 
Gál, vedúci oddelenia investičnej 
činnosti, opráv a údržby mesta 
Vysoké Tatry.

Do konca mája by mali byť 
stavby zhotoviteľom odovzdané a 
do konca júla by mala byť  podľa 
harmonogramu výstavby  vykona-
ná kolaudácia. Aj keď radnica plá-
nuje ukončiť stavbu mesiac pred 
stanoveným termínom a už v júli 
prideľovať byty. 

V predchádzajúcich rokoch 
bolo mesto Vysoké Tatry úspešné 
v celoslovenskej súťaži Progresív-
ne, cenovo dostupné býva nie vy-
hlásenej ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionál neho rozvoja. 
Pred dvoma rokmi s bytovým do-
mom Lipa Tatranci obsadili druhé 
miesto a so stavbou Zdravie II 
dokonca vlani zvíťazili. „ S týmito 
dvoma novostavbami neuvažu-
jeme ísť do súťaže, pretože sú rea-
lizované podľa projektov ako bol 
bytový dom Lipa. Možno by však 
stálo za uváženie zapojiť sa do sú-
ťaže hodnotiacej výstavbu bytovej 
zóny, ak takáto kategória bude 
vyhlásená pre rok 2014. Verím, že 
tá, ktorú sme vytvorili v Tatranskej 
Lomnici by mala šancu bodovať,“ 
povedal Gál na záver.           (ija) 

V júli rozdajú kľúče
TATRANSKÁ LOMNICA – V pondelok uzavreli žiadosti na 
pridelenie nájomných bytov. Do dnešného dňa ich evidujú vyše 
dvesto. V lete by sa štyridsaťosem nájomníkov z nich malo na-
sťahovať do nových, čerstvo skolaudovaných bytov v obytných 
domoch Breza a Borovica. 

Posledný dôkaz pýchy Kúpeľného domu, ktorý patril k dominantám his-
torickej Tatranskej Lomnice, je preč. Minulý piatok sa s veľkým hlukom 
rozpadla kupola a je len otázka času, kedy budú nasledovať aj ostat-
né časti budovy. Tento rok si pripomíname 160. výročie narodenia jej 
projektanta Gedeona Majunkeho a, paradoxne, sme svedkami toho, ako 
jeden z jeho výtvorov, za „tichej nečinnosti“ pamiatkárov i terajších ma-
jiteľov, umiera.                                                                                 Foto: ija 

„Do termínu uzávierky nám 
prišlo dvadsať žiadostí, najviac sa 
ich týkalo katastrálneho územia 
Tatranskej Lomnice. Prevažne ide 
o požiadavky na zmeny funkčné-
ho využitia plôch a zmeny indexu 
zastavanosti,“ zhrnul Peter No-
vák, vedúci oddelenia územného 
plánovania, výstavby, životného 
prostredia a dopravy. Ako dodal, 
uzávierka pre podávanie žiadostí 
o zmeny a doplnky ÚP pre rok 
2014 bola 1. marca, ich preroko-
vanie s jednotlivými žiadateľmi 
bolo začiatkom minulého týž-
dňa, dnes sú na rade poslanci. 

Zámer spoločnosti TMR po-
číta hneď s niekoľkými novými 
zjazdovkami, pribudnúť by mali 

Lanovkou plánujú prepojiť 
Hrebienok so Skalnatým plesom
STARÝ SMOKOVEC – Medzi žiadosťami o zmeny a dopln-
ky Územného plánu (ÚP) mesta Vysoké Tatry pre tento rok je 
i zámer spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR), ktorá chce 
vybudovať nové zjazdovky i lanovky v lyžiarskom stredisku Sta-
rý Smokovec. Jej plány rátajú aj s dopravným prepojením Hre-
bienka a Skalnatého plesa! 

nielen medzi Hrebienkom a Ja-
kubkovou lúkou, ale i v smere 
ku Grand Hotelu Bellevue, kde 
by malo byť aj nástupné miesto 
k novej lanovke, TMR dokonca 
uvažuje aj s dopravným prepo-
jením Hrebienka a Skalnatého 
plesa. Nová nástupná stanica by 
podľa slov Dušana Slavkovského 
z TMR mala vyrásť v blízkosti vr-
cholovej stanice pozemnej lanov-
ky. Zámer ráta aj so zázemím pre 
lyžiarov, parkovacími miestami a 
vodnými nádržami pre zasnežo-
vanie. „Realizáciou pripravovanej 
lanovky od Grandu na Štart budú 
vyčerpané všetky možnosti väčších 
investičných akcií v Tatranskej Jaskyňa Mesačný tieň v masíve Javorinskej Širokej prekvapuje speleológov 

každým dňom. Viac sa dočítate na stranách 8 a 9.      Foto: archív I. Papa
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Do Popradu bude linka lie-
tať raz týždenne, pravdepodob-
ne v sobotu. Jej otvorenie nie je 
podľa štátneho tajomníka minis-
terstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja Františka Palka 
náhoda, len vlani na Slovensku 
prenocovalo o 20 percent viac 
turistov z Lotyšska v porovnaní 
s rokom predtým. „Riga môže 
byť veľmi dôležitý most pre prílev 
turistov zo severnej a východnej 
Európy,“ konštatoval Palko. 

Aj riaditeľka letiska Ivana 
Herkeľová označila spojenie me-
dzi Tatrami a Rigou za zaujíma-
vé nielen z pohľadu samotného 
Lotyšska, ale aj zo strany Ruska, 
Škandinávie a ďalších krajín. 
„Linka umožňuje prepojenie do 
56 destinácií, takže sa veľmi teší-

me, že bude prínosom nielen pre 
letisko a región, ale aj pre celé Slo-
vensko,“ uviedla Herkeľová. 

Pod Tatry by mali lietať tri rôz-
ne lietadlá, ktoré bude prepravca 
nasadzovať podľa záujmu cestu-
júcich. Riaditeľka popradského 
letiska predpokladá, že hlavne 
zo začiatku si airBaltic vyberie zo 
svojej flotily tie s menšou kapaci-
tou. Linka začne premávať v po-
lovici decembra a bude lietať iba 
v zime, kedy sú Tatry podľa Palka 
pre turistov najväčším lákadlom. 
„Samozrejme, že Slovensko je ce-
loročná destinácia a región Vy-
sokých Tatier má čo ponúknuť aj 
v lete, avšak nebuďme naivní, ne-
máme také podmienky, ako majú 
južné krajiny, takže v lete zahra-
niční turisti preferujú tie, kde 

Tatry budú mať letecké spojenie s Rigou
POPRAD/VYSOKÉ TATRY – Spod Tatier by sa malo od budú-
cej zimy lietať aj do lotyšskej Rigy. Otvorenie linky oznámilo 
popradské letisko minulý štvrtok, jeho riaditeľka očakáva, že 
pravidelné spojenie s pobaltskou metropolou bude prínosom 
nielen pre región, ale i celé Slovensko. Lietadlá národného pre-
pravcu airBaltic by mali turistov voziť minimálne najbližšie tri 
roky, avšak iba počas zimnej sezóny. 

je more, slnko a pláž,“ vysvetlil 
Palko. Linka by mala za tri roky 
prepraviť okolo 8 600 pasažie-
rov. „Ak sa ukáže, že je to veľmi 
významný impulz pre obe strany, 
tak nie je problém tento kontrakt 
predĺžiť,“ dodal.

Na prevádzke novej linky sa 
budú podieľať aj oblastné or-
ganizácie cestovného ruchu vo 
Vysokých Tatrách a na Liptove, 
prispeje i Krajská organizácie 
cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska. Každá z nich sa bude 
podľa predsedu jej predstaven-
stva Michala Sýkoru podieľať na 
rozlietaní linky sumou 15-tisíc 
eur. „Veľa turistov k nám prichá-
dza autami a inými dopravnými 
prostriedkami, my by sme boli 
radi, keby sa rozlietalo aj letisko. 
Myslím si, že pre región jedného aj 
druhého kraja to bude určite prí-
nosom,“ konštatoval Sýkora. 

Podľa Herkeľovej letisko už 
rokuje aj s ďalšími dopravcami, 
ktorí by mohli mať záujem lietať 
pod Tatry, avšak konkretizovať 
ich zatiaľ nechcela.                (pet)

� Už od včera sa v Hoteli Atrium 
v Novom Smokovci koná celo-
slovenský kongres riaditeľov škôl 
pod názvom Komenium  fórum, 
počas ktorého sa niekoľkým z 
nich ujde aj slávnostného ocene-
nia. V kategórii Partnerstvo roka 
si prevzal cenu rodák z Vysokých 
Tatier Juraj Kredátus, ktorý šéfuje 
prešovskej súkromnej obchodnej 
akadémii. Povinnú školskú do-
chádzku si „odkrútil“ v hágovskej 
i dolnosmokveckej škole. 
� Podľa hodnotenia týždenníka 
Trend je Grand Hotel Kempinski 
Štrbské Pleso High Tatras druhý 
najlepší hotel na Slovensku. Smo-
kovecká Culinarium Restaurant 
je zase štvrtá najlepšia reštaurá-
cia, so stratou len dvoch bodov 
na dve víťazné reštaurácie. Oce-
nený bol aj samotný Gabriel Ko-
cák, majiteľ a šéfkuchár Culina-
rium Restaurant. Medzi hotelmi 
sa v prvej desiatke ešte umiestnil 
Wellness Hotel Borovica zo Štrb-
ského Plesa.
� Minulý piatok otvorili už pät-
nástu golfovú sezónu na ihrisku 
Black Stork vo Veľkej Lomnici. 
V máji  chystajú premenovanie 
ihriska, keďže jamka č.15 prešla 
dramatickým redizajnom a to ani 
zďaleka nie je koniec novinkám. 
Naďalej prebieha aj príprava no-
vého 9-jamkového chip&putt 
ihriska na rozšírenie tréningo-
vých možností pre hráčov golfu a 
uľahčenie hry začiatočníkom.
� Občianske združenie Veterán 
klub železníc Poprad organizuje 
verejnú zbierku na kúpu, obnovu 
a údržbu historických koľajových 
železničných vozidiel s cieľom 
zachovania a prevádzkovania pre 
ďalšie generácie a na založenie 
múzea tatranskej dopravy. Zbier-
ka potrvá od 1. apríla 2014 do 28. 
februára 2015. Dobrodinci mô-
župoukázať finančné prostriedky 
na osobitný účet v ČSOB Benefit 
konto, IBAN 7500 0000 0040 1959 
5022. Organizátori budú vyberať 
hotovosť na rôznych podujatiach i 
do prenosnej zapečatenej schrán-
ky.
� Už po jedenásty krát sa usku-
točnili v priestoroch Sanatória 
v Tatranskej Polianke Guhrove 
dni dýchania. V tretí marcový 
piatok sa tu stretli na konferen-
cii odborníci na problematiku 
respiračných ochorení z celého 
Slovenska.                              (ija)

Lomnici. Pretože máme zámer 
investovať vo Vysokých Tatrách 
aj naďalej, začali sme sa zaobe-
rať prípravou investícií v Starom 
Smokovci,“ vysvetlila hovorkyňa 
TMR Zuzana Fabianová. Ako 
dodala, ide o maximalistický va-
riant a spoločnosť sa bude snažiť 
získať súhlasy na jeho realizáciu v 
plnej miere. „Samozrejme, všetko 
bude závisieť ako dopadne aj EIA 
(proces posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, pozn. red.),“ 
doplnila Fabianová. Podľa nej 
najdôležitejšou investíciou bude 
práve lanovka z Hrebienka na 
Skalnaté pleso. „Bez nej je ťaž-
ko teraz povedať, či by investície 
v Smokovci mali v plnom rozsahu 
zmysel,“ konštatovala. Kedy sa 
pustia do  realizácie zámeru, je 
ťažké v tomto momente odhad-
núť. „Realizácii predchádza veľa 
legislatívnych krokov ako je EIA, 
zmena územného plánu a všetky 
príslušné územné a stavebné po-
volenia. Toto všetko môže trvať až 
tri roky,“ vyjadrila sa hovorkyňa. 

Okrem investícií do lyžiar-
skeho strediska Starý Smokovec 
chce TMR zmeny aj v Tatranskej 
Lomnici. Komplikovaná údržba 
krátkeho úseku zjazdovky Esíčka 

Lanovkou plánujú prepojiť 
Hrebienok so Skalnatým plesom

nad Čučoriedkami ich prinútila 
uvažovať nad jeho rozšírením a 
kvôli silnému vetru plánujú po-
staviť aj dva vleky z Bukovej hory 
na Štart, ktorými by sa lyžiari 
dostali do vyššie položených čas-
tí strediska. „Máme dni, keď dole 
fúka a nedokážeme lanovky pus-
tiť z dôvodu silného vetra,“ zdô-
vodnil požiadavku Slavkovský. 
Ako dodal, v prevádzke by boli 
len vtedy, ak by lanovky v spod-
nej časti strediska nedokázali 
spustiť pre silný vietor. Ďalšie 
zmeny, ktoré žiada TMR, sa tý-
kajú umiestnenia staníc lanovky, 
ktorú plánujú postaviť medzi 
Grandom a Štartom, ako i jej tra-
sovania, umiestnenia obslužných 
objektov i parkoviska. 

Zmeny v Tatranskej Lomni-
ci chystá aj popradská eseročka 
INAR, ktorá chce pod stanicou 
údolnej lanovky postaviť na-
miesto piatich šesť luxusnejších 
chát na prenájom, ktoré by mali 
vyrásť v rámci areálu Kukučka. 
Stavať plánuje aj košická spoloč-
nosť DJL Real, ktorá má v úmysle 
investovať do ďalších štyroch ro-
dinných domov. Väčšiu investí-
ciu v katastri Tatranskej Lomni-
ce chystajú i vlastníci penziónu 
Limba pri cyklochodníku medzi 

Tatranskou Kotlinou a Spišskou 
Belou. Areál chcú doplniť o päť 
zrubových apartmánových do-
mov, v penzióne by mala byť 
aj koncertná sieň a nahrávacie 
štúdio. Nové objekty by mohol 
priniesť aj návrh mesta Spišská 
Belá, ktoré je vlastníkom lesných 
pozemkov v lokalite bývalého 
lesoparku v Tatranskej Kotline. 
Podľa jej primátora Štefana Bie-
ľaka, majú záujemcov, ktorí by si 
tam radi postavili rodinné domy, 
penzión alebo menšie bytovky, 
a keďže Spišská Belá pozemky 
nevyužíva, žiadajú ich funkciu 
v ÚP zmeniť na bývanie. 

Nové byty by mohli pribud-
núť aj v Novom Smokovci, kde 
chcú eseročky J. M. G. TRAVEL 
AGENCY – Ski School a OLME-
CA TATRY zrekonštruovať bu-
dovu bývalého Červeného kríža 
a spraviť v nej nájomné byty. 

Na ťahu sú teraz poslanci, 
oni rozhodnú, ktoré zmeny sa 
dostanú do ÚP. „O jednotlivých 
zmenách a doplnkoch ÚP bude 
rozhodovať mestské zastupiteľstvo 
koncom apríla. Iba žiadosti, s kto-
rými budú poslanci súhlasiť, budú 
posunuté do procesu obstarávania 
zmien a doplnkov,“ priblížil ďalší 
postup Novák.                       (pet)
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Aj vyhodnotením plnenia úloh 

za uplynulý rok či finančným plá-
nom na ten súčasný sa zaoberalo 
Valné zhromaždenie (VZ) eseročky 
VPS Vysoké Tatry, ktoré zasadalo 
uplynulú stredu. „Je pozitívne, že 
spoločnosť hospodárila so ziskom 
zhruba 60-tisíc eur. Musím však po-
vedať, že situácia bola v zime trošku 
jednoduchšia a tie náklady neboli 
až také, ako by možno boli pri sil-
nejšom a dlhšie trvajúcom snežení,“ 
zhodnotil minuloročné hospodá-
renie eseročky primátor mesta Vy-
soké Tatry Ján Mokoš. Ako dodal, 
VZ VPS Vysoké Tatry odsúhlasilo 
kontokorentný úver vo výške 50-
-tisíc eur, ktorý spoločnosti pomô-
že preklenúť začiatok tohto roku. 
Podľa jeho slov investovať by chceli 
do nového traktora, ktorý potrebu-
jú vo svojom stredisku v Tatranskej 
Lomnici a takisto aj do špeciálneho 
vozidla na odvoz komunálneho 
odpadu. „Hlavne ten traktor treba 
riešiť, druhá požiadavka nie je až 
taká, ako sa hovorí, horúca,“ uvie-
dol Mokoš. 

Deň predtým bilancovala uply-
nulý rok aj Dozorná rada Podtatran-
skej vodárenskej spoločnosti (PVS), 
ktorej členovia zasadli poslednýkrát 
pred májovým valným zhromažde-
ním spoločnosti. Keďže podľa sprá-
vy o hospodárskych výsledkoch 
spoločnosť vlani hospodárila so zis-
kom zhruba 650-tisíc eur, odsúhla-
sili, že pol milióna pôjde na rozvo-
jové aktivity. „Bol aj názor, aby sa to 
rozdelilo ako dividendy, ale myslím 
si, že by to bolo zabrzdenie rozvoja 
tých aktivít, ktoré bežia v regióne,“ 
poznamenal primátor Mokoš. Ako 
dodal, vo Vysokých Tatrách ešte 
vlani stihla PVS dokončiť niektoré 
z plánovaných investícií, v ďalších 
bude pokračovať tento rok. 

Cez víkend sa v maďarskom 
Miskolci skončila regionálna výsta-
va cestovného ruchu, ktorej hlav-
ným zahraničným partnerom bolo 
mesto Vysoké Tatry. Práve pod jeho 
záštitou sa v piatok uskutočnil slo-
venský deň. „Maďarská klientela 
má o Tatry stále záujem, aj podľa 
výsledkov návštevnosti ten nárast 
tu je. Myslím si, že región Miskolca, 
teda východná časť Maďarskej re-
publiky až po Hajdúszoboszló, je pre 
nás zaujímavý, pretože stále je to pre 
nich bližšie ísť za zimnou dovolenkou 
k nám ako do Rakúska,“ konštato-
val Mokoš. Ako dodal, výstava bola 
zameraná predovšetkým na rodiny 
s deťmi a tomu zodpovedala aj po-
nuka. „Nedá sa to síce porovnávať 
s medzinárodným veľtrhom Utazás 
v Budapešti, ale myslím si, že pre nás 
má svoj význam. Ten prvý deň urči-
te splnil svoje poslanie, o náš stánok 
bol pomerne veľký záujem,“ doplnil 
primátor a predseda predstavenstva 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry.     (pet)

V prípade prvej menovanej sú 
predpokladané náklady na opravu 
vyčíslené na necelých 430-tisíc eur 
a samospráva by sa na nej mala 
podieľať piatimi percentami, čo 
činí skoro 21,5-tisíc eur. Náklady 
na rekonštrukciu Vily Ilona sú 
ešte vyššie a vyšplhať by sa mali na 
necelých 930-tisíc eur, spoluúčasť 
samosprávy je stanovená na viac 
ako 46-tisíc eur. 

V ďalšom bode sa schvaľovalo 
znenie zmluvy medzi radnicou a 
SPP,  ktorá je na Slovensku výhrad-
ným správcom plynových zariade-
ní a dôvodom je nájom vybudova-
ných plynových prípojok a plyno-
vodu k bytovým domom Borovica 
a Breza v Tatranskej Lomnici. 

Opäť bol na prerokovanie po-
sunutý materiál o nájme pozemku 
pre lomnický tenisový klub, ktorý 
má záujem vybudovať vonkajšie 
tenisové dvorce na rozlohe 1 985 
štvorákov neďaleko už existujúcej 
haly. Keďže sa v prípade tohto pro-
jektu malo prihliadať na osobitý 
zreteľ, potrebné bolo, aby ho odsú-
hlasila trojpätinová väčšina prítom-
ných poslancov. To sa však nestalo, 
a tak tento zámer už po štvrtýkrát 
neprešiel MsZ. 

Podobný osud stretol návrh žia-
dosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z Environ-
mentálneho fondu na projekt uzav-
retia a rekultivácie skládky Veľký 
Slavkov. Na tejto skládke bol odpad 
z mesta Vysoké Tatry uskladňo-
vaný do roku 1995, následne bola 
uzavretá. Do roku 1998 boli dve 
tretiny skládky rekultivované. Po 
kalamitách v rokoch 2004 až 2011 
tam boli uskladňované zvyšky ko-
reňov a vetiev a tento rok bol po-
sledný, keď bolo možné požiadať 
o dotáciu na tieto účely. Poslanci sa 
však s týmto návrhom nestotožnili. 

V ďalšom bode odmietli po-
nuku obce Olcnava, ktorá oslovila 
akcionárov Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti, či by nemali záu-
jem o ich akcie v tejto spoločnosti 
v hodnote vyše 777-tisíc eur. 

Naopak, kladné stanovisko do-
stali nájomcovia priestorov v Cen-
tre obchodu a služieb v Tatranskej 
Lomnici, kde prevádzkujú cukrá-
reň, aby mohli realizovať rekon-
štrukciu. Zároveň požiadali v sú-

Mestské zastupiteľstvo sa stretlo
mimo plánovaného programu 

STARÝ SMOKOVEC – Uplynulú stredu sa stretli poslanci 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Vysokých Tatrách mimo 
plánovaného programu zasadnutí. V prvom rade bolo dôvo-
dom stretnutia nariadenie, ktorým sa vyhradzujú miesta na 
umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov infor-
mácií na území mesta pred nadchádzajúcimi voľbami poslan-
cov Európskeho parlamentu. Poslanci odklepli aj žiadosť o ne-
návratný finančný príspevok a spolufinancovanie rekonštruk-
cie dvoch objektov, ktoré sú zaradené medzi kultúrne národné 
pamiatky a to vily Flóra a Ilona v Starom Smokovci. 

lade s platnými Zásadami hospo-
dárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vysoké Tatry, aby sa im táto 
investícia zohľadnila v nájme. „Títo 
nájomcovia sú tu od znovuotvore-
nia tohto objektu, zveľaďujú tieto 
priestory a menšie úpravy urobili 
bez nároku na náhrady. Preto chcem 
požiadať, aby bolo do zmluvy za-
komponované, že investície sa v náj-
me odzrkadlia vo výške sedemdesiat 
percent z celkovej sumy,“ požiadala 
poslankyňa Iveta Bohušová. 

Po tretíkrát sa poslanecký zbor 
zaoberal aj prenájmom parkova-
cích plôch pre Horskú záchrannú 
službu (HZS) v Starom Smokov-
ci. Dôvodom bolo prehodnotenie 
nájmu, ktorý odklepli vo februári, 
kedy mali záchranári za štvorák 
zaplatiť komerčnú cenu dvadsať 
eur. Keďže HZS je základnou zlož-
kou integrovaného záchranného 
systému a tieto plochy sú zároveň 
výjazdovou plochou z garáže, kde 
majú umiestnené záchranné vo-
zidlá. Preto bol daný návrh, aby 
sa nájom znížil na jedno euro za 
meter štvorcový. „Prehodnotili sme 
výšku nájmu a zvážili všetky fakto-
ry. Náš návrh je, aby päťdesiat per-
cent pozemku, ktorý je výjazdom 
pre motorové vozidlá, bol prenajatý 
za jedno euro, pri zvyšnej polovici 
navrhujeme znížiť pôvodnú cenu na 
polovicu,“ predložil poslanecký ná-

vrh Dalibor Piovarči. Reagoval naň 
viceprimátor Róbert Gálfy, ktorý 
poukázal na to, že by mali byť dané 
všetkým rovnaké pravidlá a keďže 
prenájmy pre hasičov či samaritá-
nov boli odklepnuté za euro, malo 
by sa tak stať aj v prípade HZS. 
Poslanci napokon zahlasovali za 
návrh Piovarčiho. 

Predposledným bodom ro-
kovania bolo doplnenie zmien a 
doplnkov územného plánu mesta 
Vysoké Tatry. Dôvodom je záujem 
samosprávy o získanie pozemkov 
do vlastníctva mesta v lokalite 
Eurocamp. „Zákon o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemko-
vých úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách 
umožňuje získať bezodplatne po-
zemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu, 
keď je na nich umiestnená verej-
noprospešná stavba. Ide o štyri po-
zemky a máme záujem, aby sa tam 
vytvoril športový areál. Účel vyu-
žitia musí byť však určený vopred, 
aby pozemkový úrad dal rozhod-
nutie,“ objasnil dôvod Peter No-
vák, vedúci oddelenia územného 
plánovania, výstavby, životného 
prostredia a dopravy mesta Vyso-
ké Tatry. 

Ostatným bodom rokovania 
bolo zriadenie rozpočtovej organi-
zácie Mestské kultúrne a osvetové 
stredisko. Mala by to byť rozpočto-
vá organizácia, ktorej financovanie 
bude schvaľovať MsZ. Zriadenie 
tejto organizácie súvisí s rekon-
štrukciou objektu Vila Flóra v Sta-
rom Smokovci, keďže vo výzve na 
tieto projekty sa uvádza, že takto 
vynaložené prostriedky potrebujú 
mať vlastného správcu, ktorý bude 
po rekonštrukcii vykonávať v tých-
to nehnuteľnostiach kultúrno-spo-
ločenské a osvetové aktivity.     (ija)

     

VYSOKÉ TATRY – Voliči pod tatranskými štítmi kopírovali vôľu 
slovenského národa a dali viac hlasov Andrejovi Kiskovi. K volebným 
schránkam od Tatranskej Kotliny po Podbanské pristúpilo 2 826 opráv-
nených voličov, z toho 791 dalo hlas Robertovi Ficovi a víťaz druhého 
kola prezidentských volieb získal 2009 hlasov. Dvadsaťšesť hlasov bolo 
neplatných. Aj tentokrát najviac ľudí vyjadrilo svoju vôľu v Tatranskej 
Lomnici a to 1 042, nasledoval Starý Smokovec (700), Dolný Smokovec 
(427), Vyšné Hágy (247), Tatranská Kotlina (159) a Tatranská Polianka 
(156). Volebná komisia navštívila v domácnostiach dvanástich nemo-
bilných občanov, ktorí požiadali o možnosť, aby volebná schránka pri-
šla za nimi. Na okresnú volebnú komisiu boli požiadavky, aby prišli za 
voličmi aj na Skalnaté pleso či Téryho chatu, pretože sú tam voliči, ktorí 
si chceli splniť svoju ústavnú povinnosť, nemohli však odísť z práce. „O 
vyjadrenie sme požiadali ústrednú volebnú komisiu, ktorá konštatovala, 
že zákonodarca v ustanovení §21 ods. 7 zákona nešpecifikoval konkrétne 
dôvody, kedy má právo oprávnený volič požiadať o hlasovanie do prenos-
nej volebnej schránky, má to byť však za okolností, ktoré bránia dostaviť 
sa do volebnej miestnosti, či už sú to zdravotné ťažkosti alebo vysoký vek,“ 
vysvetlila Anna Jurečková z Mestského úradu Starý Smokovec, ktorá zod-
povedala za bezproblémový priebeh volieb v meste Vysoké Tatry.       (ija) 

Aj v Tatrách vyhral Andrej Kiska
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Ktoré zmeny sú najviditeľnejšie?
Najviac vidieť zmenu na pôvodnom odde-

lení výstavby, investičnej činnosti a územného 
plánovania (VIČUP), ktoré sa rozdelilo na 
dve nové, a to na oddelenie územného pláno-
vania, výstavby, životného  prostredia a do-
pravy a oddelenie investičnej činnosti, opráv a 
údržby. Dôvodov bolo viac, najmä však široké 
spektrum problémov, ktoré vytvárali enorm-
ný nápor na dodržiavanie termínových úloh. 
Preto sme sa rozhodli vytvoriť dve oddelenia 
na princípe rozdelenia činností, ku ktorým 
dochádza priamo pri kontakte s obyvateľmi 
a na druhej strane je servis, služby a podporné 
činnosti. Takéto členenie sa javí dobré aj z po-
hľadu koordinácie spoločností s majetkovou 

Na aktuálnu tému

V posledný marcový utorok privítal primátor mesta Vysoké Tatry Ján 
Mokoš jubilujúcich obyvateľov od Tatranskej Kotliny až po Podbanské. 
Pozvanie na slávnostné popoludnie do Obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Starom Smokovci dostali všetci oslávenci, ktorí si svoj životný 
míľnik pripomínali v mesiacoch január, február a marec. Najstaršími 
boli medzi nimi 92-ročný Ján Lištiak a o dva roky mladší Jozef Jaška, 
obaja žijúci v Novom Smokovci.                                                             (ija)

„V 341 prípadoch išlo o no-
vozistené ochorenie a v šesťdesia-
tich o jeho recidívy,“ konštatoval 
pri príležitosti Svetového dňa boja 
proti tuberkulóze, ktorý pripadá 
na 24. marec, primár Ivan Solovič 
z Národného ústavu tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie vo Vyšných Hágoch. Až 
344 prípadov predstavovali pľúcne 
a 57 mimopľúcne formy TBC. 

Aj napriek tomu, že po takmer 
desiatich rokoch poklesu počet 
chorých mierne narástol, je si-
tuácia podľa neho stabilizovaná, 
plne pod kontrolou a prognózy 
sú aj naďalej pozitívne. „Mierny 
nárast tu je, avšak je to podmie-
nené práve zlepšeným dohľadom 
a šetrením v ohniskách nákazy,“ 
ozrejmil Solovič. 

Rovnako ako po minulé roky, 
aj vlani najviac chorých na tuber-
kulózu bolo v Prešovskom kraji, 
kde zaznamenali 16,03 prípadov 
na stotisíc obyvateľov. Naopak, 
najmenej ich zaevidovali v Tr-
navskom kraji (4,31). Medzi cho-
rými prevažovali muži, vlani ich 
bolo 256. U detí do 14 rokov sa 
tuberkulóza vyskytla v 38 prípa-
doch, čo je raz toľko ako zaregis-
trovali rok predtým. „Ten nárast 
však môže súvisieť s aktívnym vy-
hľadávaním prípadov detskej tu-
berkulózy práve v súvislosti s tým, 
že bolo zrušené plošné očkovanie,“ 
uviedla Martina Miškovská, pri-
márka zo Šrobárovho ústavu det-
skej tuberkulózy a respiračných 
chorôb v Dolnom Smokovci. 
Vo väčšine prípadov išlo o deti 
z rómskych osád, v ktorých boli 

vlani zaznamenané ohniská tu-
berkulózy.

Podľa Soloviča sa minulý rok 
na Slovensku podarilo vyliečiť až 
86,6 percenta pacientov chorých 
na pľúcnu tuberkulózu, zatiaľ čo 
priemer úspešnosti liečby v kraji-
nách Európskej únie je na úrovni 
72,4 percent. „Je to vďaka mravčej 
práci všetkých, ktorí sú zúčastnení,“ 
zdôraznil Solovič. Na tuberkulózu 
vlani u nás zomrelo šesť ľudí, 18 
prípadov bolo registrovaných ako 
úmrtie pacienta s TBC.

V posledných rokoch sú podľa 
Soloviča problémom aj Slováci, 
ktorí dochádzajú za prácou do 
Veľkej Británie. „Napríklad v Lon-
dýne je incidencia tuberkulózy 44 
prípadov na stotisíc obyvateľov a v 
niektorých mestských častiach je to 
až 110 prípadov na stotisíc obyva-
teľov,“ upozornil Solovič. V sused-
nej Ukrajine je to až 90 prípadov 
na stotisíc obyvateľov. Podľa úda-
jov Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie (WHO) bolo v roku 2012 
v Európe nahlásených 337 167 
nových prípadov tuberkulózy a na 
celom svete dokonca 8,6 milióna, 
z toho len Čína a India ich evidujú 
až 4,5 milióna. Na TBC v tom roku 
zomrelo približne 1,3 milióna ľudí.

Hoci stále platí, že tuberkulóza 
je predovšetkým choroba asoci-
álov, alkoholikov, bezdomovcov 
a tých, ktorí žijú v zlých sociál-
nych podmienkach, podľa Solovi-
ča ochorieť na ňu môže ktokoľvek. 
Liečba trvá až šesť mesiacov a je 
dôležité, aby pacienti pochopili, 
že sa musia liečiť, i keď sa už cítia 
dobre.                                      (pet)

Chorých na tuberkulózu pribudlo

VYSOKÉ TATRY – Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií 
od inertného posypového materiálu je už v plnom prúde a pomaly by 
sa malo prejsť aj k ich opravám. Tatranská samospráva má naplánované 
v rozpočte na tieto účely 40-tisíc eur. Akútnu opravu potrebuje miestna 
komunikácia vedúca cez Čukotku v Tatranskej Lomnici, ktorá je v ha-
varijnom stave už niekoľko rokov. Pri dlhších a intenzívnejších dažďoch 
tam dažďová voda dvíha kanalizačné poklopy a šoféri majú problém sa 
tu vyhnúť hlbokým dieram. „Máme kamerové snímky, kanál nie je poško-
dený, len revízne šachty, na ktorých boli vytrhnuté poklopy aj so skruža-
mi. Projektant po vykonaní obhliadky vypracoval rozpočty na opravu. Ak 
bude k dispozícií dostatok peňazí, nakoľko na tieto opravy máme vyčle-
nené finančné prostriedky, predpokladám, že sa to urobí do konca apríla. 
Dať do poriadku kanalizáciu, ako aj povrch miestnej komunikácie, súvisí 
s odovzdávaním kanalizácie a vodovodu do správy Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti. Kanál sa tu kvôli bytovej výstavbe rozšíril skoro o štyristo 
metrov,“ objasnil situáciu Jozef Gál, vedúci oddelenia investičnej činnosti, 
opráv a údržby mesta Vysoké Tatry. 

Opravy by sa však mali dočkať aj ďalšie kritické úseky miestnych ko-
munikácií.  Napríklad by to mala byť prístupová komunikácia poza objekt 
Základnej školy vo Vyšných Hágoch,  ale aj cesta vedúca okolo obytného 
domu Šafárik a ku garážam v Dolnom Smokovci, ktorá bola plánova-
ná už vlani,  či cesta od Čardy k bytovkám v Tatranskej Kotline. Okrem 
týchto väčších prác je, samozrejme, plánované „plátanie“ malých výtlkov, 
ktoré každoročne zdobia naše vozovky po zime a to bez ohľadu na to, 
aká bola snehová nádielka alebo ako nízko klesla ortuť v teplomere.  (ija)

Začať by mali na Čukotke

VYŠNÉ HÁGY – Chorých na tuberkulózu vlani pribudlo. Ná-
rodný register TBC vo Vyšných Hágoch minulý rok evidoval 
401 prípadov tuberkulózy, čo je 7,41 na stotisíc obyvateľov. 
V porovnaní s rokom 2012 ich počet stúpol o 56.

Ešte v decembri minulého roka poslanci mestského zastupiteľstva nastavili rozpočto-
vú položku na mzdy pre rok 2014 pre pracovníkov mestského úradu takým spôso-
bom, aby sa prehodnotili počty zamestnancov. Úpravy priniesli aj zmenu a optimali-
záciu organizačnej štruktúry, ktorá je aktuálna už od začiatku mesiaca. Preto sme sa 
na novinky opýtali prednostu Mestského úradu v Starom Smokovci Eugena Knoteka. 

účasťou mesta a to VPS Vysoké Tatry a Tatry 
Teplo. K zvýšeniu počtu zamestnancov však 
nedošlo. 

Zníženie rozpočtových prostriedkov si 
však aj napriek tomu vyžiada odchod za-
mestnancov...

Áno, zmeny sme rozdelili do dvoch fáz. 
V tej prvej sme urobili nové usporiadanie 
oddelení a druhá sa udeje k 30. júnu, kedy 
prerozdelením agendy mzdovej pracovníčky 
a poplatkov miestnych daní sa zrušia dve 
pracovné miesta na ekonomickom oddelení. 
Prepúšťanie je veľmi citlivou záležitosťou, 
preto sa snažíme, aby sa tak dialo, podľa 

možností, prirodzeným odchodom. Tento 
trend sme nastúpili už vlani, kedy odišli už 
dvaja zamestnanci a neprijímali sa noví.

Odzrkadlia sa zmeny na efektivite a roz-
sahu prác, ktoré zahŕňa pôsobnosť mest-
ského úradu na takom špecifickom území 
ako sú Vysoké Tatry?    

Naposledy sa organizačná štruktúra me-
nila pred deviatimi rokmi, je to živý orgán, 
ktorý sa musí vždy prispôsobiť požiadavkám, 
ale aj možnostiam. Toto riešenie momentálne 
najlepšie zohľadňuje súčasnú situáciu a snahu 
po maximálnej racionalizácii. Efektívnosť, kto-
rá sa dosiahne, by nebola možná bez nasadenia 
všetkých pracovníkov mestského úradu, ich po-
chopenia, obetavého prístupu a snahy pomôcť. 
Za toto by som im touto cestou rád verejne po-
ďakoval. Musím však aj povedať, že neprime-
raný tlak a upriamenie sa len na dosahovanie 
intenzifikačných kritérií pri výkone pracov-
níkov nemusí zohľadňovať práve vždy tento 
cieľ.                                                          (ija)
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Predzvesťou otvorenia golfo-
vej sezóny v Hoteli Internacional 
vo Veľkej Lomnici bola vernisáž 
výstavy akademického maliara 
Viktora Šefčíka. Jeho akvarely 
a olejomaľby najčastejšie zachy-
távajú krajinky, na ktorých zná-
zorňuje pulzujúci život mesta. 
Aj keď obrazy majú realistický 
charakter, vždy sa v nich nájde aj 
niečo mystické. Šefčík napríklad 
rád do obrazu skrýva oko, kto-
ré pôsobí tajomne až mysticky. 
„Maľujem mestské budovy ako si 
ich sám predstavujem a ako by 
mohli krajšie vyzerať a do toho 
vkladám rôzne symboly, jedným 
z nich je oko. Človek je dnes taký 
arogantný, že si robí s hocikým 
a hocičím čo chce, ale nenechajme 
sa pomýliť, stále nás niekto sleduje 
a za všetko príde účet,“ hovorí au-
tor, ktorý je známy nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. Často 
vystavuje v Prahe, ale životné 
cestičky ho zaviali aj na Krétu, 
do Holandska či do New Yorku. 
Po ukončení Strednej umelecko-
priemyselnej školy v Košiciach 
- odbor grafika, študoval na Vy-
sokej škole výtvarných umení v 
Bratislave - odbor maľba a rešta-
urovanie. Teraz sa okrem vlastnej 
tvorby venuje aj študentom, ktorí 
chcú ísť študovať maľbu. Tak ako 
iní maliari, aj on má svoje tvori-
vé fázy. „Momentálne sa venujem 
ženským aktom, či už sú to kresby 
alebo maľované obrazy. Zrejme 
je to aj preto, že ich momentálne 
učím aj svojich žiakov. V jese-

AVIZUJEMEAVIZUJEME
�� Výstavu Drôtené rozmary, 
ktorá predstavuje tvorbu troch 
renomovaných výtvarníčok inšpi-
rovaných tradíciou slovenského 
drotárstva, nájdete v minigalérii 
Ústredia ľudovej umeleckej výro-
by (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici 
až do konca apríla. Hoci pôvodne 
mali drôtené dielka Silvie Fedo-
rovej, Ivety Mihálikovej a Blan-
ky Šperkovej jej priestory zdobiť 
už iba tento týždeň, napokon sa 
v ÚĽUVe rozhodli, že ich tam po-
nechajú ešte celý mesiac. Výstava 
je predajná. 
��Už len do utorka máte šancu po-
zrieť si výstavy Zlomený narcis
a Portréty z autorskej dielne Jána 
a Petra Mózerovcov, ktoré otvo-
rili v Tatranskej galérii v Poprade 
minulý utorok pri príležitosti 72. 
výročia prvého transportu židov-
ských žien a dievčat, ktorý odišiel 
spod Tatier do poľského Osvien-
čimu. 
�� Na budúci štvrtok štartuje 5. 
zimné stretnutie skialpinistov 
a horolezcov – Skialpstret 2014, 
ktoré bude až do nedele hostiť 
Chata pri Zelenom plese. Tí, ktorí 
si ho nenechajú ujsť, sa môžu tešiť 
na individuálne i spoločné skialpi-
nistické túry s inštruktormi skial-
pinizmu na vrcholy, cez doliny a 
sedlá v nádhernej scenérii doliny 
Zeleného plesa, Malej a Veľkej 
Zmrzlej doliny, doliny Bielych 
plies, Kopského sedla a Zadných 
Meďodolov. Večerný program 
bude okrem video a foto-show zo 
slovenských a svetových hôr za-
meraný predovšetkým na proble-
matiku skialpinizmu, extrémneho 
lyžovania a ochrany prírody v TA-
NAPe. Viac informácií a podrob-
ný program nájdete na webstránke 
Slovenského horolezeckého spol-
ku JAMES www.james.sk. 
��Druhá aprílová nedeľa sa bude 
v Novom Smokovci niesť v zna-
mení Pôstnej kvapky krvi. Daro-
vať najvzácnejšiu tekutinu môžete 
od 8.00 do 12.00 hodiny na miest-
nej rímskokatolíckej fare. 
��Vydajte sa po stopách histó-
rie miest poľsko-slovenského 
pohraničia a spoznajte dejiny 
Noweho Targu a Kežmarku. Vý-
stavu, ktorej súčasťou sú i audio 
sprievodcovia pamiatkami oboch 
miest, nájdete vo výstavnej sieni 
kežmarského múzea na ulici Dr. 
Alexandra č. 11 ešte do 17. apríla. 
��Zaujímavú výstavu ponúka aj 
kežmarská Galéria u anjela, kde až 
do polovice mája nájdete obrazy 
mladej výtvarníčky, bratislavskej 
rodáčky Xénie Bergerovej. Jej 
kolekcia Anjel a žena vás istotne 
ohromí a očarí hypnotickou fareb-
nosťou, jednoduchosťou a kreh-
kou frekvenciou maľby.       (pet)

Do reálneho základu vkladá mystickosť, 
ktorá je všade vôkol nás

Hlavná ulica je názov obrazu pod ktorým sedí v kresle jeho autor Vik-
tor Šefčík.                                                                      Foto: ija  

Opäť po roku sa ozýval medzi 
múrmi Mestského úradu v Sta-
rom Smokovci veselý džavot detí. 

Niektoré už „váľali“ prvé kroky, iné 
sedeli rodičom na kolenách. Dô-
vodom veselej vravy bolo uvítanie 

V Obradnej miestnosti Mestského úradu v Starom Smokovci sa rodičia 
detí zapísali do pamätnej knihy a z rúk primátora mesta Jána Mokoša 
si prevzali drobné darčeky a finančný príspevok. Medzi pozvanými bol 
aj mladý manželský pár Vojtechových so synom Tadeášom. Foto: ija    

Vlani sa v Tatrách narodilo tridsaťtri detí
do života Tatrančekov, ktorí prišli 
na svet počas uplynulého roka. 
Len raz do roka pripúšťa spoločen-
ský bontón, aby sa počas slávnost-
ného prijatia ozývala vrava a ob-
čas aj plač a to práve v tento deň. 

Tatranská matrika hlási, že od 
Tatranskej Kotliny až po Podban-
ské sa narodilo vlani tridsaťtri 
detí, a to dvadsať dievčat a trinásť 
chlapcov. Tentokrát sa pomyselná 
váha priklonila k dievčatám, kto-
rých sa narodilo viac ako pred-
vlani. Aj keď trvalým bydliskom 
patria do Vysokých Tatier, mno-
hé z nich sa narodili za hranicami 
Slovenska. V zozname minulo-
ročných novorodencov sa nájdu 
pre nás exotické mená, ale aj číro 
slovenské. Z tých cudzokrajne 
znejúcich sú napríklad Zahra, 
Jessica, Gréta, Scarlett, Yasmin či 
Lara. Rodičia však opäť objavujú 
aj tradičné mená ako sú Martin, 
Adam, Marián, Samuel, Tomáš či 
Katarína.  

ni chystám výstavu v Košiciach, 
ktorá bude na ne zameraná. Na 
ukážku je tu farebný akt Ležiaca. 
Inšpiroval som sa pri ňom Mati-
som, aj keď farebne je vymaľovaný 
na dnešnú dobu. Farebné bublinky 
pod znázornenou ženou vyjadru-
jú pominuteľnosť a dočasnosť,“ 
prezradil rodák z Košíc, čím mo-
mentálne žije.   

Očarili ho Tatry a ako prezra-
dil, keby tu čo len rok mohol žiť, 
určite by ich chcel zvečniť aj na 

plátne. „V dejinách slovenského 
maliarstva je málo dobrých ob-
razov znázorňujúcich Tatry. Je to 
dosť ťažká téma, ono to síce vyzerá 
jednoducho, ale veľmi rýchlo sa dá 
skĺznuť do gýča. Autor by mal mať 
vycvičený pohľad, poznať základy 
krajinomaľby, ovládať techniku a 
potom to ešte pretaviť do súčasného 
jazyka,“ povedal na záver akade-
mický maliar. 

Výstavu si môžete pozrieť do 
16. mája.                               (ija)
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Končí sa marec – mesiac knihy, v ktorom sa snažíme rôznymi akti-
vitami pozdvihnúť čitateľskú gramotnosť, predovšetkým u detí a zvý-
šiť ich záujem o čítanie kníh. Mesiac sme začali veľmi peknou akciou 
v Dennom centre v Dolnom Smokovci na tému „Návrat básne k člo-
veku“. Náš hosť, pani Žofia Fridrichová, prezentovala a prednášala 
vlastnú poetickú tvorbu sprevádzanú ústnou harmonikou. Zišlo sa nás 
tam 30 čitateľov a prednášané básne a komentár k ich vzniku príjemne 
pohladili dušu v tomto uponáhľanom čase. Teší ma, že aj v takej malej 
pobočke, akou je knižnica Pod lesom, sa žiaci I. a II. stupňa zapojili do 
maratónu čítania. Záujem o akcie bol nielen u školákov, ale aj u naj-
mladších čitateľov materskej školy a detí zo školského klubu Šrobárov-
ho ústavu v Dolnom Smokovci.

Mrzí ma však, že z dôvodu nedostatočnej prevádzkovej doby kniž-
nice (od 10.00 do 14.00 hod.), nemôžu čitateľskú základňu rozšíriť 
pracujúci občania, ktorí majú záujem o využívanie služieb knižnice, 
ale nemajú šancu navštíviť ju v uvedenom čase prevádzky, nakoľko sú 
v práci. Taktiež stojí na zváženie, v akom malom a stiesnenom priestore 
sa táto knižnica nachádza. Nie je tu dostatok miesta na akcie, ktoré mu-
sím robiť v náhradných priestoroch, a nie je tu ani dostatočný priestor 
na uloženie kníh. Verím však, že kniha si nájde cestu k čitateľovi a, na-
opak, čitateľ ku knihe, a že bude naďalej platiť „Kniha – najlepší pria-
teľ človeka“.                                                      Zdenka Štefaňáková

Aktivity v dolnosmokoveckej knižnici

Už tradične si na jar a na jeseň 
vyčleňujeme v školskom kalendá-
ri deň na návštevu nejakého mú-
zea na Slovensku, kam nás takmer 
doslova za pár centov dopraví 
vlak. Je to vďaka projektu Vlakom 
do múzeí a galérií. A je len na nás, 
ktoré múzeum si vyberieme. 

Minulý týždeň nás oslovilo 
Slovenské technické múzeum 
v Košiciach. Skôr, než sme vstúpili 

do jeho brán, prešli sme si aj iné 
zaujímavosti mesta. Žiakov pred 
Jakabovým palácom oslovil most 
so stovkami kladiek, ktoré tam 
nechávajú domáci i turisti na pa-
miatku. Zlákala nás aj Hrnčiarska 
ulica, ktorú nazývajú tiež uličkou 
remesiel. Dýcha historickou at-
mosférou a nájdete tu výrobky od 
výmyslu sveta. Nemohli sme obísť 
Dóm sv. Alžbety, Urbanovu vežu 

Hágovskí školáci v Košiciach a obdivovali sme vyše päťstoročný 
zvon, ktorý pred ňou stojí. Zrela-
xovali sme v parku pri  Spievajúcej 
fontáne, ktorá sa ešte len chystá na 
svoju sezónu. Prezreli sme si his-
torickú budovu košického divadla 
a potom už hor sa na techniku. 

Technické múzeum má mnoho 
sekcií, ale my sme si vybrali naj-
zaujímavejšiu pre nás. Vedecko-
-technické centrum. Keď tam naši 
žiaci vstúpili, nechceli veriť, že 
toto je múzeum. Tu neplatí zákaz 
dotýkať sa vystavených exponátov. 
Práve naopak! Hlavolamy, zvu-
kové a vizuálne efekty, princípy 
fungovania Pytagorovej vety, kon-
štrukcia tvárí, technické kreslenie, 

výroba elektriny a množstvo ďal-
ších vecí, ktoré si musíte vyskúšať 
na vlastnej koži. Žiaci si odtiaľ od-
niesli okrem zážitkov aj veľa infor-
mácií, ktoré využijú na všetkých 
vyučovacích predmetoch. 

Do odchodu vlaku sme mali 
ešte hodinku a tak si tí najodváž-
nejší „vybehli“ na vežu Dómu sv. 
Alžbety. 160 schodov nám síce 
dalo zabrať, ale výhľad na Hlav-
nú ulicu Košíc stál za to.

Jar nás láka vonku a už v po-
lovici apríla chystáme víkend po-
zorovania netopierov priamo v te-
réne v jaskyni Zlá diera. Všetkým 
prajeme krásne jarné dni v príro-
de.                     Beáta Evansová 

Projekt Knihobežník, s kto-
rým sa počas štyroch marcových 
piatkov mohli stretnúť cestujúci 
vo vlakoch na trase Bratislava 
– Košice a späť, si urobil odbočku 
aj do Vysokých Tatier. 

Priamo v starosmokoveckom 
Grande „ukryla“ svoju prvotinu 
Ako z cukru Zuzana Golianová. 
Miesto, kde by čitatelia mohli 
knihu nájsť, prečítať si ju a potom 
poslať aj ďalej do sveta, si nevy-
brala náhodou. „Jedna z poviedok 
– Horská sa priamo viaže k Vyso-
kým Tatrám, kde vznikla,“ pre-
zradila autorka knihy, ktorá obsa-
huje trinásť poviedok o ľudských 
vzťahoch a láskach, rozchodoch 
i stretnutiach. 

Počas marca – mesiaca knihy 
svoju tvorbu na trase Bratislava 

– Košice – Bratislava okrem nej 
predstavili ešte ďalší traja autori 
– Branislav Jobus, Roman Brat 
a Pavol Boroš. Cestujúci si mohli 
nielen vypočuť úryvky z ich kníh, 
ale mali šancu sa aj s nimi poroz-
právať. 

Stovky ďalších kníh sú roz-
miestnené po rôznych kútoch Slo-
venska, stačí ich len nájsť. Miesta, 
kde sa „ukrývajú“ odhalíte, ak si 
kliknete na webstránku projektu 
www.knihobeznik.sk. Na kniho-
bežníckej mape zistíte aj to, či je 
kniha voľná a môžete si ju požičať. 
V roku 2010, kedy projekt sloven-
ského internetového kníhkupec-
tva vznikol, začalo svoj príbeh žiť 
vyše päťsto kníh, dnes ich počet 
prekročil už 4 500.   

 (pet)

Knihobežník dorazil aj do Tatier

Deň učiteľov si pripomenuli 
aj tatranské školy. „Je symbolom 
vďaky a uznania nielen pre uči-
teľa v pravom význame slova, ale 
aj pre všetkých pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
školstva, ktorí sú neoddeliteľnou 
súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Oficiálne je deň učiteľov 
príležitosť na oslavu, ale je aj vý-
zvou k prezentovaniu učiteľskej 
profesie, zdôrazňovaniu dôležitosti 
významu vzdelávania, je to pre-
zentovanie výsledkov práce škol-
ských kolektívov, ale aj jednotliv-
cov na poli výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Myslím si, že učiteľom 
a ostatným zamestnancom škôl, 
okrem týchto oficialít, oveľa viac 
vyhovuje priateľské posedenie, 
keď trochu s nadhľadom a humo-
rom prehodnotíme tento náročný 
učiteľský chlebíček,“ prihovoril 
sa minulý piatok v hornosmoko-
veckom Grand Hoteli Bellevue 
zamestnancom tatranských škôl 
Ondrej Balogh, riaditeľ Základnej 
školy s Materskou školou Dolný 
Smokovec, v réžii ktorej boli tohto-
ročné oslavy. Ich prácu ocenil aj 
primátor Vysokých Tatier Ján Mo-
koš (na snímke).   Text a foto: pet

Oslavovali Deň učiteľov
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il pre ľudí a pre hory. Navyše 
mal charizmu, vďaka ktorej 

vedel pre dobrú vec nadchnúť aj 
iných. Uvedomil som si to, keď 
pripravoval do tlače publikáciu 
Strechy nad oblakmi. Mal som to 
šťastie „byť pri tom“. Do knižky 
som prispel niekoľkými fotogra-
fiami. Vtedy som mal možnosť 
Ferka Mrázika bližšie spoznať. 
Bol veľmi spoločenský a všetky 
naše pracovné stretnutia sa niesli 
v takomto duchu. Raz sme sa zišli 
v smokoveckom Grandhoteli 
a veľmi naliehal, aby som prijal 
jeho pohostenie. Potom – len 
tak – medzi rečou spomenul, že 
v týchto dňoch oslavuje osemde-
siate narodeniny. Obdivoval som, 
s akou energiou prekonával naj-
väčšie úskalie zrodu knihy – zhá-
ňanie finančných prostriedkov. 
Samozrejme, na príprave knižky 
spolupracoval aj s inými. Obklo-
pil sa najmä mladými ľuďmi z ra-
dov členov Horskej služby. O jeho 
vzťahu k ľuďom a k horám svedčí 
aj to, že ma zvykol pri stretnutiach 
predstavovať ako priateľa horskej 
služby. A stále mám v živej pamä-
ti, s akou samozrejmosťou sme sa 
zdravili: Hore zdar!

Ferko Mrázik sa narodil v Ži-
line, v rodine železničiara, 12. 
apríla 1914. Mal šesť starších 
súrodencov. V rodnom meste 
vyštudoval vtedajšiu obchod-
nú akadémiu. Potom pracoval 
v Sporiteľni a neskôr v podniku 
Slovena. V Sporiteľni sa spriatelil 
so svojim riaditeľom a spoluza-
kladateľom horolezeckého spol-
ku JAMES, Mikulášom Mlynar-
číkom.

Viac než možný kariérny po-
stup v Žiline ho priťahovali Tatry. 
Mal šťastie, na žiadosť o prijatie 
do prvého zamestnania vo Vy-
sokých Tatrách, ktorú odoslal 
koncom mája 1951, dostal odpo-
veď takmer obratom. Dňa 3. júna 
1951 nastúpil ako vedúci finanč-
ného oddelenia Komunálneho 
podniku – Tatranské chaty Jed-
notného národného výboru obce 
Vysoké Tatry so sídlom v Tatran-
skej Lomnici.

Tento krok nebol samoúčelný. 
Tu sa mohol popri práci naplno 
venovať horolezectvu a horské-
mu lyžovaniu. Po príchode do 
Tatier sa Ferko Mrázik ihneď za-
radil medzi dobrovoľných členov 
Tatranskej horskej služby.

V roku 1952 sa stal profesio-
nálnym členom a od roku 1954 
náčelníkom Tatranskej horskej 
služby.

V rokoch 1956 – 1976 bol 
náčelníkom Horskej služby Čes-
koslovenského zväzu telesnej 
výchovy na Slovensku, ktorá 
mala sídlo v Starom Smokovci. 
Od roku 1968 predsedal rade 

HORE ZDAR!
k stému výročiu narodenia FERKA MRÁZIKA

celoštátnej horskej služby býva-
lej Československej socialistickej 
republiky, od roku 1978 bol jej 
čestným predsedom.

Svoje bohaté praktické skúse-
nosti a organizačné schopnosti 
využil pri zriaďovaní stredísk 
horskej služby v iných sloven-
ských pohoriach a zaslúžil sa o 
vznik Strediska lavínovej preven-
cie v Jasnej. Mal veľký podiel aj 
na tom, že sa Horská služba na 
Slovensku stala v roku 1968 čle-
nom medzinárodnej organizácie 
horských služieb IKAR.

Poľský dobrovoľný záchranný 
zbor horskej služby (GOPR) ho 
poctil čestným členstvom. Bol 
ocenený všetkými vyznamena-
niami Horskej služby a bol drži-
teľom Zlatého odznaku JAMES. 
V roku 1997 ho poľský prezident 
Alexander Kwaśniewski vyzna-
menal za jeho veľké zásluhy pre 
rozvoj poľsko-slovenskej spolu-
práce jedným z najvyšších vyzna-
menaní – Oficierskym krížom.

Ako horský vodca I. triedy 
sprostredkoval nezabudnuteľné 
zážitky z hôr aj ďalším záujem-

com. Rovnako vedel zaujať a pre 
hory nadchnúť deti, ako aj vý-
znamné osobnosti. (Sprevádzal 
aj prezidentov Ludvíka Svobodu 
či Václava Havla). Len na Ger-
lachovskom štíte bol s klientmi 
viac ako stokrát. 

Ako horolezec pôsobil aj v Ri-
le, Pirine, Alpách, na Kaukaze 
a v roku 1969 sa zúčastnil, ako 
čestný člen, prvej československej 
himalájskej expedície na Nanga 
Parbat.

Bol aktívnym členom orga-
nizačného výboru Majstrovstiev 
sveta 1970 v klasických lyžiar-
skych disciplínach.

Odchod do dôchodku nič 
nezmenil na jeho odhodlaní pra-
covať pre dobro ľudí v horách. 
Okrem iných aktivít vykonával 
funkciu kultúrneho a športového 
referenta vo vládnej zotavovni 
Kamzík v Starom Smokovci.

Dňa 18. októbra 1991 vznikol 
Klub seniorov Horskej služby vo 
Vysokých Tatrách a na Sloven-
sku. Ferko Mrázik bol hlavným 
iniciátorom jeho zrodu a prvým 
predsedom. Klub dodnes vyka-

Ž

zuje aktívnu činnosť. Jeho záme-
rom je združovať seniorov, pre 
ktorých ani dôchodkový vek nie 
je dôvodom k ukončeniu aktivít 
spojených s horami.

František Mrázik bol aj pub-
likačne činný. Prvé články mu 
vyšli v päťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia a prispieval do 
materiálov vydávaných horskou 
službou. Spolupracoval na rôz-
nych rozhlasových a televíznych 
reláciách s tatranskou a horskou 
tematikou. 

V knižnej publikácii Priekop-
níci horskej služby na Slovensku, 
ktorá vyšla roku 1993, vyjadril 
vďaku a úctu odchádzajúcej ge-
nerácii horských záchranárov. 
Aj v knižke Strechy nad oblakmi 
sa zameral najmä na ľudí, ktorí 
spojili svoje osudy s tatranskými 
chatami. Táto publikácia vyšla 
napriek veľkému úsiliu až v roku 
1998. 

V nasledujúcom roku redak-
cia Tatranského dvojtýždenní-
ka vyhodnotila anketu, ktorej 
respondenti udelili titul „Človek 
Tatier 1998“ Ferkovi Mrázikovi. 
Vtedy sa dožíval 85 rokov. Na-
priek zásluhám, pre ktoré si túto 
poctu zaslúžil, sa vyjadril, že ho 
teší najmä skutočnosť, „že sú tu 
mladší, ktorí majú radi hory a po-
kračujú v načatom diele a rozvíja-
jú horskú službu.“

Určite mal na mysli aj syna 
Ferka, s ktorým na svojej život-
nej ceste prešiel len posledných 
dvadsaťjeden rokov. Za ten čas 
stihol formovať jeho názory, bol 
mu dobrým príkladom a naučil 
ho rozpoznávať a uznávať len 
skutočné hodnoty, nie majetky.

Ferko Mrázik starší zomrel v 
Deň horskej služby, 22. septem-
bra 2001 v Poprade, pochovaný 
je v Novom Smokovci.

Medzinárodný význam osob-
nosti Ferka Mrázika vyzdvihol 
pri poslednej rozlúčke s ním aj 
vtedajší veľvyslanec Poľskej re-
publiky na Slovensku Jan Ko-
mornicki. Zdôraznil jeho prínos 
pre poľsko-slovenskú spoluprá-
cu a uviedol, že: „osobnosť Ferka 
Mrázika vypĺňa celú povojnovú 
históriu Tatier, alpinizmu, horole-
zectva a rozvoja horskej služby“.

Ivan Bohuš ml.
František Mrázik st.
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Bol to práve on, kto 26. júna 
2004 spolu s Branislavom Šmí-
dom natrafil na nenápadný 
otvor v zemi. „V tej dobe sme boli 
celkom dobre rozbehnutí, hľadali 
sme diery na objednávku, bola 
to taká rutinná záležitosť. Mys-
leli sme si, že niečo väčšie a dlh-
šie tam bude, ale toto preskočilo 
naše očakávania,“ netají sa Pap. 
Už prievan na dne dvadsaťpäť 
metrov hlbokej priepasti dával 
tušiť, že to nebude iba obyčaj-
ná diera. Na rozširovacie práce 
prizvali aj ďalšieho člena Spele-
oklubu Univerzity Komenského 
v Bratislave, Erika Kapuciana. 
„Bol to šesťdňový boj. Išli sme len 
po stopách prievanu, ktorý nás 
doviedol k úzkej plazivke,“ spo-
mína na začiatky objavovania 
momentálne najdlhšieho jas-
kynného systému na slovenskej 
strane Tatier.

Terra incognita: Do útrob 
obrovského podzemného laby-
rintu sa dostali až dva mesiace 
po objavení vchodu vďaka jasky-
niarke Gabriele Majerníčkovej. 

Bola to práve ona, komu napa-
dlo liezť ďalej cez strop novoob-
javenej diery. Útle žieňa chlapi 
prestrčili cez úzky komín a vzá-
pätí v sliepňavom svetle karbid-
ky uvidela obrovskú podzemnú 
sieň, z ktorej viedli ďalšie tma-
vé chodby ukrývajúce netušené 
možnosti. „Ženskou intuíciou 
vycítila cestu a otvorila bránu do 
veľkej jaskyne,“ povedal pár me-
siacov po objavení Mesačného 
tieňa Šmída.

Prekonala i najsmelšie od-
hady: V podzemí Javorinskej Ši-
rokej jaskyniari postupne nachá-
dzali ďalšie a ďalšie nové chodby, 
obrovské dómy, siene, kolmé 
šachty a komíny, riečky, jazerá. 
„Samozrejme, vtedy som si ešte 
neuvedomoval, čo všetko nás ešte 
čaká, koľko práce, stresov a zážit-
kov... Bral som to len ako jaskyňu 
do počtu. Iba v tých najsmelších 
plánoch sme uvažovali, že by 
mohla mať do desať kilometrov,“ 
priznáva Pap. Dnes majú zamera-
ných už 33 kilometrov a „pobeha-
ných“ ďalších sedem. „Jaskyňa sa 

teraz znovu premapováva, takže 
čakáme na výsledné číslo. Tipujem 
to na nejakých 50 kilometrov do 

Igor Pap: Mesačný tieň 
nás prekvapuje každým dňom

dáva. Speleológovia odhadujú, 
že dĺžka Mesačného tieňa môže 
presiahnuť aj 100 kilometrov. 
„Zdá sa to až nepravdepodobné, 
pretože na Slovensku dosahujú 
veľké jaskyne sedem až desať kilo-
metrov. Táto je však v obrovskom 
masíve, ktorý, keď idete Javorovou 

Jaskyňu v masíve Javorinskej Širokej, o ktorej nakrútil film aj Pavol Barabáš, objavil Igor Pap spo-
lu s Branislavom Šmídom. „Braňo bol jediný človek, ktorý sa dal nahovoriť na tú bláznivú akciu 
a išiel so mnou do zakázaného územia aj v zlom počasí. Bolo to svojim spôsobom aj dielko náho-
dy, že sme natrafili na otvor do Mesačného tieňa,“ priznal Pap. Meno dostala asi po troch mesiacoch 
od objavenia, Igorovi zišlo na um, keď v noci vyšli z podzemia a kráčali k táboru za mesačného svi-
tu. Keďže ich postavy vrhali pri tom tiene, pomenovali ju Mesačný tieň.                Foto: archív I. Papa

Jaskyniari v podzemí aj bivakujú. „Mesačný tieň je naozaj len pre 
tie najotrlejšie povahy,“ netají sa Pap. Počas celého roka musia rátať 
s takmer stopercentnou vlhkosťou vzduchu a troma stupňami nad nu-
lou.                                                                          Foto: archív I. Papa

Keď pred desiatimi rokmi naďabili na jaskyňu Mesačný tieň v masíve Javorinskej Širokej, ani len 
netušili, že raz sa dotiahne na Demänovský jaskynný systém, ktorý je so svojimi vyše 36 kilomet-
rami najdlhším na Slovensku. Dnes sú presvedčení, že jaskyňa v sebe ukrýva ešte väčší potenciál. 
„Všetci, ktorí pričuchli k Mesačnému tieňu, hovoria aspoň o stovke,“ konštatuje jaskyniar Igor Pap. 

dvoch rokov. Momentálne je tam 
nová generácia špičkových lezcov, 
ktorí skúmajú horné etáže,“ do-

dolinou, v podstate ani nevidíte. 
Je to také plató s rozlohou 12 kilo-
metrov štvorcových a my sa zatiaľ 
pohybujeme v kubíku horniny,“ 
konštatoval Šmída.

Len pre odolné povahy: 
Keďže sa jaskyniarom stále ne-
podarilo nájsť iný vchod do jas-
kyne, odkázaní sú na ten pôvod-
ný, ktorý je vo výške približne 
1 760 metrov. Na otočku sa ísť 
neoplatí, kým sa dostanú z jed-
ného konca Mesačného tieňa 
na druhý a späť, zaberie im to 
aj päť dní. „Je to naozaj len pre 
tie najotrlejšie povahy. Jaskyňa je 
extrémne dlhá. Dostať sa na ko-
niec znamená ísť na doraz svojich 
fyzických aj psychických síl,“ ne-
tají sa Pap. V podzemí majú mo-
mentálne sedem bivakov, odkiaľ 
vyrážajú odhaľovať tajomstvá 
Mesačného tieňa. Ak chcú dole 
prežiť, obrniť sa musia nielen 
voči chladu, extrémnej vlhkosti, 
ale aj stresu a úzkosti. „Človek je 
v zemi, bez kontaktu s rodinou, 
odkázaný sám na seba. Ak sa 
niečo stane, možnosť záchrany 
je prakticky nulová. Akákoľvek 
drobná chyba môže mať fatálne 
následky,“ vystríha Pap. A dobre 
vie, o čom hovorí. Aj jemu v jas-
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kyni došlo svetlo a stálo ho to tri 
zlomené rebrá. „Keď sa dostanete 
do absolútnej tmy, neurobíte ani 
krok, keby ste tam ostali, tak je to 
takmer istá smrť,“ dodáva jasky-
niar.

Fascinujúce podzemie: Hoci 
má Mesačný tieň povesť nevľúd-
nej a drsnej jaskyne, speleológov 

neprestáva fascinovať ani po de-
siatich rokoch. „Je to asi najkom-
plexnejšia jaskyňa na Slovensku. 
Nielen čo sa týka krasovej výzdo-
by, ale aj dostupnosti, obtiažnosti 
a exponovanosti. Posledné objavy 
potvrdili jej výnimočnosť ešte aj 
v iných aspektoch, najmä čo sa 
týka botaniky a zoológie Tatier. 

Mesačný tieň má povesť nevľúdnej a drsnej jaskyne, speleológov však neprestáva fascinovať ani po desiatich 
rokoch.                                                                                                                                         Foto: archív I. Papa

Našli sme tam napríklad najhlb-
šie nálezisko kostí jaskynného 
medveďa na Slovensku či kryo-
génne kalcity, čo sú kryštály, kto-
ré vznikli v dobe ľadovej. Nikde 
inde na svete ich vo väčšej hĺbke 
ešte neobjavili,“ konkretizuje 
Pap. Okrem toho, že je Mesačný 
tieň najdlhšou jaskyňou na našej 
strane Tatier, má aj ďalšie naj. 
V rebríčku slovenských jaskýň je 
momentálne druhou najdlhšou 
a treťou najhlbšou, pochváliť sa 
môže aj najväčšou podzemnou 
vertikálou na Slovensku, ktorá 
dosahuje takmer 160 metrov. 
„Jaskyňa prekvapuje každým 
dňom. Je veľmi živá,“ pochvaľuje 
si jej objaviteľ. 

Najťažšia skúška: Za tie roky 
zažil v podzemí množstvo prí-
hod, dole bol aj počas veternej 
kalamity, požiaru a zemetra-
senia. Avšak ani pád skalných 
veží ho nezaskočil tak, ako iné 
nástrahy, s ktorými sa musel po-
pasovať v jaskynnom podzemí. 
„Najväčším zážitkom bolo, že 
sme sa museli vysporiadať s ľud-
skými slabosťami, ktoré otriasli 
tímovým duchom Mesačného tie-
ňa. To nás asi najviac prekvapilo, 
chyby v nás samých. Ľudia si tam 
často prinesú svoje osobné prob-
lémy a keď to prepukne, ohrozuje 
to výskum. Ale museli sme si aj 
týmto prejsť a bola to asi najťaž-
šia skúška, ktorú som tam zažil,“ 
uzatvára Pap, ktorého nadšenie 
pre Mesačný tieň neuhasili ani 
úrady. Hoci kvôli jaskyni dostal 
už niekoľko pokút a na dome má 
exekúciu, v objavovaní ďalších 
jaskynných priestorov pokračuje 
ďalej.                                      (pet)

V útrobách obrovského podzemného labyrintu číha na jaskyniarov 
množstvo nástrah.                                                      Foto: archív I. Papa (pokračovanie na str. 11)

V SKRATKEV SKRATKE
��V tatranských lyžiarskych stre-
diskách už začali s jarnou tech-
nickou údržbou lanoviek. Mimo 
prevádzky budú až do piatku všet-
ky sedačky i kabínky v Tatranskej 
Lomnici. Už počas víkendu si opäť 
môžete užívať lyžovačku, i keď len 
na časti zjazdoviek. Údržba lano-
viek má pokračovať od pondelka 
do stredy, cez Veľkú noc bude stre-
disko v prevádzke. Na Štrbskom 
Plese si zalyžujete bez obmedzení 
počas celého týždňa. 
��Happymánia zachvátila aj Vy-
soké Tatry! Video inšpirované 
svetovým hitom Happy od Phar-
rella Williamsa, ktoré v marci na-
krútili v lyžiarskych strediskách 
na Štrbskom Plese a Tatranskej 
Lomnici, sa po dvoch týždňoch 
dokonca dostalo na 3. miesto naj-
úspešnejších „happy klipov“ na 
svete. Všimli si ho aj v Austrálii, 
Indii, Taliansku či Španielsku.
��Kamera, ktorú ochranári testo-
vali pred návratom orla Arnolda 
z  afrického zimoviska, prestala 
vysielať zábery z jeho hniezda na 
Liptove. Víchrica totiž zlomila 
strom, ktorý slúžil ako telekomu-
nikačný stĺp. Na prerušenie on-li-
ne prenosu upozornili Arnoldovi 
fanúšikovia, ktorí už netrpezlivo 
očakávajú jeho prílet. Keďže ten sa 
blíži, ochranári sa hneď pustili do 
hľadania nového „prírodného sto-
žiaru“ a montovania techniky, aby 
Arnoldov návrat mohli prostred-
níctvom ich webstránky sledovať 
nadšenci živého vysielania v rôz-
nych častiach sveta. Zatiaľ si môžu 
užívať aspoň pohľad do obývačiek 
dvoch bocianích rodiniek. Do 
Arnoldovho hniezda by kamera 
mala opäť nakuknúť už tento týž-
deň. Živé vysielanie by chceli náv-
števníkom webstránky ochranári 
sprostredkovať aj z hniezda bocia-
na čierneho, sovy alebo rybárika.  
��Víťazom medzinárodnej anke-
ty Európsky strom roka 2014, kto-
rej výsledky vyhlásili predminulú 
stredu v Bruseli, sa stal tisícročný 
brest z bulharského mesta Sliven, 
ktorý v internetovom hlasovaní 
získal vyše 77-tisíc hlasov. Zá-
stupca Slovenska, dub letný zo 
Zechenterovej záhrady v Kremni-
ci, sa umiestnil na štvrtom mies-
te. Jeho fanúšikovia mu poslali 
10 169 hlasov. Druhé miesto ob-
sadila hruška planá z Maďarska 
a tretí skončil Wybického dub z 
poľského Będominu. O prven-
stvo v ankete sa uchádzali stromy 
z desiatich krajín, nie všetky sa 
však dočkali aj vyhlásenia. Búrka 
spojená so silným vetrom, ktorá 
sa prehnala Veľkou Britániou a 
Írskom v polovici februára, vyvrá-
tila aj s koreňmi jeden zo súťažia-
cich stromov – najväčší sivý topoľ 
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Kým sa dostali pod kopec, užili 
si presun Pakistanom, zážitkom 
boli nielen stretnutia s miestnymi, 
ktorí ich bez pohnutia dokázali 
sledovať i celé hodiny, ale najmä 
pakistanské cesty. „Nie sú neja-
ko extra stabilné, sú tam obrovské 
strminy a spadnúť do tých ľadovco-
vých riek by znamenalo, že vás už 
nikto nenájde. Ale ako sa tam ho-
vorí, všetko je v rukách Alaha, oni 
to tak aj berú a životom sa nejako 
zvlášť netrápia. Tí šoféri to tam bez 
problémov riešia s chladnou hla-
vou,“ pousmial sa pri spomien-
ke na miestnych vodičov Suchý. 
Diamírskym údolím sa presunuli 
pod vrchol, do základného tábora. 
„Hovorí sa, že je jeden z najkrajších 
v Himalájach. Ostatné sú väčšinou 
na ľadovcoch, je tam mokro, vlhko, 
zima, chlad a my sme boli na krás-
nej zelenej lúke medzi kvietkami... 
Bolo to parádne,“ priblížil idylku 
pod deviatou najvyššou horou sve-
ta Suchý. Okrem neho tam spolu 
s ním boli i ďalší Slováci – Martin 
Gablík, Rudolf Bošiak, Dodo Ko-

Anton Suchý: Bol to parádny zážitok! 

„Každý kto chodí do kopcov vie, že vrchol je len polovička úspechu. Až keď 
som sa vrátil dole, uvedomil som si, čo všetko tam bolo. Hore je človek ob-
medzený na základné myšlienkové pochody. Snažíš sa dýchať, existovať, 
myslieť na to, že ešte sa musíš vrátiť. Ale je to fantastické, ťažko to opísať,“ 
priblížil vrcholové okamihy na svojej prvej osemtisícovke Anton Suchý  
(na snímke v strede).                                                                                              Foto: pet

Okrem náročného terénu je najzápadnejšia himalájska osemtisí-
covka povestná aj nepriaznivým počasím. Nečudo, že si vyslúžila 
prezývku Killer Mountain (Zabíjajúca hora), veď v priekopníc-
kych horolezeckých časoch si vyžiadala 31 obetí! Ako prvý ju 
zdolal až Hermann Buhl v roku 1953. 

pold a Peter Hámor, ktorý vtedy 
liezol s Piotrom Morawskim. Spo-
ločnosť im robil aj Španiel Gori 
a poľská himalájistka Kinga Bara-
nowska. Všetci mali v pláne vyjsť 
na kopec Kinshoferovou cestou 
v stene Diamír. „Je to stena, ktorú 
keď vidíte, tak vás ohromí, lebo má 
výšku štyri kilometre,“ konštatoval 
Suchý. Prvé dni strávili aklima-
tizáciou, ako „tester“ im poslúžil 
Piotrov bicykel. „Presvedčil neja-
kého sponzora, že sa s ním dostane 

hore, tak ho zobral do základného 
tábora. Bol to dobrý ukazovateľ, 
či je človek aklimatizovaný. Keď 
si ho vytlačil hore kopcom v ba-
se campe a pustil si sa dole bez 
toho, aby si sa zadýchal, tak si bol 
celkom slušne aklimatizovaný,“ 
pousmial sa pri spomienke na 
vysokohorskú cyklistiku na úpätí 

Bol to jeho prvý pokus o osemtisícovku a hneď mu aj vyšiel. So 
zážitkami z výstupu na deviatu najvyššiu horu sveta Nanga Par-
bat (8 125 m) sa horský záchranár Anton Suchý podelil v predpo-
slednú marcovú sobotu s návštevníkmi starosmokoveckého Café 
Baru U Michalka. „Bol to parádny zážitok, každému by som prial, 
aby sa dostal hore,“ zaspomínal si na pocity, ktoré prežíval, keď stál 
na vrchole jedného z najobávanejších himalájskych končiarov. 

Kým ostatné lyžiarske stredis-
ká už definitívne odstavili snežné 
delá, na najvyššie položenej zjaz-
dovke na Slovensku konečne na-
padlo toľko prírodného snehu, že 
tam mohli spustiť lyžovačku. Dva 
dni po začiatku astronomickej 
jari si svahy v Lomnickom sedle 
otestovali po prvýkrát počas tej-
to zimy aj lyžiari, ktorí si energiu 
dobíjali grilovanými špecialitami 
na Skalnatom plese. Atrakciou 
víkendu bola i party kabína s hu-
dobnou produkciou a svetelnými 
efektmi, ktorá tam premávala zo 
Štartu. 

 Takto neskoro začínali lyžiar-
sku sezónu v Lomnickom sedle 

doteraz iba párkrát, za posledné 
polstoročie sa vôbec nelyžovalo 
len v roku 1991. „Jednoducho boli 
vysoké mrazy. Sneh síce spadol, 
ale bola jedna víchrica za druhou, 
takže to všetko aj odnieslo preč,“ 
ozrejmil dôvod náčelník lanovky 
Juraj Jancík, ktorý si v stredisku 
odkrútil už vyše štyridsať rokov. 

Lyžovačka na najvyššie polo-
ženej zjazdovke, ktorá je odká-
zaná na prírodný sneh, sa zvy-
čajne začína na prelome januára 
a februára a trvá až do začiatku 
mája. Prevádzkovatelia strediska 
predpokladajú, že tento rok by sa 
mohlo v Lomnickom sedle lyžovať 
minimálne do Veľkej noci.    (pet)

V Lomnickom sedle sa konečne lyžuje!

pakistanskej osemtisícovky Suchý. 
Svojej povesti neostala hora nič 

dlžná už keď dorazili do prvého 
výškového tábora. Jeden zo stanov 
im zničila lavína, potrápil ich aj 
obrovský ľadový kuloár, ktorý mu-
seli zdolať, ak sa chceli dostať do 
druhého tábora. „To bolo brutálne 
ťažké lezenie, po celý čas sme išli len 
na predných hrotoch. Boli sme radi, 
že môžeme využívať fixy Čiľanov. 
Nevyzeralo to také strmé, ale fakt to 
bol tvrdý ľad. Lýtka som mal nabité 
ako futbalista a najhoršie bolo, že 
sa nedalo nikde postaviť. Vyrážali 
sme už okolo polnoci - tretej nad-
ránom, aby sme prešli celú hlavnú 
časť kuloáru a dostali sa do jeho 
hornej časti, lebo cez deň, keď sa 
oprelo do vrcholových partií slnko, 
tak dole padali skaly.  A keď na tých 
tisíc metroch naberali rýchlosť, tak 
svišťali ako projektily,“ opísal cestu 
do druhého tábora horolezec. Me-
dzitým partia prišla o Ruda Bošia-
ka, ktorého zložila choroba.

Povestný Kinshoferov výšvih, 
zhruba stometrová lezecky ná-
ročná stena, bola podľa Suchého 
jediným miestom, kde bolo na-
ozaj aj vidieť, že nejaké expedície 
na vrchole aj pôsobili. „Bolo tam 
kvantum fixov, ale zvyšok kopca 
bol úplne čistý. Iné osemtisícovky sú 
špinavé, ale tým, že Nanga Parbat 
je pomerne náročný, nie je to ko-
merčný kopec, takže toto bolo fakt 
jediné špinavé miesto,“ skonštato-
val Suchý. 

Spolu s Gablíkom stihli doraziť 
ešte do tretieho výškového tábora 
(6 800 m), keď sa rozpútalo sne-
hové peklo. „Prišla obrovská vích-
rica, snežilo, fúkalo, išlo nám stan 
odtrhnúť. „Zašteklilo“ nás tam na 
tri dni.“ Až keď popadali lavíny 

naokolo, odvážili sa pokračovať do 
štvorky. „To som mal po prvýkrát 
krízu. Bojoval som s každým kro-
kom. Aj som si vravel, že je najvyšší 
čas otočiť sa, lebo fakt budem mať 
problém sa vrátiť,“ priznal Suchý. 
Nakoniec ho Gablík presvedčil, 
aby predsa len kráčal ďalej. Na vr-
cholový útok vyrazila dvojica dve 
hodiny pred polnocou, 18. júla 
2007 presne napoludnie stáli obaja 
na vrchole osemtisícovky. Zdolať 
posledných 1 100 metrov im dalo 
poriadne zabrať. „Hovorí sa, že v tej 
výške sa ide nejakých sto výškových 
metrov za hodinu. Ako sa brieždi-
lo, zistil som, že hore to máme už 
len dákych 300 metrov. Vravím si 
paráda, to je tri a pol hodiny aj s re-
zervou, stihneme zbehnúť ešte aj do 
trojky, ale nakoniec sme na vrchol 
šli ďalších šesť a pol hodiny, takže zo 
štvorky hore a naspäť nám to trvalo 
22 hodín,“ zaspomínal si na cestu 
k vrcholu deviatej najvyššej hory 
sveta Suchý. Vyjsť naň bol ohrom-
ný zážitok. Emócie sa v tej chvíli 
miešali so salvami z pušiek, ktoré 
oslavovali ich výstup v základnom 
tábore. „Keď ste v tej výške, tak 
v tom momente ste mimo všetkého, 
nemáte predstavu, že existuje ne-
jaký iný život, že je niečo dole pod 
vami, nejaké zelené údolia... Celé to 
vnímanie sa sústredí len na dýcha-
nie, na prežitie, ste úplne v inej di-
menzii. Je to niečo úžasné,“ vyznal 
sa Suchý. Hora mu dopriala nielen 
vrchol, ale i nádherný západ Slnka 
počas zostupu. „Bol to najkrajší 
večer, aký som v živote v kopcoch 
zažil. Bolo to niečo nádherné.“ 

A hoci si po návrate pod ko-
pec povedal, že to bola jeho prvá 
a posledná osemtisícovka, dnes by 
sa dal na podobnú expedíciu opäť 
nahovoriť. „Človek zabudne na tie 
útrapy a spomína len na to príjem-
né. Každý moment v kopcoch je 
úžasný, keď ho prežiješ so správny-
mi kamarátmi, v správnej partii,“ 
uzatvára Sviťan.                         (pet)

V predposlednú marcovú sobotu konečne spustili už aj sedačku do 
Lomnického sedla.                                                   Foto: pet
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V SKRATKEV SKRATKE
(dokončenie zo str. 9)
v Írsku. Viac o súťaži nájdete na 
www.treeoftheyear.
�� Inšpektori ochrany prírody 
a krajiny Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia „naparili“ 
vlani pokuty za vyše 80-tisíc eur, 
najvyššie sumy padali za nelegál-
ne výruby drevín. Dokopy urobi-
li 513 kontrol a uložili 98 pokút. 
Okrem toho zaznamenali aj ďalšie 
prehrešky voči zákonu o ochrane 
prírody, predovšetkým v chrá-
nených územiach. Išlo najmä o 
umiestňovanie stavieb, pasenie 
hospodárskych zvierat, používa-
nie chemických látok, zásahy do 
vodných plôch a mokradí, vjazd 
a státie motorových vozidiel, ge-
ologické a banské práce, športové 
aktivity alebo verejné spoločenské 
podujatia v nich.
�� Iba týždeň po tom, čo v la-
víne neďaleko Zbojníckej chaty 
prišiel o život český skialpinista, 
zahynul vo Veľkej Studenej doli-
ne ďalší Čech. Jeho pád zo steny 
nad Vareškovým plesom oznámili 
na tiesňovej linke horskej služby 
náhodní svedkovia. Nepomohol 
ani rýchly zásah vrtuľníka, horo-
lezec svojim zraneniam na mieste 
podľahol. Zatiaľ čo jeden z jeho 
kamarátov, s ktorými liezol tzv. 
Puškášovú cestu na Veľkú Vareš-
kovú strážnicu, zostúpil, druhý si 
na to bez istenia netrúfol. Zo steny 
ho dostali až horskí záchranári. 
�� Minulý štvrtok záchranári 
ratovali aj ďalších českých horo-
lezcov, ktorých počas výstupu na 
Rysy strhla lavína do Ťažkej doli-
ny. Dvoch zranila, zvyšným trom 
sa nič vážnejšie nestalo. Jedného 
vrtuľník previezol do popradskej 
nemocnice s poranenou sánkou, 
rukou a odreninami tváre, dru-
hý tam skončil s podozrením na 
poranenie krčnej chrbtice a vykĺ-
beným ramenom. Zvyšok skupiny 
pokračoval bez pomoci cez Sedlo 
Váha na Chatu pod Rysmi, kde 
boli ubytovaní. 
��O deň neskôr horskí záchra-
nári vyrážali na pomoc českému 
skialpinistovi, ktorý si pri lyžovaní 
zo Širokého sedla zranil koleno. 
Spolu s kolegami sa mu ešte poda-
rilo dostať na chodník blízko ráz-
cestníka v Mengusovskej doline, 
odkiaľ ho záchranári na nosidlách 
transportovali na Popradské ple-
so, kde ho odovzdali do rúk zdra-
votníkov.
��Štvornohí pomocníci horských 
záchranárov boli opäť v pozore. 
Po cvičení na Popradskom plese 
sa presunuli na severnú stranu Ta-
tier, kde ich kolegovia z poľského 
TOPRu usporiadali kurz psovo-
dov a psov, ktorý bol zameraný na 
vyhľadávanie ľudí zasypaných laví-
nou aj s pomocou vrtuľníka. (pet)

Snahy o slobodnejší pohyb 
v horách opäť naberajú na obrát-
kach. Klub slovenských turistov 
(KST) koncom minulého týždňa 
ohlásil, že plánuje spustiť dokonca 
aj petíciu. Okrem niektorých zá-
kazov a obmedzení, ktoré momen-
tálne platia v národnom parku, sa 
im nepozdáva napríklad ani dĺžka 
sezónnej uzávery. „Náš názor je, že 
takéto uzávery nemajú v zahraničí 
obdobu a v legislatívnych otázkach 
ochrany prírody a krajiny sa rok po 
roku nerobí nič, čoho výsledkom by 
bol akýkoľvek systémový posun,“ 
zdôvodnil svoje kroky KST.

Klub nevidí žiaden relevantný 
dôvod, aby bola väčšina tatran-
ských chodníkov uzatvorená se-
dem a pol mesiaca v roku. „Chá-
peme, že kvôli ochrane živočíchov 
musia sezónne uzávery existovať, 
ale od októbra do júna je to zbytoč-
ne dlho,“ vyjadril sa podpredseda 
KST Marek Heinrich. Zbytočné 

sú podľa neho aj obmedzenia, 
ktoré platia pri výstupe na niekto-
ré tatranské končiare. „Ak chcem 
v Alpách vyliezť na Mount Blanc, 
môžem. Ak by som chcel vyliezť na 
Gerlachovský štít, dostanem po-
kutu,“ doplnil Heinrich. Súčasná 
legislatíva v tomto prípade podľa 
neho bezdôvodne zvýhodňuje vy-
sokohorských vodcov, nie všetci 
však ich služby potrebujú. KST 
je presvedčený, že takéto obme-
dzenia zbytočne brzdia cestovný 
ruch. Chcú vyzbierať 100-tisíc 
podpisov, aby sa petíciou musel 
zaoberať parlament. „Zastupuje-
me 18-tisíc členov, takže verím v jej 
úspech,“ poznamenal Heinrich. 

Petícia by sa mala týkať pia-
tich peších trás, sedemnástich 
trás pre horské lyžovanie, šiestich 
cyklotrás, dvadsiatich štyroch vy-
sokohorských trás, vrátane Ger-
lachovského štítu a jedenástich 
vodných turistických trás. Na to, 

či čísla budú konečné, dá odpoveď 
najbližšie zasadnutie klubu. „Je 
možné, že tam ešte nejaké lokality 
pribudnú,“ dodal Heinrich.

Petíciu podporí aj Slovenská 
speleologická spoločnosť (SSS), 
ktorej podľa jej predsedu Bohu-
slava Kortmana prekáža úradný 
zákaz vstupu do nesprístupne-
ných jaskýň. Mnohé totiž skúma-
jú a spravujú dobrovoľníci, tí však 
podľa Kortmana musia žiadať 
úrady o výnimky, aby mohli do 
jaskýň vstúpiť. „V okolitých kra-
jinách pritom podobné obmedze-
nia neplatia,“ zdôraznil. SSS chce 
umožniť vstup všetkým, ktorí oň 
majú záujem. Nie je vylúčené, že 
po tohtotýždňovom zasadnutí 
klubu k petícii pridajú aj požia-
davku sprístupnenia jaskýň. Jej 
text aj so zoznamom lokalít, kto-
rých sprístupnenie KST požaduje, 
sa chystajú zverejniť aj na svojom 
webe www.kst.sk.        (pet, sita)

Chcú viac otvoriť Tatry pre turistov,
spúšťajú už aj petíciu

Po tretíkrát celkové víťazstvo 
v pretekoch horských záchranárov 
putovalo do Poľska, s pripravenou 
traťou sa najlepšie popasoval An-
drzej Mikler z TOPRu. Memoriál 
Vlada Tatrarku si „odkrútil“ tri-
násty ročník a hoci ešte v januári 
nebolo isté, či sa vôbec uskutoční, 
cez víkend usporiadatelia i prete-
kári vzdali hold nielen horskému 
záchranárovi, po ktorom je pod-
ujatie pomenované, ale aj jeho 
hlavnému organizátorovi Petrovi 
Šperkovi, ktorý vlani tragicky za-
hynul pod osemtisícovou horou 
Nanga Parbat. 

Tohtoročná neobvyklá zima 
zamotala hlavu nejednému orga-
nizátorovi podujatí, ktoré sa stali 
neodmysliteľnou súčasťou diania 
vo Vysokých Tatrách a nebolo to 
inak ani v prípade pretekov hor-
ských záchranárov. Málo snehu 
na zjazdovkách im neumožnilo 
uskutočniť tradičný obrovský sla-
lom so záchranárskymi saňami, 
ale podmienky na lezenie v ľade 
i na skale či kros boli dobré. Pre-
tekári štartovali z Hrebienka sme-
rom na Zamkovského chatu, nad 
ktorou bolo lezenie v skale. Pod 
Žltou stenou sa začal kros, ktorý 
bol vedený Priečnym sedlom od-
kiaľ všetci zlyžovali do Veľkej Stu-
denej doliny, kde na nich čakalo 
lezenie v Groszovom vodopáde. 
Práve Priečne sedlo mohli do pre-
tekov zaradiť po prvýkrát. „Peťo 
Šperka vždy chcel, aby preteky išli 
cez Priečne sedlo, ale nikdy neboli 

Už na štarte bolo jasné, že pretekárov z Poľska, Čiech a Slovenska čaká 
krásne počasie, na trať ich vybehlo 41.                                              Foto: ija 

Víťazom Tatarkovho memoriálu 
sa stal Poliak Andrzej Mikler 

na to vhodné podmienky, väčšinou 
v čase ich konania buď napadlo 
veľa snehu alebo fučal silný vietor 
a teraz sa nám to podarilo, akoby 
to bolo na jeho počesť. Priečne sedlo 
je pre skialpinistov veľmi atraktívne 
a to aj z pohľadu výstupu i lyžova-
nia. Podmienky boli ideálne, keďže 
predtým napadol prachový sneh, 
ktorý vyššími teplotami v posled-
ných dňoch usadol,“ prezradil šéf 
tratí Edo Lipták z Himalaya clubu 
Vysoké Tatry.  

Na štart sa postavilo štyridsať-
jeden pretekárov z Poľska, Čiech 
a Slovenska a za poľským záchra-
nárom Miklerom si druhé miesto 
vybojoval Pavel Brnčal z Horskej 
záchrannej služby (HZS), oblasť 

Veľká Fatra a tretí skončil do-
máci pretekár Lukáš Michaľák 
(HZS Vysoké Tatry). Ocenenia si 
prevzali aj víťazi jednotlivých dis-
ciplín.   

Celkový víťaz sa sobotňajším 
prvenstvom zaradil medzi naj-
úspešnejších pretekárov tohto po-
dujatia. Doteraz sa trikrát podari-
lo zvíťaziť len Rastislavovi Šrobovi 
(HZS Západné Tatry) a Marti-
novi Matúšekovi (HZS Vysoké 
Tatry). „Išlo sa mi veľmi dobre, 
bolo výborné počasie a preteky 
boli skvele pripravené. Ako tradič-
ne, najťažšie bolo zvládnuť kros, 
stojí to vždy najväčšie vypätie síl,“ 
prezradil Mikler, ktorý triumfoval 
aj v rokoch 2008 a 2012.     (ija)  
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Na nedávnej olympiáde v Soči 
mali Vysoké Tatry viacerých zá-
stupcov a bola medzi nimi aj bež-
kyňa na lyžiach Daniela Kotscho-
vá pochádzajúca z Tatranských 
Matliar. Porozprávali sme sa s ňou 
o tom, ako sa pripravovala na ten-
to sviatok športu na profesionálne 
– neprofesionálnej báze. 

Našim športovcom sa v po-
slednej dobe ušlo veľa kritiky, kto-
rá by sa však mala skôr obrátiť na 
systém, ktorý nefunguje. A tak až 
na pár svetlých výnimiek, nedosa-
hujú výsledky, na ktoré sme boli 
zvyknutí. Bez okolkov povedané, 
ušiel nám vlak. 

Daniela bola talentom v pod-
state od doby, keď ju objavil jej 
prvý tréner Michal Mlynár. Hneď 
prvé preteky, na ktoré ju prihlásil, 
vyhrala a ďalšie úspechy prichá-
dzali jeden za druhým. Dostala 
sa do dorasteneckej i juniorskej 
reprezentácie, ale aj do reprezen-
tácie EYOF v roku 2000, nasledo-
vali Majstrovstvá sveta juniorov 
2004, 2005, MS do 23 rokov 2007, 
2008 či Svetová zimná univer-
ziáda 2009. Medzitým aj účasť 
na pretekoch svetového pohára. 
Okrem toho študovala na vysokej 
škole telesnú výchovu a šport. Na 
prvý pohľad to vyzerá ako sľubný 
začiatok kariéry, to by sme však 
nemohli žiť na Slovensku. „Pri 
ukončení vysokej školy začala ab-
sentovať možnosť, ako by som sa 
mohla športom živiť. Okolnosti 
ma prinútili, že som musela začať 
pracovať a šport sa dostal na druhú 
koľaj,“ vysvetľuje 28-ročná bežky-
ňa dôvod, prečo sa z nej z jedné-

O olympiáde i úskaliach, ktoré musia športovci zdolať
dve pretekárky a len dve ich mali 
splnené, cesta na olympiádu bola 
otvorená. „V predchádzajúcej se-
zóne som si všetko hradila sama, 
táto olympijská bola už o niečo 
lepšia, keďže som bola zaradená do 
reprezentácie, odkiaľ prišli aspoň 
nejaké finančné prostriedky. No aj 
napriek tomu som musela praco-
vať. Popri tom som mala každý deň 
tréning a cez víkendy som trénova-
la dvojfázovo. Našťastie, človek už 
má skúsenosti, a vie čo mu pomá-
ha. Športujem dlho a tak sa snažím 

Nepočujúcim lyžiarom sa opäť darilo
Po úspešnom štarte na Deaf Ski Europa 

Cup v rakúskom St. Lambrecht pokračovali 
lyžiari vo farbách TJ Vysoké Tatry v úspeš-
nej reprezentácii Slovenska nepočujúcich aj 
na ďalších podujatiach v alpskom lyžovaní. 
V polovici marca sa na zjazdovkách v Kou-
toch nad Desnou na Morave konali Medziná-
rodné majstrovstvá Českej republiky v zjaz-
dovom lyžovaní, kde opäť dominoval Dávid 
Pristač. V kategórii mužov vyhral obrovský 
slalom a slalom pred svojím strýkom Mar-
tinom Legutkym ml. Nedala sa zahanbiť ani 
Dávidova sestra Terezka Pristačová, ktorá 
vyhrala obrovský slalom i paralelný slalom 
a premožiteľku nenašla ani v slalome.

Záverečným podujatím sezóny bolo fi-
nále Deaf  Ski Europa Cup vo Francúzskom 
Morzine, ktoré sa uskutočnilo od 20. do 22. 
marca. Za krásneho slnečného počasia sa na 
náročných tratiach konali preteky Super-G 
a kombinácie. K lyžiarom z európskych štátov 
sa do finále pridali aj pretekári z Japonska, čo 
zvýšilo konkurenciu, najmä v slalome. V Su-
per-G si Dávid vylepšil svoju pozíciu z pred-
chádzajúceho kola a preteky vyhral. V super 
kombinácii bol druhý za Japoncom, ktorý bol 

Daniela Kotschová o bežeckom ly-
žovaní hovorí: „Je to dlhá cesta a 
človek vie, kde je výkonnostne zara-
dený, nie je to šport, kde sa vyspíte 
a zabehnete pätnásťkilometrovú 
trať o minútu rýchlejšie a triedu len 
tak nepreskočíte.“ 

Foto: archív D. Kotschová 

Dávid Pristač (na fotografii v strede) sa môže 
pochváliť úspešnou sezónou. Výsledkami sa 
nestratil ani v medzinárodnej konkuren-
cii.                                                                     Foto: M. Legutky                              

vyvarovať chýb. Pomohol mi aj môj 
priateľ Peter Bartoň, ktorý bol tré-
nerom mužov a mnohé veci som 
mohla konzultovať aj s ním,“ vy-
svetľuje situáciu športovkyňa, kto-
rá sa živí ako osobná trénerka pre 
balančné a stabilizačné cvičenia.  

Na olympiáde obsadila v šprin-
te 55. miesto a v tímovom šprinte 
s Procházkovou dobehli štrnáste. 
Olympiáda bola pre ňu krásny 
zážitok, ale priniesla si aj niekoľko 
„šrámov“ na duši. „Sklamaní sme 
boli z médií, boli schopné vymyslieť 
si hocičo, len aby to predali. Vôbec 
som tam nepovedala, že tam ne-
mám čo hľadať, prišlo mi to zlomy-
seľné. Povedzme si pravdu, neviem 
či tam nejaká iná žena, ktorá sa 
postavila na štart, chodí do práce. 
My sme mohli postaviť dve prete-
kárky a kritériá sme splnili len dve. 
Z nórskych bežkýň splnilo kritériá 
desať a tiež mohli ísť na olympiádu 
len dve. Hovoríme o neporovnateľ-
ných podmienkach, jednoducho na 
štarte bola úplná svetová špička. 
Nikto tam nebol, aby išiel na výlet, 
úspech bol pre mňa sa tam nomi-
novať, olympiáda je pre športovca 
vrcholom,“ zhodnotila Kotschová 
a na otázku, čo plánuje robiť ďa-
lej, sa rozhovorila: „Pol roka bola 
priorita šport, teraz sa potrebujem 
opäť dostať nohami na zem a čís-
lo jeden je práca. Trénovať budem 
naďalej, ale uvidíme... Aj keď am-
bícia by ešte bola, o rok je svetový 
šampionát vo švédskom Falune, ale 
neviem to povedať s určitosťou, ne-
mala som dobrú sezónu, zdravotne 
sa potrebujem dať do poriadku a 
potom sa uvidí.“                               (ija)

ho dňa na druhý stala amatérska 
športovkyňa a dodáva: „Šport pre 
mňa znamená v živote veľa, a tak 
som sa mu aj naďalej venovala. 
Absolvovala som rôzne preteky, 
behy do vrchu, skialpinistické či 
cyklistické, prioritou však bolo stále 
bežecké lyžovanie. Dalo mi to veľa, 
pretože som sa naučila viac počú-
vať svoje telo. Cítila som sa dobre 
a keď som si porovnávala časy, tak 
som ich mala lepšie, ako keď som 
behávala.“   

Pred štyrmi rokmi by na olym-
piádu už ani len nepomyslela, ale 
keď sa jej začalo tak dariť, prena-
sledovala ju myšlienka vyskúšať si 
odbehnúť majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa pred troma rokmi kona-
li na Štrbskom Plese a čuduj sa 
svete, pri neúčasti našej najlepšej 
bežkyne Aleny Procházkovej, vy-
hrala. „Vtedy som prišla na to, že 
by to nebol až taký veľký problém. 
Zistila som si, ktoré preteky musím 
absolvovať, aby som nazbierala do-
statočný počet FIS bodov a znovu 
som si zaobstarala licenciu. Keďže 
som si všetko hradila sama, najjed-
noduchšie bolo pre mňa vybrať sa 
po pretekoch Slavic cup, ktoré boli 
pre mňa vzdialenostne najdostup-
nejšie,“ opisuje návrat k profe-
sionálom Kotschová. Dve prvé, 
jedno druhé a tri tretie miesta 
jej v sezóne 2012/2013 priniesli 
v kontinentálnom pohári absolút-
ne prvenstvo, čo nečakali nielen jej 
súperky, ale ani ona sama. Týmito 
umiestneniami si navyše vybehala 
89 FIS bodov a splnila nominačné 
kritériá na olympiádu. Keďže Slo-
vensko malo možnosť nominovať 

však rýchlejší v slalome. V obrovskom slalo-
me Dávid medzi juniormi skončil na treťom 
mieste. Rovnaké umiestnenie dosiahol v ka-
tegórii masters Martin Legutky ml. a celkovo 
skončil siedmy. V záverečnej disciplíne slalo-
mu, za stáleho dažďa, Dávid medzi juniormi 
suverénne zvíťazil s viac ako sekundovým ná-
skokom. Jeho výkony sú o to cennejšie, že ako 
15-ročný pretekár v celkovom hodnotení me-
dzi mužmi skončil na skvelom piatom mieste. 
Martin sa prezentoval v kategórii masters aj 
v slalome a to v najlepšom svetle, aj keď bez 
väčšieho tréningu, keď sa v silnej konkurencií 
s Japoncami umiestnil na treťom mieste a cel-
kovo si vybojoval štvrtú priečku. Terezka tak-
tiež bodovala, v obrovskom slalome i slalome 
a jej časy stačili  dvakrát na druhé miesto.

Dosiahnuté výsledky naznačujú, že pri 
podpore zo strany Slovenskej federácie ne-
počujúcich športovcov, dobrom tréningu 
v predsezónnej príprave a materiálno-tech-
nickom zabezpečení je šanca na popredné 
umiestnenia slovenských reprezentantov Mar-
tina Legutkého ml. a Dávida Pristača na de-
aflympijských hrách 2015 v Rusku.  

M. Legutky st.   
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Vysoké Tatry - Svidník
1:0 (1:0)  

Lezenie na umelých stenách je stále viac 
atraktívnejšie a svojich fanúšikov nachádza 
aj u tých najmladších. Aj preto sa usporiada-
telia celoslovenských súťaží rozhodli v tomto 
roku otvoriť štyri nové kategórie U10, U12, 
U14, U16, kde číslo odzrkadľuje vek preteká-
ra. Prvého kola Slovenského pohára mláde-
že v športovom lezení, ktoré sa uskutočnilo 
v predposlednú marcovú sobotu na Lezeckej 
stene Pavúk v Banskej Bystrici, sa zúčastnili 
aj Tatranci zastupujúci Lezeckú stenu v Tat-
ranskej Lomnici a svojimi výkonmi dali vý-
razne o sebe vedieť.  V kategórii U10 to boli 
Martin a Matúš Matúšekovci, ktorí si svojimi 
výkonmi zabezpečili  medailové umiestne-
nia. Matúš si vybojoval druhé a jeho mladší 
brat tretie miesto. Vo vyššej kategórii U 12 
sme mali taktiež v hre dvoch zástupcov. Mar-
tin Michalka nenašiel premožiteľa a vyhral 
medzi rovesníkmi pri lezení s lanom i na 
bouldroch. Smolu mal Krištof Petrík, keď 
sa mu nešťastne šmyklo hneď na začiatku 
štvrtej kvalifikačnej cesty, kvôli čomu ju ne-

mohol doliezť a umiestnil sa tak na ôsmom 
mieste. „Chalanom sa naozaj darilo. Liezli s 
prehľadom a pre ostatné deti boli vážnymi sú-
permi.  Svedčí o tom aj ich konečné umiestne-
nie. Lomnická stienka je síce malá, ale dá sa tu 
celkom kvalitne trénovať. Chlapcom nechýba 
motivácia ani chuť. A takéto výborné výsledky 
na svojich prvých “veľkých” pretekoch dosiahli 
aj preto, že so súťažením už majú skúsenosti 
vďaka pravidelnej účasti na pretekoch Tatran-
ský lezúň,“ netajil spokojnosť rodič a tréner 
v jednej osobe Peter Michalka.  

Na pomyselný štart sa postavilo 62 prete-
károv z deviatich slovenských klubov. Všetci 
si odliezli štyri kvalifikačné cesty. Pre šesť 
najlepších z každej kategórie bola pripravená 
jedna finálová cesta. Organizátori pripravili 
aj tri súťažné bouldre, ktoré sa liezli len ako 
bonus a boli vyhodnotené zvlášť. Nasledujú-
ce kolo Slovenského pohára sa uskutoční 12. 
apríla v Košiciach a veríme, že sa Tatrancom 
opäť podarí zamiešať karty vo výsledkových 
listinách.                                                  (ija)

Tatranskí lezúni sa nestratili ani 
v celoslovenskom meraní síl

Od úvodného hvizdu sa prvé 
jarné kolo hralo opatrne. Mužstvá 
hru neotvárali, svoje tromfy ešte 
skrývali. V 5. min. zacentroval do 
16-tky Bednarčík, loptu prevzal 
Sirko, ale jeho strelu zblokovala 
obrana hostí. V 8. min. zahrávali 
domáci rohový kop, ale hlavička 
Compeľa išla vedľa. V 9. min. 
sa ocitol osamotený pred bran-
károm Hajovským rýchlonohý 
Beller, ale zo súboja vyšiel lepšie 
Hajovský, ktorý jeho strelu zlik-
vidoval. V 18. min. sa po spätnej 
prihrávke do 16-tky Bednarčíka 
najlepšie zorientoval Palguta, ale 
lopta mu nesadla na nohu a tak 
bránu neohrozil. V 25. min. sa 
po rohu opäť hlavou prezentoval 
Compeľ, ale brankár Marušák 
loptu spod brvna vyrazil. V 31. 
min. Palgutov center predĺžil Buc 
na Pekarčíka, ale ten z 10 m brá-
nu netrafil. V 44. min. po centri 
Sirka sa oprel do lopty Stanislav, 
ale netrafil bránu. Domáci mali 
loptu častejšie pod kontrolou, ale 
hostia taktiež ukázali svoju kvali-
tu a boli Tatrancom vyrovnaným 
súperom. 

Druhý polčas začali domáci 
útočnejšie, hráči Svitu sa spo-
liehali na rýchle brejky a hlavne 
na rýchleho Bellera. V 56. min. 
po centri Sirka opäť neúspešne 
hlavičkoval Stanislav. V 60. min. 
Pekarčík vysunul Bednarčíka, 
ale jeho strela išla nad bránu. V 

63. min., po brejku Bellera, loptu 
zblokoval Pitoňák na roh. V 65. 
min. zahrávali domáci neúspeš-
ný roh, k lopte sa dostal Beller, 
osamotený až pred Hajovské-
ho, ale jeho strela sa odrazila od 
žrde. V 68. min. sa po rohu do-
stal k odrazenej lopte Compeľ, 
ktorý tvrdú strelu namieril tesne 
nad brvno Marušákovej brány. 
Záverečná štvrťhodina už bola 
plne v réžii Tatrancov. Vytvorili 
si tlak, ktorý však vytúžený gól 
nepriniesol. V 80. min. sa ocitol 
v gólovej príležitosti Stanislav, ale 
z 10 m jeho strela bránu netrafila. 
V 88. min. fauloval v 16-ke hostí 
Štieber unikajúceho Bednarčíka, 
hlavný rozhodca Džima odpískal 
faul a ukázal na pokutový kop. 
Avšak po konzultácii so svojou  
asistentkou ho odvolal a nechal 
domácich kopať iba priamy kop 
zo 16 m. Centrovanú loptu ob-
rana hostí odvrátila do bezpečia. 
V nadstavenom čase sa lopta po 
strele Bednarčíka ocitla v bráne 
Svitu, ale opäť asistentka roz-
hodcu zdvihla zastávku a hlavný 
rozhodca gól pre ofsajd neuznal. 
Hostia boli s bodom očividne 
spokojní, ale domácim sa remíza 
zdala málo. 

ŽK: Pitoňák - Jarkuliš, Ma-
rušák, Štieber. Pred tristo divák-
mi rozhodoval Ďžima. 

Aj keď sa  pod  Tatry dostavil 
tím z posledného miesta tabuľky, 

na ihrisku to vidieť nebolo. Svid-
ník sa predstavil ako nebojácne, 
„behavé“ mužstvo, posilnené 
o dvoch hráčov z Ukrajiny. Do-
máci celok sa utápal v pomalosti 
rozohrávky, v nepresných pri-
hrávkach, nepresnej streľbe. V 4. 
min. po centri Šefca hlavičkoval 
z 5 m Dulovič vedľa brány. Hos-
tia odpovedali v 7. min. po strele 
Frančáka, ale lopta bránu netrafi-
la. Až v 18. min. po priamočiarej 
akcii Buc vysunul Stanislava, kto-
rý sa ocitol sám pred brankárom, 
ale jeho strela si cestu do siete 
nenašla. Hostia sa umne bránili 
a vyrážali do protiútokov. V 19. 
min. tvrdo bez prípravy vystre-
lil Harakaľ, ale nepresne. V 21. 
min. mali hostia veľkú príležitosť, 
kedy Vaľany sa dostal za obranu 
domácich, ale jeho strelu Hajov-
ský zlikvidoval. V 29. min. za-
hrával Sirko priamy kop z rohu 
16-tky, ale loptu „zakrútil“ vedľa 
tyče. V 32. min. po prihrávke 
Bednarčíka vystrelil z 10 m nad 
bránu Stanislav. Hostia mohli ísť 
do vedenia v 36. min. po rýchlom 
brejku Lazarchuka, ale ten svoj 
nájazd nezvládol a opäť Hajovský 
ho vychytal. Konečne prišla 40. 
min. a faul na Sirka. Priamy kop 
si postavil Stanislav, múr loptu 
zblokoval, k odrazenej sa dostal 
Dulovič a hlavou dal vytúžený 
gól. Druhý polčas sa už niesol 
v réžii Tatrancov, ale s koncov-
kou si „nepotykali“. Svoje šance 
postupne zahadzovali v 49. min. 
Compeľ po vyrazenej lopte bran-

Tatranci zatiaľ bez prehry károm, v 60. min. po priamom 
kope Stanislav a v 75. min. po 
priamom kope z 18 m Šefc. V 77. 
min. sa uvoľnil Baláž, loptu pre-
dĺžil na Palgutu, ktorý „uličkou“ 
vysunul do gólovej šance Stanisla-
va, ale ten sám pred bránou loptu 
nasmeroval vedľa tyče.  Podobná 
akcia sa zopakovala v 78. min. 
Tentoraz  po Šprotovom vysunutí 
sa dostal pred brankára Sirko, ale 
trafil iba jeho nohy. V 85. min. 
ešte tvrdo vystrelil tesne nad brá-
nu Compeľ. Domáci výkonom 
nenadchli, hreje aspoň víťazstvo 
a do tabuľky tri body.

Gól: 40. Dulovič. ŽK: Dulo-
vič, Compeľ - Horochonič, La-
zarchuk. Pred tristo divákmi roz-
hodovala Kováčová.              (dzej)

Vysoké Tatry - Svit
0:0

INZERCIAINZERCIA
� Predám leštený smrekový 
tatranský obklad perodrážku 3 
€/ m2, zrubový obklad, hranoly 
aj dlážku na podlahu. Kontakt: 
0908 234 866.
�� Predám dve garáže v Tatran-
skej Lomnici. Viac informácií na 
telefónnom čísle 0905 524 180. 
��Kúpim byt v Tatranskej Lom-
nici. Iba prízemie alebo zvýšené 
prízemie. Tel: 0910979213
��Grandhotel Bellevue, a.s. Hor-
ný Smokovec 21  prijme do TPP 
raňajkového čašníka/čku. Žia-
dosti: pam@hotelbellevue.sk
�� Grandhotel Bellevue Horný 
Smokovec 21 prenajme zariade-
né priestory kaderníctva. Info: 
aktivity@hotelbellevue.sk

Martin Michalka zvíťazil v kategórii U12.
Foto: T. Petrík
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Región Vysoké Tatry bol v mi-
nulom týždni hlavným zahranič-
ným partnerom na regionálnej 
výstave cestovného ruchu v ma-
ďarskom Miskolci.

Samotné podujatie sa usku-
točnilo v dňoch 27. – 29. 3. 2014 
v budove Medzinárodného ob-
chodného centra (ITC) v Miskolci 
už po dvadsiaty prvý krát a v od-
borných maďarských kruhoch sa 
táto výstava cestovného ruchu po-
važuje po Utazási v Budapešti za 
druhú najprestížnejšiu v krajine.  
Názov výstavy Menjunk világga 
2014 (Poď do sveta 2014) priamo 
oslovuje nielen odbornú, ale aj 
laickú verejnosť na cestovanie do 
zaujímavých zahraničných i do-
mácich destinácií.

Výstava má v každom roku 
jedného zahraničného a jedného 
domáceho partnera. Pre rok 2014 
sa usporiadatelia rozhodli osloviť 
ako partnerov krajiny a regióny, 
do ktorých maďarskí turisti cestu-
jú najčastejšie. A tak výber zahra-
ničného partnera padol na naše 
Vysoké Tatry a domácim partne-
rom sa stal Abádszalók, najpopu-
lárnejšie rekreačné miesto v ob-
lasti jazera Tisza (tó).

Počas troch dní výstavu v Mis-
kolci, ktoré je centrom severo-
-maďarskej oblasti, navštívilo viac 
ako 10-tisíc návštevníkov, ktorí sa 
mali možnosť nielen oboznámiť 
s turistickou ponukou od viac ako 
90 vystavovateľov s viacerých kra-
jín Európy, ale aj navštíviť viacero 
podujatí bohatého kultúrneho 
a spoločenského programu. Regi-
ón Vysoké Tatry zastupovalo na 
tejto výstave Združenie cestovné-
ho ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT), 
ktoré svojich členov prezentova-
lo hlavne formou ubytovacieho 
katalógu, ponukou tatranských 
vysokohorských chát, ako aj zim-
ným a letným sprievodcom.

Prvý deň bol venovaný roko-
vaniam a stretnutiam s odbor-
níkmi v cestovnom ruchu, druhý 
deň sme na veľtrhu privítali širokú 
verejnosť a tretí deň bol venovaný 
špeciálne rodinám s deťmi. Našu 
pozvánku na návštevu Vysokých  
Tatier obohatil svojim vystúpením 
folklórny súbor Vagonár z Popra-
du, ako aj pútavá fotografická vý-
stava o krásach tatranskej prírody 
a regiónu od autorov Ladislava Ja-
nigu a Mareka Hajkovského.

Vysoké Tatry sa prezentovali 
návštevníkom výstavy v spoloč-
nom stránku Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch (SACR) umiest-
nenom priamo pri hlavnom vcho-
de do ITC spolu s mestami Košice, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, obcou 
Červený Kláštor a Vydavateľstvom 
HEPEX z Komárna. Atraktívneho 
speváka najmä pre mladú gene-

ráciu pozvali aj samotní organi-
zátori výstavy cestovného ruchu, 
bol ním populárny Nikolas Ta-
kács z Galanty, ktorý „zahviezdil“ 
v maďarskej speváckej súťaži X 
– Faktor, kde sa dostal aj do celo-
štátneho finále.

Týždeň pred samotnou výsta-
vou usporiadali organizátori aj dve 
tlačové konferencie, jednu v Koši-
ciach a druhú priamo v Miskov-
ci, kde informovali o partneroch 
veľtrhu i pripravenom programe. 
Slávnostného otvorenia veľtrhu 
sa vo štvrtok, 27. marca 2014 zú-
častnili aj primátor mesta Vysoké 
Tatry Ing. Ján Mokoš a Ing. Len-
ka Maťašovská, výkonná riaditeľ-
ka Regiónu Vysoké Tatry. Obaja 
pozvali návštevníkov výstavy do 
Vysokých Tatier, nielen na terajšiu 
jarnú lyžovačku, ale aj počas nad-
chádzajúcej letnej sezóny 2014 
a tiež budúcej zimnej sezóny 2015.

Vysoké Tatry mali široký medi-
álny priestor aj v miestnych a regi-
onálnych maďarských médiách, či 
to už bola televízia, rozhlas, ale i 
viaceré printové médiá. Uskutoč-
nili sa taktiež rokovania s cestov-
nom kanceláriou Gruber Travel 
o možnosti usporiadať v januári 
2015 odborné stretnutie pracov-
níkov maďarského cestovného 
ruchu aj s amatérskou lyžiarskou 
súťažou pre zhruba 400 ľudí vo 
Vysokých Tatrách. Spoločenským 
vyvrcholením výstavy cestov-
ného ruchu bol Slovenský večer 
v priestoroch Vigadó Miskolc 
(Reduty), kde kultúrny program 
opäť zabezpečoval folklórny súbor 
Vagonár z Popradu, ktorého sólis-
ti zožali zaslúžené ovácie publika. 
Slovensko a tatranský región sa 
na tomto podujatí prezentovali aj 
svojou gastronómiou a tradičný-
mi regionálnymi nápojmi.

Samotní maďarskí návštevní-
ci nášho stánku prejavovali živý 
záujem i značné vedomosti o na-
šom regióne a ich otázky boli 
často veľmi konkrétne na jednot-
livé miesta, podujatia i udalosti. 
Všetci oceňovali najmä širokú 
a pestrú ponuku ponúkaných 
propagačných materiálov, najmä v 
maďarskom jazyku, popri Tatrách 
sa zaujímali i o možnosti návšte-
vy Zakopaného počas ich pobytu 
v slovenských Tatrách.

Maďarskí návštevníci patria dl-
hodobo k stabilnej klientele Vyso-
kých Tatier, nás teší najmä skutoč-
nosť, že po krízových rokoch 2009 
a 2010, kedy ich počet v našom 
regióne klesol – najnižší bol v ro-
ku 2010, kedy k nám prišlo 7 964 
návštevníkov z Maďarska – vyka-
zujú posledné tri roky postupný, aj 
keď pomalý nárast smerom hore, 
pričom za minulý rok 2013 bol 
ich počet 10 411.      Peter Chudý

Cieľom cesty organizovanej 
výkonnou riaditeľkou Združenia 
cestovného ruchu Vysoké Tatry 
(ZCR VT) Luciou Dubielovou a 
jej tímom z informačných kan-
celárií do poľského mesta Za-
kopane, bolo pracovné stretnu-
tie s riaditeľom Bjura Promocji 
Andrzejom Kaweckim a jeho 
tímom. Veľmi cennými spoluor-
ganizátormi stretnutia boli vedú-
ca oddelenia regionálnej politiky, 
cestovného ruchu a medziná-
rodných vzťahov mesta Vysoké 
Tatry

Darina Žembová a autorka 
projektu INTERREG IIIA z roku 
2005 (zameraný na spoluprácu 
miest Poprad-Tatry – Zakopane) 
Marie Perglerova.

Hlavnou úlohou stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo uplynu-
lý piatok, 28. marca 2014, bolo 
nadviazať na spoluprácu spred 
niekoľkých rokov, kedy ZCR VT 
v rámci uvedeného projektu pod 
vedením jej autorky úspešne spo-
lupracovalo na spoločných aktivi-
tách. Základ pre spolupráci dalo i 
Memorandum o spolupráci, ktoré 
podpísali primátori troch miest 
– mesta Vysoké Tatry, mesta Po-
prad a mesta Zakopane, na zákla-
de ktorého už mesto Vysoké Tat-
ry s poľskými partnermi na úrov-
ni miest dlhodobo spolupracuje. 
Bjuro Promocji je subjekt, kto-
rý s podporou mesta Zakopane 
prevádzkuje dve informačné 
kancelárie na jeho území. Okrem 
zabezpečenia činnosti infor-
mačných kancelárií organizuje 
aj kultúrne podujatia, festiva-
ly, pripravuje tlačené materi-
ály, prezentácie a zabezpečuje 
i niektoré komerčné činnosti.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi prí-
jemnej a tvorivej atmosfére. Obe 
strany sa navzájom informovali 
o prebiehajúcich projektoch, o 
svojej činnosti a možnostiach 
spolupráce. 

Úvodné kroky ďalšej spo-

lupráce budú smerovať najmä 
na rozšírenie ponuky návštev-
níkom o jednodňové výlety na 
slovenskú i poľskú stranu, a to 
zdieľaním informácií s tipmi na 
výlety a návštevou atrakcií na 
internetových stránkach ZCR 
VT i Bjura Promocji, výmenou 
tlačených materiálov, ktoré budú 
návštevníkom k dispozícií v na-
šich informačných kancelári-
ách a na oplátku naše materiály 
budú v informačných centrách 
v Zakopanom, prelinkovaním 
internetových stránok a rozšíre-
ním ponuky kultúrnych podujatí 
v „newsletteroch“.

Zároveň sa na úrovni infor-
mačných kancelárií dohodla 
spolupráca pri zdieľaní aktu-
álnych denných informácií o 
doprave, o turistike, prevádz-
ke lanoviek a atrakcií, otvára-
cích hodinách, možnostiach 
trávenia voľného času a pod.
Okrem bodov spolupráce pokra-
čovala diskusia aj o činnosti in-
formačných kancelárií v poľskom 
Zakopanom, o návštevnosti in-
formačných centier, štatistických 
sledovaniach, komerčných akti-
vitách, financovaní a ďalších ob-
lastiach, ktoré súvisia s činnosťou 
Bjura Promocji i ZCR VT. 

Návšteva bola zaujímavá a 
podnetná aj pre pracovníkov Tat-
ranských informačných kancelá-
rií, ktorí mali možnosť porovnať 
si svoju prácu s prácou svojich 
poľských kolegov, vymeniť si s ni-
mi cenné rady a informácie.

Úvodnú spoluprácu sme od-
štartovali veľmi úspešne a je len 
na nás, ako ju dokážeme ďalej 
zúročiť. Verím, že zdieľaním in-
formácií podporíme nárast náv-
števníkov z poľskej strany Tatier a 
dúfam, že ich naša ponuka tráve-
nia voľného času osloví natoľko, 
že sa k nám radi opäť vrátia i na 
dlhší pobyt.

Lucia Dubielová, 
výkonná riaditeľka ZCR VT 

Piatkové stretnutie otvorilo 
dvere ďalšej spolupráci

Vysoké Tatry 
partnerom v Miskolci 
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Umiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov na území mesta
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 223/2001 

o odpadoch  v súlade s nariadením mesta č. 4/2009 
o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území mesta 

Vysoké Tatry umiestni veľkoobjemové kontajnery 
na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu a odpadu 

z čistenia priestranstiev takto:
Štrbské Pleso    
1 ks pri bytovom dome Tuček 24. 04.  -  01. 05. 2014 
        aj pre bytový dom Jedľa    
Vyšné Hágy   
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch 17. 04. -  24. 04. 2014 
1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH 17. 04.  -  24. 04. 2014 
Nová Polianka    
1 ks v areáli VÚCHP 17. 04.  -  24. 04. 2014
Tatranská Polianka    
1 ks na sídlisku 17. 04.  -  24. 04. 2014
Tatranské Zruby    
1 ks v areáli Vojenskej zotavovne 10. 04.  -  17. 04. 2014
Nový Smokovec    
1 ks pri Centrálnych garážach 17. 04.  -  24. 04. 2014
Horný Smokovec
1 ks bytovka Zdravie 10. 04.  -  17. 04. 2014
1 ks v areáli učilišťa 10. 04.  -  17. 04. 2014
Dolný Smokovec    
1 ks pri Požiarnej zbrojnici 10. 04.  -  17. 04. 2014
Pod lesom
1 ks na starom sídlisku 10. 04.  -  17. 04. 2014
1 ks na novom sídlisku 10. 04.  -  17. 04. 2014
Hrebienok
1 ks pri horskom hoteli Hrebienok 24. 04.  -  01. 05. 2014
Tatranská Lesná    
1 ks pri Škole v prírode 10. 04.  -  17. 04. 2014
Tatranská Lomnica    
1 ks v areáli Jamy 10. 04.  -  17. 04. 2014
1 ks pri veľkosklade zeleniny 10. 04.  -  17. 04. 2014
2 ks pri Centrálnych garážach 10. 04.  -  17. 04. 2014
2 ks na sídlisku 10. 04.  -  17. 04. 2014
1 ks pri bytovke Tri Duby 17. 04.  -  24. 04. 2014
Tatranské Matliare    
1 ks pri bytovkách 17. 04.  -  24. 04. 2014
Tatranská Kotlina    
1 ks pri bytovkách 17. 04.  -  24. 04. 2014
1 ks pri materskej škole 17. 04.  -  24. 04. 2014

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

Vážené pani poslankyne a vážení 
páni poslanci, na jednom z najbližších 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 
budete rokovať aj o zmenách a doplne-
niach Návrhu zmluvy o rekonštrukcii, 
nadstavbe a prevode časti vlastníctva 
majetku mesta Vysoké Tatry - objektu 
Domu služieb v Starom Smokovci, kto-
rý predložil víťaz Obchodnej verejnej 
súťaže č. 107/2014 zo dňa 20. februára 
2014. 

Keďže už samotný obsah textu 
navrhovanej zmluvy, rovnako ako 
znenie vyhlásenej obchodnej verej-
nej súťaže na podávanie návrhov na 
uzatvorenie zmluvy o rekonštrukcii, 
nadstavbe a prevode časti vlastníctva 
objektu Domu služieb v Starom Smo-
kovci, vzbudzujú opodstatnené obavy 
o výhodnosti tejto zmluvy pre mesto 
Vysoké Tatry, dovoľujem si Vás týmto 

otvoreným listom požiadať o využitie 
svojich zákonných možností na pre-
hodnotenie predmetných súťažných 
a zmluvných podmienok a na zodpo-
vedné zváženie prípadného schválenia 
pripravovanej zmluvy. 

Moje obavy o výhodnosti zmluvy 
na rekonštrukciu a predaj časti objek-
tu Domu služieb vychádzajú hlavne z 
nasledujúcich skutočností: 

Do obsahu podmienok súťaže nie 
je zahrnuté prefinancovanie existu-
júcej projektovej dokumentácie, za 
ktorú mesto Vysoké Tatry už zaplati-
lo sumu 205 272 eur prostredníctvom 
finančných prostriedkov získaných z 
úverových zdrojov. Podľa oficiálnych 
vyjadrení predstaviteľov mesta mali 
byť tieto výdavky refundované mestu 
Vysoké Tatry budúcim investorom 
– stavebníkom. Návrh zmluvy zahŕňa 

Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry 
postúpenie práv a povinností mesta ako 
vlastníka vyplývajúcich z rozhodnutí 
vydaných v územnom a stavebnom 
konaní na stavebníka. Tieto dokumen-
ty vychádzali z uvedenej, existujúcej a 
zaplatenej projektovej dokumentácie. 
Jednou z podmienok súťaže je zabezpe-
čenie novej projektovej dokumentácie, 
z čoho vyplýva, že do času jej predlo-
ženia nebude dostatočne jasná koneč-
ná verzia projektu ani nová podoba 
Domu služieb. Finančné prostriedky 
vynaložené mestom na existujúcu 
projektovú dokumentáciu je v takomto 
prípade možné charakterizovať ako 
nehospodárne a neefektívne využíva-
nie verejných zdrojov. Nová projektová 
dokumentácia podmieni začiatok no-
vých územných a stavebných konaní. 

Návrh zmluvy uvádza podmienky 
na úhradu vynaložených nákladov a 
ušlého zisku mestom Vysoké Tatry v 
prípadoch, ktoré nie je možné posú-
diť pred vznikom novej projektovej 
dokumentácie a analýzy vyčíslených 
predpokladaných nákladov. V urči-
tých prípadoch návrh zmluvy dokonca 
stanovuje záväzok mesta pristúpiť k 
rokovaniam o súčinnosti pri technic-
kom, finančnom a materiálnom za-
bezpečení výstavby. Podmienky súťaže 
však jednoznačne vymedzujú povin-
nosť realizovať výstavbu na výlučné 
náklady stavebníka, bez nároku na 
akýkoľvek regresný nárok voči mestu. 
Bez novej projektovej dokumentácie 
nie je možné určiť rozsah rekonštruk-
cie a výstavby, ani posúdiť kvalitatívny 
a kvantitatívny štandard uvedenej in-
vestície. Podmienky súťaže nedostatoč-
ne, resp. vôbec neurčujú kvalitatívne 
podmienky rekonštrukcie majetku a 
priestorov, ktoré ostanú vo vlastníctve 
mesta. Kritériom pre vyhodnotenie 
ponúk verejnej obchodnej súťaže malo 
byť splnenie všetkých podmienok ve-
rejnej súťaže. V prípade, ak by ich spl-
nili viacerí uchádzači, rozhodujúcim 
kritériom pre výber víťazného uchá-
dzača, s ktorým by mesto uzatvorilo 
zmluvu, mala byť výška investície do 
majetku mesta Vysoké Tatry, víťazom 
by sa teda stal ten, kto by splnil všetky 
podmienky obchodnej verejnej súťaže 
a ďalšie podmienky súťaže a zároveň 
ponúkol najvyššiu hodnotu investície 
do majetku mesta Vysoké Tatry. Návrh 
zmluvy však vyčíslenie hodnoty tejto 
investície, ako ani celkovej investície, 
neobsahuje. Skutočnosťou však je, že 
tieto hodnoty nie je možné stanoviť 
bez relevantnej projektovej dokumen-
tácie. Na základe uvedeného vyvstáva 
otázka, ako by bolo možné, v prípade 
viacerých účastníkov súťaže, aplikovať 
toto výberové kritérium? V návrhu 
zmluvy a podmienkach súťaže je nesú-
lad s rozsahom nadobudnutého vlast-
níckeho práva. Na základe podmienok 
súťaže mesto nadobudne vlastnícke 
právo k časti nehnuteľnosti Domu 
služieb, bytom a nebytovým priesto-
rom vybudovaných v I. podzemnom 
podlaží a I. nadzemnom podlaží. Ná-

vrh zmluvy však uvádza, že vlastník  
-mesto nadobudne vlastnícke právo k 
časti nehnuteľnosti Domu služieb, t. j. 
nebytovým priestorom vybudovaných 
rekonštrukciou a prestavbou iba v čas-
ti I. podzemného podlažia (východné 
krídlo) a v I. nadzemnom podlaží. 
Vlastníkom západného krídla I. pod-
zemného podlažia by sa podľa návrhu 
zmluvy mal stať stavebník, čo je v roz-
pore s podmienkami súťaže. 

V návrhu zmluvy sa uvádza, že v 
prípade financovania prostredníctvom 
banky sa vlastník - mesto zaväzuje svoj 
písomný súhlas so zriadením záložné-
ho práva na nehnuteľnosti v prospech 
banky bezdôvodne neodoprieť. Je ne-
akceptovateľné zriadiť záložné právo 
na vlastný majetok mesta v prospech 
záujmov staviteľa. Vytvorenie návrhu 
zmluvy o rekonštrukcii, nadstavbe 
a prevode časti vlastníctva objektu  
Domu služieb je ponechané účastníko-
vi súťaže, čo v spojitosti s nedostatočne 
vypracovanými podmienkami súťaže 
vyvoláva oprávnené obavy o jej obsa-
hu. A ako je zrejmé na základe vyššie 
uvedených skutočností, návrh zmluvy 
v mnohých bodoch odporuje vyhláse-
ným podmienkam verejnej obchodnej 
súťaže č. 107/2014 zo dňa 20. februára 
2014. Návrh zmluvy obsahuje aj ďalšie 
sporné body a nesúlad s vyhlásenou 
obchodnou verejnou súťažou (napr. v 
Čl. VII Osobitné ustanovenia), ktoré 
však kvôli rozsahu listu a jeho pre-
hľadnosti ďalej podrobne neuvádzam. 
Verím, že všetky relevantné materiály 
Vám budú doručené v dostatočnom 
časovom predstihu pred rokovaním 
mestského zastupiteľstva o schvále-
ní Návrhu zmluvy o rekonštrukcii, 
nadstavbe a prevode časti vlastníctva 
majetku Mesta Vysoké Tatry - objektu 
Domu služieb v Starom Smokovci, aby 
ste si ich mali možnosť podrobne pre-
študovať a dospieť k čo najzodpoved-
nejšiemu rozhodnutiu. 

Ďakujem za Váš čas a preštudova-
nie mojich pripomienok.           S úctou 

Alexander Gálfy 
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