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Vinše a dary Troch kráľov ani tento rok neobišli Starolesniansku poľanu. Viac sa dočítate na strane 5.  Foto: ija

Vážení spoluobčania a návštevníci,
opäť sme o rok starší a skúsenejší. Uplynulých dvanásť mesiacov nám prinieslo rôzne udalosti a okamihy. Či už boli pozitívne a potešili nás, alebo 

skôr potrápili, naučili sme sa mnoho nového. Mňa osobne teší, že sa nám podarilo realizovať viacero projektov, dokázali sme využiť financie z európ-
skych fondov na rekonštrukcie historických budov i opravu školských zariadení. Taktiež máme za sebou úspešný rok z pohľadu cestovného 
ruchu, keď do Vysokých Tatier zavítalo toľko návštevníkov ako v zlatej tatranskej ére. Samozrejme, stále je toho dosť, čo potrebujeme vyrie-
šiť, ale môžem vám prisľúbiť, že už v týchto dňoch som sa s kolektívom spolupracovníkov pustil do ďalšej práce, aby sme mohli o rok znova 
konštatovať, že máme za sebou minimálne taký úspešný rok, ako bol tento uplynulý. 

Každému z vás chcem popriať, aby vykročil do nového roka správnou nohou, aby sa mu darilo a aby sa ho držalo to najdôležitejšie čo 
máme – zdravie. 

Na záver ešte jedno želanie - vážme si jeden druhého, naďalej majme radi naše Vysoké Tatry a zachovajme si úctu jeden k druhému.   

                Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry
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Hľadá sa NAJ v cestovnom ruchu Prešovského kraja

V Tatrách sviatkovali hlavne Slováci
 Fašiangy sú v Tatrách v pl-

nom prúde a čo týždeň to nejaké 
veselie. Už v piatok 22. januára 
sa uskutoční v Grandhoteli Pra-
ha v Tatranskej Lomnici Ples 
primátora Vysokých Tatier, kde 
sa predstaví hudobný hosť Dr. 
Alban, hviezda diskoték 90-tych 
rokov 20. storočia. Na druhý 
deň sa bude plesať v Hoteli In-
ternational vo Veľkej Lomnici s 
fešákom českej hudobnej scény 
Ondřejom Brzobohatým a o 
týždeň neskôr, 29. januára, je 
naplánovaná Plesová veselica 
tatranských osád v Hoteli Mora-
va v Tatranskej Lomnici.  

 J&T predala luxusný Grand 
Hotel Kempinski High Tat-
ras Štrbské Pleso i bratislavský 
Crown Plaza. Spoločnosť Best 
Hotel Properties (BHP), na 
ktorú majú rozhodujúci vplyv 
investori okolo tejto finančnej 
skupiny, ich „strelila“ investič-
nému fondu Redside. V sobotu 
o tom informoval český denník 
Mladá fronta DNES na svojom 
webe. Za dva hotely dostala fir-
ma blízka J&T 56 miliónov eur a 
použiť by ich vraj mala na vypla-
tenie akcionárov, medzi ktorými 
dominujú cyperské firmy.

 V Hoteli Morava v Tatran-
skej Lomnici si pred koncom 
roka pripomenuli 60. výročie od 
uvedenia komédie Anděl na ho-
rách v kinách, ktorého značná 
dejová časť sa odohrávala práve 
v tomto tatranskom ubytova-
com  zariadení. Príbeh namosú-
reného revízora Gustáva Anděla 
alias Jaroslava Marvana si uctili 
aj odhalením dvojmetrovej dre-
venej sochy od rezbára Juraja 
Antoňáka z Ličartoviec.

 Prešovský samosprávny 
kraj pripravuje vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov kraja 
za rok 2015. Na nomináciu 
je možné poslať elektronicky 
(sportovec@vucpo.sk alebo 
kscpresov@gmail.com) či poš-
tou do 10. januára. Ocenených 
jednotlivcov a kolektívy, ktorí 
dosiahli v tomto roku najpre-
nikavejšie výsledky, vyberie od-
borná komisia na základe urče-
ných kritérií. Nominácie môže 
posielať aj široká verejnosť a 
športové kluby.   (ija)

„Teší nás množstvo nominácií, ktoré prišli do všetkých 
kategórií. Je to signál, že verejnosť si všíma aktivity a prá-
cu ľudí v rozličných oblastiach CR. Už samotná nominá-
cia znamená prejav uznania a pochvaly,“ uviedol ria-
diteľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. 

Najlepšie zariadenia a zamestnancov CR si vybe-
rá verejnosť v on-line hlasovaní na stránke www.
severovychod.sk Svojich favoritov si môžete vybrať 
v kategóriách NAJ kultúrne zariadenie, NAJ ubyto-
vacie zariadenie, NAJ reštauračné zariadenie, NAJ 
kaviareň/bar/čajovňa a NAJ informačné zariade-
nie. Hlasuje sa tiež za zamestnancov v kategóriách 
NAJ barista/barman/someliér/ka a NAJ kuchár/ka. 

„Tak ako v minulom ročníku, aj teraz je výber nomi-
novaných pestrý. Takým základným spoločným meno-
vateľom pre všetky zariadenia a zamestnancov je kvali-
ta poskytovaných služieb,“ konštatoval Martin Janoško. 
Ako dodal, o víťazovi rozhodnú spokojní návštevníci a 
zákazníci. V minulom ročníku bolo v ankete odovzda-
ných takmer 11-tisíc hlasov. Z priebežných výsledkov 
je už dnes jasné, že udelených hlasov bude oveľa viac.  

Medzi nomináciami nechýbajú ani ľudia, produk-
ty či zariadenia z Vysokých Tatier, a tak o priazeň 
návštevníkov bojujú Múzeum TANAPu Tatranská 
Lomnica i SKI Museum Tatranská Lomnica. Medzi 
ubytovacími zaradeniami lomnický Grandhotel či 
Hotel Solisko na Štrbskom Plese. V gastronómii za-

stupuje Tatrancov Pizza & Pasta z Tatranskej Lomnice 
a zo Štrbského Plesa Koliba hotela Patria a Al Lago 
hotela Solisko, ktoré má horúce želiezko v ohni aj 
pri nomináciách na NAJ kuchára v osobe Martina 
Kurhajca. Medzi kandidátmi na najlepšieho kuliná-
ra je potom ešte Pavol Čunočka z Grandhotela Starý 
Smokovec a Ján Michlík z Hotela Kontakt Wellness 
Stará Lesná. O titul NAJ kaviarne sa pobijú Kaviareň 
DEDO sídliaca na Lomnickom štíte a Café Hopfner 
zo Starého Smokovca. V kategórii venovanej ľuďom 
za barovým pultom sa objavil Štefan Kaprál z Ho-
tela Patria a Miloš Červienka z Hotela FIS (obaja 
Štrbské Pleso). O ocenenie NAJ informačné zaria-
denie CR bojuje Tatranská informačná kancelária. 

Osobnosti a produkty vyberie porota: Nomi-
novaných v kategóriách osobnosť a produkt CR 
zhodnotí odborná porota. Osobnosti sú nomino-
vané v oblastiach – celoživotný prínos v oblasti CR, 
rozvoj cestovného ruchu v samospráve, vzdeláva-
nie a podnikanie v CR. O titul NAJ produkt CR 
2015 súperí spolu pätnásť produktov a medzi nimi 
aj celoročný projekt Združenia CR Vysoké Tatry 
a miestnych športových klubov - Tatry v pohybe. 

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 
28. januára 2016 na medzinárodnej výstave ces-
tovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo 
v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.  (ija)

PREŠOV/VYSOKÉ TATRY – Ešte do 14. januára môžete svojím hlasom ovplyvniť voľbu najlepších zariadení a zamestnan-
cov cestovného ruchu (CR) v Prešovskom kraji. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska 
ešte  v polovici decembra minulého roka vyhlásila druhý ročník ocenenia Najlepší v CR Prešovského kraja, ktorého 
poslaním je motivovať ľudí pôsobiacich v tomto odvetví. Zatiaľ čo o najlepších osobnostiach a produktoch rozhodne 
odborná porota, najlepšie zariadenia a zamestnanci si zmerajú sily v on-line hlasovaní. Nominácie na ocenenia mohli 
zasielať odborníci a široká verejnosť od 1. do 30. novembra 2015.

VYSOKÉ TATRY – Hoci povestné zlaté týždne, keď Tatry zaplnili bohatí Rusi, ktorí 
počas zimnej dovolenky dokázali utratiť kopy peňazí, sú zrejme už nenávratne 
preč, hotelieri ani prevádzkovatelia služieb sa cez vianočné a novoročné sviatky 
na nezáujem návštevníkov sťažovať nemohli. „Silvestrovské pobyty vyťažili 
kapacity na takmer sto percent. Lyžiarske strediská praskali vo švíkoch, Hrebienok 
sa premenil na Karlov most a v popradskom aquaparku sa lúčili so starým rokom aj 
hostia z Grécka či Uzbekistanu,“ zhodnotila tohtoročné sviatky výkonná riaditeľka 
oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR RVT) Lenka 
Maťašovská.

Sviatkovať na horách chce z 
roka na rok čoraz viac ľudí, kým 
ešte pred niekoľkými rokmi boli 
ubytovacie zariadenia v období 
Vianoc obsadené na maximálne 
30 percent, teraz to bolo už od 
60 do 75 percent. „Silvestrovské 
pobyty vyťažili naše kapacity v 
priemere na vyše 90 percent, pri-

čom bolo veľa zariadení, ktoré 
potvrdili až stopercentnú obsade-
nosť. Hotely, ale aj penzióny a pri-
váty hodnotia pobyty cez vianočné 
sviatky a na Silvestra lepšie ako v 
minulom roku. Zároveň si všetci 
prajú, keby takýchto týždňov bolo 
počas roka čo najviac,“ skonšta-
tovala Lucia Dubielová, výkonná 

riaditeľka Združenia cestovného 
ruchu Vysoké Tatry. 

Míňať do Tatier prišli už tradič-
ne najmä Slováci, počas Silvestra 
však bolo hojne počuť i poľštinu, 
češtinu, ale aj maďarčinu či nem-
činu. „Viac ako 60 percent klien-
tov v ubytovacích zariadeniach 
bolo domácich a zvyšok tvorili 
zahraniční návštevníci,“ doplnila 
Maťašovská. Na tatranských sva-
hoch bolo možné vo väčšej miere 
podľa jej slov stretnúť aj hostí z 
Veľkej Británie a úplným prekva-
pením boli Rumuni. „Tých sme v 
minulosti v tomto termíne nemali. 
Prichádzali do našich veľhôr až v 

(pokračovanie na str. 9)

Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry prostred-
níctvom Tatranského dvojtýždenníka vyzýva 
predstaviteľov inštitúcií, organizácií a občianskych 
združení, obyvateľov Vysokých Tatier i tých, kto-
rým Vysoké Tatry prirástli k srdcu a sledujú dianie 
v nich, aby predložili návrhy 
na nominácie jednotlivcov 
alebo kolektívov, ktorým 
by mali byť udelené výročné ceny mesta Vysoké 
Tatry. 

Ocenení môžu byť nielen obyvatelia mesta, ale 
aj osoby, ktoré sa významným spôsobom priči-
nili o rozvoj mesta a jeho propagáciu doma aj v 
zahraničí, či kolektívy alebo inštitúcie sídliace vo 

Vysokých Tatrách. 
Už po šestnástykrát sa môžete aj vy podieľať na 

udelení Ceny mesta za celoživotnú a dlhoročnú 
prácu v prospech mesta a Ceny primátora za do-
siahnuté výsledky či prácu vykonanú v prospech 

mesta počas uplynulého 
roka. Prejavom ocenenia dl-
horočného angažovania sa 

pri rozvoji tatranského športu je slávnostné uve-
denie do Tatranskej športovej siene slávy. 

Návrhy nominácií posielajte do 20. januára 2016 
na adresu: Tatranský dvojtýždenník, Starý Smo-
kovec 1, 062 01, Vysoké Tatry alebo na mailovú 
adresu: ingrid.janigova@vysoketatry.sk.  (red.)

VÝZVA
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Tatrancov je už len tesne nad štyritisíc

Ešte pred vianočnými sviatkami 
vycestovali zástupcovia Vysokých 
Tatier a Popradu do českej met-
ropoly na rokovanie so superví-
zorom pražskej Lucerny, bývalým 
slovenským ministrom kultúry 
Ladislavom Snopkom. „Keďže Deň 
Vysokých Tatier, ktorý bol v Prahe 
minulý rok, mal celkom dobrý ohlas 
a bol oň záujem nielen zo strany od-
bornej, ale i laickej verejnosti, radi 
by sme niečo podobné zopakovali. 
Dohodli sme sa s mestom Poprad, 
že teraz by ono bolo iniciátorom 
tejto akcie, samozrejme, my bude-
me radi participovať. Spoločne s 
popradským viceprimátorom sme si 
prezreli priestory, sú tam možnosti 
rôznych výstav, takisto i premieta-
nia filmov, dosť priestoru je aj na 
besedy, či nejaké rokovania alebo 
stretnutia odbornej verejnosti, av-
šak o tom, v akom rozsahu a kde to 
nakoniec bude, rozhodne definitív-
ne Poprad podľa toho, koľko to bude 
stáť. Myslím si, že toto prepojenie s 
podhorím je dobré, pretože existo-
vať jeden bez druhého je hlavne pre 
cestovný ruch nepredstaviteľné. Nie 
nadarmo sa hovorí, že bránou do 
Vysokých Tatier je Poprad,“ pove-
dal po návrate z českej metropoly 
primátor mesta Vysoké Tatry Ján 
Mokoš. 

Hneď na druhý deň vymenil 
Prahu za Pardubice, kde pokračo-
val v rokovaniach s primátorom 
partnerského mesta Martinom 
Charvátom. „Pracujeme na tom, 
aby sme vytypovali oblasti možnej 
spolupráce. Podľa môjho názoru 
by sme sa mali prioritne zamerať 
na cestovný ruch, pretože v tejto 
situácii, ktorá dnes panuje vo svete, 
nielen Česi začínajú viac chodiť do 
Tatier. Okrem propagácie by sme 
mohli spolupracovať aj v oblasti 
projektov Európskej únie,“ načrtol 
možnosti Mokoš. 

Nielen plán svojich aktivít na rok 
2016 predstavila Krajská organi-
zácia cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska na de-
cembrovom zasadnutí valného 
zhromaždenia v metropole Šari-
ša. „Najdôležitejším bodom bolo 
schvaľovanie rozpočtu. Pre nás je 
podstatné, že princíp rozdeľovania 
finančných prostriedkov ostal za-
chovaný, takže to, čo dávame ako 
oblastná organizácia cestovného 
ruchu (OOCR) do KOCR ako člen-
ský príspevok, sa nám vracia a z 
prípadného príspevku od štátu ide 
päťdesiat percent do OOCR,“ kon-
štatoval primátor Mokoš, ktorý je 
zároveň predsedom Predstaven-
stva OOCR Región Vysoké Tatry. 
Časť peňazí z rozpočtu KOCR po-
užije Región aj na podporu TATRY 
Card či posilnenie dopravy počas 
letných mesiacov.   (pet)

14 DNÍ PRIMÁTORA

VYSOKÉ TATRY – A zasa môžeme len konštatovať, že je nás menej. Ani za uplynu-
lých dvanásť mesiacov sa neudialo nič, čo by zvrátilo dlhodobo nepriaznivý pokles 
počtu trvalo žijúcich obyvateľov na území mesta. Ku koncu decembra 2014 evido-
vala tatranská matrika 4 068 obyvateľov ale k prvému dňu aktuálneho roka je to 
už o 35 menej. V tatranských rodinách sa narodilo 25 detí, čo je síce viac ako vlani, 
ale aj tak je to stále pod priemer za posledných deväť rokov, kým v posledných 
rokoch totiž zvyklo prísť na svet okolo tridsať detí. 

Na poslednej ceste odpre-
vadili rodiny a priatelia 49 
obyvateľov Vysokých Tatier. 

Na trvalý pobyt sa prihlási-
lo 51 ľudí, ale opäť bolo viac 
tých, ktorí sa odhlásili. Pre 
prehľadnejšie zobrazenie sme 
pripravili tabuľku základných 
demografických ukazovate-
ľov za posledných deväť rokov. 

Z pohľadu situovania obyva-
teľov do mestských častí je stále 
najľudnatejšou Tatranská Lom-
nica s 1 328 obyvateľmi, za ňou 
nasleduje Dolný Smokovec so 
736 a Nový Smokovec s 491 oby-
vateľmi. Vo Vyšných Hágoch má 
trvalé bydlisko 389 obyvateľov, 
v Tatranskej Kotline ich je 244, 

nasleduje Tatranská Polianka 
so 190 obyvateľmi. Nad hrani-
cou stovky sú ešte svorne Horný 
Smokovec (129) a Nová Polianka 
(129), Tatranské Matliare (102). 
Tatranské Zruby hlásia 77 obyva-
teľov a 47 ich je v Starom Smo-

kovci, Podbanské (43), Štrbské 
Pleso (28). Tradične najmenej 
obyvateľov majú Kežmarské Žľa-
by (11) a Tatranská Lesná (16). 

Matričný úrad eviduje aj 73 
obyvateľov, ktorí si píšu tr-
valé bydlisko mesto Vysoké 
Tatry. „Nie sú to však klasic-
kí bezdomovci, väčšinou ide o 
ľudí, ktorým bol trvalý pobyt 
zrušený novými majiteľmi ne-
hnuteľností alebo rodinnými 
príslušníkmi,“ vysvetlila mat-
rikárka Lenka Hurajtová  (ija)

Rok počet obyvateľov prisťahovaní odsťahovaní narodení zosnulí

2015 4 034 51 74 25 49

2014 4 068 64 103 17 32

2013 4 107 43 87 29 31

2012 4 143 69 83 31 38

2011 4 157 34 96 35 57

2010 4 227 37 116 30 50

2009 4 365 65 100 33 47

2008 4 365 57 169 30 47

2007 4 523 48 138 31 45

Vily Ilona a Flóra sa slávnostného 
znovuotvorenia dočkajú už v stredu
STARÝ SMOKOVEC – Už budúcu stredu sa dočkáme slávnostného otvorenia dvoch 
historických víl – kultúrnych pamiatok, ktoré v uplynulých mesiacoch prešli re-
konštrukciou. Mesto Vysoké Tatry ešte v roku 2013 získalo financie z eurofondov 
na ich obnovu. V nasledujúcom roku, v napätom časovom priestore prebehla 
rekonštrukcia pod dohľadom pamiatkarov a dnes sú Vila Flóra i Vila Ilona stojace 
v centre Starého Smokovca opäť v dobrej kondícii.  

Vila Ilona nebude sprístupnená 
verejnosti a slúžiť bude na reprezen-
tačné účely radnice. Podľa toho aj 
boli vnútorné priestory objektu za-
riadené. „Využívať sa bude na prijatia 
vzácnych návštev, ale aj na školenia. 
Na prvom poschodí sú dve konferenč-
né miestnosti. Jedna väčšia pre dvad-
sať ľudí, do druhej sa zmestí zhruba 
polovica. Okrem toho je tam malá 
kancelária s technickým zabezpeče-
ním, sociálne zariadenia aj s bezbarié-
rovým prístupom a kuchynka, v ktorej 
je možné prichystať malé občerstvenie. 
Na druhom podlaží sú zariadené dva 
samostatné priestory, ktoré slúžia ako 
zázemie  pre  účastníkov školenia a 
návštevy,“ uviedol Jozef Gál, vedú-
ci oddelenia investičnej činnosti, 
opráv a údržby mesta Vysoké Tatry.     

Vila Flóra sa vráti k pôvodnému 
účelu a po tri a polročnej odmlke, 
kedy sa tu naposledy uskutočnila 
posledná výstava, budú tieto priesto-
ry opäť dýchať umením. „Teším sa, 
že tento rok môžeme odštartovať 
otvorením novozrekonštruovaných 
priestorov Mestskej výstavnej siene 
Vila Flóra. Táto sieň patrí pod správu 
Mestského kultúrneho a osvetového 
strediska, ktoré bolo založené v súvis-

losti s projektom, pretože len takýto 
typ organizácie sa mohol uchádzať 
o finančné prostriedky. Je potrebné 
hneď na úvod poznamenať, že tento 
mestský subjekt nebude mať profesi-
onálnych pracovníkov. Uzavrú sa len 
zmluvy na dohody s personálom, kto-
rý bude zabezpečovať chod objektu, 
ako je upratovanie, predaj vstupeniek 
a celkový dohľad nad priestormi,“ 
uviedol Ján Bendík, vedúci oddelenia 
kultúry a športu mesta Vysoké Tatry. 

Kurátorsky všetky výstavy bude 
zabezpečovať Tatranská galéria 
(TG) Poprad. Zatiaľ čo v horných 
priestoroch bude umiestnená stála 
expozícia, na prízemí sa počas roka 
vystrieda päť výstav. Návrat tejto 
významnej umeleckej inštitúcie späť 
do Tatier je viac ako symbolický.   

„Pred 55 rokmi vznikla TG na pôde 
Vysokých Tatier, a to predovšetkým 
vďaka umelcom, ktorí ich maľovali. 
Vždy tu mala svoje miesto až do roku 
1996, kedy sme prišli o krásnu výstav-
nú sieň na Peknej vyhliadke. Potom 
sme sporadicky využívali Vilu Flóra i 
Vilu Alica. Keď som nastúpila do TG 
v roku 1997, dohodla som sa vtedaj-
ším vedením Tatranského kultúrneho 
strediska, kde v tom čase pôsobila 

Oľga Chalúpková, na využívaní tohto 
priestoru na výstavnú činnosť na zhru-
ba šesť rokov. Pred desiatimi rokmi ma 
prizval primátor mesta Ján Mokoš na 
konzultácie, keď sa plánoval projekt 
rekonštrukcie a ja si ho vážim, že sa 
rozhodol zachovať pôvodnú funkciu 
tohto objektu,“ netajila spokojnosť 
Anna Ondrušeková, riaditeľka TG.   

Podrobné informácie o prvej vý-
stave, ktorej vernisáž sa uskutoční už 
13. januára o 16.00 hodine sa dočítate 
na strane 5 v rubrike Avizujeme. Stála 
expozícia bude umiestnená v podkro-
ví. „Tešíme sa, že môžeme využiť náš 
plný depozit diel s tatranskou temati-
kou - od tých najstarších vecí z polovi-
ce 19. storočia, ktorými disponujeme, 
až po súčasné veľmi zaujímavé inšta-
lácie. A aj keď dnešní umelci trošku 
prestali s touto témou korešpondovať, 
opätovne nachádzame u renomova-
ných umelcov diela, ktoré znázorňu-
jú Tatry,“ prezrádza Ondrušeková. 

Na prízemí Vily Flóra sa však 
ráta ešte s jednou expozíciou, kto-
rá tam mala stabilné miesto pred 
rekonštrukciou, a to je Športová 
sieň slávy mesta Vysoké Tatry. Tá 
sa v novom šate čoskoro taktiež 
vráti späť. „V takej podobe, ako bola 
vytvorená pred rokmi, už nezodpo-
vedá dnešným dizajnovým požia-
davkám. Preto sme sa rozhodli to 
neuponáhľať, nanovo ju pripraviť 
a v priebehu roka ju sprístupníme,“ 
prisľúbil Bendík na záver. (ija) 
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Železnice stopnú IC vlaky
BRATISLAVA/VYSOKÉ TATRY – InterCity vlaky, ktoré pendlujú medzi Košicami 
a Bratislavou končia! Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ešte v decembri 
ohlásila, že od 18. januára zastaví ich prevádzku. Dôvodom má byť situácia na 
trhu komerčnej železničnej dopravy.

Podľa slov hovorkyne ZSSK 
Jany Morháčovej spoločnosť ne-
dokáže naplniť očakávania akcio-
nára pre rok 2016 a vymazať stra-
tu, ktorú tieto vlaky produkujú. 
„Ekonomická kondícia InterCity 
vlakov sa tri roky systematicky 
zlepšovala, stratu sme každoročne 
radikálne znižovali. Po príchode 
konkurencie počet cestujúcich kle-
sol. Nedokážeme tak dostať tieto 
vlaky do kladných čísiel,“ odôvod-
nil rozhodnutie ZSSK jej generál-
ny riaditeľ Pavol Gábor. Vozne aj 
personál z týchto vlakov plánuje 
spoločnosť použiť na zlepšenie 
úrovne cestovania a služieb v 

rýchlikoch na rôznych trasách v 
rámci celého Slovenska.

Radikálne rozhodnutie ZSSK 
stopnúť IC vlaky je výsledkom 
sporu, ktorý mali medzi sebou 
štátne železnice a súkromný pre-
pravca RegioJet. Ten dokonca ešte 
v novembri vyhlásil, že svoje žlté 
súpravy na trase medzi Bratislavou 
a Košicami prestane vypravovať. 
Dôvodom takéhoto kroku malo byť 
podľa slov majiteľa firmy Radima 
Jančuru to, že ministerstvo dopravy 
nerobí nič so stratovými IC vlakmi 
štátneho dopravcu a snaží sa nimi 
cielene vytlačiť konkurujúci Regio-
Jet z trhu. Svoj názor však súkrom-

ník zmenil po tom, čo ZSSK kon-
com minulého roka ohlásila, že IC 
vlaky pendlujúce medzi hlavným 
mestom a metropolou východu 
stiahne. ,,Oznámené rozhodnu-
tie považujeme za zodpovedné a 
správne, najmä z pohľadu súťaž-
ného práva a rozvoja férových pod-
mienok v podnikaní na železnici,“ 
tlmočil názor dopravcu hovorca 
RegioJetu Aleš Ondrůj.

Cestujúci vraj neostanú „na-
hratí“, spoločnosť totiž podľa 
jeho slov pripravuje na trase 
medzi Bratislavou a Košicami 
na prevádzku až trinásť vozňo-
vých súprav, čo znamená viac 
ako dvojnásobnú kapacitu oproti 
tomu, čo doposiaľ na tejto trati 
ponúkali všetky komerčné vlaky 
oboch dopravcov dokopy. Ak by 
navýšenie súprav nestačilo, Re-
gioJet je dokonca ochotný zvýšiť 
počet spojov z troch až na šesť 
denne v oboch smeroch.   (pet)

Iba za posledný polrok prijali skoro šesťsto podnetov
POPRAD/VYSOKÉ TATRY – Hoci štát už uplietol na tzv. šmejdov bič, aj tak sa ich 
celkom nedokázal zbaviť. Dokazuje to aj takmer šesťsto podnetov, s ktorými sa 
iba za posledných šesť mesiacov obrátili seniori na svojho ombudsmana.

„Sú dni, keď je aj štrnásť, pät-
násť podnetov, či už telefonicky na 
bezplatnej linke, ale aj elektronicky 
alebo písomne,“ konštatuje Mi-
chal Fáber, predseda Spoločnosti 
ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad, ktorá ešte predvlani pod 
Tatrami rozbehla projekt Senior 
Ombudsman – celoslovenská 
sieť. Hoci bol pôvodne zameraný 
najmä na región Prešovského sa-
mosprávneho kraja, poradenstvo 

využili aj seniori z ostatných kútov 
Slovenska, ďalšiu pobočku sa im 
medzitým podarilo otvoriť v Bra-
tislave. 

„Na základe najčastejšie sa opa-
kujúcich podnetov sme vytypovali 
najproblematickejšie oblasti, kto-
ré trápia seniorov. Okrem majet-
kových sporov sú to dlhy, keďže 
slovenskí dôchodcovia sú naozaj 
veľmi zadlžení a v okamihu, keď 
človek začne dostávať pravidelný 

dôchodok, tak ten exekútor má na 
čo siahnuť a vtedy sa vynárajú aj 
rôzne resty z minulosti. Treťou veľ-
mi problematickou oblasťou, ktorú 
stále riešime a upozorňujeme na 
to aj rôzne kontrolné inštitúcie, je 
energetika. Hoci podľa smernice 
EÚ by sa podomovým predajom 
zmluvy na dodávku energií vôbec 
nemali uzatvárať, na Slovensku 
sa to deje, a práve títo podomo-
ví predajcovia dostávajú seniorov 
do stresových situácií a oni potom 
podpisujú zmluvy, z ktorých sa im 
len ťažko dostáva,“ konkretizuje 

Petra Vargová Čakovská zo S.O.S. 
Pomôcť seniorom vyvarovať sa ta-
kýchto situácií majú aj prednášky, 
semináre či vzdelávacie manuály, 
ktoré chce spoločnosť postupne 
distribuovať po celom Slovensku. 
„Teší nás, že už aj samotní seniori 
si nás pozývajú na svoje akcie, chcú 
vedieť, ako sa majú brániť voči ne-
kalým praktikám,“ vraví Vargová 
Čakovská. 

Slovenským projektom sa do-
konca inšpirovali aj u našich zá-
padných susedov. „Vidíme v tom 
veľký význam, lebo neseriózni pre-
dajcovia svoje praktiky, ktoré im 
napríklad zakážu v Čechách, pre-
súvajú veľmi často na Slovensko, 
takže vieme si tie informácie rýchlo 
vymieňať a v rámci webstránok 
a iných komunikačných kanálov 
aj našich spotrebiteľov pred nimi 
varovať,“ pochvaľuje si Vargová 
Čakovská. V pláne majú podľa 
jej slov rozšíriť ochranu seniorov 
aj na ostatné krajiny V4, keďže 
dianie na spotrebiteľských trhoch 
je tam veľmi podobné. Ak sa im 
podarí získať ďalšiu finančnú pod-
poru z ministerstva zahraničných 
vecí, taktiež by chceli rozšíriť svoje 
pobočky aj do ostatných krajov na 
Slovensku. V súvislosti s podomo-
vým predajom sa chystajú posilniť 
i spoluprácu s bytovými druž-
stvami. „Tiež by sme chceli, aby 
sa propagačné akcie ohlasovali na 
mestskom úrade, prípadne docieliť, 
aby mestské a obecné úrady takéto 
akcie na svojom území zakázali,“ 
dodáva Vargová Čakovská.   (pet)

ŠTRBSKÉ PLESO –  Decembrové zasadnutie Valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Región Vysoké Tatry (OOCR RVT) neprinieslo žiadne zmeny v jej vedení. Na čele predstavenstva ostáva  
primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, výkonnou riaditeľkou bude i naďalej Lenka Maťašovská.

Región Vysoké Tatry bilancoval prvé štyri roky

„Uplynulé štyri roky boli ťažké, veľmi veľa vecí 
sme sa museli učiť. Možno nie všetko, čo sme re-
alizovali, bolo správne, no ako sa hovorí, človek, 
ktorý nerobí, nerobí ani chyby, a z tých našich 
sme sa poučili. Sme stále jednou z najväčších a 
najsilnejších OOCR v rámci Slovenska,“ skon-
štatovala Maťašovská. Medzi najúspešnejšie 
projekty OOCR RVT podľa nej patrí spustenie 
leteckej linky Poprad – Londýn v roku 2014, 
ktorej vyťaženosť v letných mesiacoch dosaho-
vala viac ako 90 percent, počas zimy sa zasa aj 
vďaka peniazom OOCR RVT podarilo rozlietať 
Rigu i  Varšavu. 

Od roku 2011, kedy OOCR RVT vznikla, 
rozpočet podľa Maťašovskej rástol, tento rok 
sa samosprávy a podnikateľské subjekty na jej 
chod poskladali sumou 960-tisíc eur. „Opäť 
sme zachovali princíp, že 50 percent sumy zložili 
samosprávy, pričom ide o finančné prostriedky 
vybrané na dani z ubytovania, druhú polovicu 
poskytli podnikateľské subjekty,“ ozrejmila Ma-

ťašovská. Najvyšším členským prispelo rovnako 
ako po minulé roky mesto Vysoké Tatry, a to 
sumou 270-tisíc eur. Obec Štrba dala niečo cez 
158-tisíc eur. „Teší nás, že tento rok Združenie 
cestovného ruchu Vysoké Tatry zložilo podstat-
ne vyššie členské, a to 130-tisíc eur, rovnako aj 
mesto Poprad prispelo do rozpočtu na rok 2016 
sumou 60-tisíc eur, čo je raz toľko ako poskytlo 
na rok 2015,“ zdôraznila Maťašovská. Zvy-
šok doložili Tatry mountain resorts (TMR) a  
AquaCity Poprad. Ak by organizácia splnila 
všetky podmienky, od štátu by mohla získať aj 
príspevok až na úrovni 90 percent z vybraných 
prostriedkov, čo by znamenalo, že jej rozpočet 
sa vyšplhá na približne 1,8 milióna eur.

Okrem viacerých tradičných veľkých podujatí 
OOCR RVT tento rok podporí aj ďalšie projek-
ty, medzi nimi i Tatranský ľadový dóm na Hre-
bienku. „Zamerať by sme sa chceli na bežecké 
trate, zveľadenie infraštruktúry okolia, vytvore-
nie nových produktov, ale aj na regionálnu kartu. 

Opäť budeme v spolupráci s krajskou organizáci-
ou cestovného ruchu financovať posilnenie spo-
jov električky i zubačky počas letnej sezóny,“ pri-
blížila plány organizácie Maťašovská. Peniaze 
pôjdu tiež na správu mobilnej aplikácie, ktorá 
návštevníkom Vysokých Tatier ponúka všetky 
dôležité informácie o ubytovaní, gastronómii i 
prevádzke lanoviek, ďalej na infocesty, veľtrhy, 
prezentácie či propagačné materiály. 

Do budúcna OOCR RVT nevylučuje ani fú-
ziu s OOCR Vysoké Tatry – Podhorie. „Máme 
veľmi veľa spoločných projektov, no možno už 
dozrel čas na to, aby sme sa spojili,“ pozname-
nala výkonná riaditeľka. Diskusiu medzi oboma 
organizáciami dokonca označila za jeden z vý-
znamných krokov uplynulého obdobia. „Mali by 
sme väčší zásah, väčší rozmer, viac prenocovaní, 
bolo by možné realizovať ďalšie projekty. Výška 
vybratej dane je u nich okolo 50-tisíc eur, čo nie 
je málo, ak by sme sa spojili, spoločne vieme do-
siahnuť aj viac financií od štátu a realizovať ďal-
šie aktivity. Uvedomujeme si, že Tatry potrebujú 
podhorie a naopak. Ľudia sú ubytovaní aj tam 
a ak tam chodia na dovolenku, tak hlavne kvôli 
horám,“ dodala Maťašovská.         (pet, red.)
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  Hneď tri výstavy ponúkne 
starosmokovecká Vila Flóra, kto-
rú sa po kompletnej rekonštruk-
cii chystajú slávnostne otvoriť už 
na budúcu stredu. Okrem stálej 
expozície diel slovenských a čes-
kých autorov s tematikou Tatier 
od polovice 19. storočia až po 
súčasnosť, ktoré pochádzajú zo 
zbierok Tatranskej galérie a sú za-
strešené pod súborným názvom 
Tatry v umení, sa vo výstavných 
priestoroch jednej z najstarších 
stavieb vo Vysokých Tatrách mô-
žete zoznámiť aj s tvorbou dvoch 
predstaviteľov súčasnej ume-
leckej fotografie. Robo Kočan a 
Jozef Česla návštevníkom Vily 
Flóra predstavia Tatry inak – tak, 
ako ich vidia svojimi očami. Tro-
jicu aktuálnych výstav uzavrie 
Kabinet kuriozít, ktorý ponúk-
ne tatranské predmety z rôznych 
období zo zbierok súkromných 
zberateľov. Spoločná vernisáž je 
naplánovaná na 16.00 hodinu. 
Vstup je voľný. 

  Obľúbené skialpinistické 
preteky Skialp Grand Tour na-
hradí tento rok Vertical Grand 
Tour. Už na budúcu sobotu sa 
za svetla čeloviek na štart 4,5 ki-
lometra dlhej trate z Tatranskej 
Lomnice na Skalnaté pleso po-
stavia nielen skialpinisti, ale po 
prvýkrát spolu s nimi aj bežci a 
bežkári. Pre tých, čo si chcú za-
behnúť po zjazdovke, no na celú 
trasu si netrúfajú, je tu tretie 
kolo 3. ročníka Zimnej bežeckej 
série, ktoré štartuje o 16.30 ho-
dine pri údolnej stanici lanovky 
spolu s Vertical Grand Tour, av-
šak namiesto Skalnatého plesa je 
cieľ pretekov už na medzistanici 
Štart. Podrobnejšie informácie 
o oboch podujatiach nájdete na 
www.tatryvpohybe.sk, kde sa do 
11. januára môžete zaregistrovať 
on-line. 

  Ešte do konca januára máte 
príležitosť objavovať fotografiu 
od analógu via digitálne médium 
až po aplikácie v mobile a na in-
ternete prostredníctvom výberu 
z cyklov CD-Tom, Entries, Ja 
som! či lampyris_insanus, kto-
rých autorom je košický rodák 
Tomáš Agat Błoński. Premié-
rovú výstavu Domu fotografie v 
rámci projektu „– 1 = 20“ (rok 
do dvadsaťročnice) nájdete v 
priestoroch Tatranskej galérie 
v Poprade.   (pet)

AVIZUJEME

Pred záverom uplynulého roka si predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) uctili po 12-ty krát významné osobnosti regiónu. Medzi laureátmi najvyššieho 
ocenenia Ceny PSK a Ceny predsedu PSK bol aj chatár Peter Petras. Pocty sa mu do-
stalo za osobnú angažovanosť pri záchrane Rainerovej útulne, za aktívnu podporu 
cestovného ruchu a za propagáciu Vysokých Tatier. Jeho činnosť neostala bez povšim-
nutia ani v predchádzajúcich rokoch. V roku 2000 mu mesto Vysoké Tatry udelilo Cenu 
mesta. Pred dvoma rokmi získal ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského 
kraja za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu.          Foto: M. Maličký

Chorváti v Tatrách

Pri snehovom betleheme bolo opäť veselo

Slabá nádielka 
snehu sa poriadne 
zahrala s nervami 
chatára a to, že sa 
mu podarilo pri-
praviť betlehem 
načas, považuje 
za zázrak. „Ešte že 
som začal pred 15. 
decembrom, pre-
tože skúsenosti mi 
hovoria, že doteraz 
sa to tak skoro ne-
oplatilo, keďže sa 
sneh potom rozto-
pil. Tento rok som 
začal niekedy okolo 
8. decembra. Na-
skladali sme sneh z 
okolia, urobili sme 
korpus a dali sme 
to do drevených pa-
nelov. Všetko sme 
pozakrývali a zra-
zu prišiel odmäk. 
Pri následnom 
mraze som vyre-
zal interiér s tým, 
že je trochu užší, keďže sme mali 
málo snehu. Na aj napriek tomu 
sa mi celkom podaril, myslím, že 
je jeden z najkrajších,“ konštatuje 
Petras.  

Betlehem má na šírku 4,40 
metra, hĺbka snehového dielka 
je presne ako jeho výška 3 metre. 

Trojkráľové stretnutia na Starolesnianskej poľane sa v posledných rokoch stali bohato navštevované. Prvé roky, keď sa 
pri snehovom betleheme stretávali v komornej atmosfére len domáci, sú dávno preč. Dnes za Petrom Petrasom prichá-
dzajú ľudia z celého Slovenska i spoza hraníc, aby si spolu so svätou rodinkou vymodelovanou zo snehu vypočuli vinše 
koledníkov z folklórneho súboru z Lendaku a zaspievali si s Goralskou muzikou Zbuje pod taktovkou Dana Damera.  

„Na prelome apríla a mája sme 
využili pozvanie a pedagogický 
zbor lomnickej školy navštívil 
Osnovnu školu v Pokupsku, kde 
sme sa oboznámili s chorvátskym 
školským systémom a vymenili si 
pedagogické skúsenosti. Teraz ve-
rím, že po opätovaní stretnutia u 
nás vo Vysokých Tatrách, príde aj 
k výmenným pobytom žiakov, na 
ktoré sa veľmi tešíme,“ priblížila 
dôvod spolupráce Lucia Balogho-
vá, riaditeľka lomnickej školy.

Chorváti si pozreli školu, 
navštívili SKI Museum v Tat-
ranskej Lomnici, vyviezli sa 
lanovkou na Skalnaté pleso, či 
prešli sa po Štrbskom Plese. Za 

Hneď v prvý deň pobytu vo Vysokých Tatrách zavítala návšteva chorvátskych 
pedagógov na Mestský úrad v Starom Smokovci, kde ich prijal primátor mesta 
Ján Mokoš, ktorý takouto formou podporil družbu Základnej školy Tatranská 
Lomnica s jej chorvátskym partnerom z obce Pokupsko, nachádzajúcej sa neďa-
leko metropoly Záhreb.

históriou sa vybrali do Popradu, 
Levoče i Košíc. „Stretli sme sa tu 

s príjemnými ľuďmi a veľmi sa 
nám páči vo Vysokých Tatrách. 
Radi by sme doviezli naše deti k 
vám na lyžovačku a na oplátku 
pozývame tie vaše v lete k moru,“ 
konkretizovala možnosti spolu-
práce Štefica Facko Vrban, ria-
diteľka chorvátskej školy.     (ija)

Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš prisľúbil na stretnutí s chorvát-
skymi pedagógmi, že bude nápomocný pri budovaní priateľských vzťahov 
medzi základnými školami v Tatranskej Lomnici a Pokupsku.    Foto: ija      

Vďaka usilovnosti chatára sa ľu-
dia takto stretávajú už sedemnásť 
rokov a čo sa za tie roky zmeni-
lo? „Z koníčka sa stala povinnosť. 
Doteraz som to vždy robil z vlast-
nej vôle, ale ten stres z nedostatku 
snehu ma ubíja. Je ho tak málo, 
že som v časovom strese, či sa mi 

to podarí stihnúť alebo nie. Stále 
je to risk,“ zamýšľa sa Petras a 
svoje teórie rozvíja aj ďalej, keď 
hovorí, že by možno stálo za to 
zvážiť fakt, že by sa poposúvali 
mesiace, pretože snehová ná-
dielka poväčšine príde aj tak až 
po vianočných sviatkoch.    (ija) 
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Spolok spišských lekárov a lekárnikov vo Vysokých 
Tatrách a činnosť Dr. Michala Guhra

Významným členom spolku 
a neskorším predsedom, ktorý 
spojil spolkovú činnosť s Vysoký-
mi Tatrami bol Dr. Michal Guhr 
(1873 – 1933). Členom Spolku 
spišských lekárov a lekárnikov sa 
stal v roku 1900 a zakrátko aj čle-
nom jeho výboru. Svoje poznat-
ky z medicíny uverejnil v ročenke 
spolku v roku 1904 pod názvom 
Aplikácia slnečných kúpeľov na 
psoriasis vulgaris. V ňom sa za-
oberal najnovšími výsledkami 
výskumov v oblasti liečebného 
účinku slnečného žiarenia a svet-
loterapie. Dr. Guhr dal vyhotoviť 
presklené uzavreté drevené lôž-
ko, kde pacienta vystavoval sl-
nečnému žiareniu (v máji 1902). 
Teplota v kabíne dosiahla po 20 
minútach 500C. Opísal priebeh 
liečby a túto metódu odporúčal 
ako preventívnu.

Pri príležitosti 40. výročia 
vzniku sanatória v Tatranskej 
Polianke a zároveň 30. výročia 
lekárskej činnosti Dr. Michala 
Guhra sa 8. júla 1928 uskutočnilo 
v Tatranskej Polianke stretnutie 
Spolku spišských lekárov. Bolo 
to veľkolepé podujatie. Úvodnú 
reč mal predseda spolku Dr. Au-
gustín Szász, ktorý hovoril o zro-
de sanatória a usilovnej činnosti 
troch švagrov – Pavla Wesztera, 
Michala Guhra st. a Samuela Nit-
scha. Búrlivý potlesk sprevádzal 
aj ďalšieho rečníka – bývalého 
krompašského a v tom čase rož-
ňavského vrchného lekára Dr. 
Viliama Vadasa pripomínajúce-
ho osobnosť Dr. Michala Guhra, 
ktorý jubilantovi odovzdal peknú 
plaketu s nápisom Dr. Guhr Mi-
hálynak 30 éves orvosi műkö-
dése emlékére. 1897 – 1927 (Na 
pamiatku 30. ročnej lekárskej 
praxe Dr. Michala Guhra). Nasle-
dujúci rečník Dr. Pavol Kunsch 
pripomenul lekársku službu Dr. 
Michala Guhra a jeho vedec-
ký výskum. V českom jazyku sa 
srdečne prihovorila učiteľka z 
kežmarského gymnázia Valdi-
na Sekvantova a ďakovala aj za 
nemocné ženy. V mene Karpat-
ského spolku pozdravil jubilanta 
riaditeľ Mikuláš Fischer. Potom 

Z iniciatívy kežmarského lekára Dr. Gregora Tátraya ml., ktorý sa usiloval o 
znovuobnovenie myšlienky Dr. Daniela Fischera z roku 1732, poslala skupina 
spišských lekárov v roku 1863 výzvu svojim kolegom kvôli založeniu stavovského 
spolku. Prvej schôdze 1. októbra 1863 sa zúčastnilo 37 lekárov a lekárnikov. 
Veľkým úsilím župného lekára Dr. Fridricha Fleischera boli stanovy spolku schvá-
lené až 19. septembra 1867. Ustanovujúce valné zhromaždenie Spolku spišských 
lekárov a lekárnikov sa konalo 29. októbra 1867. 

sa ku gratuláciám pridali ďalší 
hostia. Univerzitný profesor Dr. 
Johann Bókay z Budapešti na 
margo Dr. Michala Guhra po-
vedal: „Dr. Guhr je nielen orna-
mentom a pyšným Spišiakom, 
ale je najmä lekárom lekárskeho 
stavu.“ Dr. Guhrovi blahoželal 
Dr. Alfonz Kiss v mene košických 
lekárov a Dr. Hugo Kalchbrenner 
za Spišský evanjelický mestský 
seniorát. Riaditeľ kežmarského 
gymnázia Karol Bruckner okrem 
iného skonštatoval, že kežmarské 
evanjelické lýceum je staroby-
lou matkou, a bolo tiež matkou 
Dr. Michalovi Guhrovi a je teraz 
zvlášť pyšné na svojho syna. Pri 
gratuláciách boli aj Andor Nit-
sch, šéflekár Dr. Mikuláš Szon-
tagh, no aj gerlachovský učiteľ 
Ondrej Varga, ktorý sa poďako-
val za obyvateľov Gerlachova. 
V mene obyvateľov Batizoviec 
hovoril farár Bertalan Fabry. 
Nechýbal ani priateľ Dr. Guhra 
profesor Július Hefty, redaktor 
spišských novín Artur Polnisch, 
Dr. Leo Goldmann, v mene za-
mestnancov sanatória Tatranskej 
Polianky sekretárka slečna Irena 
Mauerová, Dr. Anton Teschler 
a Dr. Vojtech Forberger. Svojim 

hosťom sa prihovoril aj oslávenec 
Dr. Michal Guhr. 

V snahe o propagáciu Vyso-
kých Tatier ako liečebného centra 
pripravili tatranskí lekári kvalitné 
prostredie pre organizovanie ve-
deckých konferencií s praktický-
mi ukážkami s domácou i zahra-
ničnou účasťou. Od roku 1929 sa 
začali v tatranských liečebniach 
konať „lekárske kurzy“ pod ná-
zvom „Praktický lekár“, ktoré sa 
tešili veľkej popularite. 

Prvý kurz sa konal od 19. do 
26. mája 1929 v Tatranskej Lom-
nici, v Starom Smokovci, Tatran-
skej Polianke a v Tatranských 
Matliaroch. Hlavnými organizá-
tormi boli predseda spolku Dr. 
Augustín Szász a tajomník Dr. 
Alfons Kiss. Zúčastnilo sa ho 
260 účastníkov rôznych národ-
ností, medzi ktorými bolo aj 77 
Nemcov, 23 Poliakov, 18 Maďa-
rov, 8 Rakúšanov, 4 Rumuni, 1 
Juhoslovan, 1 Holanďan, 21 Če-
chov, 28 Moravanov, 40 Slovákov, 
19 tatranských lekárov bez urče-
nia národnosti a 20 bližšie neur-
čených. V Tatranskej Polianke sa 
kurz konal v druhý deň v letnej 
kaviarni, kedy bol hostiteľom Dr. 
Michal Guhr. Účastníkov nielen 
privítal, ale informoval ich aj o 
prírodných krásach Tatranskej 
Polianky a jej okolia, no i svojich 
výskumoch týkajúcich sa Base-
dowovej choroby. Dr. Guhr sa 
prihovoril účastníkom aj na kon-
ci podujatia a vyzval k spolupráci 
Nemcov a Slovákov v znamení 

lásky k Vysokým Tatrám.
II. lekársky kurz prebiehal od 

7. do 12. júna 1930. Na ňom boli 
pripomenuté úspechy a práca Dr. 
Vojtecha Alexandra z Kežmarku 
a jeho výskum v oblasti röntge-
nológie. Prirodzená aktivita Dr. 
Guhra bola ocenená zvolením v 
roku 1930 za predsedu spolku. 

III. lekársky pokračovací kurz 
„Praktický lekár“ sa konal od 
24. do 28. mája 1931 pod pro-
tektorátom ministra verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy 
republiky Československej prof. 
Dr. Františka Spinu. Podujatia sa 
zúčastnili profesori lekárskych 
fakúlt z Berlína, Bratislavy, Bu-
dapešti, Krakova, Prahy, Viedne 
a Vroclavu. Témy prednášok boli 
rôznorodé. Účastníci sa zišli na 
zoznamovacom večierku v Gran-
dhoteli Praha v Tatranskej Lom-
nici. Každý rokovací deň sa konal 
na inom mieste – v Tatranských 
Matliaroch, v Starom Smokovci, 
v Tatranskej Polianke a v Novom 
Smokovci, kde si prezreli sanató-
riá, ale i detský domov v Dolnom 
Smokovci. Každé odpoludnie ich 
čakal program v podobe turistic-
kých ciest – prechádzka k vodo-
pádom, na Štrbské Pleso, na Po-
pradské pleso, na Sliezsky dom, 
ale i prechádzka k sanatóriu Dr. 
Opatrného.

IV. lekársky pokračovací kurz 
„Praktický lekár“ sa konal od 15. 
do 19. mája 1932. Účasť profe-
sorov sa rozrástla o univerzity 
v Brne, Lipsku, Lvove a Kiele. V 

Na fotke je pravdepodobne akcia z 8. júla 1928, kedy boli oslavy 40. výročia vzniku sanatória v Tat-
ranskej Polianke. Dr. Michal Guhr sedí na lavičke v strede, po jeho ľavej ruke je Dr. Szasz, druhé-
ho sa nepodarilo identifikovať a tretí je Dr. Szontagh ml.            Foto: arch. 
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Tatranskej Polianke v sanatóriu 
Dr. Guhra sa uskutočnil uvítací 
večer, no 17. mája sa tu konali 
aj prednášky a účastníci si pre-
zreli sanatórium. V rámci tohto 
podujatia sa konala 15. mája po-
poludní v Grandhoteli Praha v 
Tatranskej Lomnici slávnosť ve-
novaná Dr. Leopoldovi Teichne-
rovi, mestskému lekárovi z Kež-
marku, ktorý tu pôsobil 40 rokov.

Posledným podujatím, ktoré 
organizoval Dr. Guhr s ostatnými 
členmi Spolku spišských lekárov 
v Kežmarku, bol kurz „Praktic-
ký lekár“ od 3. do 8. júna 1933. 
Prednášali tu profesori z Halle, 
Prahy, Lipska, Lwowa, Košíc, 
Päťkostolia, Budapešti a Vrocla-
vu. Dňa 6. júna sa v sanatóriu v 
Tatranskej Polianke konala sláv-
nostná večera. Zaujímavé je, že 
počas týchto podujatí so svojimi 
poznatkami nevystupovali tat-
ranskí a podtatranskí lekári. Iba 
kúpeľní lekári prezentovali svoje 
sanatória. 

Smrť Dr. Guhra zasiahla aj rady 
lekárov a členov Spolku spišských 
lekárov, ktorí dali zhotoviť smú-
točné parte. V ňom vyzdvihli 
priekopnícku prácu Dr. Guhra 
v oblasti Basedowovej choroby, 
bronchiálnej astmy a lupienky. 
Jeho práca bola trvalým príno-
som pre lekársku vedu a zmierni-
la utrpenie ľudstva. Pripomenuli, 
že dal spolku nový život a vytvo-
ril mimoriadnu víziu činnosti 
spolku. Svojim kolegom bol dob-
rým a užitočným vzorom. 

Kurzy lekárov v Tatrách boli 
usporadúvané aj po smrti Dr. Mi-
chala Guhra. VI. lekársky pokra-
čovací kurz „Praktický lekár“ sa 
konal 19. až 24. mája 1934, VII. 
– 8. až 13. júna 1935 a VIII. – 31. 
mája až 4. júna 1936. Tradičnými 
miestami boli liečebne v Tatran-
skej Polianke, Starom a Novom 
Smokovci, v Tatranskej Lomnici, 
v Tatranských Matliaroch.

Veľkou túžbou Dr. Guhra bolo 
zriadenie základiny, z ktorej by 
pomáhal mnohým chudobným 
medikom. Po jeho smrti sa tejto 
myšlienky ujal Spolok spišských 
lekárov a lekárnikov. Základina 
rástla z väčších či menších fi-
nančných príspevkov, uložených 
na dobrý úrok. Rôzni umelci 
usporadúvali v Tatranskej Polian-
ke koncerty a zisk venovali fon-
du. Vďaka základine sa mnohým 
chudobným medikom uľahčilo 
štúdium, ba viacerí sa dostali aj 
do zahraničia na odborné stáže.

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
Štátny archív v Prešove, 

pracovisko Archív Poprad

Marián Šajnoha: 
Žilo sa mi s tým náramne dobre!
Ešte na sklonku starého roka sa na pulty kníhkupectiev dostala malá autobio-
grafia o Mariánovi Šajnohovi, známom slovenskom horolezcovi a účastníkovi 
mnohých medzinárodných horolezeckých expedícií, v ktorej opisuje svoju 
životnú cestu v náručí hôr. 

Rodák z Hnúšte v nej spomína 
nielen na svoje lezecké začiatky, 
prvé dotyky s tatranskými stena-
mi, ale i himalájskymi velikánmi 
či ozajstné priateľstvá na lane, 
ktoré boli pre celé generácie lez-
cov niečím posvätným. 

Knižku s príznačným názvom 
Diagnóza: Horolezec otvára in-
terview vytvorené z dvoch rozho-
vorov, ktorými si časopisy Krásy 
Slovenska a Jamesák v roku 2009 
pripomenuli Šajnohovu sedem-
desiatku. V nich opísal nielen 
svoju cestu k lezeniu, ale zaspo-
mínal si aj na zlomové momenty 
vo svojej horolezeckej kariére či 
okamih, ktorý ho priam raketo-
vou rýchlosťou  katapultoval od 
atletiky k horolezeckému lanu. 
„Všetko sa skončilo, keď 
sa mi dostala do rúk kni-
ha Gastona Rébuffata 
Hviezdy a búrky. Zhltol 
som ju na jeden dúšok, 
úplne ma strhla a bolo 
rozhodnuté. Vtedy som 
sa intenzívne pohyboval 
v spoločnosti mladých 
výtvarníkov a spisovate-
ľov a keď som tam ozná-
mil, že sa mienim stať ho-
rolezcom, dostali záchvat 
smiechu,“ vrátil sa v spo-
mienkach k zásadnému 
životnému rozhodnutiu 
Šajnoha. Vtedy dvadsať-
ročný mladík netušil, že 
sa lezeniu upíše na viac 
ako polstoročie. Zrejme 
by ani neuveril, keby 
mu v tých časoch niekto 
povedal, že sa raz pozrie 
do veľkých kopcov, do-
konca aj ako vedúci ex-
pedícií, alebo bude stáť 
na čele JAMESu či ako inštruk-
tor zasvätí do tajov tohto športu 
stovky budúcich lezcov. 

Rozhovor je nielen sondou do 
jeho lezeckých úspechov, ale i su-
márom jeho názorov a postojov 
– a to nielen na dianie a smero-
vanie Slovenského horolezecké-
ho spolku JAMES, ale aj celého 
lezeckého športu. 

Najrozsiahlejšiu časť knihy 
tvorí publicistika, ktorá obsahu-
je výber autorových článkov, ale 
aj doposiaľ neuverejnené texty 
predovšetkým o JAMESe a ho-

rolezectve. Tie dopĺňajú jeho po-
strehy, zamyslenia i spomienky 
na najmenšie a najväčšie veľhory 
sveta – Tatry a Himaláje. 

Záver knihy Šajnoha osviežil 
svojimi horolezeckými etuda-
mi, v ktorých ponúka príbehy a 
zážitky, pocity i spomienky ako 
kontrast k predchádzajúcej zá-
plave faktov a informácií. „Tu 
sa zrazu odkrýva iná oblasť jeho 
osobnosti – horolezec a horole-
zecký funkcionár sa mení na vní-
mavého, citlivého človeka, ktorý 
píše celkom iným štýlom: svojím 
vnútrom, svojím srdcom,“ napísal 
v predslove knihy Šajnohov horo-
lezecký kolega, známy publicista 
a ilustrátor Ivan Bajo. 

Práve do tejto kapitoly autor 

voľne spracoval aj dva svoje naj-
silnejšie zážitky z hôr, ktoré pre 
neho dokonca znamenajú viac 
ako samotné prvovýstupy. Ten 
prvý sa odohral v Hindukúši, kde 
pomohol zachrániť kamarátovi 
život a druhý je zo zimných Ta-
tier. „Vtedy zasa dvanásť mojich 
kamarátov obrazne povedané za-
chraňovalo mňa a môjho spolulez-
ca. Obrazne preto, lebo v skutoč-
nosti k záchrane nedošlo, nakoniec 
sme sa z toho dostali sami, ale aj 
oni všetci kvôli nám strávili dosť 
krutú noc vonku,“ priblížil jeden 

z množstva svojich nezabud-
nuteľných zážitkov autor knihy 
Diagnóza: horolezec. 

Táto „nálepka“ sa v súvislos-
ti s ním objavila vraj až v čase, 
keď rozmýšľal nad názvom svo-
jej knižky. Termín skrsol v hlave 
jeho kamaráta Petra Hargaša. 
„Raz večer, niekde v krčme, vyslo-
vil myšlienku, že ja som vlastne 

horolezectvom „postih-
nutý“, a tak sa vďaka 
nemu na obálke knižky 
pri mojom mene obja-
vila diagnóza horolezec. 
Ono to má istý pôvod v 
časoch, keď sme hľadali 
odpovede na otázku: 
„Čo je to horolezectvo?“ 
Nestačilo nám, že je 
zaradené medzi športy. 
Termín šport nevyjad-
roval všetko, čo sme v 
sebe cítili, a tak nám na-
padali také spojenia ako 
filozofia alebo životný 
štýl a Peťko objavil ho-
rolezectvo ako postih-
nutie – diagnózu. Inak 
mne sa s tým žilo ná-
ramne dobre! Nielenže 
bolo mojím koníčkom, 
ale mal som šťastie, že 
sa stalo aj mojím povo-
laním, prácou. Takmer 
celý život som sa mot-

kal po kadejakých hrbáľoch tejto 
planéty, stretal som sa so šťastím 
aj sklamaniami, žiaľ, nevyhla sa 
mi ani smrť kamarátov. Horšie na 
tom boli moji blízki, predovšet-
kým moja najbližšia rodina. Im 
vďačím za strašne veľa a snažím 
sa im všemožne odplácať – ale 
či to bude dosť, sa dozviem až 
niekde tam, pri nebeskej bráne,“ 
zamyslel sa na záver skúsený ho-
rolezec, ktorý má len v Tatrách 
vylezených okolo tristo výstupov. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Dajama.  (pet)
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 Hrozivá štatistika obetí Tatier, 
do ktorej len za posledný týždeň 
pribudlo až 13 mien, sa našťastie 
nerozrástla aj o českého turistu, 
ktorý sa len štyri dni pred Viano-
cami pošmykol na zľadovatenom 
chodníku pod sedlom Ostrvy. Pod-
ľa svedkov padal približne 150 až 
200 metrov, pričom utrpel náraz 
hlavy s krátkodobým bezvedomím 
a povrchové zranenia. Horskí zá-
chranári ho po ošetrení transpor-
tovali na nosidlách k horskému ho-
telu pri Popradskom plese a odtiaľ 
už pokračovali terénnym vozidlom 
k zastávke električky, kde si 28-roč-
ného muža už prevzali zdravotníci.  

 Až 32 úrazov na lyžiarskych sva-
hoch v horských oblastiach s umelo 
zasneženými zjazdovkami zaevi-
dovala Horská záchranná služba v 
predposledný deň uplynulého roka. 
Z nich 18 bolo v Nízkych Tatrách, 
ďalších 7 zaregistrovali horskí zá-
chranári vo Vysokých a zvyšok v 
Západných Tatrách a Veľkej Fatre. 
Okrem toho zasahovali aj pri Po-
pradskom plese, kde ich privolali k 
slovenskej turistke, ktorá sa sťažo-
vala na nevoľnosť. 

 Rušno mali i na Silvestra, kedy 
len v Jasnej ošetrili dvadsať zrane-
ných, nešťastie sa vyhýbalo aspoň 
lyžiarom vo Vysokých Tatrách, 
kde im nahlásili len jediný úraz, v 
Západných Tatrách a Veľkej Fatre 
zasahovali v posledný deň starého 
roka po dvakrát. 

 Na Popradské pleso vyrážali 
horskí záchranári aj deň po No-
vom roku. Ich pomoc potreboval 
24-ročný turista, ktorý sa vybral na 
túru na Popradské pleso, avšak tam 
ho prekvapili nevoľnosť, triaška a 
tŕpnutie končatín. Pomohla mu až 
infúzia. Ešte predtým však smero-
vali do Bielovodskej doliny, kde pri 
lezení Mrozekovho ľadopádu vy-
padol 41-ročný poľský prvolezec a 
poranil si dolnú končatinu. Po tom, 
čo ho ošetrili a previezli na hranicu 
s Poľskom, skončil v rukách miest-
nej zdravotnej služby. 

 O deň neskôr horskí záchranári 
ratovali aj 60-ročného Čecha, kto-
rý sa pri zostupe Malou Studenou 
dolinou pošmykol a pri páde utrpel 
menšie tržné poranenia. Po ošet-
rení ho z Hrebienka previezli do 
Starého Smokovca, kde už na neho 
čakali zdravotníci. 

 Na neuveriteľných 13,3 stupňa 
Celzia vystúpila ortuť v teplomere 
deň pred Vianocami na Štrbskom 
Plese. Nový teplotný rekord dokon-

V SKRATKE

(pokračovanie na str. 9)

Prelom rokov v slovenských horách bol 
tragický a horskí záchranári apelujú 
na návštevníkov hôr, aby si zvážili cieľ 
svojich aktivít a nepreceňovali sily. 

V priebehu piatich dní v Zá-
padných, Vysokých a Belianskych 
Tatrách prišlo o život sedem ľudí. 
Aby toho nebolo dosť, ďalších šesť 
zomrelo na poľskej strane Tatier. 
Takúto smutnú bilanciu si horskí 
záchranári ani nepamätajú. Po 
smrť si do hôr prišli horolezci, 
skialpinisti i turisti. „Spoločným 
menovateľom týchto tragických 
prípadov je pošmyknutie a násled-
ný pád, presnú príčinu nevieme, 
či už išlo o stratu rovnováhy alebo 
pošmyknutie, isté je, že nasledoval 
dlhý nekontrolovateľný pád, ktorý 
končil väčšinou v skalnej sutine 
alebo medzi skalami. Sneh je veľmi 
tvrdý a rýchly, ak nie je dostatočne 
využívané spoľahlivé istenie, tak 
pády sa väčšinou končia fatálne,“ 
konštatoval riaditeľ Horskej zá-
chrannej služby (HZS) Jozef Ja-
niga. 

Okrem týchto tragických prí-
padov ošetrili horskí záchranári 
od 24. decembra do 4. januára 
ďalších 192 úrazov, väčšina z nich 
je z lyžiarskych tratí. Aj keď turis-
tické chodníky prístupné aj v zime 
pokrýva ľad, tam až taká kritic-
ká situácia nie je. Ľudia by však 

Na oboch stranách Tatier zahynulo trinásť ľudí
mali byť opatrní. „Chodníky po 
turistické chaty sú schodné, je na 
nich vrstva ľadu, miestami snehu, 
preto odporúčame minimálne vy-
užiť turistické paličky, prípadne aj 
stúpacie železá tak, aby nedošlo k 
pošmyknutiu. Štatistiky posledných 
dní nehovoria o nejakom výraz-
nom počte úrazov na turistických 
chodníkoch. Horšie je to vo voľnom 
teréne, ktorý vytvára veľmi dobré 
podmienky pre horolezectvo, ale 
skutočne pre skúsených, nie pre 
takých, ktorí si kúpia výstroj a vý-
zbroj, ale nevedia ju použiť,“ hod-
notí momentálnu situáciu Janiga. 

Po týchto smutných udalostiach 
sa ozvali hlasy, ktoré volajú po do-
časnom uzavretí najrizikovejších 
lokalít, čo však nie je v kompeten-
cii HZS a technicky je to vlastne 
nerealizovateľné, navyše podľa 
Janigových slov by to malo ne-
gatívny dopad na cestovný ruch, 
pretože množstvo návštevníkov, 
ktorí v horách sú, sa pohybujú v 
tomto teréne bezpečne. 

V posledných dňoch síce pribu-
dol sneh a predpoveď na najbližšie 
obdobie sľubuje ďalšie snehové 
zrážky, horskí záchranári však 
varujú, že podmienky budú ešte 
horšie. „Keď nasneží, to nezna-
mená, že podmienky sa zlepšia, 
pretože podklad je tvrdý a nový 

Tragické udalosti uplynu-
lých dní na slovenskej stra-
ne Tatier, úmrtie Slováka v 
Poľsku a pomoc slovenských 
záchranárov na poľskej stra-
ne Tatier:
30. december 

 pri zdolávaní Stolovho žľabu 
v oblasti Prostredného hrotu 
zahynuli dvaja slovenskí ho-
rolezci;   

 tragický pád 31-ročného 
slovesného horolezca v oblasti 
Rovienkovej doliny;

 Zakopnutie a následný 
400-metrový pád stáli život 
31-ročného turistu v oblasti 
Parichvost v Západných Tat-
rách; 

 26-ročný turista z Dunajskej 
Stredy podcenil výstroj a vy-
bral sa na túru v Belianskych 
Tatrách. Po zhruba 80-metro-
vom páde ho horskí záchraná-
ri našli v úbočí Ždiarskej vidly. 
Jeho zranenia neboli nezluči-
teľné so životom;
31. december 

 poľského horolezca po vý-
padku v stene Čierneho Men-
gusovského štítu na poľskej 
strane Tatier ratoval v noč-
ných hodinách vrtuľník Letky 
ministerstva vnútra SR, no 
ani rýchly zásah nepomohol 
a horolezec svojim zraneniam 
podľahol v nemocnici;  
3.január 

 pád 50-ročného Slováka z 
hrebeňa Rysov na poľskú stra-
nu smerom k Czarnemu stavu; 

 v centrálnom žľabe Sala-
tinov v Roháčoch zahynul 
22-ročný skialpinista z Tvrdo-
šína, aj jemu bolo osudné po-
šmyknutie;  

 opäť výpadok horolezca, ten-
tokrát z Prednej Bašty smerom 
do Mlynickej doliny spôsobil 
skon 23-ročného Košičana. 

Nie všetky zranenia však končili tragicky. Ošetrenie poľského horo-
lezca po páde z Mrozekovho ľadopádu v oblasti Tisovky v Bielovod-
skej doline. Úraz sa stal v druhý deň nového roka.     Foto: archív HZS

sneh  nebude s ním previazaný. 
Rátame s tým, že riziko lavín sa 
počas týždňa bude zvyšovať. K ri-
ziku, že človek môže spadnúť v te-
réne pribudne ešte ďalšie, a to, že 
ho strhne lavína či čerstvý splaz. 
V takomto teréne už akákoľvek 
malá lavína je nebezpečná,“ upo-
zorňuje šéf Strediska lavínovej 
prevencie HZS Marek Biskupič. 

Návštevníci hôr by mali sledo-
vať aktuálny vývoj podmienok a 
rešpektovať výstrahy na strán-
kach www.hzs.sk a www.laviny.
sk, kde sú podmienky aktuali-
zované ráno a v popoludňajších 
hodinách ich opäť lavínoví špe-
cialisti korigujú.  (ija) 
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ca o tri stupne prekonal aj čísla, kto-
ré tam namerali vlani 23. júna. 

 Už zajtra večer v Centre Pod le-
som pokrstia nové DVD Akceptácia 
z autorskej dielne popradského fil-
mára Jara Matouška. Snímka zachy-
táva fantastický športový výkon Mi-
chala Maláka a Miroslava Leitnera, 
ktorí sa 26 rokov po legendárnom 
Vladovi „Gipsy“ Tatarkovi pokúsili 
zopakovať jeho okružný prechod 
Vysokými Tatrami. Krstným ot-
com bude Igor Timko z kapely No 
Name, ktorý uvedie DVD do živo-
ta prírodným tatranským snehom. 
Na legendu, ktorá by vlani oslávila 
sedemdesiatku, si tvorcovia filmu 
zaspomínajú aj prostredníctvom 
bonusovej snímky Tatarkov odkaz. 

 Od uplynulej nedele sú v Tatran-
skej Lomnici v prevádzke už aj zjaz-
dovky Grand slnečná, Bukova hora 
západ, Esíčka, Čučoriedky západ a 
Javorová cesta. Lyžiari si tak môžu 
užívať dokopy desať kilometrov 
zjazdových tratí. Ďalších takmer 
osem na nich čaká aj na Štrbskom 
Plese a viac ako kilometer technic-
ky zasnežených svahov nájdu i v 
Starom Smokovci. 

 V predposlednú decembrovú ne-
deľu sa betlehemské svetlo rozžiari-
lo nielen na Lomnickom štíte, ale i v 
Tatranskom ľadovom dóme. Zatiaľ 
čo na najvyššie obývané miesto na 
Slovensku ho skauti vyniesli už po 
22-krát, unikátnu baziliku na Hre-
bienku prežiarilo len po druhý raz. 

 Múzeum TANAPu v Tatranskej 
Lomnici je opäť otvorené. Jeho ex-
pozíciu si môžu návštevníci pozrieť 
každý deň v čase od 8.30 do 12.00 
hodiny a od 13.00 do 16.00 hodiny. 
Viac informácií nájdete na www.
lesytanap.sk.

 Vláda schválila zonáciu Národ-
ného parku Slovenský raj. Naria-
denie, ktorým sa vyhlasujú zóny, 
nadobudne účinnosť 1. júna tohto 
roku. Podľa neho sa podiel kľúčovej 
zóny A s najvyšším stupňom ochra-
ny zvýši o viac ako štvrtinu. Roz-
loha územia národného parku sa 
znižuje o 215 hektárov, po novom 
tak bude mať Slovenský raj rozlohu 
vyše 19 500 hektárov.

 Nadácia Ekopolis plánuje na jar 
v rámci programu Živé chodníky 
podporiť hneď niekoľko projektov 
zameraných na údržbu a rozvoj 
turistickej a cykloturistickej infraš-
truktúry na Slovensku. Ak máte ná-
mety, ozvite sa. Kontakt nájdete na 
www.ekopolis.sk.   (pet)

V SKRATKE
(dokončenie zo str. 8)

(dokončenie zo str. 1)

Anička sa ohlásila z Mozambiku

„V riedko osídlenej oblasti pokrytie signálom GSM nie je také, ako 
by sme si priali. Veľký vplyv na kontakt s rodným Liptovom mali tiež 
lokálne meteorologické cyklóny. Na jej  miniatúrny solárny panel dlho 
nesvietilo slniečko. Schovávala sa v korunách stromov, mohli sme len 
vyčkávať a dúfať, že sa jej nič zlé neprihodilo,“ informovala na svojej 
webstránke Správa TANAPu. 

Orlica si stále udržuje južný kurz, doteraz preletela hranice devät-
nástich štátov. „V minulých dňoch sa pohybovala na miestach, ktoré 
dôverne pozná z minuloročných migrácií,“ uviedli ochranári. Už tretí 
rok Anička dodržiava svoju trasu po africkom kontinente takmer 
ako cez kopirák, do tejto časti Mozambiku však zaletela po prvýkrát. 

Pripomeňme, že svoje hniezdisko na Liptove opustila samička orla 
krikľavého ešte 16. septembra. Po tom, čo preletela Európu, si to 
namierila ponad Áziu. Počas svojho letu sa nevyhla ani nepokojmi 
zmietanej Sýrii, začiatkom októbra sa jej vysielačka ochranárom hlá-
sila už z Egypta, kam Anička nabrala kurz po prekonaní Suezského 
prieplavu. Odtiaľ si to namierila ďalej na juh.   (pet)

Konečne sa ozvala! Najsledovanejšia slovenská orlica sa ochranárom koncom 
uplynulého roka ohlásila z afrického Mozambiku. Signál z jej vysielačky prišiel 
po dlhých šiestich týždňoch. 

Klub slovenských turistov sa chystá meniť stanovy
Klub slovenských turistov (KST) sa chystá modernizovať 
svoje stanovy. Od tohto kroku si jeho predstavitelia sľu-
bujú nielen ich zjednodušenie, ale aj odbyrokratizovanie 
systému vedenia klubu a zefektívnenie jeho organizačnej 
štruktúry.

„Viacero nižších organizačných zložiek klubu nevy-
víja takmer žiadnu aktivitu a preto je na zváženie ich 
zlúčenie s inými zložkami. Ďalším dôvodom potreby 
vykonania zmien stanov, je zapracovanie relevantných 
ustanovení nového Zákona o športe, ktorý je platný od 
januára 2016,“ spresnil dôvody, ktoré viedli turistov 
k tomu, aby uvažovali nad zmenou kľúčového doku-
mentu, podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu 
Teodor Chudý. 

Návrhy na zmenu Stanov KST mohli členovia klubu 
zasielať organizačnej komisii do konca októbra minu-

lého roku, avšak podľa Chudého ich aktualizácia je 
ešte stále aktuálnou témou. „Z radov členov sme zatiaľ 
obdržali iba dva návrhy za zmenu stanov, ktoré budú 
prerokované v pracovnom tíme a prípadne ešte odkon-
zultované s ich predkladateľmi,“ doplnil Chudý. Konk-
retizovať, o aké zmeny ide, však zatiaľ nechcel. „Pred 
schválením najvyššími orgánmi KST na plánovanom 
aprílovom zasadnutí by asi bolo predčasné o neschvá-
lených návrhoch informovať verejnosť,“ zdôvodnil svoj 
postoj Chudý. 

Naposledy združenie menilo svoje stanovy vla-
ni, tie pôvodné schválila ustanovujúca konferencia 
KST ešte 24. februára 1990. Účinnosť nadobudli o 
dva mesiace neskôr. Ďalšie úpravy dokumentu pred-
tým než minulý rok v marci „odkleplo“ valné zhro-
maždenie jeho poslednú zmenu, urobili turisti v ro-
koch 1992, 1993, 1996, 2011 a 2012.  (pet)

januári, februári – a aj to v ma-
lých množstvách. Dovolenkárov 
z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska 
bolo v porovnaní s minulým ro-
kom približne rovnako. Väčšina 
týchto hostí prišla autom a hotel 
si rezervovali sami, bez cestovnej 
kancelárie. Povestné charterové 
lety a slávnostné vítanie hostí na 
popradskom letisku je už minulos-
ťou,“ dodala Maťašovská. Zatiaľ 
čo ešte pred pár rokmi pod Tat-
rami pristávalo aj desať – dva-
násť lietadiel s rusky hovoriacimi 
dovolenkármi, túto zimu zatiaľ 
zosadlo len jedno jediné, ktoré 
priviezlo zhruba sedemdesiatku 
návštevníkov z ukrajinského Ky-
jeva. O chartre z Moskvy nebol 
záujem, po páde ruského lietad-
la v Egypte Rusi vo veľkom lety 
stornovali. Pritom ešte v roku 
2013 ich na popradskom letisku 
privítali takmer tritisíc. Náv-
števníci, ktorí sa rozhodli využiť 
pravidelnú leteckú linku Poprad 
– Riga, si už svoj pobyt podľa 
Maťašovskej riešili samostatne, 
nie cez cestovné kancelárie. 

Hoci lyžiarske strediská potrá-
pil nedostatok prírodného sne-
hu a podmienky na lyžovačku v 
úvode sviatkov neboli ideálne, 
neskôr sa im podarilo otvoriť 
všetky zjazdovky z výšky 1 800 
metrov. „Postupne s koncom sta-
rého a príchodom nového roka 
sa zlepšili aj snehové podmienky 
na zjazdovkách. Mrazivé teploty 
umožnili opäť spustiť snežné delá 
v Tatranskej Lomnici a na Štrb-
skom Plese naplno,“ zhodnotila 
situáciu v lyžiarskych strediskách 
hovorkyňa Tatry mountain re-
sorts (TMR) Zuzana Fabianová. 

Návštevníci si užívali nielen 
lyžovačku, ale aj bežecké stopy. 

Vďaka technickému zasnežova-
niu si nadšenci bieleho športu 
mohli aj napriek vysokým tep-
lotám vychutnať kvalitne pripra-
vené trate na Štrbskom Plese, 
sviatočných hostí však podľa 
Maťašovskej lákali aj prechádzky 
k vysokohorským chatám či Tat-
ranský ľadový dóm na Hrebien-
ku. „Denná návštevnosť preko-
nala akékoľvek očakávania a boli 
dni, keď počet zvedavcov prekročil 
hranicu šesťtisíc,“ uviedla Maťa-
šovská. Ešte v roku 2015 si v zaja-
tí ľadovej nádhery stihli povedať 
svoje „áno“ mladí Bratislavčania, 
obľube sa tešili aj nedeľné kon-
certy. „Hrebienok, ktorý bol v mi-
nulosti počas zimnej sezóny veľmi 
tichý a ľudoprázdny, sa premenil 
počas sviatkov na Karlov most v 
Prahe,“ spokojne poznamenala 
Maťašovská.

Vo švíkoch praskal aj poprad-
ský aquapark. „Zaujímavosťou je, 
že okrem hostí z „tradičných“ kra-
jín vítali v bazénoch nový rok aj 
hostia z Južnej Kórei, Holandska, 
Grécka či Uzbekistanu,“ povedala 
Lenka Chovancová, marketingo-
vá manažérka AquaCity Poprad.

Cestovný ruch vo Vysokých 
Tatrách teraz podľa Maťašov-
skej čaká niekoľko dní „slabšej“ 
sezóny, ktorý sa naše veľhory 
pokúsia využiť na reštart, aby sa 
dôkladne pripravili na ďalších 
dovolenkárov a podujatia, ktoré 
ich čakajú. Už o dva týždne sa 
Poliakom začínajú zimné prázd-
niny, posledné januárové dni 
budú opäť patriť neoficiálnym 
majstrovstvám sveta v tesaní 
ľadových sôch – Tatry Ice Mas-
ter, ktoré sa uskutočnia na Hre-
bienku už po štvrtýkrát.   (pet)

V Tatrách sviatkovali hlavne Slováci
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Zdravotné prínosy a riziká rekreačného zjazdového lyžovania

Priaznivé účinky športova-
nia: Pod fyzickou aktivitou ro-
zumieme akýkoľvek telesný po-
hyb vyprodukovaný kostrovým 
svalstvom vyžadujúci si energiu. 
Podporuje fyzickú kondíciu a 
predlžuje život. Asi 20 percent 
dospelej svetovej populácie je fy-
zicky nečinná, čo zhoršuje zdra-
vie a zvyšuje úmrtnosť. Týka sa 
to hlavne žien, starších osôb a 
ľudí s nižším socioekonomickým 
stavom. Rastie percento čoraz 
mladších, ktorí trávia príliš veľa 
času pri televízii, počítačoch a  
preferujú sedavý spôsob života. 
Preto umiera predčasne celosve-
tovo asi 9 percent ľudí. Pravidel-
ná a primeraná  telesná činnosť 
vplýva na mnoho systémov a 
upevňuje zdravie. Chráni pred 
srdcovo-cievnymi chorobami, 
obezitou, cukrovkou, chronickou 
obštrukčnou pľúcnou chorobou, 
chronickým postihnutím obli-
čiek, Alzheimerovou chorobou, 
osteoporózou a iné. Pravidelný 
pohyb chráni aj pred vznikom 
niektorých foriem rakoviny a 
psychických chorôb (depresie i 
úzkostných stavov).

Možné, nepriaznivé účinky 
športovania: Najčastejšie sú to 
drobné poškodenia svalov, väziva 
a súčastí kostry, ktorým väčšinou 
možno predísť primeranými tré-
ningovými metódami. Zriedka-
vými, ale vážnejšími, až smrteľ-
nými, sú poranenia lebky, krku, 
hrudníka, chrbtice aj končatín. 
Ich výskyt súvisí so športovou 
disciplínou, vekom, pohlavím, te-
lesnou zdatnosťou a obratnosťou. 
Riziko srdcovej arytmie počas 
telesnej námahy býva u sklerotic-
kého zúženia vencovitých tepien 
srdca (koronárna choroba). Týka 
sa hlavne mužov, a to už aj po 35. 
roku života! Sú aj iné abnormali-
ty vo vývoji srdca a veľkých ciev, 
ktoré môžu dlho zostať nepozna-
né. Náhla srdcová smrť (NSS) je 
zriedkavá, ale môže byť vyvolaná 
fyzickou či sexuálnou aktivitou. 
Spomenutá koronárna choroba 
a neprimeraná námaha môžu 
spôsobiť infarkt srdcového svalu 
či smrteľnú poruchu srdcového 

rytmu. Ďalšie riziká sú napríklad 
námahou vyprovokovaná astma 
a podchladenie, zvlášť u zimných 
športov.

Zdravotné prínosy zjazdové-
ho lyžovania: Tento šport je síce 
veľmi populárny, ale väčšina me-
dicínskej literatú-
ry sa zameriava 
na frekvenciu, 
prevenciu a lieče-
nie sprievodných 
úrazov. Len málo 
odborných prác 
sa týka možných 
prínosov rekre-
ačného zjazdo-
vého lyžovania v 
látkovej premene,  
v účinkoch na 
srdcovo – cievny 
systém a iné. Autori uvádzajú 
niekoľko takých štúdií,  väčšinou 
však ide o malý počet sledova-
ných osôb. Kahn so žiakmi zis-
ťovali pulzovú frekvenciu počas 
zjazdov, ktorá stúpla priemerne 
na 126 za minútu, čo v strednom 
veku zodpovedá asi 75 percen-
tám maxima vypočítaného zo 
vzorca 220 mínus vek. Takáto 
intenzita výkonu má priaznivý 
vplyv na hladiny krvného cukru 
i metabolizmus tukov. Tiež sa 
porovnávali dlhodobejšie zdra-
votné účinky u ľudí vo veku 67,5 
+/- 2,8 rokov s kontrolnou skupi-
nou (tzv. Salzburská štúdia – SA-
SES). Vyšetrovalo sa pred, počas 
a tri mesiace po 12-týždňovom 
rekreačno-lyžiarskom trénin-
gu s inštruktormi. Testovaní v 
ňom odjazdili  28,5  dňa a zdo-
lali priemerne  4885 vertikálnych 
metrov zjazdu s priemerom 40,5 
kilometrov za deň. Ich pulzové 
hodnoty dosahovali prakticky 
totožné percento individuálneho 
maximálneho výkonu, ako zistil 
Kahn. Vzrástla sila meraná na 
stehnách, ale v držaní tela sa ne-
zistili významné prínosy. Z viace-
rých morfologických zmien sval-
stva a šliach vyplynulo, že takéto 
usmernené lyžovanie môže byť 
efektívne aj v boji proti úbytku, 
slabosti a zraniteľnosti svalstva 
vo vyššom veku. Priaznivé boli 

účinky aj v psychicko-sociálnej 
oblasti. Významne stúpol maxi-
málny výkon (meraný spotrebou 
kyslíka) a znížila sa masa teles-
ného tuku.  Počase sa však vrátili 
pôvodné hodnoty krvného tlaku, 
lipidov v krvi aj obvyklá (nízka) 
denná aktivita. V dotazníkovej 

štúdii (Burt-
schera so žiak-
mi  - Innsbruck) 
porovnávali ži-
votný štýl ľudí so 
srdcovocievnym 
rizikom u pravi-
delne lyžujúcich 
oproti bežnej 
populácii. Šlo 
celkom o 1 259 
lyžiarov (971 
mužov s prie-
merným vekom 

57,3 +/- 14,6 rokov a 288 žien s 
priemerným vekom 47,7 +/- 16,4 
rokov). Ukázalo sa, že pravidelne 
lyžujúci mávajú aj  lepší životný 
štýl a  zdravotný stav ako bežná 
populácia! Celoročne sa venujú 
aerobnému tréningu, menej faj-
čia a pijú. V tom tkvie problém 
zhodnotenia vplyvu samotného 
lyžovania na výskyt srdcovociev-
nych chorôb. Ako v bežnej popu-
lácii, zohrávajú svoju rolu pohla-
vie a vek. Záverom autorov je, že 
„dlhodobo pravidelné zjazdové 
lyžovanie obvyklej intenzity spo-
lu so zdravším životným štýlom 
má priaznivý vplyv na zdravie.

Zdravotné riziká zjazdového 
lyžovania: Ruedl so žiakmi ana-
lyzovali 207 úrazových aj neúra-
zových úmrtí na rakúskych zjaz-
dovkách v sezónach 2005/2006 až 
2009/2010. Väčšia polovica (52, 
7% bola neúrazových, z toho  
skoro tri štvrtiny osôb podľahlo 
srdcovej príhode!  Stredný vek 
mŕtvych bol 50,9 +/- 17,7%! Mu-
žov bolo vyše 85%, 9/10 z nich 
zomrelo už počas lyžovania. Po-
kiaľ ide o smrť z úrazov  - 41,2% 
zapríčinil pád, 18,6% kolízia s 
iným lyžiarom a  35,1% náraz 
na pevný predmet. Najčastejšie 
šlo o úraz hlavy. Počet všetkých 
poranení má však za posledných 
50 rokov klesajúcu tendenciu! V 

súčasnosti je to asi 0,6 poranení 
na 1000 lyžujúcich denne, avšak 
sú aj iné štúdie s údajom až 1,3. 

Odborná literatúra sa zhoduje 
v mienke, že zjazdové lyžovanie 
je pomerne bezpečný a zdravot-
ne užitočný pohyb, vhodný aj pre 
starších. Avšak „účinnosť preven-
cie spočíva v intenzite“! Najmä v 
prvom dni treba štartovať poma-
ly a optimálnym tempom odhaliť 
vlastné možnosti, aby sa predišlo 
kardiovaskulárnemu riziku. Ako 
v iných športoch, starší ľudia by 
mali každý rok absolvovať kar-
diologické vyšetrenie, optimálne 
s ergometriou. Na základe vý-
sledkov by mal odborník poučiť 
vyšetrovaného, lebo: „Priaznivé 
účinky lyžovania spočívajú v dáv-
kovaní zodpovedajúcom fyzickej 
zdatnosti a veku (Burtscher)“. 
Potrebnú mieru zdatnosti treba 
udržiavať celoročne. Nebezpeč-
né je „individuálne neprimera-
né zaťaženie slabo trénovaných 
osôb, hlavne v prvý deň lyžova-
nia“! Opakovane sa potvrdilo, že 
väčšina postihnutých srdcovou 
príhodou na zjazdovkách  mala v 
predchorobí aspoň jedno z rizík: 
koronárna choroba s prekona-
ným infarktom alebo bez neho, 
vysoký krvný tlak a porucha 
srdcového rytmu! Riadne užíva-
nie liekov aj v horách, postupný 
návyk na vyššie fyzické zaťaženie, 
a v krajnom prípade zákaz tohto 
športu, môžu mnohých zachrániť 
od náhla srdcová smrť. Treba si 
uvedomiť, že náš maximálny vý-
kon klesá po tridsiatke asi o 10 
percent za dekádu, no u fyzicky 
aktívnych len asi o polovicu!  Ka-
pacita výkonu jedinca zohráva 
rozhodujúcu úlohu. Zloženie tela 
seniorov kaukazoidnej rasy sa líši 
u mužov a žien, preto ten rozdiel 
v úmrtnosti. Aj masa telesného 
tuku hrá značnú úlohu. Rastie asi 
o jedno percento za dekádu čo sa 
podieľa na vzniku sklerózy ciev. 
Redukcia tuku vo vnútornostiach 
silne znižuje kardiovaskulárne 
riziko. Úbytku svalovej hmoty 
treba zabrániť vhodným stravo-
vaním a pohybom.

Zdravotnému stavu a veku 
prispôsobené rekreačné zjazdové 
lyžovanie prináša dvojitý efekt. 
Účinný telesný tréning aj priaz-
nivé zmeny v látkovej premene.

Podľa: David Niederseer und 
Josef Niebauer, Cardiovascular 
Risk-Benefit Ratio of Alpin Skiing 
in Rekreational Skiers -Jahrbuch 
2014 OeGAHM str. 185-199. 
Spracoval  I. Miko.

Zimné športy si nachádzajú u ľudí čoraz väčšiu obľubu, na druhej strane je stále dosť takých, ktorí odmietajú aký-
koľvek pohyb a nieto ešte na čerstvom vzduchu. Na to, čo nám takéto aktivity môžu priniesť, alebo naopak vziať, sa 
bližšie pozrel nestor horskej medicíny a bývalý dobrovoľný záchranár Igor Miko: „Celosvetovo, ale hlavne v západných 
krajinách, badáme v súčasnosti epidémiu  fyzickej inaktivity so známymi zdravotnými a spoločenskými dôsledkami. 
Pravidelný telesný  tréning, zvlášť u starších, sa presadzuje len ťažko. Je nevyhnutné zlepšovať túto situáciu a podporovať 
atraktívne formy pohybu pre všetky vekové kategórie. Rekreačné zjazdové lyžovanie medzi ne určite patrí.  Len v európ-
skych horstvách ho praktizujú každú zimu desiatky miliónov domácich i hostí. Okrem známych pozitívnych účinkov pohybu 
najmä na srdcovo – cievny systém, musíme však zohľadniť aj niektoré jeho zdravotné riziká.“
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ŠKVT začína s hokejom
Zmena prichádza až pred zi-

mou 1929/1930. Zrejme prvou 
zmienkou o existencii hokejo-
vého tímu ŠKVT pochádza z 8. 
decembra 1929, kedy Národné 
noviny prinášajú krátku správu 
o konaní Valného zhromaždenia 
ŠKVT. Posledná veta v správičke 
znie: „Tejto zimy vstúpi v činnosť 
novozaložený hockeyový odbor 
klubu.“14 Dopisovateľom viace-
rých českých novín bol tajomník 
ŠKVT Miloslav Slavík a zrejme 
on je aj autorom tejto správy. Na 
založenie hokeja v ŠKVT spomí-
na s odstupom dvoch rokov člen 
vtedajšieho hokejového tímu 
ŠKVT Eduard Kolařík: „Hoke-
jový odbor bol založený na jeseň 
r. 1929 a hneď v nadchádzajúcej 
zime bol postavený prvý hokejový 
tím, ktorý prvýkrát verejne vystú-
pil na medzinárodnom hokejovom 
turnaji v Novom Smokovci.“ 15

Spomínaný medzinárodný 
hokejový turnaj sa hral o Pohár 
Palace sanatoria Dr. Szontagha a 
dnes je označovaný ako 1. ročník 
Tatranského pohára v ľadovom 
hokeji. Konal sa v dňoch 29. de-
cembra 1929 až 1. januára 1930 
na novopostavenom klzisku v 
Novom Smokovci, ktoré dali 
vybudovať majitelia sanatória. 
Klzisko sa nachádzalo na mieste, 
kde je dnes v Novom Smokovci 
futbalové ihrisko. Hlavným or-
ganizátorom turnaja bol Skiklub 
Bratislava, spoluorganizátorom 
ŠKVT. Na turnaji sa zúčastnilo 
11 tímov. Vysoké Tatry po dvoch 
prehrách 0:13 a 0:8 skončili na 
poslednom mieste. Zápas ŠKVT 
s Vyšehradom, ktorý Tatran-
ci prehrali 0:13, sa hral 30. de-
cembra 1929 a dobové noviny o 
zápase napísali: „Vyšehrad mal 

ľahkú prácu s mužstvom, ktoré v 
tomto zápase debutovalo.“ Bol to 
vôbec prvý zápas v kanadskom 
(ľadovom) hokeji, ktorý odohral 
hokejový tím ŠKVT. Ten druhý s 
Vysokoškolským športom Brno 
odohrali Tatranci ešte v ten istý 
deň a prehrali ho 0:8.16

Turnaj v Novom Smokovci 
predstavuje dôležitý medzník v 
histórii organizovaného hoke-
ja na Slovensku. Počas turnaja 
bola založená prvá organizácia 
zastrešujúca ľadový hokej na Slo-
vensku. Zástupcovia Skiklubu 
Bratislava, ŠK Slávia Bratislava, 
ČsŠK Košice, ŠK Žilina a ŠKVT 
založili Slovenskú župu Česko-
slovenského zväzu kanadského 
hokeja.  Aj v sezóne 1929/1930 
sa konal Zimný športový týždeň 
KSC, vrátane hokejového tur-
naja. Jeho víťazom bol opäť LTC 
Praha a zúčastnili sa na ňom spo-
lu len tri tímy.  

Ďalšie zápasy v prvej hokejovej 
sezóne ŠKVT odohrali tatranskí 
hokejisti na Majstrovstvách Slo-
venska, ktoré zorganizovala no-
vozaložená župa v Banskej Bys-
trici v dňoch 15. a 16. februára 
1930. ŠKVT tu postupne prehral 
so Žilinou 1:2, Bratislavou 0:2 a 
Banskou Bystricou 1:3.  Dva 

turnajové a tri majstrovské zá-
pasy boli s najväčšou pravdepo-
dobnosťou jediné zápasy ŠKVT v 
premiérovej sezóne.

Na základe uvedeného možno 
jednoznačne povedať, že hokejo-
vý odbor v ŠKVT vznikol v záve-
re (na jeseň) roku 1929. V pred-
posledný deň roku 1929 odohrali 
tatranskí hokejisti aj svoj prvý zá-
pas, resp. prvé dva zápasy. V roku 
1926 vznikol ŠKVT, ale nie hokej 
v ňom. Ten začali Tatranci hrať až 
v roku 1929.

Rastislav Ovšonka

14 Valné shromaždenie Šport. Klubu „Vysoké Tatry“, In: Národné noviny, 1929, r. 60, č. 144, s. 4
15 KOLAŘÍK, E. 1931, Hockey v Tatrách, In: Vysoké Tatry, 1931, r. 1, č. 2, s. 5
16 Hockeyový turnaj v Novém Smokovci, In: Lidové noviny, 1929, r. 37, č. 655, s. 4
17 ČUPKA, M. 2009, s. 24
18 Internationale Wintersportwoche, In: Karpathen-Post, r. 51. č. 4, s. 2-3, Dostupné na  
 internete: http://difmoe.eu/view/issue?ausgabe=4&content=Periodika&filename=Karpathenpost 
 _1930_04_00002.tif&month=1&name=Karpathen+Post&title=Karpathen+Post&type=T&year=1930
19 ČUPKA, M. 2009, s. 29

Prvý hokejový zápas 
hrali Tatranci 
30. decembra 1929

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Tak toto je fotka prvých popradských hokejistov. Zrejme vznikla po-
čas prvého už oficiálneho zápasu pre verejnosť 1.2.1931, kedy Poprad 
hral proti Plzni doma (v porovnaní s fotkou ŠKVT v Poprade sú na ihrisku 
už aj mantinely) Hráči zľava: Riczinger, Kovács, Paulik, Luczy, Grofcsik – 
brankár (aj ten drží v ľavej ruke masku), Ziman, Lux, Fuchs, Bodó. Hráči 
majú oblečené futbalové dresy PAC Poprad, na ktorých majú chrániče.

Fotka zrejme vznikla v Novom Smokovci v sezóne 1931/32, keď už Po-
pradčania hrali pod hlavičkou HC Poprad – vidno na čiapkach skratku 
HC, sezónu 1930/31 dohrávali Popradčania v rovnakých dresoch, ale 
ešte s nápisom KV (Karpathenverein). V tomto prípade už mali oba tímy 
hokejové dresy – chrániče pekne schované pod dresom, ako to poznáme 
aj dnes. Presný dátum je ťažké určiť, lebo spolu hrávali viackrát v sezóne, 
nielen v rámci ligy a turnajov, ale i prípravné zápasy.

Poznáme víťazov Tatranského lezúňa 2015
Posledné kolo Tatranského lezúňa je vždy viac očakávanejšie ako tie ostatné počas roka. Je to najmä preto, 
že sa vyhodnocuje účinkovanie pretekárov z celého roka a najúspešnejší, ktorí sa zúčastnili minimálne troch 
zo štyroch uskutočnených pretekov, sú ocenení pohármi.

O víťazoch sa rozhodlo v prvý decembro-
vý piatok na umelej lezeckej stene Rock caffé 
v Tatranskej Lomnici. Na štart sa postavilo 
dvadsaťpäť pretekárov vo všetkých kategóri-
ách. „Opäť nám prichádza výmena generácií. 
Deti sa nám posúvajú do vyšších kategórií a 
prichádzajú nové. Lezecká stena je vhodným 
doplnkovým športom, pretože pomáha rozvíjať 
základnú pohybovú kultúru tela a decká pri-
rodzene posilňujú s vlastnou váhou tela. Mo-
mentálne máme najväčšiu konkurenciu u detí 
medzi 8. a 13. rokom tak, ako vlani“ zhodnotil 
Martin Matúšek, predseda Občianskeho zdru-
ženia Extreme sport team Vysoké Tatry. 

Dramatického vyvrcholenia celoročného 

súťaženia sme sa dočkali v kategórii  Baby 
chlapci, kde sa bratia Matúšekovci poriadne 
„pobili“ o celkové prvenstvo. Keďže si prvé 
dve pozície rovnako podelili, musel nasledo-
vať lezecký rozstrel, z ktorého vyšiel víťazne 
starší Matúš. 

Prvé preteky ďalšieho, už v poradí ôsmeho 
ročníka sa uskutočnia v marci.  

Výsledky IV. kola: Super baby:1. Dominik 
Polorecký. 2. Nina Ščepko. Baby dievčatá: 
1. Katka Ambrózová, 2. Hana Chudíková, 3. 
Soňa Janigová. Baby chlapci: 1. Martin Ma-
túšek, 2. Matúš Matúšek, 3. Andrej Barnáš. 
Adolescent dievčatá: 1. Viktória Navrátilová, 
2. Paulína Chudíková, 3. Timea Polorecká. 

Adolescent chlapci: 1. Martin Michalka. 
Celkové výsledky: Super baby chlapci: 1. 

Dominik Polorecký, 2. Marek Navrátil. Baby 
dievčatá: 1. Katka Ambrózová, 2. Hana Chudí-
ková, 3. Soňa Janigová. Baby chlapci: 1. Martin 
Matúšek, 2. Matúš Matúšek, 3. Andrej Barnáš. 
Adolescent dievčatá: 1. Viktória Navrátilová, 
2. Paulína Chudíková, 3. Timea Polorecká. 
Adolescent chlapci: 1. Martin Michalka.   (ija)  
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Miroslav Rozložník: Šanca na omyl tam neexistovala!
Je jedným z mála ľudí, ktorí sa potápali za polárnym kruhom. Rodákovi spod Tatier sa to podarilo vďaka medzi-
národnej expedícii Under The Pole. Do mrazivého Grónska ho prizvali ako odborníka na potápačský výskum v 
terénnych podmienkach. Tri týždne strávil na lodi uprostred zamrznutej zátoky, aby sledoval, ako organizmus 
potápača reaguje na ponory v extrémne studených severských vodách. Vysokoškolský pedagóg, vedec a inštruktor 
potápania Miroslav Rozložník sa s nami v rozhovore podelil nielen o svoje dojmy spod hladiny, ale aj zážitky z 
miesta, kde len zriedka vkročí noha z nášho kúta Zeme.

Miroslav Rozložník počas výskumu na lodi...

Ponory v chladných vodách 
nie sú už dnes výnimočné ani 
v našich končinách, no potápať 
sa za polárnym kruhom, tak to 
musel byť poriadny extrém...

Tak ten bol hlavne v tom zmysle, 
že voda mala mínus dva stupne. 

To nie je až také strašné.
Buďte tam dve hodiny a uvi-

díte.☺ 

V čom je potápanie v takýchto 
podmienkach iné v porovnaní s 
potápaním v našich vodách? Zrej-
me len bežný výstroj nestačí...

Keďže je to potápanie v stude-
nej vode, celý výstroj je v podstate 
zdvojený. Samozrejme, potápači 
majú suché obleky a keď počas 
výskumných ponorov boli na uza-
tvorených okruhoch, tak dokonca 
používali rôzne typy ohrevov, lebo 
výskumný ponor trval hodinu, ta-
kže naozaj pod tou vodou trávili 
dosť času.

Ako sa vlastne Slovák dostane 
na takúto expedíciu?

Oslovili ma, keďže som známy 
tým, že viem robiť potápačský 
výskum v terénnych podmienkach 
a aj pre mňa samého to bola vý-
zva. Už predtým sme síce robili 
nejaké výskumy v chladnej vode, 
ale bolo to len u nás na Slovensku 
a u susedov v Rakúsku, čiže v kra-
jinách, kde je pomoc dosiahnuteľ-
ná rádovo buď v minútach alebo 
hodinách. Keby sa náhodou niečo 
stalo v Grónsku, tak tam ste de 
facto odrezaní od sveta. Síce sme 
mali na lodi lekárku, ale keby sa 
naozaj prihodilo niečo vážnejšie, 
tak šance na záchranu sú takmer 
nulové. Jednoducho šanca na omyl 
tam neexistovala, takže bola to 
pre nás výzva nastaviť všetko tak, 
aby bol výskum bezpečný a záro-
veň sme získali nejaké relevantné 
dáta. 

Ako vyzeral výskum v praxi?
Celá expedícia trvala dvadsať 

mesiacov, skončila sa iba teraz v 
septembri. Bola zameraná nielen 
na biologický a environmentálny 
výskum za polárnym kruhom, 
ale aj na potápanie v extrémnych 
podmienkach. V rámci nej sa po-

darilo urobiť aj pravdepodobne 
najhlbší ponor pod ľadom, pri kto-
rom potápači dosiahli hĺbku 112 
metrov. Celé sa to dialo na lodi, 
ktorá sa volala Why. Keď som 
tam bol v máji, bola ešte zamrz-
nutá v ľade. Na tejto lodi v strede 
veľkej zátoky sme bývali a okrem 
toho, že tam bežal každodenný 
život, tak sme ju na tri týždne 
menili na laboratórium, kde sme 

mali tú najšpičkovejšiu techniku, 
ktorá sa momentálne používa v 
terénnom výskume pri potápaní. 
Ráno sme vstali, medzi desiatou a 
jedenástou sa robili predponorové 
merania, pokračovali sme obe-
dom, o jednej sa išlo do vody, po-
tápači boli hodinu pod hladinou, 
kde robili ponory na uzavretých 
okruhoch do 50 metrov, ďalšie dve 
hodiny sme mali poponorové me-
rania, nasledoval odpočinok a prí-
prava dýchacích prístrojov a zmesí 
na ďalší deň. Takto sme fungovali 
tri týždne. 

Na čo všetko ste sa pri svojich 
meraniach zamerali?

Náš výskum bol orientovaný 
primárne na zistenie narkotických 
efektov, lebo pri potápaní s hĺbkou 
stúpa okolitý tlak a tým aj parci-
álne tlaky plynov, ktoré majú isté 
narkotické účinky. Samozrejme, 
my už teraz vieme, že to nie je len 
parciálnym tlakom plynov, ale aj 
rôznymi environmentálnymi fak-
tormi, jedným z nich je napríklad 

teplota vody. Tým, že to boli ná-
ročné ponory v extrémnych pod-
mienkach, tak tá voda tam mala 
veľký vplyv. My sme sa zamerali 
práve na sledovanie úrovne nar-
kózy potápačov, robili sme rôzne 
psychometrické testy nielen pred 
ponormi, ale mali sme zariadenia, 
ktoré nám umožňovali robiť urči-
té merania aj priamo pod vodou. 
Takisto sme sa zamerali na do-

znievací efekt po ponoroch, okrem 
toho sme sledovali dekompresný 
stres, to znamená merali sme bub-
liny akusticky pomocou dopplera, 
respektíve sme ich vizualizovali 
pomocou echokardiografie, takisto 
sme monitorovali aj zmeny úrov-
ne hydratácie organizmu, čiže 
potápači nám poskytovali vzorky 
moču pred ponormi a po nich a 
my sme ich analyzovali. 

Čo sa vám podarilo zistiť? Pri-
šli ste na niečo prevratné?

Keďže potápači strávili viac ako 
32 hodín pod vodou, získaných 
dát je neskutočne veľké množstvo 
a  ešte stále prebieha ich analýza. 
Už čoskoro by však mala byť hoto-
vá, lebo sa chystáme vydať knihu, 
v ktorej budú zverejnené čiastkové 
výsledky z tohto potápačského vý-
skumu. Vyjsť by mala už začiat-
kom tochto roka. 

Tri týždne ste strávili na lodi 
uprostred zátoky. Ako ste to 
zvládali?

V podstate to bola plachetnica, 
na ktorej nás bývalo 13 ľudí a 
pes. Bol to taký klasický kajutový 
spôsob života, čiže všetci všetko 
zdieľali, či už hygienické zaria-
denia alebo ubytovacie priestory. 
V strede lode bola kajuta, ktorá 
sa menila z jedálne na výskumný 
labák, ale niekedy to tam vyzeralo 
ako v dielni, pájkovali sme, opra-
vovali, čo bolo treba.  Okrem nás, 
dospelých, sme mali na lodi aj dva 
a pol ročného chlapčeka, ktorý tú 
jedáleň dosť často využíval ako 
svoju herňu, ale nejako sme sa to 
celé snažili zvládať. 

A ako to zvládal s vami naj-
mladší účastník expedície? ☺

Keďže organizátori expedície sú 
manželia a boli na nej už od zhru-
ba jeho roku a pol, tak pre neho bol 
život na lodi absolútne normálny. 
Od nás asi tri kilometre chôdzou 
po ľade bola lovecká dedina Ike-
rasak, kde žilo 150 Inuitov, ktorí 
sa venovali výlučne lovu. My sme 
tam chodievali s barelmi pre pitnú 
vodu a on tam navštevoval škôlku 
spoločne s domorodými deťmi. 

Aké bolo vaše prvé stretnutie 
s Inuitmi? 

Absolútne skvelé. Keď som po 
dvoch dňoch letu došiel na loď, 
teda do pre mňa úplne neznámych 
podmienok k neznámym ľuďom, 
dozvedel som sa, že sme večer 
pozvaní na večeru k miestnemu 
lovcovi. Zo skútra som presedlal 
na psí záprah, odviezli sme sa k 
nemu domov do Ikerasaku, kde 
nás čakala večerná hostina z tu-
leňa. Tam som sa spoznal nielen 
s kolegami z lode, ale aj s ním – 
a bolo to úplne skvelé. Volal sa 
Jorgen a rozprával inuitsky, my 
anglicky a francúzsky, takže ja-
zyková bariéra bola neskutočná, 
ale rukami-nohami sme sa nejako 
dohovorili. Prvé, čo nás začal učiť, 
bolo ako upliesť sieť na tuleňa, čo 
je ich klasický spôsob lovu, potom 
vytiahol pušky a učili sme sa, ako 
sa približovať k tuleňom. Bolo to 
naozaj vtipné a sú z toho aj vtipné 
zábery. Hráme sa tam s puška-
mi a rôznymi saňami ako malí 
chlapci.☺ Ten prvý kontakt bol 
naozaj bezprostredný. Aj samotní 
lovci fungujú veľmi kamarátskym 
spôsobom. Chodili k nám každý 
deň, buď doniesli nejaké ryby ale-
bo mäso, proste začlenili nás do 
toho všetkého, ako keby sme boli 
súčasťou ich dediny. Každý druhý 
– tretí deň si prišli posedieť na ká-
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... a tesne pred ponorom v chladných severských vodách.

Lovecká dedina Ikerasak je domovom Inuitov.

vičku a aj keď sme sa navzájom 
nerozumeli, pretože my sme vedeli 
možno desať-pätnásť slov inuitsky 
a oni asi toľko isto po anglicky, ru-
kami-nohami to nejako išlo. 

Ako na vás zapôsobil tento 
kút Grónska?

Bol som tam v máji, kedy počasie 
bolo už veľmi prijateľné. Dokonca 
som mal, keď to teraz tak spätne 
hodnotím, privilégium, že som 
videl tú finálnu premenu ľadu. 
Keď som priletel, bol kompaktný a 
pevný, chodilo sa po ňom autami, 
za tie tri týždne sa však zmenil na 
takú kašu, že posledný deň, keď 
sme odchádzali do Ikerasaku, kde 
je heliport, to bol už celkom ad-
renalín, lebo sane sa nám občas 
prepadávali... A vlastne aj lovec 
Jorgen nás niekoľko dní učil, ako 
ľad rozoznávať, kedy sa po ňom 
ešte dá chodiť a kedy už nie, preto-
že nie je nič príjemné spadnúť do 
takejto ľadovej vody, tam asi veľa 
možností na záchranu nie je... 
Prvé dni bolo vonku okolo mínus 
desať stupňov, na lodi sme mali 
medzi 0 a 10 stupňami – v závis-
losti od toho, v ktorej časti kajuty 
sme spali, kondenzovala nám tam 
voda, takže nedá sa povedať, že 
by to bolo náročné, ale bolo to 
určite iné ako je človek zvyknu-
tý. Posledné dni bolo už teplučko, 
slnko to tam dokázalo vyhriať na 
plus desať a bolo naozaj veľmi 
príjemne. Musím povedať, že som 
mal šťastie na počasie, možno raz 
- dvakrát sme mali výraznejšie 
snehové búrky, inak bolo po celý 
čas príjemne, jasno, maximálne 
pofukoval nejaký jemný vetrík. 

Stihli ste si popri práci aj za-
potápať? 

Až keď sa skončila potápačská 

časť výskumu, čo bola priorita, 
ostali nám ešte nejaké voľnejšie 
dni, takže som chodil aj trošku 
po okolí, aj sme potápali – či už v 
okolí zamrznutého ľadovca alebo 
na našom domácom útese, čo bola 
v podstate jama, kde sme vykoná-
vali všetky tie experimenty. Bolo to 
úplne skvelé, dovolím si tvrdiť, že 
ponory za polárnym kruhom boli 
asi najkrajšie v mojom živote.

Čím vás tak očarili?
V prvom rade si treba uvedomiť, 

že potápate na miestach, kde je 
panenská príroda, kde pred vami 
nikto nepotápal a pravdepodob-
ne ani nebude, takže je to naozaj 
neporušené a rovnaké je to aj pod 
vodou. Ja osobne som mal kvázi 

predsudok, že v tých ľadových vo-
dách budú riasy, občas aj nejaká 
ryba a keď človek vošiel do vody, 
bolo to niečo úchvatné. Steny boli 
naozaj plné, všetko bolo oveľa, 
oveľa väčšie ako sme zvyknutí 
z tropických vôd. Sasanky mali 
priemer veľkých tanierov, na úte-
se sme obdivovali ryby, slimáky, 
riasy, neskutočné množstvo mušlí, 
čiže z biologického hľadiska to 
bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ta-

kisto aj ponor v okolí ľadovca bol 
zaujímavý. Sú tam rôzne zárezy, 
tunely, kaňony... Väčšia časť ľa-
dovca sa nachádza pod vodou 
a keďže z času na čas sa pretočí, 
vznikajú pukliny. Tie sa vypĺňajú 
čistou, sladkou vodou, ktorá sa 
topí z práve toho ľadovca a je to 
niečo fascinujúce sledovať tie žily, 
farby. Skutočne každý ponor mal 
niečo do seba.

Určite ste si odtiaľ priniesli 
množstvo zážitkov. Ale predsa 
len, ak by ste mali nejaký z nich 
vypichnúť, ktorý bol ten naj? 

Celá tá atmosféra pod vodou, 
keď si človek uvedomí, že je na-
ozaj na mieste, kde pred ním 
pravdepodobne ešte nikto nik-
dy nebol. Bežný potápač nemá 
šancu zažiť takýto pocit, takže z 
tohto pohľadu to bolo absolútne 
unikátne. Aj z biologického hľa-
diska to bolo na tom útese niečo 
fantastické a takisto aj ľadovec 
sám osebe je neskutočný zážitok, 
tá hra svetla a aj celkovo dizajn 
toho ľadovca pod vodou, tak to 
bolo naozaj niečo veľmi, veľ-
mi krásne.  (pet)

Foto: © Miroslav Rozložník/
Under The Pole

vedec a inštruktor potápania. Vedúci potápačského centra 
LE Divers. Organizátor a účastník viacerých medzinárodných 
potápačských výskumných projektov. Podieľal sa na znovuob-
novení Tatranského turistického odznaku, je spoluautorom 
turistických máp Vysokých Tatier a Slovenského raja.

Miroslav Rozložník, PhD.
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Decembrové Valné zhromaždenie ZCR VT

Pravidelné decembrové zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) tento rok 
pripadlo na 15. decembra 2015. Tak ako vlani, aj tento rok zasadali členovia ZCR VT v Zlatom salóniku Hotela Slovan v 
Tatranskej Lomnici. Hlavnými bodmi rokovania bolo zhodnotenie roku 2015, schválenie rozpočtu a členského príspevku na 
rok 2016, ako aj predstavenie aktivít a smerovania ZCR VT v roku 2016.

ZCR VT v súčasnosti zastrešuje 
190 subjektov. Počas roka zrušilo 
členstvo 15 subjektov, no  pribudlo  
17 nových. Jeden člen predstaven-
stva sa vzdal funkcie z dôvodu pra-
covného vyťaženia. Dokopy ZCR 
VT zastrešuje 169 ubytovateľov s cel-
kovým počtom 7 796 lôžok. Zvyšok 
tvoria asociácie, cestovné agentúry a 
cestovné kancelárie, športové kluby, 
športové školy, vydavateľstvo, múzeá 
a podobne. 

V rámci zhodnotenia roku 2015 
vyzdvihla výkonná riaditeľka čin-
nosť Predstavenstva ZCR VT, ktoré 
sa počas minulého roku stretlo de-
väťkrát, činnosť predsedníčky pred-
stavenstva, ktorá zastupuje ZCR VT 
aj v rámci oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región Vysoké Tatry 
(OOCR RVT), činnosť dozornej 
rady, ktorej predseda zastupuje ZCR 
VT v rámci OOCR RVT, ale aj čin-
nosti pracovných komisií – IT, špor-
tovej a marketingovej, vďaka ktorým 
sa podarilo v minulom roku realizo-
vať veľa aktivít i projektov. Bez zapo-
jenia členov do činnosti združenia 
by neboli výsledky také úspešné.

Členovia ZCR VT schválili pred-
ložený rozpočet a výšku členského 
príspevku pre rok 2016, ktorá ostá-
va rovnaká ako minulý rok. Samo-
správy majú opäť možnosť podporiť 
svojich ubytovateľov príspevkom do 
ZCR VT, ktorý im zabezpečí zníže-
nie členského poplatku a umožní 
čerpať benefity vyplývajúce z člen-
stva v ZCR VT. Členovia ZCR VT sa 
prostredníctvom združenia zároveň 
stávajú aj členmi OOCR RVT, a tak 
majú možnosť čerpať všetky benefity 
z oboch organizácií. Tými hlavnými 
sú spoločné produkty, ktoré vďaka 
kombinácii služieb a ubytovania 
poskytujú koncovým klientom plný 
komfort a nezaťažujú ubytovateľov 
riešením vlastného programu.

ZCR VT navýšilo aj svoj podiel v 
rámci OOCR RVT, aby sa docielila 
väčšia rovnováha v rámci podnika-
teľských subjektov v nej združených.

Podrobnejšie k prezentovaným 
aktivitám plánovaným v roku 2016:

Aktivity ZCR VT na rok 2016 v 
oblasti marketingu

Hlavným cieľom je zvýšenie náv-
števnosti najmä v mimosezónach, 
kedy je turistov v našej destinácii vý-
razne menej. V súvislosti s nestabil-
nou situáciou nielen v Európe bude 
jedným z dôležitých kritérií výberu 
dovolenkovej destinácie práve bez-
pečnosť. Tak tomu bolo aj počas 
leta 2015, kedy sme zaznamenali 
významný nárast návštevníkov z ne-
mecky hovoriacich krajín a Izreala. 
Z toho dôvodu zacielime pozornosť 
na európske krajiny a, samozrejme, 
na domácu klientelu, ktorá je vo 
Vysokých Tatrách stále tou najpo-
četnejšou.

Hlavná komunikačná téma 
na rok 2016 je „ROK PRÍRODY/
ZDRAVIA“ – rok fyzickej a duševnej 
regenerácie, rok celkovej regenerácie 
organizmu. Téma roku 2016 dáva ši-
roký komunikačný priestor na témy 
aktivít počas celého roka, ktoré budú 
pod hlavičkou ZCR VT.

Produkt pre dospelých náv-
števníkov Vysokých Tatier

V zmysle komunikačnej platformy 
na rok 2016 je pripravený ucelený 
materiál na trávenie voľného času 
pre dospelých, ktorého súčasťou 
bude okrem iného aj FIT program 
na celkovú regeneráciu, ktorý by 
bol „využiteľný“ bez ohľadom na 
termín a čas, pričom oblasti, ktoré 
budú návštevníkom odporučené, 
budú nielen na trávenie času v príro-
de aktívnym športom, ale aj na pod-
poru celkovej duševnej pohody – a 
to napríklad i cez kultúrne a iné za-
ujímavosti v regióne. Tento projekt 
bude spustený v máji 2016.

Lomnička Kvetinková a 
Ochranko Tatranský 

Obe rozprávkové postavičky budú 
deťom „nablízku“ aj v roku 2016. 
Veľké letné rozprávkové putovanie, 
ktoré sa odštartovalo v lete 2015 a  
našlo si mnohých svojich priazniv-
cov, bude v roku 2016 doplnené o 
nové aktivity, mapky, tabuľky pria-
mo v teréne či nový pas. Deti budú 
mať možnosť plniť úlohy už od mája, 

a to až do konca roka 2016. Tento 
projekt je otvorený aj pre spoluprácu 
členských subjektov formou venova-
nia cien do súťaže. Bližšie informácie 
budú rozoslané e-mailom.

Tatry v pohybe
Úspešný projekt bude pokračovať 

aj v roku 2016. Rovnako ako v roku 
2015 budú registrácie možné iba 
on-line pred podujatím, a to z dôvo-
du zabezpečenia vyššieho komfortu 
pre zúčastnených športovcov. Opäť 
budú stanovené maximálne limity 
zúčastnených, a to z dôvodu pohybu 
v prostredí národnom parku, ktoré 
nie je vhodné na masové podujatia. 
V podhorí budú limity počtu súťa-
žiacich vyššie.

Novinkou bude tzv. City Trail, kto-
rý odštartuje Tatry v pohybe Prestige 
tour. Opäť s netradičnými účastníc-
kymi medailami pre všetkých zú-
častnených športovcov. Pre členov 
ZCR VT bude možnosť zapojiť sa do 
projektu formou partnerstva.

Tatranský jarný festival
Hlavným zámerom je pripraviť 

jedinečné podujatie, ktorého aktivity 
i v priebehu mimosezóny budú ak-
tívne pôsobiť na potenciálnych náv-
števníkov Vysokých Tatier. Dlhodo-
bým zámerom je zapojiť do festivalu 
väčšinu prevádzok vo Vysokých Tat-
rách. Víkend zdravia a krásy by mal 
byť podujatím, ktoré vďaka svojmu 
bohatému programu a širokej po-
nuke pozitívne zapôsobí na návštev-
níkov, bude bohatým prínosom pre 
celý región a veľkou inšpiráciou i pre 
novinársku obec.

Súčasťou projektu/festivalu budú 
prednášky s odborníkmi, worksho-
py, ukážky správneho nordic walkin-
gu, behu a iných športov, predajné 
stánky a iné sprievodné programy, 
ktoré budú zároveň v súlade s nos-
nou komunikačnou témou pre rok 
2016, t. j. zdravie, príroda a rege-
nerácia. Jarný festival sa uskutoční 
druhý májový víkend.

Výber termínu má dva významy:
1. Symbolicky sa ukončí festiva-

lom zima, začne jar a príprava na 
leto. Je to čas na regeneráciu orga-

nizmu a opätovné získanie fyzickej a 
duševnej kondície človeka.

2. Snahou je predĺžiť obdobie let-
nej sezóny už od mája a pripomenúť 
návštevníkom, že Vysoké Tatry sú 
celoročná dovolenková destinácia.

Podpora firemnej a kongreso-
vej klientely

V roku 2016 bude marketingová 
podpora smerovaná aj do uvedené-
ho segmentu, a to formou tlačenej 
brožúry a jej distribúcie na dôležité 
workshopy a výstavy.

Tatry nepoznané
Navrhnutá komunikačná platfor-

ma v rámci on-line priestoru, kedy 
každý mesiac/týždeň bude odpre-
zentovaná iná zaujímavosť z menej 
známych informácií o Vysokých 
Tatrách 

Komunikácia bude prebiehať vý-
lučne on-line kanálmi – web, FCB + 
online portály, ktorým ponúkneme 
komunikačný „seriál“ o nepozna-
ných Tatrách.

Ďalšie aktivity plánované v 
roku 2016

Okrem už vyššie spomenutých ak-
tivít bude ZCR VT v zmysle nosnej 
témy podporovať aj ďalšie podujatia, 
ktoré podporia prílev turistov najmä 
mimo hlavných sezón.

Aj v roku 2016 sa ZCR VT aktívne 
zúčastní viacerých dôležitých vý-
stav a veľtrhov v okolitých krajinách 
– Ferien Messe Viedeň v januári, 
Holiday World Praha vo februári, 
Utazás Budapešť v marci. Plán ďal-
ších výstav bude doplnený v zmysle 
plánu Slovenskej agentúry pre ces-
tovný ruch (SACR), ktorý sa prie-
bežne dopĺňa. Všetci členovia ZCR 
VT majú možnosť aktívnej účasti 
na plánovaných výstavách. V úspeš-
nej sérii odborných prednášok pre 
svojich členov budeme pokračovať 
aj v roku 2016, a to vždy na jar a na 
jeseň. Obsah bude pripravený vždy 
na aktuálne témy a, samozrejme, aj 
na podnet členskej základne. Okrem 
spomenutých aktivít bude ZCR 
VT aj naďalej pripravovať spoloč-
né destinačné produkty, akými sú 
ponuky pre školy, kongresy, sezón-
ne ponuky, ponuky v spolupráci s 
ďalšími subjektami ako sú České 
dráhy a podobne. Zároveň sa bude 
podieľať aj na príprave obsahu 
TATRY Card ako jeden z partici-
pujúcich subjektov. Vďaka spolu-
práci členov a dobre naštartovaným 
aktivitám v roku 2015 máme veľkú 
šancu, že rok 2016 bude pre ZCR VT 
a jeho členov ešte úspešnejší.

Lucia Dubielová, 
výkonná riaditeľka ZCR VT

Trendom posledných rokov je neustále narastajúci počet 
vianočných hostí. Prevažnú časť z nich tvorí práve domá-
ca klientela, ktorá je aj celoročne tá najpočetnejšia. Vďaka 
bohatému programu hotelierov aj 
destinácie si návštevníci môžu od-
dýchnuť od predvianočného zhonu 
a užiť si sviatky v znamení pohody.

Počas sviatkov navštívilo Tatranské informačné kancelá-
rie (TIK-y) 1 144 návštevníkov. Polovicu z nich tvorili Slo-
váci, zvyšok najmä naši susedia – Poliaci, Česi, ale aj Maďari 
či Ukrajinci, ktorých bolo však menej ako našich severných 
a západných susedov. Informovať sa prišli vo väčšej miere aj 
Nemci a zaujímavosťou sú Rumuni, ktorých sme po minulé 
roky v zime takmer neevidovali. Z exotických krajín navští-
vili TIK-y aj dvaja Filipínci a dvaja Indovia.

Za obsahovú 
stránku zodpovedá 

Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Decembrové Valné zhromaždenie ZCR VT

Návštevníci sa najviac zaujímali o kultúrny 
program, Tatranský ľadový dóm, prevádzku lyžiar-
skych stredísk a snehové podmienky, bežecký areál 

a možnosti bežkovania, 
turistiku a prístupné pa-
miatky. Padli i skutočne 
kuriózne otázky, ako na-

príklad: 
„Je ľadové kráľovstvo spoplatnené?“ (mysleli tým 

Tatranský ľadový dóm). 
„Do toho Tatranského národného parku môžu ísť 

aj ľudia či iba zvieratá?“
„Kde môžem ísť liezť, aby som videl orla?“
„Čo uvidím na Skalnatom plese? Iba tote skaly?“

ZCR VT

VYSOKÉ TATRY
združenie cestovného ruchu

www.tatry.sk

TIK-y počas sviatkov privítali 
viac ako 1 100 hostí
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Podmienky prenájmu:
Nebytové priestory sa nachádzajú na I. nadzemnom podla-

ží v zrekonštuovanej Vile Flóra – národná kultúrna pamiatka, 
v Starom Smokovci, vedľa Mestského úradu. Priestory pozo-
stávajú z troch miestností o výmere: miestnosť č. 3 – 10,45 m2, 
miestnosť č. 5 – 10,72 m2, miestnosť č. 6 – 5 m2, sklad č. 4 – 10,10 
m2, chodby – 6,42 m2 a sociálne zariadenie –  5,39 m2, celkom 
48,08 m2. V priestoroch je možné zriadiť predajňu pamiatko-
vých predmetov, kníh, máp a pod.

Kritériom pri výbere záujemcu o nájom priestorov je účel vy-
užitia a cena nájmu. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mes-
ta Vysoké Tatry ponúka priestory za minimálnu cenu 45,00 € za 
m2 a rok, pričom nájomca si hradí náklady spojené s užívaním 
priestoru.

Pre zabezpečenia splácania nájomného v prípade platobnej 
neschopnosti nájomcu, bude od úspešného uchádzača pri pod-
pise zmluvy požadovaná záloha vo výške dvojmesačného ná-
jomného. Záloha bude vedená na osobitnom účte a v prípade, 
že nebude použitá, po skončení doby nájmu, bude nájomcovi 
vrátená alebo započítaná s nájomným. 

Termín a miesto podania ponuky: 
Ponuky v zalepenej obálke s označením

„Neotvárať – ponuka č. 1/15 – Vila Flóra Starý Smokovec“ 
zasielajte v lehote do 21.12.2015 do 12.00 hod. na adresu:

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mesta Vysoké Tatry, 
062 01 Starý Smokovec č. 1

Bližšie informácie: Alena Čechová, MsÚ, odd. majetkovo-
právne, 062 01 Starý Smokovec, Tel. kontakt. 052 / 478 04 36, 
email: alena.cechova@vysoketatry.sk

Infoservis

INZERCIA
� Predám leštený smrekový 
tatranský obklad perodrážku 
3 €/ m2, zrubový obklad, hranoly 
aj dlážku na podlahu. Kontakt: 
0908 234 866.
�� Hľadáme do prenájmu 3-iz-
bový byt v oblasti Smokovcov 
alebo Tatranskej Lomnice. Kon-
takt: 0944 904 704 alebo 0949 
202 493. 
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Druh pracovného pomeru: zamestnanecký
Termín nástupu: na základe dohody

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
VŠ II. stupňa – stavebné zameranie
znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook) 
bezúhonnosť, zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť, ale 
aj predpoklady pre tímovú prácu

Osobitné požiadavky – znalosť a orientácia v zákonoch: 
–   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
 poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších 
 predpisov
–  vyhláške 453/2000 Z.  z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
 ustanovenia stavebného zákona
–   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
 v znení neskorších predpisov
–  vyhláške 532/2002 Z. z. o všeobecných technických 
 požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
 požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
 schopnosťou pohybu a orientácie
–   č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
–   č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších 
 predpisov
–   č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení 
 neskorších predpisov
   Pracovné zaradenie a platové ohodnotenie je  v zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Žiadosti s profesijným životopisom posielajte na adresu: 
Mestský úrad, Starý Smokovec 1,  
PaM Ekonomické oddelenie, 062 01 Starý Smokovec, 
Tel. kontakt: 052 / 478 04 37 
e-mail: lucia.petrasova@vysoketatry.sk.

Mesto Vysoké Tatry
prijme do zamestnania odborného referenta 

na oddelenie územného plánovania, výstavby, 
životného prostredia a dopravy 

Mestského úradu (MsÚ) v Starom Smokovci

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mesta Vysoké Tatry
so sídlom Vysoké Tatry, 

062 01 Starý Smokovec 1 /Mestský úrad/

zverejňuje ponuku č. 1/15 
na prenájom nebytových priestorov
vo Vile Flóra Starý Smokovec s. č. 2

postavenej na pozemku registra C-KN parc. č. 267 
k. ú. Starý Smokovec, časť Starý Smokovec

www.vysoketatry.sk
Telefónne číslo:
052/478 04 11

NÁJOM NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV:
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 
121/2015 na nájom nebytových priestorov o výmere 367,90 m2, 
v Centre služieb Dolný Smokovec s.č. 86. Bližšie informácie na 
www.vysoketatry.sk alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI:
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 
126/2015 na nájom Parkoviska na Popradskom Plese. Bližšie 
informácie na www.vysoketatry.sk alebo na telefónnom čísle 
052/4780436.
PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTI :
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na pre-
daj pozemkov v k.ú. Starý Smokovec, časť Dolný Smokovec:
a) parcela C-KN č. 64/22 o výmere 860 m2, 
 druh pozemku ostatná plocha
b)  parcela C-KN č. 64/28 o výmere 828 m2, 
 druh pozemku ostatná plocha
c)  parcela C-KN č. 64/29 o výmere 828 m2, 
 druh pozemku ostatná plocha

Bližšie informácie na www.vysoketatry.sk alebo 
na telefónnom čísle 052/478 04 58.

Mesto Vysoké Tatry

23TD 25-26/2015

Podmienky prenájmu:
Nebytové priestory sa nachádzajú na I. nadzemnom podla-

ží v zrekonštuovanej Vile Flóra – národná kultúrna pamiatka, 
v Starom Smokovci, vedľa Mestského úradu. Priestory pozo-
stávajú z troch miestností o výmere: miestnosť č. 3 – 10,45 m2, 
miestnosť č. 5 – 10,72 m2, miestnosť č. 6 – 5 m2, sklad č. 4 – 10,10 
m2, chodby – 6,42 m2 a sociálne zariadenie –  5,39 m2, celkom 
48,08 m2. V priestoroch je možné zriadiť predajňu pamiatko-
vých predmetov, kníh, máp a pod.

Kritériom pri výbere záujemcu o nájom priestorov je účel vy-
užitia a cena nájmu. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mes-
ta Vysoké Tatry ponúka priestory za minimálnu cenu 45,00 € za 
m2 a rok, pričom nájomca si hradí náklady spojené s užívaním 
priestoru.

Pre zabezpečenia splácania nájomného v prípade platobnej 
neschopnosti nájomcu, bude od úspešného uchádzača pri pod-
pise zmluvy požadovaná záloha vo výške dvojmesačného ná-
jomného. Záloha bude vedená na osobitnom účte a v prípade, 
že nebude použitá, po skončení doby nájmu, bude nájomcovi 
vrátená alebo započítaná s nájomným. 

Termín a miesto podania ponuky: 
Ponuky v zalepenej obálke s označením

„Neotvárať – ponuka č. 1/15 – Vila Flóra Starý Smokovec“ 
zasielajte v lehote do 21.12.2015 do 12.00 hod. na adresu:

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mesta Vysoké Tatry, 
062 01 Starý Smokovec č. 1

Bližšie informácie: Alena Čechová, MsÚ, odd. majetkovo-
právne, 062 01 Starý Smokovec, Tel. kontakt. 052 / 478 04 36, 
email: alena.cechova@vysoketatry.sk

Infoservis

INZERCIA
� Predám leštený smrekový 
tatranský obklad perodrážku 
3 €/ m2, zrubový obklad, hranoly 
aj dlážku na podlahu. Kontakt: 
0908 234 866.
�� Hľadáme do prenájmu 3-iz-
bový byt v oblasti Smokovcov 
alebo Tatranskej Lomnice. Kon-
takt: 0944 904 704 alebo 0949 
202 493. 
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