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Na snímke z roku 1905 je budova,
v ktorej sídli dnes už 70-ročná Základná škola Vyšné Hágy. Archív TD

Škola malá, srdcom veľká
Málotriedna škola vo Vyšných Hágoch je základnou školou
s množstvom prívlastkov NAJ. Najvyššie položená škola na Slovensku a v Karpatskom oblúku oslávila ako najstaršia tatranská
škola krásnych 70 rokov!
Prostredie, v ktorom sa budova školy nachádza, jej mnohí závidia. Výhľad na Tatry je
predpokladom na vyučovanie
popretkávané láskou k prírode
a vzťahu k vysokohorskej turistike. V maličkej škole panuje už
desaťročia rodinná a priateľská
atmosféra.

História školy
Písal sa rok 1948. Škola
vo Vyšných Hágoch sa osamostatnila od Národnej školy
v Starom Smokovci. Pani riaditeľka Elena Žilinská, neskôr
Karabová, vítala 1. septembra 33 žiakov 1. až 5. ročníka

Prvý októbrový týždeň sa stretli pneumológovia na V. ročníku podujatia Dni v Belianskych Tatrách. Viac si prečítajte na strane 7.

(pokračovanie na str. 9)

Potápači sa ponorili pod hladiny tatranských plies v rámci akcie Čisté vody už 26.
krát. Na breh vytiahli celkovo 562 kg odpadu a niekoľko kuriozít. Viac na strane 10.

Od prvého slovenského výstupu na najvyššiu horu sveta uplynulo 34 rokov. Jozef
Psotka sa však už domov nevrátil. Na jeho
počesť sa každoročne organizujú náročné
preteky v horskom behu. Viac na strane 14.
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videli počuli
V dňoch 11. až 13. októbra Grand
Hotel Bellevue v Hornom Smokovci hostil účastníkov významného
podujatia – 39. Výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Zúčastnila sa na nej viac ako stovka
lekárov a zdravotných sestier zo Slovenska a zahraničia.
Horolezectvo ako životná filozofia,
sila priateľstva, dychberúce športové
výkony – aj o tom je čerstvo pokrstená
knižná novinka s názvom Zimný hrebeň Tatier: Úplné prelezenie zimného hrebeňa Vysokých Tatier – 1974
autorov a zároveň priamych účastníkov prechodu Alojza Halása a Juraja
Zaťka. Do života bola uvedená v nedeľu 14. októbra v rámci XXVI. ročníka MFHF. Publikáciu možno vnímať
aj ako knižného sprievodcu doplneného o dojmy silnej generácie mladých
horolezcov sedemdesiatych rokov.
Krstnými otcami knihy sa stali horolezci Peter Hámor a Zoltán Demján.
Dňa 15. októbra v Novom Targu
bola slávnostne podpísaná partnerská zmluva na realizáciu projektu
s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020. Vedúcim
partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TA
TRY, ktoré v spolupráci s poľskými
a slovenskými projektovými partnermi na stretnutí odprezentovalo doterajšie výsledky a pokrok v realizácii
Cesty okolo Tatier a predstavilo tiež
rozsah investícií plánovaných na roky
2019 – 2020 v rámci III. etapy projektu (Mesto Nowy Targ, Obec Nowy
Targ, Obec Czarny Dunajec, Obec
Łapsze Niżne, Mesto Spišská Belá,
Obec Huncovce, Obec Hniezdne,
Obec Veľká Lomnica).
V stredu 17. októbra sa na železničnej stanici Štrba konala tlačová
konferencia k slávnostnému podpisu
zmluvy medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko a Stadler Locomotives, pri príležitosti zavedenia
nových zubačiek na trase Štrba –
Štrbské Pleso. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti primátorov miest
Poprad, Vysoké Tatry a starostu obce
Štrba, členov predstavenstva ZSSK
a zástupcov spoločnosti Stadler Locomotives.
18. október je Európskym dňom
boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Ministerstvo vnútra SR sa prostredníctvom Informačného centra na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality zameralo počas celého
októbra na osvetu, a to preventívnou
kampaňou s názvom „Dobré rady
pred vycestovaním“. Touto cestou sa
snaží vystríhať pred nástrahami obchodníkov s ľuďmi napr. v súvislosti
s prácou v zahraničí. mp
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Podporte aj vy nákupný patriotizmus
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – Týždeň od 15. do 21. októbra
sa nesie v znamení Národných dní na podporu ekonomiky
Slovenska. Ide o kampaň, ktorá má za cieľ podporiť predaj
slovenských výrobkov a služieb.
Kvalita z našich regiónov –
projekt, ktorého sú Národné
dni súčasťou – pomáha zvyšovať povedomie slovenských
spotrebiteľov, ako aj samotný
záujem o sledovanie krajiny
pôvodu toho-ktorého potravinového produktu či priemyselného tovaru (za posledné
roky tento záujem narástol až
o 60 %). Ukazuje sa, že domáci si čoraz viac uvedomujú
svoje nákupné správanie
sa a jeho dôsledky na našu
ekonomiku. Možno povedať, že dôležitosť nakupovania lokálnych, slovenských produktov sa už
stala celospoločenskou témou. Dôležitým aspektom
všetkých podporných aktivít a kampaní ako je táto
je, aby spotrebiteľ dokázal
slovenské výrobky identifikovať a vložil ich do svojho
nákupného košíka.
Tento ročník kampane
sa venuje aktívnemu prístupu nakupujúcich s heslom „Aktívne si pýtajme
slovenské“. Pokračuje v na-

stúpenom trende, ktorý sa počas siedmych rokov formoval
do súčasnej podoby a za jeho
vznikom stáli najmä problémy
ako klesajúci záujem slovenských spotrebiteľov o domáce
produkty, nepriaznivý vývoj
v agropotravinárstve, nedocenenie podpory domáceho trhu
či nedostačujúca komunikácia
s nakupujúcimi.

Je dôležité, aby každý z nás
pristupoval k nákupom aktívne,
aby sme nielen nakupovali, ale
aj komunikovali s predajcami.
Aby sme potravinami a surovinami neplytvali, práve naopak,
na dennodennej báze si uvedomovali hodnoty, ktoré sú v nich
ukryté. K nezanedbateľným
aspektom v súvislosti s nakupovaním bezpochyby patrí tiež
dopad na domácu ekonomiku,
naše zdravie a životné prostredie... na celkovú kvalitu života,
za ktorú nesie zodpovednosť
mp
každý z nás.

Ako na kompostovanie
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
pripravilo pre občanov informačnú kampaň, ktorá sa zameriava na zvýšenie triedeného odpadu a zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Hlavným nástrojom sprostredkovania rád
a odporúčaní sú informačné letáky. Z nich
sa môžete dozvedieť viac o tom, ako správne
kompostovať alebo ako sa dá využiť bioodpad
v záhrade, akým spôsobom funguje komunitné
kompostovanie či ako neplytvať potravinami
a tým tiež predchádzať vzniku odpadov.
Kompostovaním je možné svojpomocne si vyrobiť z biologického odpadu kvalitné organické
hnojivo. Jeho prostredníctvom sa späť do pôdy
dostanú tie živiny, ktoré z nej boli pestovaním
odobrané. Na kompostovanie sú vhodné všetky
druhy biologického odpadu, ktoré vznikajú v domácnosti, záhrade, na poli či pri chove hospodárskych zvierat. Najlepším riešením je príprava
rôznorodej zmesi, zloženej z najrozličnejších
materiálov. Dôležité však je vhodne ju upraviť
– podrviť či posekať, zvlhčiť a dobre premiešať,
priebežne prevzdušňovať. Prednosti kompostu
sú tiež v tom, že má schopnosť zadržiavať vodu
v pôde, dodávať jej vzdušnosť a dopĺňať jej už
spomínané chýbajúce živiny. Najjednoduchším

spôsobom je kompostovanie v hrobli – treba
však dbať na správnu úpravu materiálu, ktorým
je táto kompostovacia kopa tvorená. Rovnako
efektívnym spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov a je možné ich kúpiť alebo si ich svojpomocne vyrobiť (napr. z dreva).
Zo Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch tiež
vyplýva zákaz biologický odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad (vrátane
cintorínov): spaľovať, vyhadzovať na nelegálne
skládky,ukladať do zberových nádob na zmesový
komunálny odpad a odvážať ich na skládky odpadov. Na zreteli treba mať, že do kompostoviska nepatria žiadne nerozložiteľné materiály (kov,
sklo, plast, lieky...), zvyšky jedál, popol z uhlia
ani ostatky lakovaného dreva a drevotriesky.
Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej adrese www.kompost.sk. Kompostovanie by nemalo zostať opomenuté v žiadnej modernej domácnosti!
mp
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V meste pribudnú dva nové bytové domy
Vysoké Tatry / tatranská lomnica – Osika a Jelša, tieto
názvy budú mať obytné domy s kapacitou štyridsaťosem bytov
v Tatranskej Lomnici. O štrnásť mesiacov sa do nich budú môcť
nasťahovať Tatranci, ktorí si podali svoje žiadosti.
Nové mestské jedno- a dvoj
izbové byty budú spĺňať bežný štandard. Celkové náklady
na projekt výstavby – spolu
s technickou vybavenosťou, sieťami ako aj prístupovými cestami – pravdepodobne prevýšia hodnotu 2,9 milióna eur.
Takmer dva milióny na výstavbu získalo mesto Vysoké Ta
try prostredníctvom Štátneho
fondu rozvoja bývania, vďaka
ktorému samospráva doteraz
postavila už 159 bytov. Ďalších
vyše 800 000 eur pôjde z dotácie
a financie, ktorými projekt podporí mesto z vlastných zdrojov,

by sa mali pohybovať vo výške
približne 200 000 eur (vrátane
projektovej dokumentácie).
Primátor mesta Ján Mokoš
už odovzdal stavenisko zhotovovateľovi stavieb, a to v stredu
3. októbra. Pri tejto príležitosti
vyjadril svoju radosť z realizácie projektu, keďže si je vedomý,
že situácia ohľadom dostupnosti bývania nie je príliš prívetivá najmä pre mladé rodiny
a cíti povinnosť zlepšovať život
obyvateľov Vysokých Tatier
aj v tomto smere. O obsadení
mestských nájomných bytov
mp
rozhodne komisia.

Mesto napreduje v oblasti smart riešení
VYSOKÉ TATRY / zakopane – V tatranskom regióne pribudnú wifi zóny, elektromobil
či nabíjacie stanice. Radnica sa nebráni novým, pokrokovým riešeniam, ktoré pozitívne zasiahnu do života obyvateľov, a zapája sa do Smart City.
Na jubilejnom X. Medzinárodnom horskom fóre, ktoré sa uskutočnilo 5. októbra,
podpísali mestá Vysoké Tatry, Poprad a Zakopane Deklaráciu o vzájomnej spolupráci. Tá nadväzuje na Deklaráciu účastníkov
spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev z 5. septembra 2003 v Poprade.
Medzi témy, ktoré zarezonovali najväčšmi, patrí doprava, ktorá je veľmi dôležitá
rovnako na poľskej strane Tatier. Tatranská samospráva na stretnutí odprezentovala, akým spôsobom sa snaží vysporiadať
s nápormi individuálnej prepravy, ktoré
zaznamenáva najmä v čase letnej a zimnej
turistickej sezóny. Dôležitým projektom
v tomto smere je príprava konceptu riešenia
statickej a dynamickej dopravy, na ktorom
mesto spolupracuje s Fakultou prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej

univerzity. Jeho cieľom je komplexné riešenie dopravy v tatranskom regióne, pričom
zreteľ je braný najmä na ekológiu a trvalo
udržateľný rozvoj. Ako prezradil prednosta
MsÚ Vysoké Tatry Eugen Knotek, finalizácia projektu je naplánovaná ešte na tento
rok, pričom predbežné výsledky naznačujú, že ako najlepšie riešenie pre mesto Vysoké Tatry sa javí tzv. Tatranská integrovaná doprava a elektromobilita.
Radnica v súčasnosti finišuje s prípravami na zriadenie troch nabíjacích staníc. Ich
prevádzkovateľom na území mesta bude
Západoslovenská energetika (ZSE). „Nabíjať by sa malo do konca roka v Tatranskej
Lomnici pri autobusovej stanici a v Starom
Smokovci na parkovisku pri Dome služieb
a Mestskom úrade,“ upresnil prednosta
MsÚ. V súčasnosti sa preverujú kapacit-

Primátori miest Poprad, Zakopane
a Vysoké Tatry pri podpise dokumentu: Jozef Švagerko, Leszek Dorula
a Ján Mokoš (zľava).

né možnosti elektrických sietí. Náklady
na tento účel bude znášať prevádzkovateľ,
mestského rozpočtu sa nedotknú.
K ďalším smart riešeniam bezpochyby
patrí tiež kúpa nového elektromobilu, ktorého najväčším benefitom je šetrnosť k životnému prostrediu. Ako uviedla Zuzana
Hlavatá z Oddelenia regionálnej politiky
a cestovného ruchu, mesto v apríli tohto
roku zažiadalo o dotáciu vo výške 30 000
eur z Environmentálneho fondu. Auto
na elektrický pohon pribudne do vozového
parku ešte v roku 2018 a bude slúžiť na plnenie úloh, ktoré súvisia s výkonom samosprávnych funkcií MsÚ.
Tretím pripravovaným riešením je zriadenie dvoch free wifi zón, o ktoré sa postará súčasný zmluvný partner mesta Vysoké
Tatry v oblasti IT. „Okrem našich obyvateľov, ktorí sú pre nás prioritou, Tatry navštevujú masy ľudí. Preto sme sa rozhodli zriadiť
wifi zóny najprv v parku v Tatranskej Lomnici a v centre Starého Smokovca,“ informoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš,
pre ktorého je udržiavanie trendov prioritou. V rovine plánov je zatiaľ elektrický skibus, ktorý by rozvážal ľudí po tatranských
lyžiarskych strediskách.
Okrem dopravy je cieľom spolupráce trojice miest aj podpora vzájomného spoznávania obyvateľov, ich spolupráca, zveľaďovanie vzájomných vzťahov predstaviteľov
samosprávy, výmena skúseností v rámci
ďalších územných inštitúcií a občanov do
projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce
v oblastiach infraštruktúry a projektov EÚ,
kultúry a cestovného ruchu, školstva a športu, a to formou výmen, stáží, seminárov, výstav, veľtrhov či festivalov. 
mp šm

4

TD 21/2018

Ako si Tatry (ne)pamätáte / Tatranské spektrum

S

me hrdí Tatranci, Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami
v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu
času mení. Vďaka komplexnej rekonštrukcii sa mohol opätovne obnoviť výstavný potenciál
druhej najstaršej budovy v Starom Smokovci, Vily Flóra.

M

esto Vysoké Tatry dlhodobo venuje veľkú
pozornosť kultúrnym
a historickým objektom stojacim v jeho katastri, ich ochrane
a obnove. Dohromady je ich
65, hoci väčšina z nich je v súkromnom vlastníctve fyzických
osôb.
S rekonštrukčnými prácami na Vile Flóra – v minulosti
takisto slúžiacej na kultúrne
účely – sa začalo pracovať koncom mája roku 2015. Niekoľko
rokov predtým sa však výstavné priestory v tomto objekte
uzavreli, keďže dochádzalo
k poškodzovaniu umeleckých
diel. Mesto o rok skôr získalo
od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na jej
obnovu nenávratný finančný
príspevok vo výške 407 000
eur. Už po štyroch mesiacoch
intenzívnych prác obnovy (rekonštruovala sa zároveň s Vilou Ilona) bola v jeseni 2015
stavba skolaudovaná, pričom
celkové náklady na rekonštrukciu boli napokon 420 000
eur. 85 % týchto prostriedkov
bolo získaných zo zdrojov a dotácií Európskej únie, 10-timi %
podporila rekonštrukciu vláda
Slovenskej republiky a zvyšný-

Súčasný vzhľad Vily Flóra
v Starom Smokovci

mi 5-timi % ju dotovalo samotné mesto Vysoké Tatry. V tejto
sume bolo obsiahnuté vykonanie komplexnej obnovy budovy
majetku mesta – stavebných
a reštaurátorských prác, zateplenia budovy zvnútra, rekonštrukcie podkrovia, výmeny okien, plynofikácie objektu,
výmeny všetkých inštalácií –,
ktorá je súčasťou zoznamu národných kultúrnych pamiatok.
Viac ako 150-ročná budova (postavená v roku 1861)
v minulosti slúžila na rôzne
účely – bola využívaná ako turistická ubytovňa, až neskôr
ako výstavná sieň. Rovnakú

funkciu má aj dnes: na poschodí sa nachádza stála expozícia.
V súvislosti s ňou treba podotknúť, že podkrovný priestor,
ktorý je špecifikom stavby, sa
na tieto účely použil prvý raz
až po obnove vily. Viditeľné sú
tam pôvodné časti strešnej konštrukcie (tie mali byť pôvodne
obložené). V rámci expozície
s názvom Tatry v umení je vy-

Október, mesiac úcty k starším
V dňoch 10. a 11. októbra primátor mesta Ján
Mokoš navštívil denné
centrá v Tatranskej Lomnici, Dolnom Smokovci, Novom Smokovci a Tatranskej
Kotline, aby prejavil úctu
tatranským seniorom. Posledné menované denné
centrum zároveň oslávilo
dvadsiate výročie svojho
založenia.
Popoludňajší
program so zástupcami
staršej generácie mal tiež
kultúrne spestrenie – či už
to bolo vystúpenie žiakov
ZUŠ, opernej speváčky,
ženského speváckeho tria
z Popradu a nechýbalo ani
tanečné vystúpenie.
db mp


Primátor mesta na návšteve denného
centra v Tatranskej Kotline

stavených približne päťdesiat
výtvarných diel slovenských
aj zahraničných autorov zobrazujúcich Vysoké Tatry rôznymi
technikami, ide o umelecké artefakty v horizonte od polovice
19. storočia až po súčasnosť.
Dočasné expozície sa nachádzajú na prízemí, pričom jedna
z miestností slúži ako Tatranská
sieň slávy, kde sú každoročne
uvádzaní známi športovci – či
už súčasní, ale aj veľké mená
športového života z minulosti.
V súvislosti s touto vilou
(a jej podobnými architektonickými kultúrnymi pamiatkami) sa ako najväčšie komplikácie spôsobujúce problémy javia
poveternostné vplyvy, vlhkosť,
hniloba či plesne. V minulosti
sa izolácie nerobili takým spôsobom, ktorý je dnes už celkom
bežný, moderný a predlžuje
„dobrú kondíciu“ stavby. Flóra sa preto musela dodatočne
zaizolovať voči zemnej vlhkosti
a úniku tepla, je na nej vymenená tiež strecha. Aktuálne disponuje moderným technickým
vybavením (plynová kotolňa,
automatická regulácia, zabezpečovacie zariadenie atď).
Na každej zo štyroch rekonštruovaných vil (Alica, Ilona,
Iskra a Flóra) sa uskutočnil
pamiatkový výskum a dendrologický prieskum, odborníci takisto zisťovali štruktúru
omietok, farebnosť fasád a drevených častí. Z týchto prác vyplynuli ich záväzné stanoviská,
podľa ktorých sa musela obnova uskutočniť.
Stavba z druhej polovice 20.
storočia sa nachádza na zozname národných kultúrnych
pamiatok a už pred jej rekonštrukciou mala opätovne
po rokoch slúžiť ako kultúrne
zázemie. Je súčasťou Tatranskej galérie v Poprade a okrem
toho sa v nej nachádza aj galéria Tatranský šperk. Tá je stálou
predajnou expozíciou šperkov
a ďalších umeleckých a remeselných výrobkov s tatranskou
tematikou od autorov žijúcich
a pôsobiacich vo Vysokých Tatmp
rách. 
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michal hanč
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Vysoké Tatry?

Som rodený Tatranec, aktivista, dobrovoľník a v ostatnom volebnom období aj poslanec. Teraz som sa ako kandidát
číslo 3 rozhodol uchádzať o dôveru občanov z jednoduchého
dôvodu: skúsenosti ma naučili,
že kritizovať je jednoduché,
no užitočnejšie je zmeniť veci
k lepšiemu – som presvedčený,
že Tatry to potrebujú. Nastal
čas na výmenu nielen stráží,
ale aj generácií. Naše mesto je
určite najkrajšie na Slovensku
a jedinečné aj v Európe, musíme však naplno využívať jeho
potenciál. Výnimočná je nielen
poloha a príroda, ale najmä šikovní ľudia – stačí ich len motivovať a zapojiť. Mestský úrad
tu musí byť pre ľudí.
2. Ktoré body svojho volebného programu považujete
za najdôležitejšie, kľúčové?

Prešiel som celé Tatry a stretával sa s občanmi. Viem, čo
ich trápi a môj program nájdete na www.michalhanc.sk.
Za štyri kľúčové piliere považujem:
1. Zlepšenie spolunažívania
– Len vďaka silnej aktívnej
spolupráci občanov vznikne
z dlhodobého hľadiska životaschopné mesto. Tatry sú rozľahlé a tvorí ich 15 častí, medzi
ktorými neexistuje spolupráca.
Začína to už pri styku občanov
s predstaviteľmi úradu. Som
vyštudovaný manažér, viem,
ako má vyzerať a viem, že je
zlý a nedostatočný. Sme špecifickým miestom, a tak aj rieše-

nia musia byť šité obyvateľom
na mieru.
2. Ochrana životného prostredia – Intenzívne sa musíme
zaoberať touto témou, pretože
tlaky na zastavanie či úpravu
prostredia sa rapídne stupňujú. Musíme si uvedomiť, že
Vysoké Tatry sa nedajú nafúknuť a musíme si stanoviť jasné
priority a mantinely na zásahy.
Aké dedičstvo zanecháme budúcim generáciám?
3. S tým súvisí aj pozícia
mestského architekta. Životné
prostredie, to nie je len príroda, ale aj priestor, v ktorom sa
pohybujú obyvatelia, pacienti,
turisti a návštevníci. Toto prostredie musí pôsobiť harmonicky a atraktívne. Práve architekt
bude mať právomoc rozhodovať o projektoch a konzultovať
s investormi ich zámery tak,
aby stavby mali jasný rukopis
odbornosti, účelnosti a „tatranského štýlu“. Quidó Hoepfner, či Dušan Jurkovič nám tu
zanechali úžasné dedičstvo.
4. Sociálna, ošetrovateľská
a zdravotná starostlivosť je
orientovaná na lekársku pomoc. Žiaľ, doposiaľ nemáme
dostatočne pokryté tieto služby občanom, a preto máme
pripravený projekt „Aktívnych
ošetrovateľských jednotiek“
pre seniorov a tých, ktorí to
budú potrebovať.

3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

Naše mesto vidím ako kompaktný celok hrdých obyvateľov, ktorým na meste a pro-

stredí záleží, radi sa pravidelne
zapájajú do aktivít, zveľaďujú
ich tak, aby aj budúce generácie
boli na nich hrdé. K dispozícii
majú zľavovú kartu na služby
a tovar v miestnych prevádzkach, ktorá zároveň ako jeden
z detailov slúži na zastabilizovanie a nárast počtu obyvateľov. Akčné ošetrovateľské
jednotky poskytujú občanom
starostlivosť v domácom prostredí. Mesto má jasne nastavené systémy transparentnosti,
čistoty a informovanosti, ako
v rámci mestského úradu, tak
aj pri komunikácii navonok.
Má zavedený interný informačný systém, ktorý umožňuje jednoduchú, praktickú
a hlavne funkčnú spoluprácu
primátora, poslancov a úradu
s občanmi, mestský úrad už
nie je štátom v štáte.
Platia jasné pravidlá stanovené mestským architektom
a všetky projekty sú podľa nich
vopred pripravované. Mesto
má jasný koncept vývoja dopravnej situácie. Záhradný architekt zas oživil naše bohaté
a zároveň zanedbané parkové
zóny. Najdôležitejšie však je,
že vedenie mesta je o štyri roky
rozhodné a oddané občanom.
Koná v ich záujme a robí všetko pre zlepšenie kvality života.
Môže sa im pozrieť do očí.

4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Vysoké Tatry sú pre mňa
všetkým – sú mojím rodiskom, útočiskom, pôsobiskom,
láskou a srdcom. Tu som sa
pred 35 rokmi narodil, chodil
do materskej a základnej školy,

zažil svoju prvú lásku a najkrajšie chvíle v lone prírody.
Tu som sa rozhodol stráviť svoj
život a chcem, aby sa tu žilo
dobre. Obyvatelia Tatier si to
zaslúžia. Dlhodobo sa snažím
pracovať na tom, aby sme tu
mohli ostať žiť všetci, ktorí si
to želáme. Vysoké Tatry potrebujem vidieť každé ráno, keď
sa zobudím, dodávajú mi totiž
energiu, ktorá ma ženie vpred.
Na ich osude mi záleží. Som
srdcom Tatranec a chcem pracovať pre všetkých Tatrancov.

5. Prečo práve Vás by si
mali obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Po dlhých rokoch je čas
na zmenu a na výmenu stráží. Obyvateľom mesta ponúkam voľbu, ktorá je nezávislá
od rôznych historických, či
aktuálnych sporov a nejasného zákulisia. Voľbu, ktorá je
nekonfliktná a zároveň rázna,
voľbu, ktorá nemá ani len potenciál byť v konflikte záujmov,
voľbu, ktorá je transparentná,
jasná a úprimná. Voľbu, ktorej vzdelanie a životné skúsenosti dovoľujú viesť mesto
Vysoké Tatry profesionálne
a s odbornou podporou nielen
obyvateľov, ale aj občianskych
združení a politicky ostrieľaných osobností – voľte kandidáta číslo 3 – Michal Hanč, Váš
kandidát na primátora.

Zberateľské bankovky už aj v Tatrách
Nový fenomén, ktorým sú „0 Euro Souvenir bankovky“ sa
v roku 2015 rozšíril z Francúzska do ďalších štátov Európy.
V roku 2018 sa prvýkrát objavili aj na Slovensku.
Tvorcom tohto nevšedného konceptu je Richard Faille, ktorého
hlavným cieľom bola podpora turizmu a propagácia zaujímavých
a významných lokalít, osobností a udalostí. Na prvom vydaní Slovenskej euro souvenir bankovky bol vyobrazený Pamätník SNP,
v ktorého popredí bol situovaný československý tank. Toto vydanie
pripomínajúce ukončenie II. svetovej vojny sa 8. mája v Banskej
Bystrici vypredalo v priebehu 2,5 hodiny. O prvú 0 eurovú bankovku z limitovanej série 5 000 kusov bol obrovský záujem, a tak
postupne pribúdajú ďalšie bankovky zobrazujúce významné miesta našej vlasti. Samozrejme, že medzi nimi nechýbajú ani Vysoké
Tatry. Ako povedal výkonný riaditeľ banskobystrickej spoločnosti
Nunofia Vladislav Klajban, „O vydanie môže požiadať súkromná
alebo štátna inštitúcia, ktorá prevádzkuje alebo spravuje konkrétnu

pamätihodnosť alebo turistickú ,atrakciu‘. O vydanie môže
prejaviť záujem aj mesto prípadne obec, na území ktorých
sa nachádzajú zaujímavé a významné pamätihodnosti. Ich tlač prebieha priamo vo Francúzsku v spoločnosti Oberthur, ktorá sa zaoberá aj tlačou pravých eurobankoviek. Na Slovensku je držiteľom
licencie naša spoločnosť.“ Suvenírové nula eurové bankovky sú vyrábané na pravom bankovkovom papieri zo 100 % bavlny a obsahujú mnohé bezpečnostné prvky ako klasické bankovky. Keďže ide
o zberateľské kúsky, ich hodnota časom narastá. Výrobcovia neobišli ani Vysoké Tatry a ich okolie. „V predaji bol Poprad, Kežmarský hrad, Belianska jaskyňa, Štrbské pleso (vyšlo v emisnom náklade
10 000 kusov 13. októbra), Chodník korunami stromov (vydané 15.
októbra) a aktuálne sa pripravuje bankovka s motívom Lomnického
štítu,“ dodal Klajban.
kb
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avizujeme
Milovníci folklóru sa môžu
tešiť na komorné hudobné
vystúpenie speváckej dvojice
z folklórneho združenia Stráne z Važca, v zložení Zuzana
Úžiková (spev) a Matúš Ilavský
(spev, akordeón). Koncertný
večer sa uskutoční v sobotu 20.
októbra o 18.00 hodine v Galérii Tatranský šperk vo Vile Flóra v Starom Smokovci, vstupné
na podujatie: 3 eurá.
V sobotu 20. októbra o 17.
hodine sa na ľade popradských
„kamzíkov“ uskutoční exhibičný zápas českých a slovenských hokejových legiend.
Na športovom podujatí nebudú chýbať také zvučné mená
ako napríklad Miroslav Šatan,
Michal Handzuš, Ľubomír
Višňovský či Ján Lašák a ďalší,
na trénerskej lavici bude sedieť
Ján Filc. Hviezdni hokejisti sa
predstavia aj na strane hostí.
Pred zápasom sa uskutoční
autogramiáda hráčov oboch
mužstiev.
Počas víkendu 20. a 21. októbra v čase od 9. do 15.30 hod.
v Zariadení lesnej pedagogiky
v Krásnych Sadoch Mlynica
čaká na deti vo veku od 5 do 11
rokov divadelný, tanečný a výtvarný ateliér pod názvom Jeseň pani bohatá. Pod vedením
pedagógov zo ZUŠ v Tatranskej Lomnici bude môcť každé
dieťa v sebe objaviť divadelníka, tanečníka či výtvarníka.
Rodičia sa na záver víkendu
môžu tešiť na program, ktorý
pre nich pripravia ich ratolesti.
V Tatranskej galérii v Poprade majú možnosť zúčastniť sa
umelecko-edukatívneho projektu Integrácia umením 2018
všetci záujemcovia zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
zdravotne znevýhodnení, ako
aj široká verejnosť. V mesiaci
október (od 9. do 28. 10.) sa konajú workshopy a tvorivé dielne pre tých, ktorí majú záujem
dozvedieť sa čosi viac o umeleckých technikách, a zároveň
si ich pod vedením odborných
lektorov aj vyskúšať. Do konca
podujatia sú ešte na programe
kurzy abstraktnej maľby, grafiky, kreslenia či keramiky. Záverečnou bodkou bude módna
šou v spolupráci so Súkromnou SOŠ Biela Voda v Kežmarku a výstava prác spojená s benefičnou akciou. mp
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Gabriel jamnický
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta
Vysoké Tatry?

Pri mojom rozhodovaní zohrala dôležitú úlohu vytrvalosť. Vďaka tejto vlastnosti som
v živote veľa dosiahol. A práve
vytrvalú a neúnavnú snahu meniť veci k lepšiemu ponúkam
aj nášmu mestu. Už dlhšie pociťujem, že mesto stráca dynamiku. Z hľadiska cestovného
ruchu sa Vysoké Tatry radia
medzi najsilnejšie regióny Slovenska. Je smutné, že občania
toto nepociťujú. Preto bude
hlavnou témou mojej kampane
plán, ako zlepšiť kvalitu života
Tatrancov. Som presvedčený,
že dokážem rozvinúť potenciál
mesta a ponúknuť viac, než súčasné vedenie.

2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Predovšetkým chcem vytvoriť
obyvateľom platformu na vyjadrenie názoru pri ďalších strategických veciach týkajúcich
sa mesta. Jednou z možností je
miestne referendum. Taktiež
chcem priniesť model cestovného ruchu s ohľadom na životné
prostredie, z ktorého bude profitovať aj samotné mesto, čo pocítia jeho obyvatelia.

Za najkľúčovejšiu vec považujem obmedzenie prístupu motorových áut do mesta
a zriadenie záchytných parkovísk. Som za alternatívu
ekologickej dopravy, ktorá nezaťažuje ovzdušie exhalátmi.
Taktiež som za výraznú obmenu vozového parku výmenou
za elektrobusy, elektromobily,
prípadne elektrovláčiky. Zdroje
sa dajú získať z fondov EU. Je
veľa programov, ktoré sa venujú
práve problematike dopravy.
3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

Mesto Vysoké Tatry nevie reagovať na výzvy, ktoré prináša
moderná doba. Nepripravilo
žiadnu koncepciu, ako mesto
do budúcna riadiť. V mojom
ponímaní ide o správcovstvo,
nie systematické riadenie. Toto
chcem do budúcna zmeniť.
Reagovať na výzvy EU týkajúce sa rozvoja, oprášiť projekty,
ktoré boli alternatívou a nedošlo k ich realizácii (viď projekt
záchytných parkovísk), priniesť
nové riešenia, ktoré by upravili
súčasný stav, pretože Tatranci si
zaslúžia viac.
4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Je to najkrajšie miesto
na zemi, kde sa vždy rád vraciam. Nech som v ktoromkoľvek kúte sveta, neprestávam
myslieť na končiare našich
veľhôr, s ktorými ma spája veľa
krásnych i smutných spomienok. Preto mi nie je ľahostajné,
akým smerom sa Tatry uberajú.

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Som celý život Tatranec.
Mnohí ma poznajú ako poslanca mestského zastupiteľstva.
V oblasti cestovného ruchu
úspešne podnikám už 25 rokov.
Mám manažérske skúsenosti
a výraznou mierou som sa pričinil o zachovanie kúpeľníctva
v Tatrách. V prípade zvolenia
za primátora viem preniesť
model podnikania aj na úroveň
mesta. Ako primátor vrátim
Tatrám noblesu, ktorá im právom patrí.

Učiteľka, na akú sa nezabúda
Pani Viera Pavláková, rodáčka z Tatranskej
la predstaviť, ako bude odrazu vyzerať jej bežný
Kotliny, pôsobila celý svoj život ako učiteľka
deň po 45 rokoch učenia. Aj keď už je čerstvá
v materskej škole. Po dlhých rokoch pedagodôchodkyňa niekoľko mesiacov doma, priznala
gickej praxe, počas ktorých jej rukami prešlo
sa, že sa jej každú noc o škôlke a deťoch sníva.
množstvo tatranských detí, ju teraz čaká
„S deťmi sme neustále robili nejaké srandy – prezdomáci oddych. Svoje poďakovanie za niekoľliekla som sa napríklad za zajačika a hrali sme diko generácií Tatrancov jej vyjadril aj primátor
vadielka, dnes sa už deti bavia iným spôsobom, ale
mesta Ján Mokoš, s ktorým sa stretla
ja som s nimi rada vystrájala. Rátalo sa im, keď
som si s nimi aj ľahla spať,“ spomenula s úsme4. októbra na MsÚ v Starom Smokovci.
Hoci chcela byť teta Vierka
vom. „Robili sme si indiánske dni,
– ako jej zvykli hovorievať jej
karnevaly, čítali sme si a na Mikuláša sme si dávali do čižiem uhlie.
malí zverenci – odmala kaderníčkou, osud to zariadil inak.
Chodievalo sa na výlety do zoo
Dnes je však za to veľmi rada,
do Spišskej Novej Vsi, do Strážok,
v učiteľskom povolaní sa nakde mali deti tvorivé dielne – tie
šla. Začínala vo Vyšných Hábývali aj v škôlke. Mávali sme plagoch, potom pôsobila v Dolvecké a lyžiarske kurzy.“ Pracovný
nom Smokovci a Tatranskej
život pani Pavlákovej bol naozaj
Lomnici, kde bola isté obdobohatý, a tak jeseň jej života nech
bie aj riaditeľkou. Praxovala
je pokojná a plná radostných okamihov. No ako sama priznala,
v materskej škole v Tatranskej
vždy sa poteší, ak niekedy bude
Kotline. Takmer celý svoj pracovný život strávila pri deťoch
treba za kohosi zaskočiť a ona
a ako sama povedala, pri od- Primátor mesta J. Mokoš poďako- sa aspoň nakrátko vráti k deťom
chode do dôchodku si nevede- val pani Pavlákovej za jej zásluhy. do škôlky.
mp
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i g o r ko l L e g a
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta
Vysoké Tatry?

Žijem v Tatrách od narodenia, milujem Tatry a bolo by
mi cťou slúžiť obyvateľom nášho mesta. Moja kandidatúra nie
je povrchným rozhodnutím.
Dlhší čas som sa zaoberal myšlienkou, ako úprimne pomôcť
Tatrancom, aby sa nám v našom meste všetkým žilo lepšie.
Aby tu chceli žiť, bývať a pracovať i naše deti. Viem z vlastnej
skúsenosti, aké je ťažké odchádzať za prácou do zahraničia,
ako tým trpia rodiny.
2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Poviem to skrátene. Kľúčové
body môjho volebného programu pre život v našom meste sú:
vzťah k občanovi, k prostrediu,
k transparentnému hospodáreniu a riadeniu mesta. Vo vzťahu
k obyvateľom – vytvoriť čo najlepšie podmienky pre podnikanie. Zlepšiť dostupnosť zdravotných služieb, sociálnych služieb
a bývania. Vo vzťahu k prostrediu – pravidelná úprava,

skrášlenie a kosenie mestských
parkov a zelene na sídliskách.
Vo vzťahu k transparentnému
hospodáreniu a riadeniu mesta
– umožniť obyvateľom vyjadriť
sa k zásadným a veľkým projektom mesta v hlasovaní.

3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky. V akom ohľade by malo
napredovať?

Mesto musí napredovať
vo všetkých oblastiach ktoré
zastrešuje, aby splnilo svoje
najzákladnejšie poslanie, a to
je podporovať svojich občanov.
Moja vízia Tatier – moderné,
dynamické a čisté mesto. Moderné – technológiami, dopravou, infraštruktúrou.
Moderné – myšlienkami
i prístupom k potrebám obyvateľom.
Moderné – novými športoviskami.
Dynamické
–
schopné
vo všetkých oblastiach svojej
pôsobnosti zabezpečiť trvalý
rozvoj.
Dynamické – schopné riešiť
všetky problémy, výzvy a úlohy,
ktoré prináša samotne fungo-

vanie mesta, ako aj tie, ktoré sa
objavia nečakane, živelne.
Dynamické – schopné v reálnom čase reagovať na podnety
a potreby obyvateľov.
Čisté – bez odpadkov,
bez emisií.
Čisté – v medziľudských vzťahoch.
Čisté – v správe vecí verejných.

4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Je to môj domov, moja rodina a ľudia okolo mňa. Všetky
dôležité udalosti môjho života
sú s Tatrami neodmysliteľne
spojené. Tatry pre mňa znamenajú veľa a navždy budú spojené s mojimi drahými rodičmi,
ktorí mi vštepili lásku k nim.
Otec, ktorý pracoval ako vedúci ochranného obvodu v TANAP-e a mama, ktorá pracovala
ako laborantka v liečebni v Tatranskej Kotline. Tu ma od malička viedli k pracovitosti,
svedomitosti, odvahe a trpezlivosti. Tu mi rodičia odovzdali
aj vzácny dar viery. Tu som
spoznal svoju manželku, tiež
Tatranku, s ktorou žijeme 24

rokov v šťastnom manželstve.
Tu sa narodili a tu aj vychovávame naše tri dcéry.

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Som Tatranec, ktorý tu má
svoje korene. Nezodpovedám
sa žiadnej straníckej centrále,
ani žiadnej finančnej skupine.
Moja schopnosť komunikovať
a hľadať potrebné riešenia je
mojou devízou pre občanov.
Verím, že to bude prínosom
pre jednanie s mestským zastupiteľstvom, s okolitými starostami a primátormi, ako aj s ostatnými inštitúciami v prospech
nášho mesta. Taktiež by som
chcel zúročiť moje dlhoročné
skúsenosti zo zahraničia, ktoré by samosprávu nášho mesta pozdvihli na vyššiu úroveň.
Pomôcť nášmu mestu viem iba
spoločne s vami.

Dni v Belianskych Tatrách boli úspešné
TATRANSKÁ KOTLINA/VYSOKÉ TATRY – Sanatórium v Tatranskej voj sanatória, Vysokých Tatier, ako aj prehĺbenia vzťahov s popradKotline sa v prvý októbrový týždeň (5. a 6. 10.) stalo dejiskom
skou nemocnicou, čo potvrdil aj jej riaditeľ Peter Petruš.
významného lekárskeho podujatia, konferencie zameranej
Vysoká odborná úroveň sympózia priniesla prítomným lekárom
množstvo nových poznatkov. Riaditeľ Sanatória v Tatranskej Kotna respiračné ochorenia a spánkovú medicínu.
Lekárske inštitúcie si vyberajú Tatry na kongresy medzinárodného line Matúš Pataky, ktorý si od prednostu MsÚ prevzal pamätnú
významu neustále, a preto je zo strany radnice dôležité vytvárať čo plaketu primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša, ocenil celkový
najlepšie podmienky tomu, čím mesto žije. Vysoké Tatry majú štatút prínos konferencie: „Z mojej strany som bol spokojný s účasťou 92
kúpeľného mesta, z čoho pre mesto vyplýva rad povinností. Každý lekárov zo Slovenska i zahraničia. Vážim si osobné ocenenie plaketou
subjekt, ktorý sa zaoberá klimatickou liečbou, je vnímaný citlivo – či primátorom mesta Vysoké Tatry a video – konferenčný vstup pána
už je to Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníko- prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., v ktorom uznal moju osobnú snavej chirurgie Vyšné Hágy, alebo odborné liečebné ústavy v Tatran- hu zorganizovať takúto konferenciu na takej vysokej odbornej úrovni
skej Polianke, Tatranských Matliaroch, Novom a Dolnom Smokovci so zahraničnými hosťami MUDr. Tamasom Otvosom z Univerzitnej
a v neposlednom rade v Tatranskej Kotline. Toto sanatórium malo nemocnice v Baltimore a doc. MUDr. Alanom Stolzom, PhD. z FN
veľmi vysokú úroveň, napriek tomu sa ocitlo na pokraji ekonomické- Motol Praha. Pre naše zariadenie to bola prezentácia jeho možností
v oblasti spánkovej medicíny medzi odbornými lekármi – pneumoho kolapsu, no o to viac pozitívne rezonuje jeho súčasný stav.
Ako uviedol prednosta Mestského úradu v Starom Smokovci Eu- lógmi a všeobecnými lekármi.“ Riaditeľ sanatória tiež prezradil svoj
gen Knotek, ktorý sa na podujatí prihovoril prítomným hosťom, úmysel rozširovať ambulantnú starostlivosť o ďalšie odborné am„To, čo môže rozvíjať Tatry a iným lokalitám
bulancie – alergologickú, internú a ambuchýba, je kúpeľná liečba, práve tým sme výlanciu všeobecného lekára pre dospelých.
Uvedené rozšírenie ambulantného portfónimoční. Treba si uvedomiť, že vďaka tomu
nás budú navštevovať ľudia aj s pešou turislia zdravotnej starostlivosti by malo poskyttikou, promenádnou turistikou, so záujmom
núť obyvateľom Tatranskej Kotliny a mesta
o kúpeľnú liečbu ako takú. Toto je atribút,
Vysoké Tatry, či jeho bližšieho okolia, lepktorý robí Tatry špecifickými. Mesto to chce
šiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
podporovať, a preto je dôležité tomu venovať
„V konečnom dôsledku sa budeme snažiť
zvýšenú pozornosť. Záleží nám, aby bol Tatzlepšiť dostupnosť hromadnou dopravou merám prinavrátený liečebný charakter“. Dopldzi Popradom – Smokovcom – Tatranskou
Lomnicou a Tatranskou Kotlinou v pravidelnil, že s tým sa spája takisto zamestnanosť
pre desiatky domácich. Pre všetkých zúčast- Riaditeľ sanatória M. Pataky
ných intervaloch z dôvodu vyššej frekvencie
obyvateľov za odbornou zdravotnou starostnených bola konferencia zdrojom podnetov pri preberaní pamätnej plakena ďalšiu spoluprácu a príležitosťou na roz- ty od prednostu E. Knoteka.
livosťou,“ doplnil. 
mp
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Dušan Slavkovský: Tatry nechceme zdevastovať
Posledná predložená zmena zámeru na vybudovanie novej sedačkovej lanovky a zjazdovky s umelým zasnežovaním v Tatranskej Lomnici vyvolala vlnu diskusie. Spoločnosť TMR
plánuje nový projekt realizovať v lokalite botanická záhrada – Grandhotel Praha – Štart,
kde chcú ľahkú „modrú“ trať pre menej náročných lyžiarov. O zámere nám z pohľadu investora porozprával riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.
„Už v roku 2007 sme uvažovali o tom, že budeme musieť
vytvoriť dve nástupné miesta
strediska - jedno v Tatranskej Lomnici, druhé v lokalite
pri botanickej záhrade. Správa
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) bola ešte
v tom roku pre celé stredisko
schválená. Lanovku nad botanickou záhradou sme zaznačili
aj do meniaceho sa územného
plánu mesta. Plán bol podľa
predloženého návrhu taktiež
schválený. V tom čase tu nič
nebolo, vytvorili sme nové stredisko. Za prioritu sme si zvolili
Tatranskú Lomnicu a pozemnú
lanovkou na Hrebienok, ktorú
sme zmodernizovali.
Predpokladali sme, že stredisko Lomnica sa bude plniť, čo
skomplikuje dopravu aj kvalitu
služieb. Preto sme museli riešiť aj otázky dopravy a ďalších
stredísk. Dopravnú situáciu
mal vyriešiť príjazd z diaľnice,
ktorý by viedol k bývalej benzínke v Tatranských Matliaroch. To bolo pre nás ideálne:
vozidlá prichádzajúce od Štrbského Plesa a Popradu odchytíme na parkovisku pri Jamách,
vozidlá od Veľkej Lomnice
pri pumpe na druhej strane
Lomnice, čím sa odľahčí doprava v centre. V roku 2015 sme
predstavili nový, pozmenený
zámer. Predložili sme ho mestskému zastupiteľstvu, primátorovi a zástupcom Štátnych lesov
TANAP-u, ktorí uznali, že tento názor je rozumnejší. Podľa
tohto plánu mali parkoviská,
nový nástupný bod s obchodmi
a zázemím vzniknúť v pásme
lesa medzi hlavnou cestou a botanickou záhradou.
V plánovanej lokalite mala
byť pôvodne kabínková lanovka s celoročnou prevádzkou. No
keď sa začala rozvíjať Lomnica,
kde je gro služieb, bola škoda presunúť hlavné nástupné
miesto s objektmi služieb. Nebolo by dobré odtiahnuť ľudí
mimo centra, kde využívajú
nielen naše služby. Preto sme

sa rozhodli v lokalite ,botanická‘ spraviť nástupné miesto len
pre zimnú sezónu. Veľkokapacitné parkovisko (pre 600 až
1 000 áut) medzi botanickou záhradou a cestou by slúžilo v zime
lyžiarom, v lete mestu a návštevníkom botanickej záhrady.
Dopravu by uľahčili dva kruhové objazdy. „Malo sa budovať
v etapách, podľa požiadaviek
a dopytu. Snažíme sa k tomu
pristupovať zodpovedne a stavať
len to, čo je naozaj nevyhnutné,
čo sa kapacitne naplní,“ doplnil
Lukáš Brodanský, brand manažér horského strediska Vysoké
Tatry.
V roku 2018 predstavila spoločnosť TMR nový pozmenený
zámer, ktorý nám opäť priblížil
Dušan Slavkovský

„V pozmenenom pláne sme sa
zriekli všetkých veľkých zásahov. Zriekli sme sa parkovacích
plôch, čo však nepovažujem
za správne. V údolnej stanici
by sa nachádzal len nevyhnutný zjednodušený objekt, kde
sa bude dať kúpiť lístok, avšak
model predaja lístkov cez kasu
možno časom zanikne. Zastavaná plocha bude vsadená
do terénu a sedačky sa schovajú
do podzemnej garáže. Počítame
len s nevyhnutnou parkovacou
plochou pre obslužné autá.
Namiesto osemmiestnej kabínkovej lanovky s celoročnou
prevádzkou plánujeme šesťsedačku, ktorá bude v prevádzke
len počas zimy. V údolnej aj vo
vrcholnej stanici nebudú polyfunkčné budovy so službami,
iba technologicky nevyhnutné
objekty.
Všetky objekty nástupnej stanice sme sústredili pod cestu
Slobody, odkiaľ by sa lyžiari eskalátorom a nadjazdom ponad
cestu dostali na druhú stranu
k sedačke.
Nachádzame sa v urbanizovanom prostredí. Samozrejme,
že obyvatelia budú mať nižší
komfort bývania ako doteraz.
Budú tam mať väčší ruch, čo by

však bolo pre ľudí, ktorí chcú
podnikať v cestovnom ruchu
prínosom. Boli aj úvahy o inom
ubytovaní pre týchto ľudí, avšak je otázne, či by boli ochotní
presťahovať sa. Vieme, že tam
sú storočné jedle, toto územie
dobre poznám. Nevravím, že
by padli všetky, ale časť určite.
Zjazdovku určenú pre začiatočníkov sme oproti starším
plánom rozšírili, no sme obmedzení sklonom svahu a územím
močiarov. Pozmenené plány vidíme ako posun v prospech prírody a ľudí. Život dnes končí sa
Grandhotelom Praha. Za ním
sa nachádza divočina, ktorú
môžeme upraviť, rovnako ako
aj Jurkovičovu stavbu (údolnú
stanicu starej lanovky). S rozvojom lyžovačky ju opravíme,
no zatiaľ nám na nej ako kultúrnej pamiatke pamiatkari
takmer všetky zmeny zakázali.
Zatiaľ sme ju upratali a vyčistili. Chceme tento historický objekt využiť na niečo zaujímavé,
nájsť mu zmysluplné využitie,
no moderná prístavba je nevyhnutná. Ľuďom by sa najviac
páčilo len obnovenie, no tak
by bola pre nás táto stavba nevyužiteľná. Dláždenú príjazdovú cestu, ktorá je súčasťou
pamiatkovej zóny, chceme nechať, aby v letnej sezóne slúžila
na zásobovanie. Chceme tam
dotvoriť zelený park a celú časť
zatraktívniť, aby za hotelom život nekončil.“
A aké sú ďalšie plány?

„Veľa sa hovorí, že územie
už viac návštevníkov neznesie.
My však nechceme prilákať
viac ľudí, len ich chceme rozptýliť a zvýšiť tým ich komfort.
Chceme uviesť nový prístup
k cenám, čím sčasti obmedzíme kapacitu ľudí v stredisku.
Vidíme, že kapacitne nepostačujú, cesty sú preplnené,
stredisko nie je tak komfortné
a neteší to ani nás. Chceme
robiť kvalitné služby, a preto
podnikáme všetky kroky preto, aby boli ľudia spokojní.

Nejde nám o rušenie niekoho
súkromia či rúbanie lesa, ale
o zvyšovanie kvality služieb
v našom stredisku.
V hlavách máme ešte ďalšie projekty – zmeny, zámeny technológii ako napríklad
tichšie a modernejšie lanovky
či zasnežovacie systémy. Avšak
veľmi už nemáme čo vymyslieť
– v Lomnici sme ohraničení
Jamami a touto lanovkou.
Za tieto hranice by sme už nešli. Do lokality Tatranské Matliare nemôžeme zasiahnuť,
pretože je za hranicou chráneného územia NATURA. Separátne strediska ako napríklad
Jamy či Smokovec (Horná
lúka) sa nám neoplatí stavať.
Po roku by sme ich mohli zatvoriť. Aby fungovali, musíme
ich zapojiť do komplexného
strediska. Snažíme sa obnovovať existujúce trasy lanovky
a priblížiť ich ku hlavnej komunikácii.
V súčasnosti sa uvažuje
aj o demontovaní lanovky
Buková hora. Tá sa nachádza
na nestabilnom svahu, kde
dochádza k zosuvom dvoch
podpier. V dôsledku zosuvov
sa trhajú rozvody vody a vysokého napätia, preto sa to
neoplatí opravovať. Keďže
sme s tým nerátali, budeme
musieť sedačku demontovať
a presunúť na iné, vhodnejšie miesto. Buková hora nie je
nástupným miestom do strediska, je len svahom, ktorý pomáha rozptýliť lyžiarov. Preto
nemá pre nás až takú hodnotu
ako tento nový svah, o ktorom
uvažujeme.
Ak niekto povie, že to tu nepatrí a nájde argumenty, prečo nie, tak nám neostane nič
iné ako súhlasiť s tým. Avšak
tento návrh už raz prešiel. Lanovka tu už v minulosti bola,
nejdeme do území, kde nikdy
nič nebolo,“ zhodnotil zámer
Slavkovský.
Predložený projekt je spolu
s petičnými hárkami a námietkami od občanov na stole
Ministerstva životného prostredia SR. Nové zisťovacie
konanie by malo ukázať, aký
vplyv budú mať tieto zásahy
na prírodu... 
kb
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Škola malá, srdcom veľká
(dokončenie zo str. 1)

v „Zriadeneckej budove“ Liečebného ústavu vo Vyšných Hágoch. Zriadenie školy vyžadoval
predovšetkým vzrastajúci počet
zamestnancov v Ústave, ktorých
deti potrebovali základné vzdelanie. Žiaci počas školského
roka prispievali do programu
na verejných oslavách v miestnom sanatóriu. Podľa inšpekcií
dosahovali veľmi dobré výsledky a prostredie Vyšných Hágov
ich predurčovalo k láske k tatranskej prírode.
Dňa 3. januára 1956 sa škola, stále pod vedením Eleny
Karabovej, presúva do budovy
terajšej Materskej školy. Zvyšujúci sa počet žiakov si vyžaduje
dvojsmenné vyučovanie. Žiaci
však chodia na zaujímavé výlety
a aj takto si rozširujú obzor svojich vedomostí. V auguste roku
1960 sa škola znova sťahuje, a to
do priestorov terajšej budovy
školy, do tzv. Sokolovne, kde
v roku 1962 dosahuje rekordný počet žiakov, až 107. V roku
1977 preberá vedenie školy pani
Zuzana Hámorová. Žiaci majú
svoju školu veľmi radi.
Po nežnej revolúcii v roku

1989, kedy bola riaditeľkou
Soňa Liptáková, sa mnohé zmenilo. Škola si však aj naďalej plní
svoju prvoradú úlohu. Vzdeláva žiakov, ktorí sa neskôr, keď
žezlo riaditeľky preberá Lucia
Baloghová, dostanú aj na výlety
do zahraničia a zúčastňujú sa
mnohých súťaží, odkiaľ si prinášajú pekné umiestnenia. V tomto období dostala budova školy
nový šat, mnohé sa zrekonštruovalo, opravilo, aby sa žiaci
vzdelávali v zdravom prostredí.
Od roku 2012 je riaditeľkou
školy Beáta Evansová. „Žiaci sú
zapojení do rôznych projektov,
vo vzdelávaní dosahujú výborné
výsledky, čo dokazuje testovanie
T-5, zapájame ich tiež do rôznych súťaží, v ktorých niekedy
dokážu preraziť aj na úrovni
okresných kôl. Bohatá je aj mimoškolská činnosť školy. Okrem
tradičných aktivít ako vianočná
besiedka, vystúpenie pre starých
rodičov, pre mamky, fašiangový
karneval a podobne, sa môžu
žiaci zapojiť aj do Dňa jablka,
Dňa behu, športu, srdca, Európskeho dňa jazykov, mávajú
rôzne besedy a exkurzie. Každý
rok žijú žiaci svojím celoročným

projektom, napr. Rok remesiel,
Po stopách grófa Hohenlohe,
po stopách Maše Haľamovej...
Tento školský rok pokračujeme
vo výchove a vzdelávaní s kamarátmi Kyslíkovcami, ktorí nás vedú k ochrane prírody
a s ich pomocou sa učíme o vode,
o vzduchu, o stromoch... Nadviazali sme spoluprácu so ZŠ
Bohousová z Českej republiky.
Pán riaditeľ nás už niekoľkokrát
navštívil sám i so svojimi žiakmi
a tento rok by sme radi navštívili
spolu so žiakmi ich školu. Dokonalú polohu školy sa snažíme
využiť v prospech zdravého vývinu žiakov, a to hojným pobytom
vonku v každom ročnom období
(vyučovanie v externej triede,
telesná výchova na futbalovom
ihrisku, na klzisku, bežkovanie
či lyžovanie v spolupráci so Školským športovým strediskom),
vedieme ich k ochrane prírody
a to aj vďaka spolupráci s lesným
pedagógom a to nielen teoreticky,
ale aj prakticky (sadenie stromčekov, prikrmovanie zveri...),
žiaci majú možnosť zúčastňovať
sa výletov vo vysokohorskom
prostredí. Snažíme sa mať v škole šťastných žiakov,“ povedala
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riaditeľka útulnej školy, ktorej
steny zdobia rôzne diplomy
a ocenenia, krásne obrázky
a projekty žiakov, ako aj výstrižky z novín pripomínajúce úspechy žiakov a ich pedagógov.
Škola vychováva sebavedomých, ale aj citlivých a vnímavých mladých ľudí, buduje
u nich krásny vzťah k prírode
a všetkému živému navôkol.
Vychovala a poskytla primárne vzdelanie nejednej známej
osobnosti z oblasti šoubiznisu, športu, medicíny, no každý
žiak, ktorý opustil jej brány, je
výnimočný. Absolventi aj po
rokoch spomínajú na malú
školičku pod Končistou, ktorú
v piatom ročníku so slzičkami
v očiach opúšťali.
Školu pravidelne navštevujú
externí pedagógovia vyučujúci hudobný a výtvarný odbor.
V roku 2015 deti spoločne s pedagógmi a hudobníkmi naspievali a vydali chytľavé hudobné
CD s názvom Horami-školami.
Jeho kvalitu a iniciatívu pedagógov ocenil aj Ján Mokoš, keď
im zaň udelil Cenu primátora
mesta za čin roka. Jeho melódie sú ako celá škola. Chytia Vás
za srdce a pozitívne naladia.
kb a B. Evansová


Toňa Revajová opäť zavítala do tatranských knižníc

V prvý školský mesiac sme privítali v našich knižniciach spisovateľku T. Revajovú, pedagogičku, redaktorku a jazykovú
redaktorku viacerých periodík, ktorá počas svojho pracovného pobytu v Dome spisovateľov v Hornom Smokovci prijala našu ponuku navštíviť tatranské deti a porozprávať im o svojej tvorbe. Pre malých čitateľov píše už neuveriteľných

tridsaťpäť rokov. Je preto obdivuhodné a takmer neuveriteľné, že dokáže porozumieť aj deťom súčasným, ktoré,
zdá sa, občas väčšmi fascinuje počítač a televízia ako nejaká knižka.
Napísala množstvo kníh pre mladšie i staršie deti, ktoré charakterizujú zmysel pre humor, spontánnosť a empatiu voči detským
hrdinom. Veľkú popularitu a vysoké hodnotenia odbornej kritiky
si zaslúžila sériou kníh o Johanke (Johanka v Zapadáčiku, Zlom
väz Johanka, Tvoja Johanka, Johankina veľká rodina). Deťom v ZŠ
v Dolnom Smokovci a Tatranskej Lomnici vyrozprávala príhodu počas cesty vlakom, ktorá
ju inšpirovala k napísaniu týchto
kníh a je pravdepodobné, že sa
dočkáme i filmového spracovania Johanky v podobe televízneho seriálu v koprodukcii ČR,
SR a Poľska. Tatranské deti si
ako prvé mohli vypočuť úryvok
z rukopisu jej pripravovanej novej knihy pod názvom Koňa mi
daj pod okno, ktorá sa k deťom
dostane koncom októbra. Je to
príbeh malej Anny, ktorá sa v piatich rokoch naučila čítať a veľmi
sa teší na školu. Odmietnu ju však zapísať, lebo šesť rokov má až
v novembri. Dievčatko každý deň príde do školy a sadne si medzi
prvákov... a zakaždým ho pošlú domov. Po týždni sa mu napokon
podarí obmäkčiť srdce prísneho pána riaditeľa.

Nedá mi nespomenúť, že Toňa Revajová je laureátkou Ceny Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY (Medzinárodná únia detskej knihy) za najlepšie knihy rokov 2007, 2012 a 2015 a najmä najvyššieho slovenského ocenenia za tvorbu pre deti a mládež Trojruža.
Jej kniha Johanka v Zapadáčiku získala aj ďalšie ocenenie, zápis
na Čestnú listinu IBBY (Mexico
City 2014).
Popri vlastnej tvorbe rediguje
detské knihy a beletriu pre vydavateľstvá SLOVART a IKAR.
Som rada, že sme deťom hneď
na začiatku školského roka
sprostredkovali túto besedu a aspoň na chvíľu ich vtiahli do sveta
kníh a ich hrdinov. Toni Revajovej
ďakujeme a prajeme veľa úspechov
v tvorivej práci. Radi ju medzi
nami opäť privítame.
Pri jednom rozhovore odpovedala na otázku, či sa zmenili aj samotní čitatelia, takto:
„Čitateľ vždy ostane čitateľom. Zmenil sa svet, a ak sme my povojnové deti okrem kníh, nedeľnej rozprávky, kina či prírody nemali v podstate nič, teraz si deti majú z čoho vyberať. Ak si vyberú
Z. Štefaňáková
knihu, je to krásne.“ 
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Ochrana prírody / Z vrchov a dolín

P o tá pa č i z l at ú
rybku nenašli
Desiatky potápačov sa v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili pod hladiny
tatranských plies, aby ich vyčistili po letnej sezóne. Okrem množstva odpadu vytiahli
spod hladiny plies a kameňolomu v popradskej Kvetnici aj niekoľko kuriozít.
V piatok 5. októbra sa do Velického, Popradského a Štrbského plesa zanorilo štyridsaťjeden potápačov, ktorých cieľom bolo
vyčistiť ich od odpadu, ktorý v nich zanechali neporiadni návštevníci. Ďalší ôsmi
potápači po prvýkrát v histórii podujatia
vyčistili jazierko kameňolomu v popradskej Kvetnici, odkiaľ vyniesli najviac, až
406,5 kilogramu odpadu. Na dne lomu ležala napríklad vyhodená taška s knihami,
televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá
i bežný domový odpad. Ako uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina Petránová, najväčší záujem
bol už tradične o čistenie Štrbského plesa,
ktoré si tentoraz vyhliadlo dvadsaťosem
potápačov. Z jeho dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. Okrem množstva plastových
pohárikov končili vo vreciach silonové
vlasce či časti plotov, ktoré boli nastavané
cez pleso počas pretekov. Skutočným prekvapením nielen pre potápačov boli staré
mince či malá meteostanica uprostred plesa. No najväčšou kuriozitou bola sekerka
tomahawk, ktorá na dne Štrbského plesa
ostala pravdepodobne po nakrúcaní legendárnej westernovej snímky Náčelník Veľký
had (1967) s Gojkom Mitičom v hlavnej
úlohe. V Popradskom plese zase natrafili
potápači na nový dron, na brehu skončili
aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy.
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ
vytiahlo osem potápačov. Pod namrznutú
hladinu Velického plesa neďaleko Sliezskeho domu sa ponorili ôsmi potápači z Klubu športového potápania Hippocampus
Martin a z Podunajska. Počas hodinového
ponoru odľahčili pleso o 32 kilogramov
odpadu a opravili vodovodné potrubie.
„Toto pleso nebolo znečistené odpadkami
od turistov, vyniesli sme prevažne stavebný
odpad zo starého Sliezskeho domu. Ináč je
naozaj čisté. Okrem drobných chrobáčikov

sa v ňom nenachádzajú ani väčšie živočíchy.
Teplota na ponor - 2 stupne Celzia - bola
príjemná. Okrem nižšej teploty má vysokohorské potápanie aj ďalšie špecifiká: kvôli
vyššej nadmorskej výške musíme používať
iné tabuľky na prepočet tlaku. V rámci ponoru sme upevnili aj poškodené potrubie,
ktoré zásobuje hotel vodou. Zaťažili sme ho
ku dnu kameňmi, aby v zime nezamŕzalo,“
opísali svoje dojmy potápači na brehu Velického plesa.
Za jeden deň upratovania vytiahli
na breh celkovo 562 kilogramov odpadu.
„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril.
Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo vošli do vody sa
z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je
nová lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz,
o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka na rok
menej,“ zhodnotil jubilejný ročník akcie jej
dlhoročný koordinátor za Štátne lesy TANAP-u Pavol Kráľ.
Podujatie zorganizovali Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s Potápačskou školou
Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi,
Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským
klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou
Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica.
Vydarené, divácky obľúbené a zmysluplné
podujatie sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného festivalu potápačských filmov.
Jeho 33. ročník sa uskutočnil na Podbanskom, kde si návštevníci mohli pozrieť 16
súťažných filmov a 259 fotografií spod vodnej hladiny, no nechýbali ani prednášky či
besedy so zaujímavými hosťami. Do súťaže
sa tohoto roku prihlásilo viac ako 270 diel
od 37 autorov zo 16 krajín sveta. Hlavnú
cenu - Grand Prix - si z 33. ročníka festivalu potápačských filmov odniesla snímka
Divočina pod vodou v Sudáne z dielne ma-

ďarského režiséra Balázsa Lernera. Filmová
porota ocenila aj ďalších päť snímok: prvé
miesto získal film Nočná mora pod vodou
od Leonarda Sergianiho z Talianska, ďalšie tri miesta si vybojovala dvojica autorov
z Nemecka: Florian Guthknecht so snímkou Divoké veľryby a sopky Karibiku skončil druhý, jeho ďalší film Hlavátka podunajská sa vracia si vyslúžil štvrtú priečku.
Tretie miesto obsadili Piruety morských
gigantov od známeho filmára a fotografa
Milana Czapaya, pôvodom zo Slovenska.
Piatou ocenenou snímkou boli Tajomstvá
anjelov z autorskej dielne Kanaďana Elodieho Turpina. Cenu riaditeľa festivalu si odniesol domáci filmár a potápač Pavol Kráľ.
Najlepším fotografom sa tento rok stal
Giacomo Marchione z Talianska. Za najlepšieho fotografa spomedzi súťažiacich
zo Slovenska vyhlásili Jozefa Lukáča, ktorý
získal aj ocenenie pre najlepšieho fotografa
za Slovenskú a Českú republiku. „Teší ma
stúpajúci počet slovenských autorov. Tento
rok sa v spolupráci so Zväzom potápačov
Slovenska podarilo obnoviť súťaž o majstra
Slovenska vo fotografovaní pod vodou, ktorú
by sme chceli do budúcna ešte viac zatraktívniť a prilákať väčší počet začínajúcich
slovenských fotografov, ale i filmárov. Vďaka sponzorom autori súťažili o atraktívne
ceny, ako je potápanie na Kube, v Egypte či
Chorvátsku,“ zhodnotil 33. ročník Medzinárodného festivalu potápačských filmov
kb
jeho riaditeľ Ján Klukošovský. 
titulka ŠL TANAP-u

Tatranskí dobrovoľníci v Španielsku
Začiatkom roka 2018 úspešne odštartovali dobrovoľní záchranári Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru projekt výmeny vedomostí medzi
záchranármi Španielska, Chorvátska a Slovenska.
V októbri sa projekt financovaný z programu ERAZMUS+ prehupol do svojej druhej polovice. Členovia
THS-DZ sa zúčastnili ďalšej série cvičení, tentoraz
v Španielsku. Spoločne so španielskou horskou službou GERA a chorvátskou horskou službou HGSS si
počas siedmich dní vymieňali skúsenosti v oblasti
záchrany a pátrania v horách. Španielska strana pripravila program s ťažiskom na záchrane pomocou
lanovej techniky a helikoptéry. Slovenskí a chorvátski

záchranári sa zoznámili s horstvom Cueanca Manca Manzanares Regional Park, v ktorom španielska
GERA zasahuje. Diskutovalo sa o špecifikách záchrany v podmienkach týchto hôr, či už sa jednalo
o záchranu horolezcov z krátkych a vysokých stien,
zranených turistov alebo pátrania po zablúdených
osobách. „Poslednou časťou výmeny skúseností bude
zimná návšteva španielskych a chorvátskych záchranárov vo Vysokých Tatrách. Nakoľko sú Tatry najexponovanejším horstvom, zahraniční kolegovia si budú môcť
vyskúšať svoje zimné znalosti v náročnejších podmienkach, než na aké sú zvyknutí doma.“ uviedol podpredFrantišek Mrázik.
seda dobrovoľného zboru. 
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Rozpočet

CELKOV ý ROZ P OČ e t MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1
BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM
BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Rozpočet
2018

Očak.skut
2018

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

5 357 418
1 948 790
63 323
7 369 531
4 796 195
1 617 701
248 724
6 662 620

5 190 599
855 282
402 395
6 448 276
4 860 755
764 692
252 118
5 877 565

5 729 053
193 037
640 082
6 562 172
5 546 880
830 217
185 075
6 562 172

5 750 696
161 000
619 659
6 531 355
5 508 385
763 550
178 801
6 450 736

5 814 049
1 371 299
2 148 450
9 333 798
5 574 351
3 536 763
222 684
9 333 798

5 815 360
100 000
10 000
5 925 360
5 452 627
248 000
224 733
5 925 360

5 825 480
0
10 000
5 835 480
5 497 026
86 000
226 913
5 809 939

1 578 185
706 222
3 578
3 223
2 324
745 217
17 266
318 453
0
3 374 468

1 664 620
732 567
3 365
3 154
2 338
779 282
15 168
342 406
4 273
3 547 173

1 880 135
720 000
3 400
3 000
2 300
785 000
16 000
360 000
50 000
3 819 835

1 880 135
725 000
3 300
2 900
2 200
820 000
16 000
360 000
50 000
3 809 535

1 954 579
730 000
3 300
2 900
2 200
850 000
16 000
360 000
50 000
3 968 979

1 988 880
730 000
3 400
2 900
2 200
850 000
16 000
360 000
50 000
4 003 380

2 000 000
730 000
3 400
2 900
2 200
850 000
16 000
360 000
50 000
4 014 500

ROZ P OČET BE Ž NÝCH P RÍ J MOV MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1
Daňové príjmy

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za kom. odpady a drobné stav.odp.
Poplatok za rozvoj
Daňové príjmy - spolu
Nedaňové príjmy
Nájomné - pozemky
Nájomné - nebytové priestory
Nájomné - byty
Nájomné - parkoviská VPS
Správne poplatky
Pokuty
Príjmy zdravotníctva - poplatky,zdrav.poisť.
Tatranský dvojtýždenník - inzercia, predaj
Príjmy knižníc
Príjmy za opatrovateľskú službu
Platby z minulých rokov
Príjmy škôl
Poplatok za znečistenie ovzdušia
Úroky
Výťažky zo stávkových hier a výh. automatov
Recyklačný fond
Dividendy
Refundácie
Ostatné príjmy
Príjmy z vratiek
Príjmy z dobropisov
Nedaňové príjmy - spolu
Granty a transfery
Transfer na školstvo
Transfer na matriku
Transfery na ost. prenesené kompetencie
Stavebný poriadok-N.Lesná
Granty zo štrukturálnych fondov
Granty z Úradu práce
Granty a dary
Transfer na voľby
Ostatné dotácie a transfery
Dotácie z Enviromentálneho fondu
Granty a transfery - spolu

BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM

99 047

80 836

85 000

80 000

80 000

80 000

80 000

222 318
225 448
144 960
34 659
5 302
19 077
3 925
482
2 456
391
56 025
3 572
411
662
20 327
1 234
0
8 210
0
22 560
871 066

215 645
215 044
167 460
28 814
5 324
16 788
4 316
532
0
3 064
63 679
3 422
310
1 220
1 313
3 386
0
13 119
0
28 223
852 495

275 000
225 500
167 460
30 000
14 000
18 000
3 320
500
0
17 306
178 404
3 300
250
1 000
0
5 900
0
4 250
0
14 961
1 044 151

240 000
197 863
212 460
30 000
14 000
14 000
3 320
500
0
18 000
178 404
3 300
250
1 000
0
5 966
0
11 250
0
14 962
1 025 275

250 000
183 830
212 460
30 000
5 000
14 000
3 320
500
0
3 200
164 470
3 300
250
1 000
0
5 000
0
1 650
0
0
957 980

250 000
250 000
212 460
30 000
5 000
14 000
3 320
500
0
3 200
165 000
3 300
250
1 000

250 000
250 000
212 460
30 000
5 000
14 000
3 320
500
0
3 200
165 000
3 300
250
1 000

5 000
0
1 650

5 000
0
1 650

0
1 024 680

0
1 024 680

669 064
6 308
5 709
2 656

711 085
6 476
6 040
2 186

750 000
7 000
6 600
2 700
0
0
0

770 000
7 000
6 600
2 700

5 087
500
3 509
26 048
30 000
790 931

0
0

0
0

52 733
0
865 067

692 018
6 915
6 600
2 700
150 000
2 920
2 000
0
52 733
0
915 886

771 000
7 000
6 600
2 700

8 736
5 260
5 905
8 246
400 000
1 111 884

642 134
7 000
6 000
2 700
150 000
4 500
0

120 790
0
887 090

0

0

787 300

786 300

5 357 418

5 190 599

5 729 053

5 750 696

5 814 049

5 815 360

5 825 480

ROZ P OČET BE Ž NÝCH VÝDAVKOV MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1
Správa mesta
Majetok mesta
Bezpečnosť, právo, poriadok
Rozvoj mesta
Cestovný ruch
Životné prostredie
Komunikácie
Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Vysielacie a vydavateľské služby
Sociálne služby
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM

831 525
305 353
109 484
11 835
380 319
853 069
528 835
47 905
1 491 111
30 763
75 825
51 307
78 864
4 796 195

933 341
364 865
130 095
21 213
443 142
538 355
517 158
45 392
1 618 585
26 226
98 818
66 363
57 202
4 860 755

1 077 112
443 036
129 905
25 080
516 615
707 703
507 000
45 700
1 828 489
27 120
95 480
42 940
100 700
5 546 880

1 054 000
457 100
129 905
21 700
509 500
693 251
507 000
41 700
1 827 989
27 120
95 480
42 940
100 700
5 508 385

1 157 645
387 550
154 530
64 000
473 000
547 960
456 500
41 500
2 024 296
65 310
96 390
43 500
62 170
5 574 351

1 078 675
286 070
164 730
114 000
429 000
486 960
558 500
41 700
2 056 122
35 310
96 390
43 500
61 670
5 452 627

BE Ž NÝ ROZ P OČET MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1

BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM

5 357 418
4 796 195

5 190 599
4 860 755

5 729 053
5 546 880

5 750 696
5 508 385

5 814 049
5 574 351

5 815 360
5 452 627

1 076 544
282 070
164 730
114 000
429 000
486 960
558 500
41 700
2 109 352
35 310
93 690
43 500
61 670
5 497 026

5 825 480
5 497 026

KA P ITÁLOVÝ ROZ P OČET MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1

PRÍJMY
Kapitálové dotácie a granty
Dotácia MV a RR
Združené imvestície
Príjmy z predaja majetku mesta
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - CELKOM
VÝDAVKY
Správa mesta
Majetok mesta
Bezpečnosť, právo, poriadok
Rozvoj mesta
Životné prostredie
Komunikácie
Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Rozvoj bývania
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - CELKOM

1 649 502
0
30 000
269 288
1 948 790

164 000
0
0
691 282
855 282

71 000
0
0
122 037
193 037

61 000
0
0
100 000
161 000

304 279
867 020
0
200 000
1 371 299

3 840
64 144
2 400
5 140
1 269 298
78 394
6 892
76 495
111 098
1 617 701

30 885
211 040
0
23 820
0
417 239
2 700
0
79 008
764 692

18 000
169 586
0
41 000
0
357 600
0
33 031
211 000
830 217

14 600
129 561
0
35 000
0
351 558
0
32 831
200 000
763 550

0
519 763
32 500
41 000
17 000
68 000
50 000
8 500
2 800 000
3 536 763

100 000
100 000

0
0

0
195 000

0
45 000

41 000
0
12 000

41 000

0
248 000

0

86 000

ROZ P OČET F INANČNÝCH O P ERÁCIÍ MESTA VYSOK É TATRY NA ROKY 2 0 1 9 - 2 0 2 1
PRÍJMY
Príjmy z minulých rokov
Prevody z fondov
Prijaté úvery - ŠFRB
Prijaté úvery
PRÍJMY Z FINAN. OPERÁCIÍ - CELKOM
VÝDAVKY
Splátky úverov

63 323
0

300 387
102 008

0
63 323

0
402 395

55 869
553 790
10 000
0
619 659
168 801

30 000
200 000
10 000
1 908 450
2 148 450
212 684

10 000

10000

10 000

10 000

248 724

252 118

175 075

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

248 724

252 118

185 075

178 801

222 684

224 733

226 913

Vrátené zábezpky
VÝDAVKY Z FIN. OPERÁCIÍ - CELKOM

55 839
574 243
10 000
0
640 082

Kompletný materiál je umiestnený na stránke mesta www.vysoketatry.sk

214 733

216 913
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Tatranské spektrum / Šport

F e s t i va l, k to rý má d u š u
XXVI. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov už tradične uviedol
množstvo kvalitných snímok. Päť festivalových dní bolo vyplnených outdoorovými
filmami rôznych tém, a tak si na svoje prišiel každý.
V rámci nedeľného vyvrcholenia festivalu sa porota v zložení: Boris Hlaváček (ČR),
Alexander Lwow (PL) a Martin Žilka (SR)
rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si
ocenenie Grand Prix zaslúžila Vrcholová
príťažlivosť režiséra Rastislava Hatiara –
a to pre jedinečné spracovanie portrétu horolezca Petra Hámora. Hatiar rovnako získal aj Cenu poroty za emocionálny príbeh
predstavený vo filme Teória šťastia podľa
Rybanského.
Riaditeľka festivalu Mária Hámor vyjadrila veľkú spokojnosť nad priebehom
uplynulého ročníka: „Som veľmi rada, že
aj napriek babiemu letu, ktoré v posledných
dňoch pod Tatrami zavládlo, si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov.
Aj keď v dopoludňajších blokoch sme nemali
celkom plné kinosály – mnohí si určite nechceli nechať ujsť priaznivé podmienky na vý-

lety a túry – večery boli hutné, čo nás naozaj
teší.“ Podľa jej názoru má však toto podujatie aj dôležitú pridanú hodnotu. „Festival je
o dobrých filmoch, ale aj o tom, že sa postretajú kamaráti, ľudia rovnakej krvnej skupiny. A to je super. Niektorí sa stretnú naozaj
možno len raz za rok, a to práve na festivale.
Opakovane sa sem vracajú aj staršie ročníky
z rôznych kútov Slovenska a aj takí, čo pamätajú ešte na prvý ročník MFHF.“
Vydarili sa aj sprievodné podujatia –
nechýbali boulderingové preteky či zaujímavé fotografické výstavy. Osvedčili sa
aj novinky v podobe on-line predaja lístkov
a úspech u divákov malo aj premiérové premietanie v lomnickom Teniscentre.
Realizácia nápadu, že festival sa uskutoční aj v Tatranskej Lomnici, je splnením
dlhoročného sna Petra Simčáka. Hoci sú
podľa neho v Poprade na festival stále naji-

deálnejšie podmienky, Horské filmy by nemali chýbať ani v Tatrách a má v úmysle
spraviť z toho tradíciu. Na domácich, obyvateľov s trvalým pobytom v Tatrách, čakal
na piatkové, sobotné a nedeľné premietania
vstup zdarma. Na otázku, čo by mal v sebe
zahŕňať každý dobrý outdoorový film, Peter Simčák odpovedal: „Ja si myslím, že je to
vec pohľadu každého jedného diváka. Je to
ako móda – niekomu sa páči extrémne lyžovanie, niekomu horolezectvo, každému niečo
iné. Horské filmy sú však skvelé tým, že každý si tam niečo nájde. Je to veľké spektrum,
ktoré uspokojí ľudí, ktorí milujú prírodu,
hory a všetko, čo k tomu patrí. Ja osobne nemám vybratý nijaký taký žáner, ktorý by ma
úplne fascinoval. Najdôležitejšie pre mňa je,
že sa na to teším a v Teniscentre by som rád
robil viac kultúrnych akcií. Ľudia by to mali
z prvej ruky a nejde o nijaký biznis, skôr je
to taká osveta a myslím si, že je úžasné, že
Hámorovcom to s festivalom klape už toľké
roky a že to zakaždým ustáli. Aj ja by som
chcel trošku prispieť k tomu, aby to bol stabilný festival takisto v Tatrách.“
mp


Majstrovstvá pod Tatrami
V sobotu sa na Námestí sv. Egídia zišli desiatky divákov a lezcov. Pod Vysoké Tatry ich prilákal Slovenský pohár v lezení
dospelých a mládeže, ktorý bol súčasťou tradičnej súťaže
v boulderingu – jednej zo sprievodných podujatí Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
V športovom lezení – boulderingu – ktorý má byť novou olympijskou disciplínou
na LOH v Tokiu 2020, súťažilo
v Poprade 14 žien a 24 mužov.
Do finále postúpilo na základe
kvalifikačných kôl 8 najlepších. Štyri novopostavené cesty
a štyri minúty na ich prelezenie
rozhodli o víťazoch jednotlivých kategórií. V kategórii
U16 ženy zvíťazila Pezinčanka
Katka Váleková, za ňou nasledovali členky lezeckého klubu
Rozlomity Košice Rebeka Novotná a Barbora Čemanová.
Medzi chlapcami bol najlepší
Jakub Fabric, Samo Štefánik
a Viktor Kotuliak. Medzi staršími, v kategórií U18, sa stala

absolútnou víťazkou budúca
olympionička, skvelá slovenská lezkyňa Vanda Michalková
z Lezeckej akadémie Bratislava.
Druhá vo finále skončila Lenka
Bacigálová z Pezinka, tretia Lívia Hrašková z klubu Metropol
Košice. Medzi chlapcami obsadili pódiové priečky Matúš Válek, za ním Oliver Urda a Matej Belan. V celkovom poradí
zvíťazila Vanda Michalková, 2.
miesto si vybojovala Katka Váleková a 3. Lujza Michalková.
V kategórii muži sa najlepšie
darilo Jakubovi Švubovi, ktorý
vo finále porazil Štefana Bednára z Kežmarku i Matúša Váleka
z Pezinka.
kb

Do náročného finále sa prebojovali aj úspešné
lezkyne – sestry Vanda a Lujza Michalkové.

Hoci sa na štart postavila neplánovane, opäť premohla konkurenciu a na stupni víťazov rozprestrela slovenskú vlajku.
Niekoľkonásobná bežecká kráľovná Tatier reprezentovala
Slovensko a Vysoké Tatry tentoraz v slnečnom Taliansku.
Zážitky z behu nám priblížila mimoriadne talentovaná bežkyňa
Patrícia Gánovská Puklová: „Keďže som ambasádorkou značky CMP
na Slovensku, plánovala som CMP Trail - Long dlhý 43 km s prevýšením 2,1 km v Bassano del Grappa. Na štarte sa zišla veľká konkurencia,
preto som sa snažila bežať, čo to dá. Bohužiaľ som v prudkom zbiehaní
spadla. Celé stehno som mala dotlčené a boľavé. Dostala som strašne
kŕče do lýtka a bolo po preteku. Bola som z toho veľmi sklamaná. Ďalšiu časť dovolenky sme sa teda presunuli k známemu jazeru Lago di
Garda. Dovolenku sme trávili v spoločnosti Vierky Halásovej a Petra
Végha zo Sport Tatry, ktorí mali naplánovaný beh LimoneXtreme 10
km s prevýšením + 700 m. Podarilo sa im presvedčiť ma k štartu. Online registrácia už bola uzatvorená, usporiadatelia na webe hlásili už iba
pár voľných čísel. Po ráznych Vierkiných argumentoch (za čo jej veľmi
pekne ďakujem) som získala jedno z posledným čísel. V sobotu ráno
sa okolo pláže v Limone pohybovalo množstvo bežcov. Na 10 km trať
v rámci kampane Donna4skyrace prilákali usporiadatelia na štart cca
90 žien. Veľmi som si neverila, keď som videla všetky tie vyšportované
postavy... Hneď po štarte viedla trať asi kilometer po rovine pri pláži,
ďalšie kilometre sa začalo prudko stúpať po kamennej ceste, neskôr úzkom chodníku v skalnatom teréne. Od začiatku som bola na vedúcej
pozícii, neskôr som súperky stratila z dohľadu. Výhra ma veľmi potešila, pre mňa to bolo malé zadosťučinenie po páde na CMP trialy. Pretek
bol perfektne pripravený a po vyhlásení sme nasadli do auta smer Brno.
Ďalší deň ma čakala už služba v práci.“
kb

Slušnosť,
skúsenosti,
ľudskosť
Platená politická inzercia

Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzercie.
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v skratke
Výlukové práce na úseku TEŽ
Starý Smokovec – Vyšné Hágy
budú pokračovať do 19. októbra.
V čase od 8.00 do 14.00 hodiny
bude premávať náhradná autobusová doprava.
Tatry sú v mimosezónnom období obľúbenou destináciou pre kongresový cestovný ruch. Prítomnosť
množstva odborníkov a špecializovaných zariadení bola zárukou
úspešnej medzinárodnej lekárskej
konferencie Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie.
Ich 31. ročník sa uskutočnil v Novom Smokovci vďaka organizátorom z Národného ústavu detskej
tuberkulózy a respiračných chorôb
n.o. Dolný Smokovec. Najvýznamnejšie pneumologické pediatrické
podujatie s množstvom odborných
prednášok a výmenou skúseností
z oblasti vedy a výskumu trvalo tri
dni. O úvodný kultúrny program
sa postarali malí pacienti z ústavu
v Dolnom Smokovci.
Dnes začalo dvojdenné celoplošné jesenné spočítavanie kamzíkov. Pracovníci národných parkov a dobrovoľníci budú zisťovať
ich početnosť na oboch stranách
Tatier. O výsledkoch vás budeme
informovať.
Slovenský autor Jozef Karika
prichádza s románom Priepasť.
Bývalý lezec trpiaci panickým
strachom z výšok narazí na legendu o skalnej plošine v Tatrách,
kde neznáma sila núti ľudí skočiť
do priepasti. Nezvyčajné množstvo
smrteľných nehôd v tejto oblasti
mu nedá spávať. Rozbehne pátranie
na vlastnú päsť, lenže skutočnosti,
ktoré odhalí, sa vymykajú ľudskej
predstavivosti a chápaniu. Za svoju zvedavosť kruto zaplatí - sám sa
ocitne na hrane priepasti.
„Mŕtvym na pamiatku – živým
na výstrahu“ je motto Symbolického cintorína pod Ostrvou, kde
sa v sobotu uskutoční pietna spomienka na obete hôr. Zraz účastníkov bude o 10.00 hodine pred
Horským hotelom Popradské pleso.
Spomienka pri kaplnke pod Ostrvou začne o 11.00 hodine, nasledovať bude svätá omša.
Posádka leteckých záchranárov
z Popradu letela so záchranárom
HZS pod Jahňací štít, kde videli náhodní svedkovia pád turistu.
Lekárka a záchranár boli vysadení navijakom do Červenej doliny.
52-ročný muž mal vážny úraz hlavy.
Záchranári ho okamžite evakuovali
a po pristátí pri Chate pri Zelenom
plese mu lekárka doplnila ďalšie
neodkladné zdravotné ošetrenie,
napojila na umelú pľúcnu ventiláciu
a previezli do Popradu.
kb

Šport

Bežal sa Psotkov memoriál
Jozef Psotka spolu so Zolom Demjánom a šerpom Ang Ritom
vystúpil 15. októbra 1984 po prelezení južného piliera na vrchol
Mount Everestu. Trojica odvážlivcov vystúpila na najvyššiu osemtisícovku bez kyslíkových prístrojov, „Juzek“ Psotka ako dovtedy
najstarší horolezec. Do dejín sa tento deň zapísal ako prvý Slovenský výstup na najvyššiu horu sveta, no poznamenala ho tragédia...
Pri zostupe z južného sedla zahynul Jozef Psotka. Na jeho počesť a pamiatku ďalších slovenských horolezcov, ktorí sa stali
obeťami Everestu, sa uskutočnil
už XXXIV. ročník Memoriálu
Jozefa Psotku – náročného horského behu s medzinárodnou
účasťou. Najskúsenejší bežci
absolvovali extrémnu trať dlhú
36 km s prevýšením 2 080 metrov. Trasa viedla z Tatranskej
Lomnice po modrej turistickej
značke k Studenovodským vodopádom – k Reinerovej útulni
– na Hrebienok – Sliezsky dom
(po zelenej značke) – na Poľský
hrebeň – Zamrznutý kotol (po
modrej) – cez sedlo Prielom
na Zbojnícku chatu – cez Priečne sedlo na Téryho chatu - Zam
kovského chatu – Reinerovu
útulňu a okolo vodopádov naspäť do Tatranskej Lomnice.
Jednoduchšej trate – Basic – sa
mohlo zúčastniť až 300 prete-

Domáca pretekárka Mária Sendecká z tímu Intersport Gálfy sa
v kategórií Extreme umiestnila
na krásnom 4. mieste!

károv. Tí absolvovali trať dlhú
19 km s menším, približne 880
metrovým prevýšením z Ta
transkej Lomnice na Hrebienok
– k rázcestiu pod Slavkovským
štítom a tou istou trasou naspäť
do Lomnice. V celkovom poradí

sa stal absolútnym víťazom Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry,
ktorý extrémny beh odbehol
za 6 hodín 39 minút. O minútu za ním zaostal Michal Lami
z klubu All 4 Run Košice. Trojicu najlepších bežcov uzatvoril Miroslav Hraško zo Zolnej.
Na túto náročnú trasu si trúflo
aj 15 žien. S časom 7 hodín a 19
minút zvíťazila Lenka Hiklová
z klubu Malinô Skialp Team,
druhé miesto si vybojovala Jana
Madajová (7:38), tretie Zuzana
Paleniková z Dolného Kubína.
V kategórii Basic bolo poradie nasledovné: 1. Pavol Orolín z Bežeckého klubu Poprad
(1:38), 2. Peter Piroha z Tepličky nad Váhom (1:47), 3. Martin Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry
(1:48). V kategórii ženy zvíťazila Timea Mihoková z Popradu
s časom 1:54. So stratou 14 minút nasledovala domáca bežkyňa Daniela Sokolová z Alkan
klubu horských športov Tatranské Matliare. Trojku uzatvorila
Renata Klčová z klubu Karpatské šelmy Bratislava s 5 minútovou stratou za Dankou.
Archív podujatia
kb

TOP šachisti opäť v Tatrách

V Tatranskej Lomnici sa uskutočnil 64. ročník
medzinárodného šachového turnaja o Tatranský
pohár OPEN Tatry. Od 30. septembra do 7. októbra sa
v kongresovej sále hotela Sorea Titris odohrali stovky
napínavých šachových zápasov.
Hlavným organizátorom tradičného turnaja
OPEN Tatry bol Šachový klub ŠK Slovan Bratislava v spolupráci s mestom Vysoké Tatry. Pod Tatry
zavítalo takmer 180 šachistov prevažne zo Slovenska, Česka, Poľska, ale aj z Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Ruska, Kanady či Holandska. Organizátori
zo šachového klubu zvolili švajčiarsky systém hry,
ktorý umožňoval odohrať v krátkom čase množstvo zápasov výkonnostne vyrovnaným hráčom.
„Sme spokojní, mali sme veľkú účasť. Snažíme sa,
aby to bolo vždy čo najpríjemnejšie. Zdá sa, že sa
nám to darí, keďže nám tu roky prichádzajú rovnakí hráči a prichádzajú noví. Je tu rodinná atmosféra.
Turnaj sa páči aj zahraničným, vďaka modelu, ktorý sme vytvorili: cez deň majú voľno a večer hrajú.

Kedysi bol turnaj uzavretý – zúčastnilo sa
ho len okolo 12 hráčov a hral každý s každým. Teraz hráme Open turnaj – zápasy sa
losujú švajčiarskym systémom, takže hrajú
proti sebe hráči s približne rovnakým počtom bodov,“ vyjadril spokojnosť hlavný organizátor Igor Prívara.
Na záver podujatia sa uskutočnilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov. Pohármi a finančnými odmenami boli ocenení traja najlepší hráči v jednotlivých kategóriách (muži, ženy, juniori, seniori)
a pätnásti najlepší v celkovom poradí si domov
odniesli okrem skvelých zážitkov aj finančné odmeny. V celkovom poradí bol po deviatich kolách
so šiestimi víťazstvami najlepším hráčom týždenného turnaja Milan Pacher, člen organizátorského
klubu ŠK Slovan Bratislava. Nasledoval Milan Kolesár z ŠK Strelec Devínska Nová Ves a kanadský
hráč Tomas Krnan. Zápasy odohrali registrovaní
šachisti každý deň so začiatkom o 18.00 hodine, čo
im umožňovalo stráviť krásny čas výletmi
vo Vysokých Tatrách.
Pre veľký úspech
a množstvo pozitívnych ohlasov sa turnaj o Tatranský pohár
uskutoční aj na budúci rok.

kb

TD 21/2018

Infoservis

15

Upozornenie pre majiteľov psov
Dňa 1. septembra t. r. nadobudol účinnosť
zákon č. 184/2018, ktorý dopĺňa a pozmeňuje
zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
Na základe tejto platnej
legislatívy majiteľ psa chovaného na území Slovenskej
republiky je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie
transpondérom, ktorý spĺňa
technické požiadavky podľa
osobitného predpisu. Musí
tak učiniť pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr
však do 12 týždňov veku
a v centrálnom registri spoločenských zvierat musí uviesť
jeho identifikačné údaje ako
aj údaje o vlastníkovi.
Majiteľ psa narodeného
do 31. augusta 2018 má povinnosť zabezpečiť
označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019.
Táto podmienka sa však nevzťahuje na psa, ktorý

sa uvádza na trh; prevádza do vlastníctva alebo
držania inej osoby; umiestňuje sa do karanténnej
stanice alebo útulku pre zvieratá.
Podľa §19 ods. 8 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov označiť
psa transpondérom môže len
súkromný veterinárny lekár,
ktorý je oprávnený požadovať za úkon úhradu vo výške
max. 10 eur. U psov narodených do 31. októbra 2019,
vlastníkom ktorých je osoba
v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku,
uhradí štát.
Podľa §48 ods. 8 zákona
39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur
v prípade, že si túto povinnosť nesplní.
db mp

Umiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade
s nariadením mesta č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území
mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry
18. 10. - 25. 10. 2018

1 ks pri polesí
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček

18. 10. - 25. 10. 2018

aj pre bytový dom Jedľa

34. ročník legendárnych
pretekov vysokohorských
nosičov (a nosičiek) Sherpa Rallye sa tohto roku
uskutoční mimo Vysokých
Tatier - pod Kráľovou Hoľou. Už túto sobotu o 11.00
hodine odštartujú pretekári z lúky nad Pohorelou
ku krížu pri útulni Andrejcová na hrebeni Nízkych Tatier. Na chatu, ktorá oslavuje
50. rokov, vynesú muži 60
kg, ženy 20 kg náklad. Súťaž
sa bude na tomto mieste konať prvýkrát.

Mestská polícia Vysoké Tatry organizuje ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA a NEPOTREBNÝCH TEXTÍLIÍ. Zapojte sa do jesennej zbierky na charitatívne účely, ktorá sa
v meste Vysoké Tatry bude konať v stredu 28. novembra
2018. Miesta konania a časový harmonogram budú nasledovné: Vyšné Hágy pri Základnej škole 8:00 hod. Nová
Polianka – veliteľská budova 8:30. Tatranská Polianka
pri bytovom dome LIPA 9:00. Nový Smokovec – pri Sibíranke 10:00. Dolný Smokovec-Pod lesom pri Dennom centre 11:00. Tatranská Lomnica pri potravinách na sídlisku
12:00. Tatranská Kotlina pri Dennom centre 13:00.

Tatranská Lesná
12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri Škole v prírode
Tatranská Lomnica

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri dome Tri Duby
Tatranské Matliare

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri bytovkách
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri materskej škole

12. 10. - 19. 10. 2018

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

Inzercia
Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová, PhD. (e-mail:
maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka:
Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@
vysoketatry.sk). Sídlo vydavateľa a adresa
redakcie: Mestský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO: 00326585 tel.: 052/478 04 38, fax:
052/ 478 04 59, www.tatry.sk. Výroba novín:
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.: +421(0)52 788 14 91,
92, e-mail: poptlac@poptlac.sk. Ev. č. MK SR:
3110/09. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Uzávierka novín je vždy v piatok pred vyjdením novín. ISSN: 1338-9882
Nájdete nás aj na:

w w w. v y s o k e t a t r y. s k

Predám leštený smrekový tatranský obklad
perodrážku 3€/m2, zrubový obklad, hranoly
aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Starší pán so záujmom
o prírodné krásy, kultúru
a duchovné hodnoty hľadá podnájom alebo kúpi
menší byt v Tatrách, Poprade či okolí. Kontakt:
0944 287 670.

Mesto Vysoké Tatry
OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č. 155
a 156/2018 na nájom nebytových priestorov v Dome služieb
Starý Smokovec. Bližšie informácie na www.vysoketatry.sk
alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
151/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre obchodu
a služieb Tatranská Lomnica. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum služieb Dolný Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
145/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre služieb
Dolný Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.
Bývalá kotolňa Nový Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
154/2018 na nájom nebytového priestoru – bývalá kotolňa
Nový Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

18.10. - 31.10. 2018

20
20

SPEV V MOJOM SRDCI MÁM

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

celý
mesiac

18:00 h

26

Vstupné: 2 €

Komorné hudobné vystúpenie speváckeho dua z Važca.
Účinkujú: Zuzana Úžiková - spev,
Matúš Ilavský - spev, akordeón.

14:00 h

Ut.-Pi.: 10:00-16:00
So: 09:00-15:00

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Módna prehliadka kolekcie ZIMA 2018 z dielne
Billyho Bognera. Moderuje: Ján Tribula. V sprievodnom
programe sa predstaví Simona Martausová s kapelou.
Počet miest je obmedzený.
Organizátor: Hotel Lomnica, +421 522 853 500,
reception@hotellomnica.sk

FILMY O TATRÁCH

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

Premietanie ﬁlmov z archívu múzea na premietačkách
(Za karpatským medveďom a Vysoké Tatry v zime)

celý
mesiac
09:00-18:00

celý
mesiac

Vstup voľný

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Galéria Tatranský
šperk +421 949 202 493

ŠPORT

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

celý
mesiac

Vstup voľný

Starý Smokovec - Galéria Tatranský šperk

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zápas 13. kola 5. futbalovej ligy.

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

celý
mesiac

MAJSTRI SVOJHO REMESLA II.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava troch majstrov umeleckej výroby za rok 2017.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Po.-Ne.: 09:00-18:00

Št.-Ne.: 10:00-18:00

FK VYSOKÉ TATRY TJ DRUŽSTEVNÍK ODORÍN

Starý Smokovec

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

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a
Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 949 202 493
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ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

Vstupné: 6-9 €

18:00 h

Vstupné: 30 €

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Expozície:

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

FASHION SHOW BOGNER
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NEDEĽA

Vstupné: 0,5 € - 2 €

okrem pondelkov

18:00 h

SOBOTA

Vstupné: 3 €

SOBOTA

Premietanie digitalizovaných ﬁlmov z archívu múzea
(Osudy Vysokých Tatier r. 1959, 20 min. a Výstup
na Lomnický štít zo začiatku 60.tych rokov, 23 min.)

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

Vstupné: 4,99 €
predpredaj: 3,99 €

PIATOK

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

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

10:00 h

SOBOTA

Vstupné: 2 €

FILMY O TATRÁCH

VÝSTAVY

Vstup voľný

18:00 h

PIATOK

PROGRAMY
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KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu
a optických ilúzií.

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

ALOIS CHYTIL V TATRÁCH
Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Výstava fotograﬁí vydavateľa, publicistu a fotografa.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe,
+421 949 202 493

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

