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Tatranský dvojtýždenník
Číslo: 24/XXIX

Vyšlo: 29. novembra 2018

0,30 €

Tatranský ľadový dóm symbolicky otvoril tohtoročnú zimnú sezónu, ktorá
prinesie množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí a noviniek. Aj o nich sa
dočítate v aktuálnom čísle Tatranského dvojtýždenníka
mp
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Vysoké Tatry boli dejiskom dvojdňového
samitu ministrov obrany krajín V4. Viac
o stretnutí a prijatých návrhoch spolupráce
sa dočítate na strane 3.

Slávnostná akadémia osláv 100 rokov Československa spojila žiakov, učiteľov a majstrov SOŠ Hotelovej, aby sa spoločne vydali
po stopách minulosti. Viac na strane 8.

„S kožou na trh“ je názov novej výstavy
v lomnickom ÚĽUV-e, ktorá poukazuje
na stále aktuálne hodnoty kožiarskeho
remesla. Viac na strane 13.
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videli počuli
V rámci osláv Týždňa vedy a technika na Slovensku 2018 sa pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry
uskutočnila 46. medzinárodná konferencia Zváranie 2018. Podujatie
organizované Slovenskou zváračskou
spoločnosťou sa konalo 21. – 23. novembra v hoteli SOREA Urán v Tatranskej Lomnici a na programe malo
niekoľko ústredných tém ako napríklad zvariteľnosť kovových materiálov, progresívne metódy zvárania,
rezania a súvisiacich procesov, priemyselné aplikácie zvárania a ďalšie.
Vláda Slovenskej republiky 23.
októbra vydala uznesenie k návrhu
na poskytnutie dotácie na riešenie
nepriaznivej situácie v meste Vysoké
Tatry a okolí. Finančné prostriedky
vo výške 800 000 eur, ktoré má Ministerstvo financií uvoľniť do 15. decembra tohto roku, sú určené na vybudovanie ďalších kontajnerových
stojísk a na vybudovanie a rekonštrukciu prístupových komunikácií
ku kontajnerovým stojiskám.
Archeológovia v podtatranskej
obci Hozelec objavili vzácny nález.
V zemnom vale v lokalite s názvom
Dubina našli materiál pochádzajúci
z viacerých časových období. K najhodnotnejším patria bronzové šperky zo strednej až mladšej doby bronzovej (ktoré pravdepodobne boli
do zeme uložené v koženom obale)
či keltské spony, z mladších období
sa našla ostroha, strelka a podkova
zo stredoveku, z novoveku mince,
nožíky a iné predmety. Nález bol
podrobený laboratórnemu skúmaniu
a konzervácii v Technickom múzeu
v Brne. Význam archeologického nálezu presahuje hranice regiónu, ide
totiž iba o druhý nález kože z bronzovej doby na území Slovenska.
Nájdené predmety budú súčasťou
pripravovanej expozície s názvom
História Spiša.
24. novembra popoludní sa slúžila svätá omša v kostole na Hutách
za zosnulých horských záchranárov Petra Šperku, Milana Marenčáka, Mierczyslawa Kolodziejczyka
a Adolfa Klepša. Spomienková omša
sa tradične konala už po piatykrát
a prítomní si tak uctili ich pamiatku,
ako aj všetkých zosnulých horských
záchranárov zo Slovenska, Česka
a Poľska.
Správa Tatranského národného
parku na svojej internetovej stránke
sprístupnila nový dvadsaťminútový
dokument s názvom Bahenný kúpeľ
o význame kalísk. Zábery použité
vo filme vznikli vďaka monitoringu
fotopascami v Západných Tatrách.
Nájsť ho môžete v priečinku Videodokumenty na adrese: www.spravatanap.sk. 
mp
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Katalóg tatranských knižníc opäť narástol
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – Aj v roku 2018 získalo mesto Vysoké Tatry dotáciu na doplnenie a rozšírenie knižničného fondu
pre Knižnicu vo Vysokých Tatrách a jej pobočky.
Fond na podporu umenia
prispel na nákup kníh dotáciou
vo výške 1 300 €. Vďaka tejto
podpore sme mohli obohatiť
fond o 214 exemplárov nových
kníh rôznych žánrov – náučné, beletria či beletria pre deti
a mládež. Mesto Vysoké Tatry
spolufinancovalo tento projekt
sumou 504,34 €.
Naša knižnica je zameraná viac na oddychové čítanie,
a preto sme aj z tejto dotácie
nakúpili hlavne beletrizovanú
tvorbu. Naše čitateľky sa môžu
tešiť na autorky: Denisu Martincovú, Jojo Moyesovú, Kristínu

Pavelkovú, Janu Pronskú, Luciu
Saskovú, Kathryn Hughesovú,
Sarah Larkovú, Miroslavu Váračkovú, Ivanu Ondriovú a ich
novinky. Pre milovníkov detektívok a trilerov sme pripravili knihy od Michaela Korytu,
Jorna Liera Horsta, Harlana
Cobena, Michaela Connellyho,
severskú novinku od Stefana
Ahnhema a napínavý triler Jozefa Kariku Priepasť z tatranského
prostredia. Odporúčam siahnuť
po overenom autorovi vtipných
kníh Fredrikovi Backmanovi
a najnovšej knihe Jozefa Banáša
Prebijem sa!. Zaujímavé sú knihy

od televízne známej tváre Renáty Názlerovej s názvom Návod
na obsluhu dieťaťa, Návod na obsluhu lásky a Návod na obsluhu
šéfa, ako aj redaktorov televízie
JOJ Veroniky Tóthovej Homolovej kniha Mama milovala Gabčíka a Arpáda Soltésza Sviňa. Deti
si nájdu novinky od najobľúbenejšieho autora Thomasa Brezinu, ale aj Paulíny Sabolovej, Braňa Jobusa, Toni Revajovej, Petra
Karpinského, Tomáša Janovica,
Dany Hlavatej, Viery Švenkovej
a iných.
Vďaka dotácii sme obohatili
náš fond o mnohé skvelé novinky, ktoré ponúkneme čitateľom.
Janka Kapustová

Vedúca Knižnice Vysoké Tatry

Zhodnotili sezónu a predstavili novinky na zimu
Tatranská Lomnica — Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie pred zimnou sezónou a valné zhromaždenie
Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. V kongresovej sále Hotela Titris zasadli členovia Regiónu Vysoké
Tatry a podnikateľských subjektov zainteresovaných v službách cestovného ruchu, aby zhodnotili letnú sezónu,
predstavili novinky na zimu, schválili rozpočet a po štyroch rokoch zvolili nových členov predstavenstva.

Ubytovateľov a poskytovateľov služieb cestovného ruchu privítala za mesto Vysoké Tatry
Darina Žembová, vedúca oddelenia regionálnej
politiky, cestovného ruchu a medzinárodných
vzťahov. Predstavila nový propagačný materiál
Sakrálne pamiatky vo Vysokých Tatrách, ktorý
vydalo mesto v spolupráci s Regiónom Vysoké
Tatry a s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR (viac na str. 9).
Subjekty pôsobiace na území mesta Vysoké
Tatry sú súčasťou medzinárodne významného
regiónu cestovného ruchu – Regiónu Vysoké Tatry. Je neziskovou organizáciou, ktorá podporuje
a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu,
zastrešuje a chráni záujmy svojich členov, ktorými sú tri samosprávy a tri podnikateľské subjekty. Vzájomne spolupracujúcimi členmi Regiónu
sú mestá Poprad, Vysoké Tatry a obec Štrba,
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR
VT), spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR)
a Aqua City Poprad. Činnosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké
Tatry predstavila výkonná riaditeľka Veronika
Littvová: „Správne fungovanie Regiónu je založené na vzájomnej spolupráci jednotlivých subjektov.
Našou hlavnou činnosťou sú informačné kancelárie na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici, ktorých sme spoluzriadovateľom.
Okrem toho spolupracujeme na kultúrnych a športových podujatiach. Tohto roku to bolo viac ako
50 podujatí, no zameriavame sa aj na marketing,
tvorbu propagačných materiálov, údržbu bežeckých tratí, zelene a komunikácií, zaviedli sme skibusy a založili sme aj cestovnú kanceláriu Enjoy
Tatras. Tá vznikla v spolupráci s Regiónom Liptov,
pretože zahraniční hostia často nerozlišujú Vysoké
a Nízke Tatry – berú ich ako jeden celok. Oslovili
sme Benelux, anglický a škandinávsky trh. K tomu

patrí vytvorenie propagačných materiálov o Tatrách v angličtine, flámštine, dánštine a francúzštine.“ Littvová predstavila aj novinky, ktoré by mali
prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Spomedzi
vízií a cieľov na rok 2019 spomenula napríklad
zavedenie dvoch chartrových leteckých liniek,
ktoré by fungovali medzi Tel Avivom a Popradom v letnej sezóne.
Riaditeľka ZCR VT Lenka Syrovátková predstavila aktivity a plány združenia. Hlavným predmetom činnosti ZCR je prevádzka Tatranských
informačných kancelárií (v spolupráci s OOCR),
spolupráca pri marketingových koncepciách,
pri organizovaní podujatí a propagácia Tatier
na domácich i zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu. Združenie sa podieľalo napríklad aj na
veľmi úspešnom športovom podujatí Tatry v pohybe, ktoré prilákalo prevažne v mimosezónnom
období viac ako 5 500 športovcov – bežcov, nordic walkerov či skialpinistov. Z činnosti spomenula aj zaujímavý koncept Virtuálne preteky. Ide
o celoročnú možnosť športovania a súťaženia,
ktorá nie je viazaná na presný dátum a nesúťažíte priamo so súpermi. Na informačných paneloch umiestnených v teréne alebo na internete si
nájdete vyznačenú trasu, ktorej prebehnutie si
zaznamenáte a následne môžete získať medailu. Veľká pozornosť sa venovala produktu Tatry
Card, ktorý od 1. októbra prešiel spod činnosti
Regiónu pod ZCR. Cieľom produktu je, aby bol
atraktívny pre poskytovateľa, no najmä pre návštevníka. Tomu poskytuje po aktivácii množstvo
zliav, cestovanie električkami zadarmo a zahŕňa
aj horské poistenie. Najviac kariet bolo vystavených v čase letných prázdnin, čo koreluje s celkovou návštevnosťou Tatier. Z porovnania grafov
zobrazujúcich počet vystavených kariet za po(pokračovanie
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Tatry hostili prvé stretnutie ministrov

budúcnosti vysokošpecializovanej bývalej
vojenskej nemocnice v Novej Polianke. Tá
rovnako ako aj vojenské klimatické kúpele
Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka (V4) je spoločenstvo štyroch stredoeu v Tatranských Matliaroch už niekoľko rokov
rópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Tohtoročné rotujúce predsedníc chátra, hoci sa tam desaťročia úspešne liečili
tvo prevzalo 21. júna na samite predsedov vlád v Budapešti Slovensko. Prvé stretnutie vojaci aj civilní pacienti. Podľa slov hovorkyministrov obrany krajín V4 sa uskutočnilo 14. a 15. novembra v Tatranskej Lomnici.
ne Ministerstva obrany SR ide o zložitý proDvojdňové zasadnutie ministrov obrany lia vzájomne rokovať o dôležitej spolupráci ces obnovy, pretože je národnou kultúrnou
štyroch členských krajín bolo prvým zasad- v oblasti obrany. Slovenský minister obrany pamiatkou. V súčasnosti pokračuje príprava
nutím takéhoto formátu počas aktuálneho Peter Gajdoš (SNS) zhodnotil význam toh- projektu na to, aby bolo zariadenie obnoveslovenského predsedníctva v spoločenstve. to stretnutia, na ktorom dospeli k viacerým né ako klimatické kúpele. Tým by sa obnovili
Zúčastnil sa ho minister obrany Slovenskej záverom. Zhodli sa, že členské krajiny V4 desiatky zaniknutých pracovných miest, kúrepubliky Peter Gajdoš, minister obrany vytvoria v rámci Európskej únie dve vlastné peľníctvo a život v Polianke.
Českej republiky Lubomír Metnar, minister bojové armádne skupiny, ktoré budú v prípaMinistri obrany sa v Tatrách vrátili aj k júlonárodnej obrany Poľskej republiky Mariusz de mimoriadnej či krízovej situácie priprave- vému samitu Severoatlantickej aliancie v BruBlaszczak a minister obrany Maďarskej re- né okamžite zasiahnuť. „Skupiny by mali byť seli. Tam vystúpil americký prezident Donald
publiky Tibor Benkö. Slovenská republika schopné pohotovosti v prvom polroku 2023. Trump, ktorý kritizoval členské štáty za to, že
sa ako predsedajúca krajina plánuje sústrediť Bojovú skupinu Európskej únie krajín V4 by nedostatočne prispievajú na obranu, teda nenajmä na témy ako je zodpovedné a účin- malo posilniť aj Chorvátsko. Zdá sa, že re- prispievajú 2 % hrubého domáceho produktu
né riadenie migrácie, azylová politika, ob- zort obrany čakajú dobré časy. Ak bude tomu (HDP) na obranu. Slovenský minister obrany
nova riadneho fungovania Schengenského priaznivo naklonená aj ekonomika, budeme Peter Gajdoš sľúbil, že 2 % HDP by sme mohli
priestoru, fungujúca kontrola hraníc, boj nakupovať stíhačky, dokončíme obstaranie prispievať do roku 2022, budúci rok dosiahproti terorizmu, kybernetickej kriminalite či UH60-tok (helikoptér), doplníme Spartanov ne úroveň 1,72 %. Partneri sa v príjemnom
environmentálnej trestnej činnosti. Rezort (vrtuľníky), 3D radary, bojové vozidlá s poho- prostredí Hotela Lomnica venovali aj téme
vnútra plánuje tento rok zorganizovať celko- nom 8x8 a 4x4,“ povedal Peter Gajdoš. Spo- spoločného vojenského vzdelávania, výcviku
vo 20 stretnutí, kde budú hlavní predstavite- mínalo sa aj, čo trápi miestnych, a to otázka a cvičení. 
kb

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu

v rámci jednej alebo všetkých
kategórií. Ocenení v predchádzajúcich ročníkoch môžu byť
nominovaní opätovne (okrem
ocenenia za celoživotný prínos).
Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti
a produkty odborná porota.
V kategóriách NAJ zariadenie,
NAJ zamestnanec a najobľúbenejší produkt si víťazov zvolí
verejnosť v online hlasovaní.
Online hlasovanie sa uskutoční
od 14. decembra do 13. januára
2019 na stránke www.severovychod.sk. Prestížne ocenenia
budú slávnostne odovzdané
počas veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour, ktorý sa uskutoční 24. januára 2019 v priestoroch výstaviska Incheba Expo
Bratislava v expozícii Prešovského kraja.

kb

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 5. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja.
Hlavnou myšlienkou je odmeniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu a môžu byť vďaka svojim kvalitám inšpiráciou pre ostatných.
Ocenenia sa udeľujú osobám, turizmu a k zvýšeniu návštevzariadeniam a produktom, ktoré nosti kraja (podujatia, atrakcie,
sa pričinili o rozvoj a kvalitatív- festivaly a podobne). V kategórii
ny rast cestovného ruchu (CR) zariadenia môžu byť nominovav Prešovskom kraji v roku 2018. né kultúrne a zábavno-relaxačné
Nominácie je možné podať zariadenia, atrakcie, informačné
v štyroch hlavných kategóriách: kancelárie, ubytovacie a reštauosobnosť cestovného ruchu, NAJ račné zariadenia. Kategória
produkt, NAJ zariadenie a NAJ NAJ zamestnanec je otvorená
zamestnanec cestovného ruchu. šikovným zamestnancom z obOcenenie Osobnosť cestovného lasti služieb, ako sú napríklad
ruchu sa udeľuje v 4 kategóriách: sprievodcovia,
informátori
celoživotný prínos v oblasti CR, v kultúrnych a informačných
rozvoj CR v samospráve, vzdelá- zariadeniach, kuchári, barmani,
vanie a podnikanie. Cenu NAJ someliéri, čašníci.
Nejedno z týchto ocenení má
produkt môže získať produkt,
služba alebo atraktivita, ktorá svoje miesto vo Vysokých Tatv danom roku prispela k rozvoju rách. Minulého roku sa najlepší-

mi osobnosťami v oblasti cestovného ruchu v rámci Prešovského
kraja stali osobnosti pôsobiace
v Tatrách: Pavel Rajtár (celoživotný prínos), Vladimír Ternavský (vzdelávanie), Jiří Hruška
(podnikanie) a Ján Mokoš (rozvoj cestovného ruchu v samospráve). NAJ produktom sa vlani
stal Chodník korunami stromov
Bachledka.
Nominácie v jednotlivých
kategóriách môžete predkladať
do 30. 11. písomne na adresu:
Krajská organizácia cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
alebo mailom na adresu: media@severovychod.sk Do predmetu správy a na obálku je potrebné uviesť predmet Ocenenie
CR. Vaše návrhy môžete poslať

sledné tri roky nastal 20 % pokles, čo by chceli zmeniť. V rámci
zjednodušenia manipulácie s produktom zo strany ubytovateľa by
sa mali zaviesť digitálne riešenia pomocou online nákupu a aktivácia do mobilného telefónu klienta, bez potreby uskladňovať kartičky.
Novinky spoločnosti Tatry Mountain Resort (TMR), ktorá je
najväčšou spoločnosťou pôsobiacou v službách cestovného ruchu
v Tatrách, predstavil obchodný marketingový manažér Lukáš Brodanský. Spoločnosť do novej sezóny vstupuje s viacerými „menšími“ novinkami. V rámci skvalitnenia lyžovačky zakúpili do strediska v Tatranskej Lomnici dve nové snežné pásové vozidlá, sedem
statických veží na zasnežovanie, na Štrbské Pleso dve snežné delá.
Nové pásové vozidlá sú vybavené špeciálnym systémom, ktorý dokáže merať výšku snehu. Vďaka tomu bude trať lepšie upravená
a upravovanie bude efektívnejšie k životnému prostrediu, pretože
radlica sa prispôsobí výške snehovej pokrývky. V záujme bezpeč-

nosti lyžiarov bude na svahu naďalej fungovať bezpečnostná hliadka Skipatrola. Na Lomnický štít a do Hotela FIS na Štrbskom Plese
pribudli defibrilátory slúžiace pre laickú záchranu v prípade srdcového infarktu. V Starom Smokovci zmodernizovali apartmány
a izby Grandhotela, na Hrebienku reštauráciu s kaviarňou, pred
Hotelom FIS terasu, kapacitne zväčšili reštauráciu Pizza – Pasta
na medzistanici Štart v stredisku Tatranská Lomnica a na Skalnatom plese, kde privíta lyžiarov aj novootvorená samoobslužná
reštaurácia Panoráma s krásnym výhľadom na okolie, ktorá nahradila detský kútik Kamzíkovo.
Stredisko zaviedlo na túto sezónu aj nový koncept predaja skipasov, ktorý sa podobá nákupu leteniek. Po novom nebudú ceny lístkov fixné, ale budú sa pohybovať v závislosti od dopytu, od dátumu
a od podmienok daného dňa. Predíde sa tým dňom so zvýšeným
náporom na svahu a stúpne záujem o návštevu strediska v mimokb
sezónnom období vďaka nízkym cenám lístkov. 
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Počas otváracieho večera v Tatranskom ľadovom dóme zaznel chrámový spev umelcov z Košíc a svoje umenie predviedli aj tanečníci, ktorých
vystúpenie ozvláštnila multimediálna
svetelná projekcia.

Zimný skvost na Hrebienku zdobí
množstvo prepracovaných detailov
inšpirovaných emblémami tatranskej
fauny a flóry či vianočnými motívmi.

mp, kb

Ľadové kráľovstvo otvorené
Tohtoročný Tatranský ľadový dóm mali možnosť obdivovať prví návštevníci.
Ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle Tatranského dvojtýždenníka, zimný
monument na Hrebienku je všetkým hosťom prístupný bezplatne, a to – v prí
pade priaznivých podmienok – až do Veľkonočného pondelka 22. apríla 2019.
Vstup do Dómu zdobí panoráma Vysokých Tatier, no priestoru dominuje priečelie Baziliky sv. Petra spolu s Berniniho
kolonádou na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Hlavné priečelie ľadového chrámu
dosahuje šírku 9 metrov a výšku 7 metrov.
Hlavná kupola siaha až do 11,5-metrovej výšky, jej priemer je 3 metre – je dutá
a podopiera ju 9 rebier. Po oboch stranách priečelia stoja dve majestátne sochy
anjelov vysoké 2,5 metra. Kolonádu tvorí
84 stĺpov vysokých 3,5 metra (bez hlavíc
a podstavcov) stojacich po oboch stranách. Na realizáciu Berniniho kolonády
a fasády rímskej baziliky bolo použitých
až 1 200 kusov ľadových kotúčov. Obidve
stavby zdobia tatranské motívy – detaily
plesnivcov, kamzíky, medvede... Na vrcholcoch kolonády sú zasadené drobné
sochy anjelov.

Naproti „Pápežskej bazilike sv. Petra
v Tatrách“ sú umiestnené veľké umelecké
hodiny. Ich pôvodcom je sklár a dizajnér
slovensko-gréckeho pôvodu Achilleas
Sdoukos, rovnako ako výplní so sakrálnymi motívmi, ktoré dotvárajú kolorit ľadovej stavby a do vitráží sú pretransformované modernou technológiou tavenia skla.
Iniciátor projektu Tatranského dómu
Martin Šabľa opäť spojil svoje tvorivé sily
so sochárom Adamom Bakošom (známym
aj stavbou Pieskovej ZOO v Poprade). Ten
vytvoril medzinárodný tím umelcov ľadovosochárskeho sveta v zložení: Štefan
Geletka, Michal Husár, Miroslav Kalanka,
Pavol Kapusta, Igor Kučera, Vladek Ligocky, Filip Lysek, Marian Maršálek, Jan Paďour, Ondrej Prochazka, Griffon Ramsey,
Albert Šimrák, Martin Šofranko, Danny
Thomas, Miroslav Trnovský a Jakub Vlček.

Sochárskych majstrov technicky podporil
tím vedený technickým riaditeľom Dómu
Rastislavom Kromkom, pričom výstavba
zimnej atrakcie na Hrebienku trvala celý
mesiac.
Atmosféru štvrtkového slávnostného
otvorenia dotvorilo aj krátke hudobné
pásmo Chrámového zboru sv. Cecílie
z Košíc a multimediálne predstavenie
s vystúpením sólistov tanečnej skupiny
Credance. Následne sa v nedeľu 25. novembra uskutočnil tiež prvý zo série koncertov – divákom sa predstavila šesťčlenná
vokálno-inštrumentálna skupina mladých
ľudí inšpirovaných americkým gospelom
mp
s názvom G. O. D.´s. 

Navštívte aj vy Tatranský ľadový dóm!
Základné informácie v skratke:
Otvorený bude vždy denne od 9:00
do 16:15 hod. Počas vianočných sviatkov
a hlavnej zimnej sezóny budú otváracie
hodiny predĺžené do 18:30.
Vstup pre návštevníkov je bezplatný.
Každý deň sa uskutoční aj multimediálne
predstavenie – vždy o 15:30.
Vo vybraných termínoch sú pripravené
aj koncerty a hudobné vystúpenia.
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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.
V  jedno jesenné popoludnie pred štrnástimi rokmi sa navždy pozmenil charakter tatranskej
prírody a tento okamih sa natrvalo zapísal do dejín regiónu. 19. novembra sme si pripomenuli
smutné výročie ničivej víchrice, ktorá po sebe zanechala nevyčísliteľné škody.

V

eterná smršť, ktorá sa
prehnala Tatrami a ich
podhorím v noci z 19.
na 20. novembra, bola spojená
s prechodom studeného frontu.
Ten mal za následok prúdenie
studeného arktického vzduchu
a sprevádzala ho tlaková níž.
Vietor sa začal dvíhať v popoludňajších a skorých podvečerných hodinách a podľa
informácií získaných z meteorologických staníc dosahoval
hodnoty vysoko nad priemerom – na Lomnickom štíte 170
km/hod., na Skalnatom plese
200 km/hod., v úrovni hornej
hranice lesa dokonca aj 230
km/hod. Ide o tzv. bóru – ničivý vietor dosahujúci veľmi vysokú rýchlosť, ktorý je pre oblasť Tatier špecifický. Veterná
pohroma zasiahla rozľahlú časť
územia od Podbanského až
po Tatranskú Kotlinu. Žiaľ,
vyžiadala si tiež jeden ľudský
život, osobu v aute zasiahol padajúci strom.
Prvé záchranné akcie sa sústreďovali na pomoc tým, ktorí

TASR

sa ocitli v priamom ohrození
života. Nevyhnutné bolo sprejazdniť cesty, zabezpečiť základné veci ako dodávka potravín,
pitnej vody, tepla a elektriny.
Do týchto činností sa zapojili
všetky záchranné zložky, pri záchranných akciách svoju pomoc poskytli (nielen) slovenské
mestá, mnohé organizácie. Prvé
dni po katastrofe bol prírodný
terén stále neschodný, monitorovaciu činnosť naďalej komplikoval silný vietor. Z ochranárskeho hľadiska bolo možné
presnejšie vyhodnotiť situáciu
až v nasledujúcich dňoch. Najväčšiu ujmu utrpeli štátne lesy,
lesy mesta Kežmarok a Spišská

Belá. Celkovo spadlo vyše 12
tisíc hektárov lesného porastu,
čo predstavuje dva a pol až tri
milióny kubíkov (takmer tri
štvrtiny z celého objemu poškodeného lesa predstavovali
zničené smreky).
Negatívny dopad víchrice sa
dal predpokladať na rôznych
zložkách krajiny (erózia pôdy,
zmeny v biochemickej štruktúre pôdy, vplyv na vodný
segment životného prostredia,
faunu, flóru...). Tatranský les
sa v nasledujúcich rokoch začal pomerne rýchlo revitalizovať, prirodzeným zmladením
sa obnovila značná časť plochy
zničenej kalamitou z novembra

2004, pričom sa „oživilo“ drevinové zloženie. Na strane druhej
sa tatranský ekosystém morí
s problémom premnoženého
podkôrneho hmyzu, najmä
lykožrúta smrekového. Hoci
sa na väčšine postihnutého
územia drevo spracovalo, časť
lesov v 5. ochrannom stupni
zostala nedotknutá (ide o tzv.
bezzásahovú zónu), čo vytvorilo ideálne prostredie pre jeho
rozmnožovanie.
Prírodná katastrofa nevídanej
intenzity zostáva v povedomí
verejností aj po mnohých rokoch, odborníci či laici nie sú
k udalostiam novembra 2004
ľahostajní ani dnes. Už v roku
2014 (po uplynutí desaťročia
od kalamity) sa na Štrbskom
Plese uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná
zhodnocovaniu pokalamitného
stavu tatranského lesa. Poznatky odborníkov, ktorí sa na nej
stretli, pomáhajú k udržiavaniu
čo najlepšej kondície lesných
porastov aj v súčasnosti.

mp

Z rozprávania o tatranskom lese
Piatkový večer 23. novembra patril v Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci ďalšej zaujímavej téme. V rámci každomesačného Festivalu zdravia, regenerácie a prírody, ktorý sa teší obľube Tatrancov od augusta tohto roku, sa o svojich skúsenostiach,
poznatkoch a postrehoch rozhovoril lesník a ochranár Slavomír Celer.
Hosť večera svojím pútavým rozprávaním ako fungujú – nemôžeme opomínať ani lesy.
zaujal všetkých prítomných. Ekológ pôsobí Je to srdce tohto územia, ktoré má dôležitú
v Odbore chránených častí prírody Správy funkciu,“ tvrdí presvedčivo.
Tatranského národného parku už od roku
Lesy na slovenskej strane TANAP-u za1993. Kým skôr sa zaoberal rekonštruk- berajú 60 000 ha, čo je 85 % celkového
ciou hornej hranice lesa, problematikou územia národného parku, a ich vývoj trval
obnovy lesných ekosystémov, kalamitami niekoľko tisíc rokov (približne dvanásťtia geografickými informačnými systémami, síc). Vývoj je dokumentovaný v peľových
momentálne sa venuje alpínskemu stupňu, analýzach, ktoré odkrývajú informácie, ako
konkrétne mapovaniu biotopov metódami vyzeral les pred mnohými rokmi – do akej
diaľkového prístupu, pri ktorom vyhodno- výšky dosahovala horná hranica lesa, aké
cuje rôzne družicové snímky.
bolo zloženie drevín v tom-ktorom období
V rámci svojej prednášky sa s poslucháč- a podobne. V rámci toho je dôležitý aj vými podelil o informácie týkajúce sa aktu- vojový cyklus stromu. Hovoril tiež o pôálneho stavu (nielen) tatranských lesov. vodných drevinách v Tatrách, do ktorých
Vysvetlil, ako sa každý les vyvíja a rastie pôvodnej štruktúry patrí napríklad borovina miestach, kde sa nezasahuje a tam, kde ca limba. Tá je dominantou tatranskej horsa zasahuje. Lesy predstavujú dominantnú nej hranice lesa a je veľmi vzácna (jej areál
zložku prírodného prostredia a plnia vý- výskytu končí v Západných Tatrách v okolí
znamné funkcie. „Aby fungoval alpínsky Jaloveckej doliny), dosť rozšírená je na výstupeň ako celok – aby Tatry fungovali tak,
(pokračovanie na str. 10)

Klub Tatrancov udeľuje Cenu Dr.
Szontagha v rámci Spomienkového koncertu na víchricu už 14 rokov. Na kameni
ocenených pred evanjelickým kostolom
v Novom Smokovci pribudlo meno Pavla
Barabáša. Viac o slávnostnom odovzdávakb
ní cien sa dočítate na strane 6.
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avizuj eme
Galéria u anjela v Kežmarku pozýva všetkých záujemcov
o výtvarné umenie na poslednú
tohtoročnú vernisáž, ktorá sa
uskutoční v piatok 30. novembra
o 18:00 hodine. Vystavené budú
diela slovenského výtvarníka Jozefa Srnu – výstava ponesie názov
Svetlo a prístupná bude do 16. januára 2019.
V sobotu 1. decembra sa v popradskom kine Tatran uskutoční
3. ročník skialpového filmového
festivalu Snehová vločka. Aj tento rok je pre návštevníkov pripravený pútavý program, ktorý
poteší nejedného milovníka skialpového športu. Začína sa o 16:00
hodine, pričom nebudú chýbať
dych vyrážajúce filmy z rôznych
kútov sveta – Peru, Islandu,
Grónska, Gruzínska a ďalších.
Lístky si bude možné zakúpiť iba
v deň konania festivalu na mieste,
cena jednej vstupenky je 5 eur.
Relax Park Jazierko v Tatranskej Lomnici pripravuje vianočnú
novinku. Adventné obdobie všetkým Tatrancom spríjemní veľký
adventný veniec, ktorého obvod
by mal dosahovať 20 až 25 metrov. Rozžiari sa v prvú adventnú
nedeľu 2. decembra, kedy bude
tiež posvätený.
V stredu 5. decembra o 13:00
hodine sa na Mestskom úrade
v Starom Smokovci uskutoční 1.
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom
sa po prvý raz zúčastnia poslanci
mesta Vysoké tatry zvolení v novembrových komunálnych voľbách.
Štvrtkové popoludnie 13.
decembra sa ponesie v znamení výtvarného umenia. O 16:00
hodine je vo Vile Flóra v Starom
Smokovci pripravená vernisáž
výstavy Helmuta Bistika Anjeli a tí druhí, ktorú budete môcť
navštíviť až do 10. marca 2019.
Tvorba autora vyniká svojou jedinečnosťou – jasné farby a kontrasty medzi nimi vytvárajú formy a línie neustále sa meniace
do podôb nových a nových postáv, ktoré reflektujú divákovo vedomie. Ústrednou témou výstavy
obrazov a inštalácií východoslovenského autora sú anjeli v nás
a mimo nás.
Adventná atmosféra nebude
chýbať ani počas víkendu od 14.
do 16. decembra, kedy Hotel
Lomnica privíta návštevníkov
na treťom ročníku vianočných
trhov. Nenechajte si ujsť čarovnú atmosféru Vianoc plnú tónov
príjemnej hudby, vône vareného
(pokračovanie na str. 8)
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Aby sme nezabudli ...
Klub Tatrancov už po 14. krát zorganizoval slávnostný Spomienkový koncert. Koncert pripomínajúci ničivú víchricu, ktorá sa prehnala Tatrami 19. novembra 2004, bol už tradične spojený
s udeľovaním Ceny MUDr. Mikuláša Szontagha za mimoriadny prínos pre Vysoké Tatry.
Udalosti 19. novembra zanechali v srdciach
Tatrancov ľútosť a vedomie, že sme stratili niečo
vzácne, čo sa v priebehu nášho života už nevráti.
Krátky film Pavla Barabáša pripomenul v úvode
večera ničivú víchricu, ale vniesol aj akúsi nádej,
že príroda si naďalej zanecháva svoju krásu a život ide ďalej. No nesmieme zabúdať a o to viac
si musíme vážiť chvíle, ktoré máme. Slávnostnú
atmosféru koncertu, ktorý bol predovšetkým
stretnutím priateľov a vzácnych hostí, dotvorili
hudobní hostia večera. Už tradične zavítal do Tatier majster Peter Michalica s klaviristkou Vierou
Doubkovou – Bartošovou a Andreou Čajovou
– Vizvári, ktorá mala po dvojročnej koncertnej
pauze premiéru. Ďalším bodom programu bolo
udelenie Ceny MUDr. Mikuláša Szontagha.
Ocenenie získal filmár Pavol Barabáš, ktorý má
na svojom konte desiatky filmov a stovky ocenení. Vďaka filmom s tematikou Vysokých Tatier
robí našim najmenším veľhorám dobré meno
nielen u nás, ale aj v zahraničí. „Paľovi bolo veľmi ľúto, že nemohol prísť osobne, avšak už pred
rokom si naplánoval cestu do Venezuely k vodopádu Salto Angel. Momentálne sa nachádza nie-

Ocenenie pre Pavla
Barabáša prevzala
od predsedu Klubu
Tatrancov Juraja Hačšáka Alena Koščová.

kde v Stolových horách, no poslal vám aspoň video
poďakovanie za toto krásne ocenenie,“ povedala
pri preberaní ceny Alena Koščová. Meno Pavla
Barabáša pribudlo na kameň s menami ocenených, ktorý sa nachádza pred evanjelickým kostolom v Novom Smokovci. Ako prvý získal toto
ocenenie v roku 2005 Ivan Bohuš st., ktorému
venoval počas večera Peter Michalica krásnu
spomienkovú pieseň Ave Mária. Nielen hostia,
ale aj účinkujúci vyjadrili vďaku za toto podujatie
a nádej, že sa takto stretnú v priateľskej atmosfére
kb
aj o rok.	

O „kráskach“ slovenskej fauny
Milovníci (nielen) tatranskej prírody mali možnosť 21. novembra v útulných priesto
roch Galérie Tatranský šperk vo Vile Flóra v Starom Smokovci vypočuť si zaujímavú
prednášku. Podujatie s názvom Čaro orchideí bolo venované týmto pôvabným kve
tom, ktoré sa vyskytujú aj u nás na Slovensku.
Hosťom a prednášajúcim
v jednej osobe bol doktor Pavol
Mereďa z Centra biológie rastlín a biodiverzity Botanického
ústavu SAV v Bratislave, jeden
z neveľa domácich odborníkov
venujúcich sa práve tejto skupine rastlín. Ako sám prezradil, na výber jeho profesijného
zamerania malo vplyv niekoľko faktorov – v okolí jeho rodiska, Dubnice nad Váhom, sa
vyskytujú orchidey v hojnom
počte (najfrekventovanejšie sú
najmä rôzne druhy kruštíkov),
k láske k prírode ho viedol tiež
otec, ktorý bol botanikom-laikom a svoje vedomosti počas
prechádzok prírodou odovzdával synovi, no v neposlednom rade si ho podmanila najmä ich krása.
Orchidey nie sú výlučne
len tropickými či subtropickými rastlinami, ako sa mnohí domnievajú, vyskytujú sa
aj u nás v miernom pásme (ba
dokonca existujú druhy, ktoré
sú také chladomilné, že rastú
ešte aj za polárnym kruhom).

Doktor Pavol Mereďa z Botanického ústavu SAV pri svojom výklade.

Jedná sa o vskutku bohatú rastlinnú skupinu, na svete sa vyskytuje okolo 20 000 druhov.
V Tatrách – najmä Západných
a Belianskych – ich možno objaviť nad hornou hranicou lesa.
Vo voľnej prírode sú vzácne,
i preto ide o zákonom chránené rastliny. Jednou z príčin je
aj skutočnosť, že ich rozmnožovanie je dosť komplikované – ako prezradil odborník,

semienka veľkosti prachu nemajú zásobné živiny a na to,
aby vzklíčili potrebujú symbiotické huby. „Na Slovensku
bolo od roku 1987 evidovaných
24 rodov a 53 druhov,“ uviedol
hosť večera, no túto informáciu
ďalej doplnil – možno povedať, že v ďalšom období nastal
v súvislosti s orchideami akýsi
„boom“: medzi rokmi 1988 až
(pokračovanie
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Žiaci si zahrali v pripravovanom filme
Asi pred mesiacom bola riaditeľka Základnej umeleckej
školy (ZUŠ) Tatranská Lomnica oslovená ohľadom spolupráce
pri natáčaní českého filmu Blíž ke hvězdám... Stalo sa tak
po výborných ohlasoch na uskutočnené aktivity, podujatia
a po nahrávaní piesní s Tárajkom a Popletajkou.
Po menšom zaváhaní sa pani
riaditeľka ZUŠ Silvia Bombarová Zoričáková rozhodla
prijať veľkú výzvu a pustila sa
do tvorby kritérií pre výber
desiatich žiakov, ktorí sa po nácvikoch zúčastnia filmového
natáčania.
„Integrovaniu odborov, práci
na zlepšovaní vzťahov, skvalitňovaní prostredia a osobnosti
žiakov sa vedenie a zamestnanci školy s neuveriteľnou podporou mesta Vysoké Tatry venujú
dennodenným snažením dva
roky. Je pre nás veľkým potešením vidieť, že naše smerovanie

bolo nastavené správne. Medzinárodnú spoluprácu som plánovala do piatich rokov, a hľa,
na obrovské prekvapenie je to
tu po dvoch rokoch. Sme veľmi
vďační za ponuku a možnosť
byť spevákmi a zároveň hercami
vo filme. Tu by som veľmi rada
spomenula pána evanjelického
farára Pavla Kušníra, ktorý nasmeroval spoluprácu s filmármi
smerom k našej škole. Vedeli
sme, že to budú náročné dva
dni, ktoré nám vezmú energiu
a voľný čas, no dajú nám aj veľa
nezabudnuteľných
zážitkov,“
vyjadrila vďaku za túto príle-

Deti si užili filmové natáčanie a spievanie kolied so známymi
osobnosťami vďaka pánovi farárovi Kušnírovi, šikovnému kolektívu ZUŠ a ochote rodičov. Archív ZUŠ

2004 sa zistilo, že na našom území sa ich
prirodzene vyskytuje oveľa viacej. „Súčasný
stav je 23 rodov a 73 druhov, pričom najrozšírenejší je kruštík. Dokonca u nás rastú
aj niektoré endemity (druhy, pre ktorých
výskyt je špecifické isté geografické vymedzenie), no mnohé z nich zatiaľ nie sú ešte
popísané.“
Doktor Mereďa svoju prednášku rozdelil na niekoľko prehľadných tematických
okruhov tak, aby aj prítomní laici mali
z jeho výkladu čo najväčší zážitok a osoh.
Stručne popísal, ako sa orchidey členia,
aká je ich anatómia a morfológia či ktoré
z nich sú na Slovensku doposiaľ známe
a v ktorých častiach krajiny je prirodzený
ich výskyt. Orchidey sú poklady rastlinného sveta, no ako upozornil, ich existenciu
ohrozuje niekoľko rôznych faktorov. Z nich
napríklad tie, ktoré majú za následok zánik
ich prirodzených biotopov (ťažba, výstavba) alebo zmenu ich kvality (regulovanie

žitosť Slivia Bombarová Zoričáková. Dvojdňové natáčanie
sa uskutočnilo v evanjelickom
kostole v Tatranskej Lomnici
pod umeleckým vedením pani
učiteľky Dominiky Goreckej,
Márie Lukáčkovej a Silvie Bombárovej Zoričákovej. Deti zažili
skutočné natáčanie vo svetle reflektorov pod vedením českého
štábu filmárov spolu s hercami
ako napríklad Anička Polívková, Martin Dejdar, Roman
Pomajbo, Milan Lasica. „Očakávania detí, rodičov i učiteľov
boli obrovské. Všetci si podľa
pokynov doniesli plné cestovné
tašky oblečenia, keďže vo filme
budú dva dni natáčania zostrihané na viacero dní. Zažili
kostýmerňu, česanie, vizáž pred
natáčaním, stretli sa so známymi hercami a herečkami. Bolo to
neskutočné, počas prestávky
sme sedeli v kaviarni s Danicou
Jurčovou, Romanom Pomajbom a naše predstavy a názory
o hercoch dostávali celkom iné
rozmery. Okrem krásnych chvíľ
a zážitkov sa s natáčaním spájajú aj menej príjemné okamihy
ako nečakane dlhé prestoje, nekonečné opakovania scén, hlad,
chlad, únava, smútok za rodičmi a pod. Toto všetko okúsili
deti od 4 do 14 rokov. S jednou
väčšou pauzou na obed strávili
takmer všetok čas v priestoroch
kostola na pár metroch štvorcových od 12.00 do 21.30 hod.
v jeden deň a od 17.00 do 21.00

vodných tokov, zmeny tradičného hospodárenia – hnojenie, intenzívna pastva,
holoruby...), nadmerný turistický ruch,
používanie herbicídov, znižovanie stavov
symbiotických húb a opeľovačov.
Pre orchidey je podľa jeho slov príznačné nepravidelné kvitnutie a sú veľmi citlivé
na vonkajšie zmeny prostredia. Spomedzi
týchto trvaliek závislých od húb a hmyzu
spomenul okrem iných napríklad kruštík
Futákov – slovenský endemit, ktorý nesie
meno podľa svojho objaviteľa a špecifický
je tým, že jeho kvety sa nikdy neotvárajú,
pokrut jesenný, veľmi vzácny druh, ktorý kvitne najneskôr či najchladomilnejšiu
orchideu vstaváčik alpínsky, ktorý je glaciálnym reliktom (pozostatkom z dôb ľadových) a u nás sa vyskytuje na hrebeňoch
Belianok, ako aj mnohé ďalšie. Pavol Mereďa tak svojou prednáškou bezpochyby rozšíril obzory nejedného z prítomných.
mp


hod. v druhý deň. Podporovali sme ich my učitelia, rodičia
i pán primátor stiskom ruky
a odovzdaním občerstvenia.
Po prvom dni boli aj slzy, bolesť
bruška a otázniky, či na druhý
deň prídu opäť. Mnou očakávané sa naplnilo: prišli. Naučilo
nás to všetkých naozaj veľa.
Ak sme deťom dobrým vzorom, venujeme im svoj čas,
dostatočne s nimi komunikujeme a venujeme priestor ich problémom, vedia, že ich bezhranične
ľúbime i keď im nekúpime či neprikývneme na všetko, čo žiadajú. Takto to bolo aj s natáčaním.
Bola to krásna skúsenosť, ťažká
skúška, no dva dni dokazovania
samým sebe svoju silu, úžasnú
zodpovednosť, zmysel pre spoluprácu a kolektív, vzájomnú
pomoc, keď starší podporovali
mladších. Deti nemusia počúvať
a písať nekonečné poznámky,
aby boli múdrymi a dobrými
ľuďmi. Som presvedčená, že
po uchopení diplomu za reprezentovanie a po vyrozprávaní
zážitkov spolužiakom, rodičom,
súrodencom, starým rodičom by
si vedeli všetci do jedného odpovedať na otázku, na ktorú často
nevedia deti odpovedať a to:
PREČO SOM DOLEŽITÝ? Dokázali nám, že naša budúcnosť
má obrovskú nádej a potenciál
práve v nich - v našich deťoch,“
popísala nezabudnuteľné momenty riaditeľka lomnickej
kb
umeleckej školy.


Vzácny vstaváčik alpínsky (chamorchis alpina).
© P. Blatnický
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avizuj eme

(dokončenie zo str. 6)

vína, obľúbených jedál, tradícií a ľudovej remeselnej tvorby.
V rovnakom termíne sa Vianocami rozsvieti aj centrum Popradu. A hoci sa popradské Vianoce
začínajú príchodom Mikuláša,
tradičné vianočné trhy nesmú
chýbať ani tam.
V sobotu 15. decembra sa
v Hoteli Lomnica v Tatranskej
Lomnici uskutoční večer plný
hudby a tanca v podaní profesionálneho umeleckého kolektívu
SĽUK. Predstavenie nasýtené
predvianočnou atmosférou bude
pozostávať z výberu tých najkrajších kolied a vianočných ľudových tradícií. Vystúpenia Vianoce
so SĽUK-om sa môžu zúčastniť
ubytovaní aj neubytovaní hostia.
Počet miest je obmedzený, preto
ak nechcete na predstavení chýbať, zaobstarajte si lístky čím skôr.
Cena jedného je 15 eur.
V termínoch 11. – 13. januára,
1. – 3. februára a 1. – 3. marca
2019 sa na Chate pri Zelenom
plese uskutočnia lavínové kurzy
Avalanche. Kurzy spojené s horskou túrou pod vedením horského
vodcu a profesionálneho meteorológa budú zamerané na lavínovú prevenciu, pohyb na horách
a záchranu z lavín. Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.kurzy.avalanche.sk.
Podtatranské múzeum v Poprade pozýva všetkých, malých
aj veľkých, na výstavu starožitných hračiek zo súkromnej zbierky zberateľky Alice Tokarčíkovej,
držiteľky titulu TOP zberateľka
Slovenska. Výstava pod názvom
Čaro detstva bude pre návštevníkov prístupná od 12. decembra
2018 do 30. septembra 2019.
Národný dopravca, Železničná
spoločnosť Slovensko, upozorňuje všetkých cestujúcich, aby
mali na zreteli zmenu cestovného poriadku, ktorá sa uskutoční
v decembri. Platnosť aktuálneho
grafikonu uplynie 8. decembra,
cestovný poriadok 2018/2019
bude platiť od nasledujúceho dňa,
teda 9. decembra 2018.
2. kolo Zimnej bežeckej série
sa uskutoční v sobotu 8. decembra. Miestom stretnutia bežeckých nadšencov bude podtatranská obec Štrba. Pre bežcov bude
pripravená
sedemkilometrová
trať pod tatranskými končiarmi okolo zaniknutej obce Šoldov. Štartuje sa o 17:00 hodine.
Keďže sa pobeží vo večerných
hodinách za tmy, povinnou výbavou je čelovka, príp. iný zdroj
svetla. Podujatie je súčasťou projektu Tatry v pohybe.
mp
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100 rokov Československa

V Strednej odbornej škole hotelovej v Hornom Smokovci
ožila história. Dňa 14. novembra sa žiaci, učitelia a majstri
odbornej výchovy pridali k oslavám stého výročia Česko
slovenskej republiky.

tovali diela danej doby. K umocneniu dojmu prispel aj Vladislav
Vaľko - umelec a učiteľ SOŠ
hotelová Vysoké Tatry - recitáciou vlastnej básne, ktorú napísal v decembri 1989,“ priblížil
podujatie hlavný majster Pavol
Hudáček. Čestným hosťom
bola riaditeľka ZUŠ v Tatranskej Lomnici Silvia Bombarová
Zoričáková, ktorá naozaj krásne zaspievala pieseň Čerešne.
Pohľad do histórie pokračoval
prednáškou Ivety Bohušovej,
ktorá žiakom a hosťom priblížila osobnosti Československa,
ktoré sa zapísali do dejín Vysokých Tatier. Svoju stopu tu zanechali lekári, architekti, vedci
a výskumníci, ale aj športovci.
Podľa jej slov bolo naozaj ťažké
vybrať z množstva osobností
len pár.
Hostia si domov odniesli
krásne zážitky a neobyčajné suveníry, ktoré pre nich vyrobili
žiaci druhého ročníka spoločne s triednou učiteľkou Silviou Hurajtovou. Darovali im
sušené bylinky, ktoré starostlivo nazbierali a zabalili, čím
chceli pripomenúť, že Tatry
sú miestom s úžasnou prírodou a klímou, vďaka čomu sa
tu už minulosti rozvíjal život
a cestovný ruch. A tak si určite
nielen pri popíjaní čaju zo zdravých byliniek pripomenú tento
nezabudnuteľný deň, ktorý
pre nich pripravili žiaci, majstri
a učitelia SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci. Školy, ktorá dosahuje výborné výsledky nielen
na gastronomických súťažiach.
kb


V najvyššie položenej stred- lie významné pre Vysoké Tatnej škole na Slovensku spojili ry. Škola zapožičala exponáty
deň študentstva s oslavami zo Ski múzea v Tatranskej Lom100. výročia založenia Česko- nici, vďaka ktorému si priblížili
slovenskej republiky. Do naozaj športové náčinie, aké sa kedysi
zaujímavého a netradičného používalo. Dvaja majstri viedprojektu sa zapojila celá škola. li žiakov maturitného ročníka,
Hlavným cieľom bolo pripome- ktorí mali za úlohu pripraviť
núť si a priblížiť žiakom históriu slávnostnú tabulu. Úlohu zvládspoločného Československého li naozaj výborne! Od partnerov
štátu až po samostatnosť Slo- z Prahy získali pre túto špecivenska. Spomienkový deň bol álnu udalosť autentické menu,
akýmsi prierezom storočných ktoré naservírovali prezidentovi
dejín s dôrazom na významné Tomášovi Garriguovi Masarymedzníky spoločného štátu. kovi na hostine na Pražskom
Samozrejme, oslavy sa zamerali hrade, ktorá sa uskutočnila
predovšetkým na gastronómiu. pri príležitosti osláv prvého výSlávnostný deň otvoril riaditeľ ročia samostatného Českosloškoly Peter Slančo a primátor venska. Jedálne lístky nám požimesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. čal PaedDr. Václav Šmíd, ktorý
Medzi pozvanými nechýbali sa týmto zbierkam venuje cely
riaditelia škôl, rodičia, priatelia život. Identické menu pripravili
a vzácni hostia. Vďaka naozaj šikovní žiaci pri príležitosti tohveľkej spádovej oblasti školy toročných osláv a zapožičali si
sa medzi pozvanými objavili aj originálne stoličky, na ktorých
riaditelia škôl z Lendaku, Svi- sedel počas hostiny vo Vysokých
tu, Batizoviec, ktorým chceli Tatrách, a taktiež originálnu
organizátori podujatia ukázať, kroniku s jeho podpisom a záakým šikovným deťom poskytli pisom o tejto vzácnej návšteve
základné vzdelanie. Pozvanie v roku 1923. Slávnostná akadéprijali aj riaditelia hotelov, kde mia bola obohatená o kultúržiaci počas štúdia praxujú.
ny program, ktorý sa skladal
Na chodbách číhal duch his- z historického prierezu dejinami
tórie. Pocit nostalgie umocňo- Československa až po samostatvala výzdoba v štýle danej doby, nosť Slovenska. Prostredníctvom
cenné exponáty pochádzajúce umenia - básní či piesní sa ľuz prvej republiky a žiaci ode- dia vyjadrovali k prebiehajúcim
tí do autentických kostýmov. udalostiam, a tak aj žiaci spolu
Stretnúť ste mohli významné s hudobným doprovodom učiteosobnosti čias minulých, ako ľov zaspievali, zahrali a zarecinapríklad M. R. Štefánika, Gustáva Husáka
či prvého československého prezidenta
T. G. Masaryka, ale
aj pionierov a obslúžili vás servírky
v prvorepublikových
rovnošatách. „Žiaci si
pod vedením jedenástich majstrov odborného výcviku rozdelili
úlohy: na jednotlivých
stanovištiach prezentovali dnes už zabudnuté spôsoby prípravy
a servírovania jedál,
ale aj šport a život
V tradičnej slovenskej izbe, kde ste cítili minulosť na každom kroku, ste si mohli pov minulom zriadení.
chutiť na tradičných slovenských jedlách, flambovaných palacinkách či čerstvo priZamerali sa na reá- pravených pralinkách. Pre hostí bola pripravená aj vínna pivnica.
SOŠ Hotelová
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Sakrálne pamiatky vo Vysokých Tatrách
Bohato ilustrovaný dvojjazyčný, slovensko – anglický sprievodca po sakrálnych
pamiatkach vo Vysokých Tatrách poskytuje zaujímavý pohľad na vznik a súčasný
stav kostolov, kaplniek a religióznych pamiatok.
Ako uvádza autor textov, fotografií a grafiky Ivan Bohuš
ml., prvá malá drevená kaplnka vznikla v Starom Smokovci
v roku 1796, teda len tri roky
po výstavbe prvého zrubu
v najstaršej tatranskej osade. Slúžila kúpeľným hosťom
bez ohľadu na ich náboženské
presvedčenie. Postupne vznikali na území dnešného mesta
Vysoké Tatry ďalšie sakrálne

stavby oboch konfesií. Tie
dodnes slúžia náboženským
potrebám domácich a hostí,
ale tešia sa aj pozornosti turistov ako atraktívne kultúrno-historické pamiatky. Autor venoval samostatnú časť
napríklad aj Symbolickému
cintorínu pod Ostrvou, Kalvárii nad Starým Smokovcom, návšteve pápeža Jána
Pavla II. či krížom na tatran-

ských vrcholoch, ktoré tam
boli umiestnené ako symboly
nádeje a utrpenia. Autorkou
anglických mutácií textov je
Martina Šturcelová. Materiál
bude dostupný v Informačných kanceláriách a na veľtrhoch cestovného ruchu, kde
bude prispievať k propagácii
Tatier ako oblasti s bohatými
možnosťami trávenia voľného
času. kb

Stanic a opäť ožil a umením
Opustenú čakáreň železničnej stanice v Dolnom Smokovci spestrili ďalšie ume
lecké diela. Tohto roku sa v rámci projektu občianskeho združenia
„Banská St a nica Contemporary“ realizovala druhá výstava na tomto mieste.
Konceptom celého projektu je prilákať na každý kus, ktorý vyrezal, cítiť hlbokú
do Tatier významných umelcov, ktorí naj- emóciu, spojitosť s horami a slobodou, ktoprv niekoľko týždňov strávia v Tatrách rá sa spája s obdobím rozmachu horolezeca tvoria v priestoroch kina Dolný Smoko- tva v časoch Československa. K vytvoreniu
vec. Vytvorené diela sa následne umiest- diela, ktoré bližšie predstavil na derniére
nia do priestorov bývalej čakárne, ktorú výstavy v Dolnom Smokovci, ho inšpiroaspoň na chvíľu premenia na malú galériu. val aj prvotný pocit, ktorý mal z tatranskej
Za projektom stojí občianske
Zľava Svätopluk Mikyta, autor
združenie Štokovec - Banská
diela Štefan Papčo a Zuzana
St a nica Contemporary, ktoBodnárová pri soche
rého zakladateľmi sú umelec
v dolnosmokoveckej čakárni.
a vysokoškolský pedagóg
Svätopluk Mikyta spolu s teoretičkou umenia a kultúrnou
manažérkou Zuzanou Bodnárovou. V strede ich záujmu
je aktívna kultúrna produkcia
realizovaná prostredníctvom
workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov
umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné
pobyty. V lete vystavoval
v Tatrách svoje obrazy Luděk
Rathouský, maliar a pedagóg, vedúci Ateliéru maľby
na Fakulte výtvarných umení
Technickej univerzity v Brne.
Autorovi pred rokmi učarovala bývalá sán- stanice. Dielo je súčasťou jeho desaťročnékarská dráha v Tatranskej Lomnici, ktorá sa ho projektu figúry v horách. Tentoraz zostala motívom jeho troch abstraktných veľ- brazil výbornú československú horolezkykoformátových malieb, ktoré vznikli počas ňu Zuzanu Hofmannovú, ktorá zahynula
dvoch týždňov v priestoroch kina v Dol- pod Broad Peakom. „Táto socha je siedmou
nom Smokovci. Po niekoľkých mesiacoch v poradí v rámci projektu občania. Chcel by
ich nahradilo ďalšie, tentoraz sochárske som ju rozobrať a po častiach vyniesť na nedielo. Jeho autorom je Ružomberčan Štefan jaké pekné, čisté, odľahlé, pokojné miesto
Papčo, v ktorého dielach vidno prelínanie v zahraničí. Socha tento priestor skalnej
dvoch svetov – horolezeckého a umelecké- steny spestrí a vďaka mediálnemu prenosu
ho. Štefanova umelecká tvorba je inšpiro- bude zážitkom pre viacerých. Spočiatku som
vaná prevažne lezeckými zážitkami z hôr, tvoril realistickejšie diela, toto je surovejktoré sú súčasťou jeho ateliéru. Pri pohľade ším spracovaním lipového dreva,“ povedal

vo svete známy autor, ktorý sa v Tatrách
zviditeľnil pred desiatimi rokmi. Vtedy
umiestnil drevenú sochu znázorňujúcu
človeka schúleného v spacom vaku čakajúceho na prvé ranné lúče slnka pod vrchol
Lomnického štítu. Čas strávený v horách
počas mrazivej noci považuje za ideálny
na prehodnotenie a zamyslenie sa nad svojím životom. Jeho diela vedú k rozmýšľaniu nad ľudskou odvahou či pokorou voči
prírode. „Táto socha tam bola
šesť týždňov. Potom som ju presunul do Nórska, kde bola tri
roky. Vďaka kamere si ju mohli
pozrieť návštevníci z rôznych
kútov sveta z pohodlia domova.
Neskôr bola súčasťou výstavy
v bratislavskej Kunsthalle s názvom Psycho-vertical. Výstava
bola pomenovaná podľa jednej
z najťažších horolezeckých ciest
v Tatrách, ktorú vysóloval Popradčan Paľo Jackovič v severnej
stene Malého Kežmarského štítu. Inšpirovali ma najmä príbehy a odhodlanie horolezcov 70.
a 80. rokov. V tom čase nastal
rozmach československého horolezectva, ktoré bolo symbolom
slobody. Dávalo možnosť cestovať a uniknúť od každodenných starostí, prežívať naplnený
duševný život. Pocit slobody začínal práve
tu – vo Vysokých Tatrách. Tie boli kolískou
významných osobností horolezectva, ktoré
sa ako členovia reprezentačného družstva
zviditeľnili aj vo svete. “
Hoci pre sochu našiel už nové miesto,
stanica dlho prázdna nebude. Do Tatier
prišla tvoriť posledná z tohtoročnej trojice
umelcov – Juliana Mrvová. Maliarka plánuje stráviť tri týždne v ateliéri v bývalom
kine v Dolnom Smokovci. Jej obrazy budú
zdobiť opustený priestor stanice od 15. dekb
cembra. 
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v skratke
V Brne sa uskutočnili Majstrovstvá Českej republiky v Drytoolingu, čiže lezení pomocou
cepínov a mačiek po skale, prípadne drevenej či inej konštrukcii.
V Brne sa liezlo po betónovom
pilieri vysokom 25 metrov. V naozaj silnej konkurencii si vybojovali krásne umiestnenia aj naši
lezci: Denisa Šulcová sa umiestnila
na 3., Marek Černý na 2. mieste.
Vďaka teplotám pod bodom
mrazu sa v lyžiarskych strediskách
začalo so zasnežovaním. Prvé
snežné delá zapli prevádzkovatelia
lyžiarskeho strediska v Tatranskej
Lomnici v noci zo stredy 14. novembra na štvrtok, na Štrbskom
Plese o dva dni neskôr. Dátum
prvej lyžovačky bude závisieť najmä od vhodných klimatických
podmienok a od ukončenia pravidelnej jesennej technickej údržby
na lanovkách.
Počas zimnej sezóny budú
môcť lyžiari na jeden skipas lyžovať v jednom slovenskom a 13
poľských strediskách. Donedávna
si lyžiari museli kupovať skipas
do každého strediska osobitne, no
tento rok sa to zmení a návštevník
si môže lístok kúpiť v ktoromkoľvek stredisku v zozname TATRY
SUPER SKI a lyžovať sa s ním
v celom regióne podľa nálady, aktuálnych snehových podmienok či
počtu ľudí v strediskách. Stredisko
Bachledka Ski & Sun je členom slovensko-poľského zoskupenia TatrySki od roku 2015. Členmi skupiny sú okrem Bachledky aj Bania
Ski & Fun, Kotelnica Białczańska
a Kaniówka v Białke Tatrzańskej,
Czorsztyn Ski - Kluszkowce, GrapaSki a Koziniec Ski v Czarnej
Góre, Jurgów Ski, ďalej Harenda
a Polana Szymoszkowa v Zakopanom, Stacja narciarska Suche,
Witów Ski spolu s PKL Palenica
a PKL Mosorny Groń. Lyžiari budú
mať v regióne k dispozícii celkovo
71 prepravných zariadení a 54 kilometrov zjazdoviek.
V popradskom kníhkupectve
Martinus sa uskutočnila beseda
a autogramiáda so spisovateľom
Jozefom Karikom. Predstavil svoj
najnovší román Priepasť, v ktorom
sa bývalý lezec trpiaci panickým
strachom z výšok dozvie legendu
o skalnej plošine v Tatrách, kde neznáma sila núti ľudí skočiť do priepasti a zabiť sa. Nezvyčajné množstvo smrteľných nehôd mu nedá
spávať. Začne pátrať na vlastnú
päsť, lenže to, čo odhalí, sa vymyká
ľudskej predstavivosti a chápaniu.
Na svoju zvedavosť doplatí, keď sa
sám ocitne na hrane priepasti. Je
legenda horských vodcov o nadprirodzenej sile zhadzujúcej ľudí
do hlbín iba strašidelná fáma alebo
(pokračovanie na str. 12)
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Z rozprávania o tatranskom lese
(dokončenie zo str. 5)

chode Tatier. „Limby,
to sú stromy, ku ktorým
keď prídete, musíte sa
len pokloniť, s pokorou sa
pozdraviť, pri nich človek
pookreje. Keď som niekedy unavený či frustrovaný problémami z práce,
idem sa im vyrozprávať,
posťažovať sa. To sú moje
limbory, ja im tak hovorím. Limbu cítim šiestym
zmyslom, ak je nablízku,“ vyznal sa úprimne Slavomír Celer.
V rámci histórie boli do 13.
storočia slovenské lesy takmer
nedotknuté, no na ich hornej

hranici sa uchoval ich prirodzený charakter dodnes. Lesy
sú tiež domovom desiatok tisícov druhov fauny a flóry.
Na ich súčasný stav vplývajú

rôzne klimatické, biotické aj abiotické zmeny
a v nemalej miere činnosť človeka. Kým cyklus
prírodného lesa trvá 350
rokov, v prípade hospodárskeho je skrátený
na 100 rokov. Na záver
tiež dodal, že za zásadné a dôležité považuje
to, aby sa o problémoch,
s ktorými sa odborná verejnosť – ochranári a lesníci – pri svojej práci stretáva,
diskutovalo. Len tak je možné
docieliť, aby sme lesy zachovávali v čo najlepšej kondícii.
mp


K zimnej príprave na horách
Perina na tatranských štítoch naberá na intenzite
a v najbližších mesiacoch ňou zostanú permanentne
prikryté. Ak ste však milovníkmi zimnej turistiky,
skialpinizmu, prípadne horolezectva a chystáte si
plány na nadchádzajúce mesiace, nepodceňujte
svoju prípravu a osviežte si základné informácie
týkajúce sa lavínového nebezpečenstva.
Na úvod trochu štastiky – Tatry predstavujú z hľadiska lavínovej aktivity dynamické pohorie, čo dokazuje aj celkový počet 3 800 lavínových dráh (z toho
3 000 predstavuje slovenská časť a 800 poľská). Roz- kedykoľvek. Keď človek opustí bezpečný priestor
loha odtrhových zón Tatier je 5 280 ha s priemernou strediska či chaty a vyjde do vysokohorského terénu,
rozlohou 1,4 ha. V prípade vzniku lavín najdôležitej- musí počítať s tým, že ho môže zasypať. Ak sa to staším tzv. morfometrickým parametrom (teda takým, ne, treba dať ruky pred seba, chrániť si hlavu a pokiaľ
ktorý matematicky popisuje reliéf) je sklon svahu sa dá, vytvoriť si priestor na dýchanie. Nespoliehajv mieste odtrhnutia. Podľa výpočtov priemerný te sa na to, že by ste sa sami vyhrabali. V lavíne sa
sklon svahov v Tatrách je až 42°. Najvyššie sklony sú nepohnete, ide o podobný pocit, akoby vás zaliali
v bralnej časti Vysokých Tatier, čo predpokladá vznik do betónu. Nikdy by ste nemali zabúdať ani na porýchlych žľabových lavín z nového snehu. Západné vinnú výbavu – lavínový vyhľadávač, lavínovú sondu
a Belianske Tatry majú hôľny charakter, a preto sa tu a lavínovú lopatku.
vyskytujú lavíny rozsiahlejšie a prevažne v neskorLavínový vyhľadávač je prístroj, ktorý je umiestšom období po snežení. Okrem morfometrických nený na tele a pracuje v dvoch režimoch: v režime
parametrov vznik lavín podstatne ovplyvňujú mete- vysielania signálu a v režime prijímania signálu. Sigorologické činitele.
nál vysiela každý člen skupiny, ktorý má vyhľadávač.
Celková dĺžka lavínových dráh je 1 860 km, prie- V prípade zasypania lavínou ostatní prepnú prístroj
merná dĺžka takmer 500 m a maximálna dĺžka 3 140 do režimu prijímania a rádiový signál, ktorý vysielam. Rozloha akumulácií je spolu 1 890 ha, priemer- te vy, im povie, kde približne hľadať. Len čo vyhľaná akumulácia má rozlohu 1 ha a najrozsiahlejšia sa dávač ukáže vašu blízkosť, ostatní členovia skupiny
nachádza v Žiarskej doline (26 ha), kde bola zazna- pokračujú v sondovaní. Tak určia vašu presnú polomenaná najrozsiahlejšia lavínová udalosť novodobej hu a pomocou lopatky vás vyhrabú. Treba mať však
histórie Tatier. Dňa 25. marca 2009 o 11:00 hodine na zreteli, že v prvom rade by ste mali najskôr konsa odtrhlo viacero lavín, čomu predchádzal veľký prí- taktovať Horskú záchrannú službu (na telefónnom
rastok snehu v krátkom čase, silný vietor zo severu čísle 18 300), aby sa mohla organizovať záchranná
a severovýchodu a netypicky chladné počasie na za- akcia. Stredisko lavínovej prevencie počas celej zimy
čiatku jari. V Doline Rybieho potoka sa nachádza vyhlasuje stupeň lavínového nebezpečenstva. Táto
110 oblastí odtrhávania s priemerným sklonom 46° stupnica má 5 stupňov a už pri 3. stupni je zvýšené
a celkovou rozlohou 71 ha. Ich priemerná rozloha nebezpečenstvo a treba počítať s reálnym ohrozením
je 0,6 ha a maximálna 2,5 ha. Lavíny padajú do 25 aj na miestach, ktoré sa na prvý pohľad nejavia ako
zberných akumulačných zón s rozlohou 86 ha. Dĺžka nebezpečné. Na precvičenie si všetkých zručností
transportných zón je spolu 69 km, s priemernou 630 spojených s lavínovou záchranou či získaní nových
informácií o snehu a lavínach vám môže byť nápom a maximálnou 1 300 m.
Lavíny sú v prvom rade prírodný fenomén. Samo- mocný napríklad tiež lavínový kurz. Vo Vysokých
voľných je oveľa viac ako tých, ktoré spustí človek. Tatrách je ich aj túto zimu dostatok.
Ako prvé si treba uvedomiť, že lavína môže spadnúť
Miroslav Žiak
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Da r ž i vota
Darovanie krvi - najvzácnejšej tekutiny - je skutočným „darom života“, ktorý
môže poskytnúť zdravý človek. Ide o veľmi
jednoduchý, bezpečný a naozaj prospešný
krok. „Krv je liek, ktorý nedokážeme vyrobiť či nahradiť inými liekmi. Je nenahraditeľná a stále ju potrebujú v nemocniciach pri úrazoch, ochoreniach
srdca, krvi, nádorových ochoreniach...
Pre dopyt po krvi robíme odbery
na pracoviskách Národnej transfúznej
služby (v našom regióne v Popradskej
nemocnici) ale aj na mobilných výjazdoch, kedy chodíme za darcami.
Opakovane sa vraciame na miesta,
kde sa nám darí. Takýmto miestom
je aj fara Nový Smokovec, kde sme už
dvanástykrát. Chodievame tu pravidelne dvakrát do roka už šiesty rok.
Vždy príde okolo 20 až 30 darcov, čo

tohto posolstva je darovať krv a zabezpečiť ju
pre chorých. Každá kvapka krvi sa použije
nám veľmi pomôže a mám z toho naozaj a pomáha zachrániť ľudské životy,“ zhodnopríjemný pocit, že sa tu darcovia opakovane til vedúci lekár Pavel Repovský. Ak sa cítite
vracajú. Ľudia často nemôžu darovať kvôli zdravo, máte nad 50 kg a vek od 18 do 62
pracovným povinnostiam, a tak tu chodie- rokov, spĺňate základné požiadavky na davame vždy v nedeľu. Hlavnou myšlienkou rovanie krvi. Darca krvi nemôže mať žiadne zdravotné problémy, nesmie užívať
M. Varholák lieky a narkotiká, nesmie mať problémy s tlakom... Na základe vyplneného
dotazníka a konzultácií s lekárom je
krv potenciálneho darcu vyšetrená
a následne sa môže vykonať odber 450
ml krvi. Tá sa posiela na ďalšie spracovanie do Košíc, kde sa oddelí plazma
od krviniek a krvných doštičiek, ktoré
sú po ďalších zložitých testoch poskytnuté pacientom, ktorí ich potrebujú.
Interval darovania je pre mužov každé
3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace.
Ak môžete – pomôžte svojou „kvapkb
kou krvi“. 

Elektronický podpis si možno vyžiadať aj cez internet
Ministerstvo vnútra v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) od 1. októbra tohto roku
zaviedlo novinku. Každý používateľ elektronického podpisu
môže získať potrebné certifikáty na jeho tvorbu on-line.
Doteraz to bolo možné vý- byť aktivovaný bezpečnostným
hradne osobne, a to návštevou osobným kódom (BOK), ktorý
policajných pracovísk, na kto- sa však dá urobiť len na polícii.
rých si obyvatelia vybavujú
Po zadaní tohto kódu –
ďalšie bežné doklady. Hoci je po prihlásení občianskym prepo novom táto bezplatná služba ukazom – aplikácia eID klient
vďaka internetu realizovateľ- preverí stav certifikátov a príná aj z pohodlia domova, platí padne ponúkne ich vydanie.
jedna podmienka – váš elektro- Ide o tri typy:
kvalifikovaný certifikát
nický občiansky preukaz musí

pre e-podpis (na podpisovanie v elektronickom prostredí,
pričom e-podpis je rovnocenný s klasickým ručným podpisom),
certifikát pre vytváranie
zdokonaleného e-podpisu,
šifrovací certifikát (na dešifrovanie komunikácie určenej
výlučne vám).
Klient si k elektronickému
podpisu sám nastaví PIN kód,
rovnako ako PUK, vďaka ktorému je v prípade potreby možné

Dotyk spišskej gotiky
Ako sme avizovali na stránkach Tatranského dvojtýždenníka už skôr, Tatranská
galéria v Poprade všetkým milovníkom umenia ponúka možnosť zahliadnuť skvost
gotickej maľby regiónu Spiša s názvom Madona s anjelmi z Popradu.
Gotická tabuľa, ktorej vznik
vej maľby spišskej gotiky sa
je datovaný do roku 1484, zos prítomnými podelil doktor
Dušan Buran – kurátor zbiebrazuje polpostavu s dieťaťom
– tá reprezentuje Pannu Márok starého umenia zo SNG
v Bratislave. Stalo sa tak
riu s malým Ježišom v náručí.
v rámci Cyklu odborných
Dielo pôvodne inštalované
prednášok z dejín umenia
v Kostole sv. Egídia v Popraa kultúry Spiša 27. novemde sa po dlhom období aspoň
načas vrátilo „domov“. Prebra. Kunsthistorik objasnil,
že popradská madona typozrieť si ho môžete do konca
tohto roka, teda 31. decemvo vychádza z byzantských
ikon. V maliarstve druhej
bra. Originál maľby tzv. ikopolovice 15. storočia bola zanografického typu madony je
maľovaný temperou na boroužívaná technika medirytín.
Maľba je od roku 1957, kedy bola
vicové dosky pospájané do ta- zreštaurovaná Petrom Kernom Jedná sa o jednu z najobtiažbule, má rozmery 77,3 x 61,5 z Liptovského Mikuláša, súčasťou nejších umeleckých techník,
centimetra (vrátane rámu) zbierky Slovenskej národnej galérie ktorá umožňovala tvorbu
a je bohato zdobené zlátením, v Bratislave. © webumenia/SNG mnohých exemplárov umepresnejšie technikou, ktorá sa
leckého diela. Odborníci
označuje ako brokátovanie.
sa domnievajú, že takisto Madona s anjelmi
So svojou interpretáciou tejto prenika- z Popradu vznikla na základe takejto grafic-

PIN odblokovať. Nová služba
funguje zatiaľ len pre operačný
systém Windows a je možné
kedykoľvek ju prestať používať.
Od 31. októbra sú vydávané
bezpečnejšie typy certifikátov,
ktoré slúžia viac ako 130-tisíc
používateľom. Aktuálna verzia
aplikácie eID spolu s používateľskou príručkou je prístupná
na internetovej stránke ministerstva vnútra: www.eidas.
minv.sk.
mp


kej predlohy (v tejto súvislosti sa uvádza Madona s papagájom z dielne nemeckého rytca
a maliara Martina Schongauera).
Špecifickosť obrazu spočíva tiež v ďalších
atribútoch – pozoruhodné sú detaily v podobe papagája či otvoreného breviára na parapete. Dôležití sú tiež dvaja anjeli po stranách
matky s dieťaťom, ktorí držia tmavý Bohorodičkin plášť, pričom ten kontrastuje s nahým
bledým telíčkom malého Ježiša. Ide o špecifickú teatrálnu inscenáciu reprezentujúcu
sviatosť eucharistie. Maľbu dopĺňajú aj tri nápisy: vo svätožiare nad Máriinou hlavou, ďalší v Ježiškovej gloriole a napokon posledný,
v spodnej časti rámu, ktorý však nie je úplný.
Autorstvo tohto diela nie je presne známe.
Časť odborníkov sa domnieva, že ide o neznámeho umelca Mikuláša z Levoče (s čím
korešponduje spomínaný nápis na ráme),
hoci doktor Buran je presvedčený, že v tomto
prípade ide len o objednávateľa maľby. Podľa typografie však obraz bezpochyby patrí
do levočskej maliarskej dielne Majstra tabúľ
oltára Vir Dolorum. V každom prípade nemusíte byť naslovovzatými odborníkmi, aby
ste uznali jeho pôvab. 
mp
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v skratke
(dokončenie zo str. 10)

sa zakladá na pravde? Kniha vyšla
vo vydavateľstve Ikar.
Vo Zvolene sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie lesníkov
a priaznivcov lesa, ktorí chceli
vyjadriť svoj nesúhlas s diskreditačnou protilesníckou kampaňou
a zároveň vyzvať predstaviteľov štátu a verejnosť k rešpektovaniu ich
práv. Zhromaždenia sa zúčastnili
aj zamestnanci ŠL TANAP-u a vystúpil aj bývalý dlhoročný riaditeľ
TANAP-u, lesník Mikuláš Michelčík. Ten vyjadril svoj názor na lesníctvo na Slovensku a smútok
nad stavom Tatranského národného parku – najstaršieho národného
parku na Slovensku, ktorý tento
rok oslávi 70 rokov. Obáva sa však
jeho budúcnosti.
Horská záchranná služba
(HZS) upozorňuje návštevníkov,
že vo výške nad 1800 m n. m. najmä na severných stranách Tatier sa
nachádza aj niekoľko centimetrová
vrstva snehu a časti chodníkov sú
zľadovatené. Od 1. novembra platí
zimná uzávera turistických chodníkov a stmieva sa už po 16:00
hodine.
Prostredníctvom tiesňovej linky „18 300“ nahlásili turisti volanie o pomoc dvojice turistov, ktorí
sa nachádzali v žľabe spadajúcom
zo Studeného sedla do Veľkej studenej doliny. Záchranári HZS
požiadali o súčinnosť posádku
VZZS, ktorá zobrala na heliporte
v Starom Smokovci jedného záchranára a smerovali do Veľkej studenej doliny. Turisti sa nachádzali
v komplikovanom teréne, v ktorom
nebolo možné vysadiť pomocou
navijaka záchranára ani lekára
priamo pri postihnutých, preto boli
vysadení v doline. Následne sa pilot
vrátil do Starého Smokovca po ďalších dvoch záchranárov HZS aj s lanovou technikou. Českí turisti, 44
ročný muž a 38 ročná žena, boli
bez zranení a mierne podchladení.
Záchranári ich pomocou lanovej
techniky spustili pod žľab, odkiaľ
ich letecky transportovali na Zbojnícku chatu, kde boli ubytovaní.
Štyria členovia HZS v zložení
Ján Kušnirák, Martin Matúšek,
Martin Kulanga a Ladislav Kotrusz
sa zúčastnili 20. ročníka sympózia
urgentnej medicíny v rakúskom
Innsbrucku. Okrem odborných
prednášok a kazuistík, ktoré boli
zamerané na nové postupy v urgentnej medicíne, boli súčasťou
podujatia aj prezentácie zdravotníckeho materiálu a prístrojov. Účasťou na tomto sympóziu
záchranári HZS získavajú nové
vedomosti z oblasti urgentnej medicíny, ktoré využívajú v špecifických podmienkach pri záchrane
kb
osôb v horskom teréne.

Ochrana prírody

Dobrovoľná ochrana prírody
Človek je súčasťou prírody, ktorá predstavuje zdroj obživy, domov i prirodzenú krásu pre náš duševný
život. Bez nej by sme tu neboli ani my. Aj napriek jej nenahraditeľnému významu ju čoraz viac ničíme
a znečisťujeme. Potrebu zachovať krásnu prírodu pre budúce generácie si začali uvedomovať naši predkovia pred desiatkami rokov, kedy začali na Slovensku vznikať prvé organizované spolky na jej záchranu.
Počiatky prvých združení
ochrancov prírody nachádzame
v Banskej Bystrici. Začiatkom
20. storočia vznikla pracovná
skupina, ktorá hľadala kompromis medzi nevyhnutnými
hospodárskymi požiadavkami
a potrebou zachovania prírodných krás. Veľkým milovníkom
prírody boli najmä riaditeľ Reálneho gymnázia Karol Kuzmány a významný entomológ
doktor Ján Roubal, ktorý bol
iniciátorom založenia Spolku
ochrancov prírody. V pozvaní treba vštepiť do sŕdc mládeže. a Tatranská Lomnica. Činnosť
na „spoločnú poradu“ za úče- Návratom k najväčšej učiteľke je zameraná najmä na monitolom založenia Spolku ochran- - prírode nabádal k jej ochra- rovacie služby vo vysokohorcov prírody pre Banskú Bystricu ne. Na schôdzi schválili stanovy skom prostredí na požiadanie ŠL
a okolie uvádzali, že „Každému a zvolili výbor. Výbor vo vy- TANAP-u a v jeho ochrannom
uvedomelému Slovákovi musí hlásení ubezpečil verejnosť, že pásme v zmysle Dohody o spozáležať na tom, aby krásy jeho spolok chce len prebúdzať lásku lupráci z roku 2007. Zameriava
domoviny poznal a ich chránil. k trpiacemu tvorstvu a zachovať sa predovšetkým na dodržiavaKaždý uvedomelý Slovák nedo- pre ľudstvo to najkrajšie - kúsok nie zákona o ochrane prírody
volí v budúcnosti, aby jeho priateľ božskej nefalšovanej voľnej prí- a krajiny, zákona o lesoch a dokôň, pes a druhé zvieratá boli trá- rody. Rámec Banskobystrické- časného Návštevného poriadpené“. Vyslovili presvedčenie, že ho kraja presahovali napríklad ku TANAP-u. Okrem iného sa
„Banská Bystrica ako srdce Slo- snahy o záchranu vzácnej flóry členovia venujú aj brigádnickej
venska nebude v týchto snahách v okolí Spišskej Belej. Zane- a prednáškovej činnosti. Dobmedzi ostatnými, ale bude hľadieť dlho zmenili názov na Spolok rovoľníci sa pri svojich službách
byť medzi prvými“. Zakladajúca na ochranu prírody a okrášľo- v teréne zameriavajú aj na sleschôdza Spolku ochrany prírody vanie domova, zjednodušene dovanie fauny a flóry, kontrolu
a proti týraniu zvierat sa usku- Spolok okrášľovací a ochranný. informačnej siete a stavu turistočnila 19. októbra 1927 v po- Zasahoval do riešenia otázok tických chodníkov. Zistené neradnej sieni Mestského domu lovu, rybolovu, ovocinárstva, dostatky zapisujú do terénnych
v Banskej Bystrici za účasti lesníctva, včelárstva, sprievod- lístkov a nahlasujú Stredisku
35 popredných činiteľov mes- covstva, turistiky, ochrany kul- terénnych služieb ŠL TANAP-u,
ta. V programovej reči riaditeľ túrno-historických
pamiatok s ktorými ako správcom daného
gymnázia Roubal okrem iného a zveľaďovania prostredia. O zá- územia spolupracujú. V prípauviedol, že v cudzine sa venuje niku spolku nie sú dostupné de stretu s nedisciplinovanými
veľká pozornosť ochrane prírody údaje, pravdepodobne tomu tak turistami vykonávajú výchovný
a jej pamiatok. Tam, kde zasaho- bolo v roku 1938 po odchode dohovor a napomenutie. Povala ľudská ruka násilne do prí- Jána Roubala z Banskej Bystri- dieľajú sa na čistení tatranskej
rodného vývoja, nezlepšila ho, ce. Pokračovateľom spolku bol prírody, ale aj na obnove a vyale pokazila. Amerika, Nemec- Zbor ochrancov prírody, ktorý tváraní informačných panelov
ko, Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko sa premenoval na dodnes fungu- či náučných chodníkov. Na poa iné krajiny pochopili význam júci Slovenský zväz ochrancov žiadanie ŠL TANAP-u spolurezervácií (chránených území), prírody a krajiny (SZOPK). pracujú na každoročnom sčítaní
no u nás ešte stále pretrvávalo V súčasnosti funguje ako dob- turistov či jarnom a jesennom
ničenie starých pamätných stro- rovoľné, mimovládne a nezisko- monitoringu kamzíkov. Členomov, trápenie koní pri doprave vé združenie občanov, ktorých via SZOPK-ZO Vysoké Tatry
dreva a brutalita pri zachádzaní cieľom je ochrana prírody, sta- aj na základe týchto skutočso zvieratami. Preto museli nájsť rostlivosť o životné prostredie ností chcú byť svojou činnoskompromis. Riaditeľ meštianky a snaha o trvalo udržateľný ži- ťou aj v budúcnosti prínosom
Pelikán vysvetlil cieľ Ligy lesnej vot. Toto združenie pôsobí aj vo pre udržanie prírodného bohatmúdrosti. Uviedol, že výcho- Vysokých Tatrách, kde má viac stva, ktoré je v Tatranskom nádisko z príliš zmaterializovanej ako 100 aktívnych členov. Tat- rodnom parku, aby sa uchránilo
a spolitizovanej doby spočíva ranská sekcia pôsobiaca na úze- aj pre budúce generácie. Preto
vo výchove človeka k návratu mí TANAP-u od Podbanského vedenie a členovia SZOPK-OZ
k prírode, čo znamená vniknúť po Tatranskú Javorinu bola Vysoké Tatry vo svojich radoch
do dielne prírody, nájsť poteše- založená v roku 1997. Členo- s vďakou privítajú nových aknie v jej kráse a účelnosti, čiže via organizácie sú rozdelení tívnych členov – milovníkov
prispôsobiť jej svoj život. Úctu na štyri úseky - Štrbské Pleso, a ochrancov tatranskej prírody. 
a lásku k prírode a k človeku Vyšné Hágy, Dolný Smokovec 
kb
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R e m e s l o, k to r é n e z a pa d á p r a c h o m
Ústredie ľudovej umeleckej tvorby (ÚĽUV) prišlo s „kožou na trh“. Rovnomenná výstava je pre záujemcov a obdivovateľov ľudového umenia
pripravená v priestoroch galérie a predajne v Tatranskej Lomnici, a to
od 22. novembra a potrvá do 6. februára 2019. Bližšie informácie o nej
nám prezradila jej kurátorka Libuša Jaďuďová.
Motiváciou k vzniku takejto
predajnej výstavy bola najmä
skutočnosť, že koža predstavuje jedinečný prírodný materiál,
s ktorým sa pracuje aj dnes,
hoci výrobcov je menej. O jej
osobitostiach a univerzálnom
charaktere svedčia aj vystavené
predmety a výrobky. „Výroba
z kože bola v minulosti aj v súčasnosti je rozšírená na celom
Slovensku, existovala ako remeslo i ako domáca výroba, a bola
rozdelená na pomyselné dve skupiny. V sortimente ÚĽUV-u sa
vyskytovali obidve skupiny kožených výrobkov – do prvej spadajú tradičnejšie výrobky a predmety ako boli napríklad krojové
opasky, remene, pastierske kapsy,
krpce a napríklad aj mešce na tabak, čo bolo síce trochu nezvyčajné, ale vychádza to z histórie.
Dnes už nie sú používané výlučne na tabak, majú aj iné využitie, napríklad na mince, kľúče či
čosi iné. Početnejšiu druhú skupinu tvorila už taká novšia výroba. Jednalo sa najmä o kapsy,
vaky, opasky (nie však krojové,
ale tenšie, hoci pracka mohla zostať tradične zdobená, vybíjaná),
obaly na knihy, no už modernejšom duchu,“ objasnila kurátorka. Podľa jej
slov sa pri výbere autorov, ktorých prácu

výstava prezentuje,
vychádzalo najmä
zo skutočnosti, že
výstava je predajná.
Gro teda tvoria výrobky tvorcov, ktorí
s ÚĽUV-om už spolupracujú a svoje
produkty predávajú
aj cez ich predajne.
Sortiment je široký – návštevníci
nájdu v ponuke tašky, kapsy,
biče, krpce, opasky, záložky,
veľmi zaujímavé sú napríklad
aj zápästky na ruky. Úmyslom
organizátorov bolo poukázať
na rôznorodosť aj na šikovnosť
výrobcov.
Na väčšinu výrobkov sa používa hovädzia koža, no zužitkováva sa takisto barania,
kozia či jahňacia. Súčasťou
mnohých z nich sú tiež doplnky z iného materiálu – najčastejšie z kovu. Tie si však zväčša
kožiarski majstri zaobstarajú takisto sami, sú variabilní
a veľmi zruční. Originálne sú
aj raznice, s ktorými každý
z tvorcov pracuje. Ide o veľmi
prácny postup – každý vzor sa
robí samostatne, detail po detaile. Tie sa na seba postupne napájajú, až
vznikne požadovaný vzor.

Dni Poľskej kultúry
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade zorganizovali minulý týždeň trojdňové
podujatie zamerané na Poľskú kultúru.
Súčasťou festivalu Dni Poľskej kultúry
boli prednášky, výstava a divadelné predstavenia pre školy a pre širokú verejnosť.
Sylvia Galajda porozprávala o literatúre
v horách a horách v literatúre, ale aj o prekladoch a prekladaní. O Tatrách v dielach
poľských spisovateľov prišiel do Popradu porozprávať Jacek Cwetler. Súčasťou
podujatia bola aj vernisáž výstavy Slovensko očami Poliakov, ktorá sa nachádza v Podtatranskej knižnici. Pozrieť si
ju môžete v čase otváracích hodín knižnice do 9. decembra. Množstvo záujemcov prilákala aj popradská lezecká stena
WoodRock, kde sa uskutočnilo úspešné

divadelné predstavenie Čínsky maharadža v podaní Divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Neobyčajný horolezecký
thriller ikony svetového himalajizmu
je filozofickým prekonávaním samého
seba. Predstavenie plné humoru zaujalo
nielen horolezcov, ale aj všetkých fanúšikov umenia. Hru od výborného poľského horolezca Wojteka Kurtyku preložila
do slovenčiny Sylvia Galajda, ktorá tento
napínavý príbeh o jeho živote a pocitoch
pri lezení ťažkej cesty vydala aj knižne.
WoodRock kb

Medzi tradičné kožené výrobky patria
pastierske opasky.
kb

Spoločným menovateľom vystavovaných
výrobkov je, že sa zachovali ich pôvodné
atribúty – ornament, technika výroby...
Autori použili tradičné spôsoby šitia či
výzdoby, hoci tá sa v rámci regiónov Slovenska líši. Možno tu nájsť produkty deviatich talentovaných remeselníkov-umelcov
z rôznych kútov Slovenska (Záhorie, Horehronie, Gemer...), pričom práca každého
z nich nesie špecifický rukopis. „Napríklad
výrobky pána Halámka, ktorý je dlhoročným majstrom umeleckej ľudovej výroby
ÚĽUV-u zaoberajúcim sa kožou ako materiálom a takisto učí v škole remesiel, sú výborným príkladom prelínania výtvarnej tradície s ich moderným využitím,“ vysvetlila
Jaďuďová. Kurátorka považuje kožu za teplý kontaktný materiál a verí, že výstava ľudí
osloví a zaujme.
Vo všeobecnosti platí, že prácu tvorcov –
pred zaradením jeho výrobkov (akejkoľvek
materiálovej skupiny) do predajní ÚĽUV
– zhodnocuje výtvarná komisia a na základe toho ten-ktorý výrobca získava punc
kvality. Odborníci posudzujú spôsobilosť výrobkov, aby sa mohli predávať, byť
propagované. „Na pomoc im slúži aj naše
Múzeum ľudovej umeleckej výroby, ktoré
disponuje bohatým materiálom a dokumentáciou. Je v ňom veľa materiálov, ktoré
sa zbierali v ÚĽUV-e takmer od jeho vzniku v roku 1945. Múzeum, založené v roku
2008, je k dispozícii nielen našim zamestnancom, ale aj širokej verejnosti.“
V celospoločenskom meradle je viditeľný
boom prenikania folklóru a tradičných prvkov do moderného odevu a doplnkov. Spoločnosť sa vracia k motívom a ornamentom
ľudových krojov. Takisto cítiť zvýšený záujem verejnosti o tieto veci, čomu napomáha
aj množstvo podujatí s obdobným zameraním. Koža je jedinečný prírodný materiál,
ktorý má na Slovensku dlhú tradíciu, rovnako aj výrobky z nej majú trvácnosť a sú
originálne. V ÚĽUV-e je možné navštíviť
tiež kurzy, na ktorých si osvojíte základné
mp
zručnosti pri práci s kožou. 
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S á n k a rom sa rozbehla sezó n a
Sánkari z TJ Vysoké Tatry sa po výborných úspechoch na Majstrovstvách Slovenska
presunuli na Svetový pohár dospelých v rakúskom Igls, mladší žiaci a juniori ostali v Ta
trách, kde reprezentovali svoj klub a mesto na Medzinárodných kontrolných pretekoch.
Medzinárodné kontrolné preteky sa uskutočnili
v sobotu 24. novembra
na sánkarskom štartovacom trenažéri v Starom
Smokovci. Zúčastnilo sa
ich celkovo 63 pretekárov
z Česka, Poľska a Slovenska. V naozaj silnej medzinárodnej konkurencii
sa na pretekoch na smokoveckom štartovacom trenažéri najlepšie
darilo sánkarom zo Slovenska. V kategórii
mladšie žiačky sa najlepšie darilo Alexandre Petríkovej z TJ Lokomotíva Čadca,
v kategórii mladších žiakov vyhral Samuel
Halčín z SK Lendak. Medzi staršími žiačkami sa umiestnila na prvom mieste Zuzana
Kandrová z ŠKS Helcmanovce, Christián
Bosman z TJ Vysoké Tatry vyhral v kategórii starších žiakov. Medzi juniorkami
zvíťazila Nikola Trembošová z TJ Lokomotíva Čadca. Najpočetnejšou kategóriou boli
juniori, kde si spomedzi 17 štartujúcich
prvé miesto vybojoval Michal Lopanič z TJ
Lokomotíva Čadca. Zaujímavosťou v ka-

Vážení občania,
upozorňujeme Vás na zmeny vo vykonávaní slávnostných občianskych obradov
v obradnej sieni MsÚ Vysoké Tatry, ktoré
sa uskutočnili po prijatí Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zmeny sa týkajú slávnosti „Vítanie
detí“ , určené pre rodičov a ich novonarodené detičky, ktoré sa narodili v roku 2018
alebo narodia v nasledujúcich rokoch
a slávnosti „Prijatia jubilantov“, ktorí
oslavujú jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
a viac rokov.
V súvislosti s týmto zákonom je potrebné, aby samotní oslávenci alebo ich
príbuzní:
Vyplnili písomnú žiadosť, ktorú náj-

Blíži sa udeľovanie výročných cien...

tegórii dvojsedadlových saní bolo, že súťažili aj ženské aj zmiešané dvojky. Víťazstvo
si odniesla posádka dvojsedadlových saní
Vratislav Varga a Metod Majerčák (ŠKS
Helcmanovce a TJ Vysoké Tatry).
V sobotu sa uskutočnilo aj 1. kolo svetového pohára dospelých v rakúskom Igls,
kde naša juniorská dvojka Tomáš Vaverčák
a Matej Zmij v kategórii dvojsedadlových
saní obsadila pekné 13. miesto. Svojím výsledkom sa kvalifikovali na účasť v šprinte,
kde obsadili 12. miesto. V národnom pohári si vyjazdili 5. miesto, hoci boli iba pol
sekundy za víťazmi... Jozef Ninis vycestoval na sériu svetových pohárov v zámorí,
dete na webovom sídle mesta Vysoké Tatry – www.vysoketatry.sk v sekcii Tlačivá,
v Denných centrách a na prvom kontakte
mestského úradu.
Osobne ju doručiť na mestský úrad,
na prvý kontakt alebo na oddelenie organizačné, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom predstihu. Pri prijatiach jubilantov je
to minimálne mesiac pred narodeninami.
V prípade vítania detí sa slávnostné prijatie uskutočňuje raz do roka po ukončení kalendárneho roka, t. j. najneskôr
do 31.1. nasledujúceho roka.
Bližšie informácie: Anna Jurečková,
kontakt: 052/4780413, anna.jureckova@
vysoketatry.sk.
Tento oznam je určený pre občanov
s trvalým pobytom v meste Vysoké Tatry.
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juniorské družstvo v zložení Tomáš Vaverčák/
Matej Zmij, Jozef Hušla, Marián Skupek, Andrea Pavlíková a tréner Ján Harniš vycestovali
na svetový pohár juniorov v Park City (USA),
Calgary (Kanada).

Slovenský zväz sánkarov kb

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

Milí čitateli a návštevníci tatranských knižníc,
dovoľujeme si vás upozorniť na nové e-mailové
adresy, prostredníctvom ktorých sa môžete v prípade potreby spojiť s Mestskou knižnicou Vysoké
Tatry:
Knižnica Starý Smokovec:
kniznica-ss@vysoketatry.sk
Pobočka Tatranská Lomnica: 
kniznica-tl@vysoketatry.sk
Pobočka Dolný Smokovec:

kniznica-ds@vysoketatry.sk

Mestské zastupiteľstvo Vysokých Tatrier
prostredníctvom Tatranského dvojtýždenníka
vyzýva predstaviteľov inštitúcií, organizácií
a občianskych združení, obyvateľov Vysokých
Tatier i tých, ktorým toto mesto prirástlo k srdcu a sledujú dianie v ňom, 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 pričinili o rozvoj mesta a jeho
propagáciu doma aj v zahraničí. Už po osemnásty raz sa môžete aj vy podieľať na udelení
Ceny mesta za celoživotnú a dlhoročnú prácu
v prospech mesta a Ceny primátora za dosiahnuté výsledky či prácu vykonanú v prospech
mesta počas uplynulého roka. Prejavom ocenenia dlhoročného angažovania sa pri rozvoji tatranského športu je slávnostné uvedenie
do Tatranskej športovej siene slávy, kde taktiež
môžete prispieť svojou nomináciou, ktorú je
potrebné poslať do 15. januára 2019 na adresu:
Tatranský dvojtýždenník, Starý Smokovec 1,
062 01, Vysoké Tatry alebo na mailovú adresu:
maria.pavligova@vysoketatry.sk. red.

Tip na darček
K predvianočnému času neodmysliteľne
patria aj úvahy o tom, čím potešiť svojich
blízkych. Darom, ktorý spraví radosť naozaj
mnohým, je určite kniha. Niektoré si prečítate a odložíte, no v niektorých si môžete listovať pravidelne a stále vás obohatia novou
informáciou. Taká je aj obsiahla publikácia
Mesto Vysoké Tatry včera a dnes, ktorá je
doplnená o bohatý fotografický materiál. Vydaná bola pri príležitosti 70. výročia vzniku
samostatného samosprávneho celku a na jej
príprave sa podieľalo až osemnásť autorov. Jej
predajná cena je 30 eur a zakúpiť si ju môžete
na Mestskom úrade v Starom Smokovci.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vysoké Tatry
VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry v zmysle § 18a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra.

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 18a, odsek 2) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje
za deň konania voľby štvrtok – 17. januára 2019 o 14.00 hodine.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Požadované doklady k prihláške:
overené doklady o vzdelanístručný profesijný životopis
doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
Uzávierka prihlášok: 03. januára 2019 o 12.00 h
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi, s označením NEOTVÁRAŤ „Voľba hlavného kontrolóra“ posielajte na adresu: Mestský úrad Starý Smokovec 1,
062 01 Vysoké Tatry, alebo doručte do podateľne Mestského úradu, adresa detto.

Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
v zastúpení Ing. Jánom Mokošom, primátorom

vyhlasuje

v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy
(MŠ), so sídlom: Nový Smokovec 2, 062 01 Vysoké Tatry s nástupom
od 07. januára 2019 alebo dohodou, najneskôr 15. januára.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I.
stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného
odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v znení neskorších predpisov, • vykonanie prvej atestácie
zmysle platnej legislatívy, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu
výberového konania. • ovládanie štátneho jazyka, • znalosť príslušnej legislatívy, • ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou • bezúhonnosť, • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, • organizačné
a riadiace, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita. • znalosť práce s počítačom
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní, • štruktúrovaný profesijný životopis, • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, • referencie z predchádzajúceho zamestnania, • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle §
6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.), • písomný návrh koncepcie
rozvoja materskej školy (max. rozsah 2 strany), • výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré
uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového
konania, bude Mesto Vysoké Tatry spracovávať podľa Zákona č. 18/2018
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Uzávierka žiadostí, termín doručenia, je 07.decembra 2018 do 12.00 h
Prihlášky s označením „Výberové konanie, riaditeľ MŠ Nový Smokovec NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1,
062 01 Vysoké Tatry. Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky. Ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je
uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry
aj printovo do 3 dní od podania žiadosti elektronickou formou. Email na doručenie
žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ v Starom Smokovci, resp. dátum a čas
prijatia emailu.
Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované
podmienky. Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom,
ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Ján Mokoš, primátor

Vysoké Tatry
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie
Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: riaditeľ/konateľ
Názov a sídlo spoločnosti, pre ktorú sa hľadá uchádzač o funkciu:
TATRY – TEPLO, s.r.o., Tatranská Lomnica 77, 059 60 Vysoké Tatry
Kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzačov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
(ekonómia, právo, technika)
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa § 3 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Iné kritériá a požiadavky:
• riadiace (manažérske), organizačné a dobré komunikatívne schopnosti; znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, právnych noriem
v predmetnej oblasti - Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, (zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), v znení neskorších predpisov
• riadiaca prax viac ako 10 rokov
• riadiaca prax kolektívu nad 5 pracovníkov
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
• práca s PC – Word, Excel, Outlook, (znalosť ekvivalentných aplikácií softvérov pre správu bytových domov vítaná – t. j. znalosť vybraných
SW aplikácií)
• osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce vítané
• znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický/nemecký)
• vodičský preukaz skupiny B
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• štruktúrovaný profesijný životopis s výpovednou hodnotou doterajšej praxe;
• písomný návrh koncepcie rozvoja spoločnosti;
• overené kópie diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• kópie dokladov o inom vzdelaní, špecializácií súvisiacich s funkciou, osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce;
• výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) nie starší ako 3
mesiace;
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu;
• písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto
Vysoké Tatry spracovávať podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov, v znení neskorších predpisov.
Spôsob, termín a miesto podania žiadosti s označením „Výberové konanie – riaditeľ/konateľ TATRY – TEPLO, s.r.o.“ NEOTVÁRAŤ
spolu s požadovanými dokladmi:
• písomne – poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude
elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisov, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi
Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 5 dní od podania žiadosti elektronickou formou); Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky.
• termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 06.12.2018 do 12.00 h.
• rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum
doručenia elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe, termín a čas
doručenia do podateľne
Poštová adresa na doručenie žiadostí: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk
Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Ing. Ján Mokoš
primátor mesta Vysoké Tatry
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TD 24/2018

Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

PI-NE

Vstup voľný

18:00 h

PIATOK

Vernisáž výstavy Helmuta Bistiku s tematikou anjelov
v nás a mimo nás.

Tatranská Lomnica - pred Hotelom Lomnica

18:00 h

15

Vstup voľný

Starý Smokovec - Vila Flóra

19

Vstup voľný

Predaj výrobkov ľudovo-umeleckej tvorby a vianočných
gastronomických špecialít.

Vstupné: 4 €

Vstupné: 16 €
predpredaj: 14 €

19:00 h

15
15

Vstupné: 1 €

20:00 h

SOBOTA

Vstupné: 15 €

počet miest obmedzený

VÝSTAVY

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole

Celodňová kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach spojená s obedom.
Organizátor: Agentúra Vietor tatranský, +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

DETSKÉ VIANOCE

Tatranská Lomnica - Teniscentrum

Kombinovaný vianočný program v podaní detí
zo základných škôl v Tatranskej Lomnici, Dolnom
Smokovci a Vyšných Hágoch. Jeho súčasťou bude detský
vianočný jarmok s predajom produktov s vianočnou
tematikou vyrobených tatranskými deťmi.

OBYČAJNÍ CHLAPCI

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

Film SR, 31 min., 2016, réžia: Rastislav Hatiar
Filmové premietanie v rámci festivalu Hory a mesto.

VIANOCE SO SĽUKOM

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
konferenčná sála

Najkrajšie koledy a vianočné ľudové tradície
v podaní SĽUK-u.

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 522 853 500

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

Film SR, 52 min., 2017, réžia: Branislav Molnár
Filmové premietanie v rámci festivalu Hory a mesto.

Tatranská Lomnica - terasa Hotela Lomnica

Vianočný koncert ﬁnalistky Československej superstar
2013 so skvelými muzikantmi v zostave: Miloš Biháry
(piano), Enea Bari (kontrabas/basgitara), Vladimír
Kubalák (gitara) a Jakub Valíček (bicie).

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

Starý Smokovec

Film Nepál, 36 min., 2016, réžia: Ben Knight
Filmové premietanie v rámci festivalu Hory a mesto.

ŽIJEM DUNAJOM

KRISTÍNA DEBNÁROVÁ
& BAND

Penzión
Koliba

POSLEDNÝ ZBERAČ MEDU

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

09:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1 €

15

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

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

19:00 h

PIATOK

Vstupné: 1 €

14

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA
Organizátor: Agentúra Vietor tatranský, +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

19:00 h

SOBOTA

predpredaj: 3 €

8

Film BEL, 38 min., 2017, réžia: Sean Villanueva O´Driscoll
Filmové premietanie v rámci festivalu Hory a mesto.

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

10:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1 €

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

SOBOTA

19:00 h

PIATOK

7
8

COCONUT CONNECTION

Tatranská Lomnica - terasa Hotela Lomnica

PARTNERI:

Organizátori: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu, kulturasport@vysoketatry.sk, +421 52 47 80 455-6
za spoluúčasti OOCR Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk za ﬁnančnej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR

OSTATNÉ PROGRAMY

DOMINIKA ŠUŤÁKOVÁ
& ĽH VRANOVČAN

Vianočný koncert speváčky ľudových piesní, účastníčky
televíznej súťaže Zem spieva 2.

16:00 h

VIANOČNÉ TRHY

SOBOTA

16:00 h

ANJELI A TÍ DRUHÍ

Vstup voľný

14-16

Starý Smokovec – parkovisko
pred Penziónom Koliba pod železničnou traťou

Mikuláš so svojim sprievodom obdaruje tatranské deti
nielen sladkými darčekmi.

14

Vstup voľný

STREDA

ŠTVRTOK

Vstup voľný

PRÍCHOD MIKULÁŠA

16:00 h

6
13

SERIÁL PROGRAMOV
TATRANSKÉ VIANOCE

Pi-So: 10:00-21:00 h
Ne: 10:00-16:00 h

ŠTVRTOK

29.11. - 19.12. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

Expozície:

Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

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

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY Do 10.12.2018

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.
TATRY V OBLAKOCH Do 20.12.2018
Téma jedinečnosti a krásy
tatranskej prírody a majestátnosti
našich veľhôr v dielach maliarov
zo 6 krajín Európy.

ANJELI A TÍ DRUHÍ Od 13.12.2018

Výstava Helmuta Bistiku
s tematikou anjelov v nás
a mimo nás.

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

