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Tatranský dvojtýždenník
Číslo: 9/XXX

Deti z tatranských materských a základných škôl absolvovali bezplatné a bezbolestné meranie zraku, ktoré pomáha zavčasu odhaliť očné vady. Viac sa dočítate
na strane 6.

Vyšlo: 3. mája 2019

Atmosféru Veľkej noci, dôležitého kresťanského sviatku i osláv jari, ste mohli precítiť
aj vďaka Veľkonočnému mestečku, ktoré
ponúklo množstvo tradičných umeleckých
výrobkov aj kultúru. Prečítajte si na strane 8.

0,30 €

O tom, že relax v Tatrách má svoje nezameniteľné čaro, sa opakovane presviedčajú tisícky turistov z rôznych kútov sveta.
Destinačná obchodná centrála Enjoy Tatras vie, čo im ponúknuť. Viac na strane 7.
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videli počuli
Ochranári si pripomenuli 100.
výročie vzniku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a pri tejto príležitosti vysadili
4 symbolické stromy. V utorok
16. apríla pracovníci Správy TANAP-u na pozemkoch mesta
Liptovský Mikuláš – ktoré kedysi
slúžili ako športový areál, dnes sú
to oddychové plochy – zasadili 2
javory horské a 2 lipy malolisté.
Ak sa stromy uchytia a bude sa im
dariť, môžu dorásť až do výšky štyroch metrov a dosiahnuť vek sto až
dvesto rokov. Dreviny boli po výsadbe prihnojené, výdatne zaliate
vodou a stabilizované troma opornými kolami, kmeň je chránený
voči mechanickému poškodeniu
(pri kosení) jutovou tkaninou.
Pri každom zo štyroch stromov
bude umiestnená informačná tabuľa, ktorá bude informovať verejnosť o aký druh dreviny sa jedná
a pri akej príležitosti boli vysadené.
Slovenský bežec Ján Hazucha
vyhral 39. ročník Londýnskeho
maratónu, a to vo svojej vekovej
kategórii 75- až 79-ročných. Medzi rovesníkmi triumfoval časom
3:29:50 hod. a zavŕšil tak svoje
bezmála šesťročné úsilie skompletizovať triumfy na TOP 6 maratónoch sveta. 75-ročný veterán
vo svojej vekovej kategórii vyhral
všetky prestížne maratóny patriace
do lukratívneho seriálu World Marathon Majors (WMM) – Chicago,
Boston, Berlín, New York, Tokio,
Londýn.
13. ročníka celoslovenského
podujatia Lesnícke dni vo Zvolene sa 26. apríla zúčastnili aj pracovníci Štátnych lesov TANAP-u,
ktorí po celý deň vytrvalo odpovedali na zvedavé detské otázky.
Pripravený bol pestrý program
a celodenné aktivity pre malých
aj veľkých.
Tatranský ľadový dóm zavŕšil
ďalšiu úspešnú sezónu. Tentoraz
zdobil Hrebienok neuveriteľný 5
mesiacov – od 23. novembra 2018
do 23. apríla 2019. Atrakcia, ktorá nemá na Slovensku obdobu, má
za sebou už 6. sezónu. Dielo 17
sochárov pretvorilo 225 ton ľadu
na veľkolepý ľadový chrám, ktorý
bol ukrytý pod klimatizovanou kupolou. Originálne majstrovské ľadové dielo bolo doplnené umeleckými
výplňami sklára a dizajnéra Achillea
Sdoukosa. Tie boli pretransformované do vitráže modernou technológiou tavenia skla. Tatranský unikát prilákal obdivovateľov ľadového
umenia z celého sveta, ponúkol pohľad na fascinujúcu ľadovú krásu,
ale aj multimediálne predstavenia
a koncerty. mp
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Posilnia odlety z popradského letiska
Medzinárodné letisko Poprad– Tatry vstúpilo so zmenou zimného času na letný do novej sezóny. Okrem pravidelnej linky budú počas leta v prevádzke viaceré charterové lety
do obľúbených dovolenkových destinácií.
Letisko Poprad–Tatry predstavuje vďaka svojej polohe
vstupnú bránu do oblasti Vysokých a Nízkych Tatier. Je
otvorené celoročne a využíva
sa na pravidelné i nepravidelné charterové lety s turistami
a športovcami, súkromné a obchodné lety, výcvikové lety, vyhliadkové lety, no slúži aj pre
Aeroklub Poprad a Vrtuľníkovú
záchrannú zdravotnú službu.
Počas zimnej sezóny, ktorá trvala od konca októbra do marca, zabezpečovalo popradské
letisko spojenie s Rigou, Kyjevom a Londýnom ako jedinou
destináciou, ktorej linky sú
v prevádzke celoročne. Pravidelná linka s odletmi na londýnske letisko Luton je prevádzkovaná nízkonákladovou
leteckou spoločnosťou WIZZ

AIR, ktorá spod Tatier odlieta trikrát týždenne – v utorky,
štvrtky a soboty.
Podľa aktuálneho letového
poriadku budú od júna v prevádzke charterové lety (sezónne letecké spojenia využívané
predovšetkým pre cestovné
kancelárie) do tureckej Antalye,
bulharského Burgasu, čiernohorskej Podgorice a izraelského
Tel Avivu. Lety do Antalye zabezpečujú spoločnosti Pegasus,
Freebird a Onur Air, do Burgasu štandardne Bulgaria Air
a Bulgarian Air Charter, spojenie s Čiernou
Horou
zabezpečí
letecká
spoločnosť

Montenegro a s Tel Avivom
Neos a Israir. Tohtoročnou novinkou bude pre veľký záujem
posilnené spojenie s Tureckom,
kam sú odlety plánované až trikrát do týždňa. Odlety do spomínaných
dovolenkových
destinácií budú aktualizované
v letovom poriadku alebo ich
nájdete v ponukách zájazdov
vybraných cestovných kancelárií, ktoré už poskytujú zvýhodnené „First Moment“ zľavy
kb
pre prvých záujemcov. 

Spoločnosť Wizz Air zabezpečuje celoročné pravidelné spojenie medzi Popradom a Londýnom – letiskom Luton.

Koniec dvojakej kvalite potravín?
Dvojaká kvalita potravín či spotrebných produktov sa stáva v rámci Európskej únie (EÚ) častou
obchodnou praktikou. Nejeden produkt má u nás nižšiu kvalitu či horšie zloženie, ako má ten
istý napríklad v susednom Rakúsku. Boj proti klamlivej kvalite produktov iniciovala na pôde
Rady EÚ pred dvomi rokmi ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Jej iniciatíva
zaznamenala obrovský úspech a uplynulé dni vyústila do celoeurópskej legislatívy.
Európsky parlament schválil modernizačnú
smernicu o nekalých obchodných praktikách
na vnútornom trhu, ktorá tvrdo postihuje dvojakú
kvalitu potravinárskych aj nepotravinárskych produktov. „Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla
výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj
proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som skeptickým
názorom na to, že tento boj za spotrebiteľa nebude
možné vyhrať. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť
s ďalšími dotknutými členskými štátmi, vyúsťuje
do celoeurópskeho legislatívneho riešenia problému,
ktorý tu existoval roky. Je to víťazstvo nielen pre Slovensko, ale aj pre všetkých spotrebiteľov v strednej
a východnej Európe, ktorí sú dvojakou kvalitou najviac postihnutí. To, že sa problém podarilo pretaviť
do celoeurópskej legislatívy za necelé dva roky, považujem za veľký úspech,“ uviedla podpredsedníčka
vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Gabriela Matečná. Dvojaká kvalita je
vážnym problémom spotrebiteľov tretiny krajín Európskej únie. Testy preukázali, že v nových
členských a prevažne východných krajinách sa
v rovnakých potravinách nachádza menej mäsa,
menej prírodných zložiek či viac umelých aditív.

Pre potešenie spotrebiteľov by malo týmto klamlivým praktikám odzvoniť. Sankcie za porušenie sa
môžu vyšplhať až na 4 % ročného obratu firmy,
ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom
štáte (ak nie sú dostupné informácie o obrate firmy, tak do výšky 2 miliónov eur). Za prijatie tejto
smernice hlasovalo 474 europoslancov, proti ich
bolo 163, zdržalo sa 14 poslancov.
Pri testovaní a posudzovaní potravín budú členské štáty EÚ postupovať jednotne na základe spoločnej metodiky, vďaka čomu bude možné kvalitu
na trhu objektívne porovnať. Posudzovanie bude
v kompetencii národných kontrolných orgánov,
v prípade Slovenska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Výnimku dostanú produkty, ktorých
rozdiely v zložení vychádzajú z odlišných predpisov
krajín, dobrovoľných stratégií na zlepšenie prístupu
k zdravým a výživným potravinám, sú ovplyvnené
dostupnosťou a sezónnosťou použitých surovín alebo majú odlišnú váhu oproti rovnakým výrobkom
v zahraničí. Tieto rozdiely však budú musieť výrobcovia povinne deklarovať na obaloch výrobkov, aby
sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov. Členské štáty
majú približne dva roky na to, aby smernicu preniesli do svojho vnútroštátneho práva. 
kb
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Asociácia horských sídel Slovenska má za sebou ďalšie valné zhromaždenie
DOLNÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Dejiskom štvrtého rokovania predsedníctva a dozornej rady Asociácie horských sídel Slovenska (AHSS) sa stal vo štvrtok dopoludnia hotel Autis v Dolnom Smokovci. Zástupcovia miest a obcí majúcich charakter horských
sídel – teda tých, ktoré sa rozkladajú v nadmorskej výške nad 540 m n. m. a do ich katastra zasahuje chránené územie – sa zišli
na spoločnom stretnutí, aby sa venovali najnaliehavejším problémom a navrhli ich možné riešenia.
Ako je známe, horské oblasti na celom
Slovensku sa musia každoročne pasovať so špecifickými problémami. Situácia
v týchto regiónoch si vyžaduje nielen osobitý prístup zo strany regionálneho riadenia,
ale predovšetkým toho centrálneho – stále
však chýba dostatočne vypracovaná horská politika a podľa zástupcov členských
miest a obcí AHSS nevyhnutné sú aj úpravy legislatívy. Ako uviedol predseda AHSS
a zároveň primátor mesta Vysoké Tatry Ján
Mokoš, k najzávažnejším problémom patrí
napríklad zimná údržba ciest a chodníkov,
ich posypovanie a následné jarné čistenie, vyšší počet chladných dní vplývajúci
na dĺžku vykurovacieho obdobia, s ktorým
sú spojené značné náklady, mnohé sa komplikuje s prihliadaním na aspekt ochrany
prírody, ktorý takisto nemožno obchádzať
atď. „Okrem iného, na území národných
parkov sa neplatí daň z nehnuteľností, čím
horské sídla prichádzajú o určité zdroje
príjmu. Za mesto Vysoké Tatry je
to napríklad 865 000 eur ročne,“ priblížil. „V súčinnosti
s Prešovským, Žilinským
a čiastočne aj Banskobystrickým samosprávnym
krajom sa snažíme tieto okruhy problémov,
ako aj ďalšie, riešiť.“
Valného zhromaždenia sa zúčastnili
tiež podpredsedovia Prešovského
a Žilinského samosprávneho kraja
– Jozef Lukáč a Milan Laurenčík, ktorí
sú zároveň poslanca-

mi Slovenskej národnej rady. Z ich vystúpení bolo zrejmé, že nie sú ľahostajní, chcú
pomôcť a hľadajú možné riešenia.
Medzi často diskutované a závažné témy
bezpochyby patrí problém s našou najväčšou šelmou. Medveď je u nás premnožený
(aktuálny počet sa pohybuje medzi 1 200
až 1 400 kusmi) a situácia je na mnohých
miestach priam neúnosná. Vzhľadom
na túto skutočnosť sa mnohé jedince púšťajú aj do pre nich nie bezpečných teritórií,
ktorými sú aj horské sídla. Hoci situáciu
do istej miery zlepšilo postavenie tzv. klietok – staničiek separovaného odpadu, nejde o konečné riešenie, pretože medvede sa
presunú zasa inde. Podľa zástupcov AHSS
treba pristúpiť k iným riešeniam – odchytu,
sterilizácii či odstrelu príslušného počtu jedincov, no ako uviedol predseda dozornej
rady AHSS Marián Alberty, ktorý je zároveň starostom obce

Bystrá, riešenie tohto
problému je celých šestnásť rokov existencie asociácie veľmi neúspešné.
Situácia v horských
mestách a obciach je komplikovaná
aj v zimnom období. Nielen uplynulá zima
opäť raz preverila stav techniky a pripravenosť najmä tých miest a obcí Slovenska,
ktoré sa pravidelne boria s problémami
spôsobenými snehovou kalamitou. Skutočnosťou však je, že domáci si častokrát
musia poradiť len svojpomocne, na účinnú
pomoc od štátu sa spoľahnúť nedá, zastaralá technika na zvládanie mimoriadnych
situácií nestačí. „V niektorých horských
sídlach je stav taký žalostný, že keby nepomohli starostovia so súkromnou technikou,
tak ich zasype,“ konštatoval Štefan Šramka,
výkonný riaditeľ AHSS, ktorý preto opätovne apeluje na hlavných predstaviteľov
štátu v otázke technického zabezpečenia
a údržby v zimnom období.
Súčasťou štvrtkového valného zhromaždenia boli aj voľby do orgánov AHSS. Zvolených bolo desať členov predsedníctva
a traja členovia dozornej rady AHSS,
pričom na čele oboch orgánov zostávajú staronoví predsedovia Ján
Mokoš a Marián Alberty. Asociácia horských sídel Slovenska
aktuálne združuje 118 členov.
mp

Problém s medveďom hnedým
zostáva už roky nedoriešený.
Členovia AHSS však neustávajú
vo svojom úsilí a apelujú na ministerstvo životného prostredia.
© TASR


oprava prejazdu
Na podnet primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša sa
opravil ďalší zo železničných prejazdov. V uplynulých dňoch
dokončili zamestnanci Strediska miestnej správy a údržby
železničných tratí a stavieb traťového obvodu SNV trojdňovú rekonštrukciu prejazdu v Tatranskej Lomnici – na trati
tatranských elektrických železníc (TEŽ). Drevené priecestie
cez chodník a cestu nahradilo celogumené, ktoré zabezpečí zarovnaný, plynulý a bezpečný prejazd áut, ale aj bicyklov
či detských kočiarov. V blízkej dobe je plánovaná úprava železničného priecestia v úseku Starý Smokovec – Tatranská Polianka (výjazd zo sídliska Sibír). Okrem Tatranskej Lomnice
bolo dokončené priecestie trate TEŽ v úseku Veľký Slavkov –
Pod Lesom. Rekonštrukcia (výmena podvalov, štrku, koľajníc,
koľajového roštu, osadenie gumenej priecestnej konštrukcie
VeloStrail, kladenie asfaltu...) bola financovaná Železnicami
kb
Slovenskej republiky.

4

TD 9/2019

Určite nielen staršiu generáciu účastníkov prvomájového sprievodu
potešil repertoár zástupcov žánru country. Atmosféru vystúpenia
hudobníkov Country dua Weteráni umocnili aj prírodné kulisy.

Tieto dvojkolesové krásky,
veteránky z čias socializmu, bezpochyby ulahodili
oku všetkých milovníkov
motorových vozidiel.
Pre tých menších medovníky, cukrová vata či pukance, pre dospelých
lahodná káva, pochúťky z grilu, ale
aj zlatistý mok... Gastro ponuka bola
naozaj pestrá, bolo čo ochutnávať.

Tanečné umenie
v rámci stredajšieho programu malo
svoje zastúpenie
hneď dvakrát.
Divákom sa
s dych berúcimi
choreografiami
predstavili mladé
tanečníčky z Deep
Dance Clubu
a Tanečného klubu
Jessy. Oba súbory
pritom patria
medzi slovenskú
špičku v modernom tanci.

1. máj

Nielen pre svoje pestré kostýmy boli i talentované mažoretky Belanky zo Spišskej Belej, ktoré majú za sebou
nejeden úspech v súťažiach, skutočným osviežením
celého pochodu.

Populárni hudobníci z Prešova – skupina Hrdza –,
ktorých muziku zdobia prvky folku, rocku či folklóru,
boli so svojím vystúpením
skvelou bodkou za pestrým, kvalitným a najmä
zmyslom lahodiacim
prvomájovým programom
vo Vysokých Tatrách.

Lomnický park ožil ma jálesom
V Tatranskej Lomnici sa uskutočnil ďalší ročník obľúbeného podujatia. 1. máj vo Vysokých Tatrách bol dňom plným zábavy a kvalitného celodenného kultúrneho programu pre všetky vekové kategórie, nechýbali atrakcie pre najmenších a takisto nemálo stánkov
pre gurmánov. Organizátorov potešili stovky domácich obyvateľov
i príležitostných návštevníkov Tatier, ktorí si túto akciu nedali ujsť.
Retro sprievod

Verejnosťou
vyhľadávané
podujatie organizované samosprávou mesta v spolupráci
s lomnickým Hotelom Morava
otvorilo hneď ráno Country
Duo Weteráni. Žensko-mužská
dvojica hudobníkov sa predstavila skladbami známych
country hviezd, ale aj vlastnými
piesňami. Po úvodnom koncerte bol na programe samotný
prvomájový sprievod. Pochod
účinkujúcich súborov a recesistov Tatranskou Lomnicou sa
presúval na trase: Sasanka – Jazierko – Teniscentrum, s cieľom
v centrálnom mestskom parku.
„1. máj vo Vysokých Tatrách získaval svoju podobu predchádzajúce dva roky a dá sa povedať, že
tá sa už ustálila. Celý program
bol opäť zložený z dvoch častí: návštevníkov najskôr čakal
prvomájový happening, potom
samotný majáles s programom.
Medzi ťaháky prvej časti určite
patrili automobilové veterány
– išlo o výstavu socialistických
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1. máj

motocyklov a vozidiel, ktoré boli
súčasťou sprievodu,“ uviedol Ján
Bendík, vedúci oddelenia kultúry a športu Mestského úradu
vo Vysokých Tatrách a zároveň
jeden z hlavných organizátorov
veľkolepého podujatia.
V rámci programu
hudobné i tanečné chuťovky

Usporiadatelia tento rok pripravili kultúrny mix naprieč
žánrami a štýlmi, divákom
sa predstavili opäť celkom iní
účinkujúci ako pred rokom
či dvoma. „Staršiu generáciu,
verím, zaujalo napríklad zoskupenie dychovej hudby Popradčanka, ktorá bezpochyby
patrí do pätice najlepších malých dychoviek na Slovensku.
Málokedy si uvedomujeme, že
v našom regióne máme takýto
klenot v rámci dychovej hudby,“
prezradil šéf tatranskej kultúry,
ktorý však dodal, že v rámci
prvomájového programu zarezonovalo určite aj vystúpenie
dvoch speváckych skupín z vý-

Tatranskí dobrovoľní hasiči mali aj tentoraz zodpovednú úlohu – viedli prvomájový sprievod a práve vďaka nim aktuálne
lomnický park zdobí krásny máj.

Kultúrnym programom počas celého
dňa divákov sprevádzala veselá dvojica
moderátorov – Duško Kubaň a Michal
Novák, známi divadelníci Commedie.
Úvod tatranského majálesu hneď zrána
odštartovalo rockovo ladené GM Birds
Trio (na fotografii v pozadí).

chodu, z oblasti Abova, ktoré
sa na pódiu navzájom dopĺňali: „Len podotknem, že mužská
folklórna skupina Košicki špivaci ako aj ženské folklóristky
zo zoskupenia Pantlička mali
vo Vysokých Tatrách absolútnu
premiéru.“ Dychovku a folklór,
ktoré k 1. máju rozhodne patria, však okorenilo vystúpenie
moderného tanca. Do podhoria
Tatier zavítali hneď dva špičkové slovenské súbory moderných
tanečníkov – Deep Dance Club
je niekoľkonásobným majstrom
sveta a Európy v disco dance a street dance, takže vidieť
naživo ich choreografie počas
hodinového setu bolo ozajstným zážitkom. Rovnako to platí
aj v prípade Tanečného klubu
Jessy z Liptova, ktorý vyniká
najmä v tanečnom štýle modern dance. Neskôr popoludní
už pódium patrilo známej prešovskej skupine Hrdza, ktorú
netreba azda ani predstavovať
– ich výnimočné vokály a pôsobivé melódie si nachádzajú
svojich priaznivcov na každom
domácom i zahraničnom podujatí, a ani uplynulá streda v Tatrách nebola výnimkou.
Stavanie mája nesmelo chýbať

Kolorit prvomájových osláv dotvárala aj retroelektrička. Mesto v spolupráci s Veterán klubom železníc Poprad pripravilo aj takúto skvelú atrakciu, ktorá bola zážitkom pre deti a pre staršie generácie nostalgickým návratom do čias minulých.

Každoročne veľmi obľúbeným momentom je aj stavanie
samotného mája, ktorým vyvrcholilo stredajšie predpoludnie.
Jeho neodmysliteľnou súčasťou
boli aj v tomto roku dva dobrovoľné hasičské zbory z Tatranskej Lomnice aj Tatranskej Kotliny. V lomnickom mestskom
parku si však prišli na svoje aj tí
najmenší – nechýbal napríklad
skákací hrad či jazda na koni.
mp kb

avi z u j e m e
Veža popradského Kostola sv.
Egídia bude od nedele 5. mája
prístupná širokej verejnosti. Tento nevšedný priestor má
za sebou základnú rekonštrukciu schodiska, elektroinštalácie
a osvetlenia, doplnené boli zábradlia a protipožiarne ochranné
opatrenia. Do veže bude možné
vystúpiť v rámci prehliadky námestia a kostola, a to denne počas
pracovného týždňa vždy o 15.00
hodine. V letných mesiacoch sú
prehliadky plánované aj počas víkendov. Prístupná bude ochodza
veže, ktorá je vo výške 26 metrov,
a zdolať bude treba 90 strmých
schodov, no výhľad na Vysoké či
Nízke Tatry a rovnako smerom
k Slovenskému raju však určite
stojí za to.
V nedeľu 12. mája o 10.00
hodine v popradskom Dome
kultúry Bábkové divadlo Košice vystúpi pred detské publikum
s predstavením s názvom Guľko
Bombuľko. Rozprávkový príbeh
je určený práve pre tých najmenších divákov. Hlavná postava,
ktorou je zvedavé klbko vlny, vypadne jedného dňa z košíka starej mamy a zakotúľa sa na dvor.
Tam sa kamarátske klbko zoznámi so všetkými jeho obyvateľmi.
Guľko Bombuľko so zvieratkami
zažije veľa veselých a dobrodružných príhod. Inscenácia je vhodná pre deti od 3 rokov. Dĺžka je 45
minút. Vstupné: 1,50 eur.
V mesiaci máj sa môžete zúčastniť niektorého z dvoch výjazdových odberov Národnej
transfúznej služby Poprad (NTS)
prístupných pre verejnosť. Prvý
z nich sa uskutoční v sobotu 18.
mája v čase od 8.30 do 11.00 hodiny v Klube dôchodcov vo Veľkej
Lomnici, druhý v utorok 21. mája
v čase od 8.00 do 11.00 hodiny
v Grandhoteli Praha v Tatranskej
Lomnici. Ak sa cítite byť zdraví,
zapojte sa aj vy a pomôžte tým,
ktorí to najviac potrebujú.
Už tento víkend (3. až 5. mája)
bude okres Poprad a Kežmarok
dejiskom 46. ročníka najstarších automobilových pretekov
na Slovensku – Rallye Tatry.
Pre obyvateľov a návštevníkov
Popradu ako i niektorých obcí
v oboch okresoch však prinesie
okrem zážitku a adrenalínu aj určité dopravné obmedzenia.
Botanická záhrada – Expozícia tatranskej prírody, ktorá
je v prevádzke sezónne, bude
opäť otvorená. Od 3. mája do 31.
augusta ju záujemcovia môžu
navštíviť v čase od 9.00 do 17.00
(pokračovanie na str. 7)
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Ako sú na tom malí Tatranci so zrakom?
V dňoch 24. až 26. apríla sa v tatranských materských a základných školách uskutočnili preventívne merania zrakových parametrov u detí, ktoré vykonala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajské stredisko
Košice. Ako sa však ukázalo, zrak našich detí je v dobrej kondícii.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie
nevidiacich a slabozrakých osôb, ich
priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich
a slabozrakých detí, ktorého snahou je systematicky podporovať zvyšovanie kvality
života ľudí so zrakovým postihnutím, ale
aj pôsobiť preventívne pri predchádzaní
poruchám a ochoreniam zraku.

Ako prezradila Zuzana Mihályová, vedúca Krajského strediska ÚNSS Košice, deti
absolvovali krátke bezbolestné meranie
špeciálnym prístrojom. Plusoptix je bezkontaktný autorefraktometer, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť
existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus,
tupozrakosť či škuľavosť. Ide o poruchy,
ktorých včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu.
„Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje
šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať
následne počas celého
života človeka,“ dodala
odborníčka.
Na zákalde uskutočnenej kontroly v ZŠ
s MŠ Dolný Smokovec,
MŠ Nový Smokovec,
MŠ Tatranská Lomnica, MŠ Tatranská Kot-

lina, MŠ Vyšné Hágy a ZŠ Tatranská Lomnica a ZŠ Vyšné Hágy sa zistilo, že 13 % detí
z celkového počtu meraných malo nejaký
zrakový problém. „Celkovo sme vykonali
206 preventívnych meraní zrakových parametrov a vydali sme 27 odporúčaní na ďalšie
oftalmologické vyšetrenie,“ uzavrela Mihályová.
Zrak je pre nás všetkých veľmi dôležitým
zmyslom a jeho poškodenie či strata spôsobuje značné komplikácie, v krajných prípadoch môže vplývať aj na kvalitu života. Preto oň treba náležite dbať a zistené problémy
bezodkladne riešiť.
mp

Stretnutie dvoch študujúcich generácií
Jar je už v plnom prúde a spolu s ňou sa rozbiehajú aj turistiky a výletov chtiví aktívni ľudia. Na Slovensku a samozrejme
aj u nás vo Vysokých Tatrách je toho na obdivovanie až-až. Aj to
je jeden z dôvodov, prečo rada učím vlastivedu. Môžem žiakov
naviesť na návštevu zaujímavých miest a niekedy mi tip na pekný výlet povedia aj oni sami.
V jedno dopoludnie, bola práve vlastiveda, sme si išli niečo
nové porozprávať, keď zazvonil zvonček pri dverách a pred
školou stál väčší húf športovo
oblečených starších usmievavých ľudí. Priviedla ich k nám
moja kolegynka – lektorka
a cvičiteľka Stanka Zgodavová.
Predstavila mi svojich študentov z Univerzity tretieho veku
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, detašované pracovisko Poprad. Opýtala sa, či by
sa nás na chvíľu mohli vyrušiť,
pozdraviť našich žiakov a pozrieť si najvyššie položenú školu na Slovensku. O chvíľu sa už
mladá generácia žiakov stretla
so študentmi o dve generácie
staršími. Tí nám prezradili, kto
sú a aj to, že sa venujú odboru:

Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier. Dnes mali
na programe pamiatky a zaujímavosti Vyšných Hágov, prezreli si okolie Národného ústavu
tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, priblížili si jeho
históriu i súčasnosť, pozreli si
zaujímavosti – kotolňu, spaľovňu aj tunel. Na Starých Hágoch
sa pristavili pri poľovníckom zámočku, ktorý dal postaviť gróf
Hohenlohe, ktorý kedysi vlastnil celé Vyšné Hágy a napokon
študenti prišli k našej škole. Cieľ
stretnutia študentov Univerzity
tretieho veku so žiakmi primárneho stupňa základnej školy
nebol len povrchný. Pani lektorka UTA UMB našim žiakom
pripomenula potrebu a túžbu

po vzdelanosti v každom veku,
celoživotne. Nestať sa iba priemernými, ale mať odvahu a vedomosti ísť za svojimi cieľmi
a neustále rozširovať svoje obzory vo všetkom, čo nás baví
a zaujíma. Vyzvala žiakov, aby si
vzali príklad od týchto starších
študentov Univerzity tretieho veku, ktorí do školy chodiť
nemusia, ale chcú. A chodia
do nej veľmi radi.
Z vlastnej skúsenosti viem,
že žijeme v čase, kedy sa často
stretávame s priepastnými

rozdielmi medzi generáciami.
Kedy mladí neuznávajú starších, nemajú s nimi trpezlivosť
a kedy aj niektorí starší ľudia
zabudli na to, že aj oni boli mladými a prekáža im detský džavot a hra. Práve v tomto čase
považujem za dôležité, aby sa
tieto generácie zbližovali. Veď
mladí sa od starších majú čo
naučiť, a deti zas môžu starším
ľuďom spríjemniť svojou bezstarostnosťou dni. Ďakujeme
za návštevu.
Beáta Evansová
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Otvorte oči a vnímajte krásy okolia
Tatry sú jedinečným územím nielen v rámci Slovenska, ale celého sveta. Pre ich prírodný, kultúrno-historický a spoločenský potenciál sa každoročne stávajú cieľovou destináciou návštevníkov
z rôznych kútov sveta. Tí oceňujú vskutku jedinečnú prírodu, históriu, gastronómiu, podmienky
pre športové, kultúrne či voľnočasové vyžitie, ktoré región ponúka. A to zďaleka nie je všetko.
Výber najkrajších miest v okolí Vysokých a Nízkych Tatier zabezpečuje pre zahraničné cestovné
kancelárie destinačná obchodná centrála Enjoy Tatras, ktorej neľahkou úlohou je prilákať na Slovensko návštevníkov zo zahraničia a ukázať im to najkrajšie, čo náš rozmanitý región ponúka.

Destinačná obchodná centrála Enjoy
Tatras vznikla ako pilotná iniciatíva obchodného zastrešenia aktivít dvoch najvýznamnejších oblastných organizácií
cestovného ruchu na Slovensku – regiónov
Vysokých Tatier a Liptova. Jej cieľom je
predstaviť bohatý potenciál autentického
regiónu v srdci Slovenska a priblížiť pestrú celoročnú paletu možností, ktorou sa
región pýši. Prírodná atraktivita, kultúrno-historické dedičstvo, bezpečnosť, cenová a dopravná dostupnosť v kombinácii Medzi charakteristické črty regiónu patria aj ľudové zvyky,
s rozvinutou turistickou infraštruktúrou kroje a gastronomické špeciality. Archív Enjoy Tatras
radia tatranskú oblasť medzi strediská
cestovného ruchu s medzinárodným významom. ných kancelárií a novinárskych infociest nám dáNajväčším lákadlom pre návštevníkov sú hory, vajú dôvod na optimizmus. Čaká nás však tŕnistá
plesá a vodopády, priaznivá horská klíma, národ- cesta a veľa systematickej práce, pretože náš región
né parky a vysokohorské chaty, ale aj pozorovanie je na vzdialenejších trhoch ešte stále málo známy.
divočiny, 5 unikátnych jaskýň, ktoré sú prístup- Prioritou je preto zaradiť sa čo najskôr na medzináné verejnosti (Demänovská ľadová, Demänovská rodnú mapu cestovného ruchu, a to dobre cielenou
jaskyňa slobody, Stanišovská, Važecká a Belian- propagáciou. Aby sme tento proces urýchlili, pripraska jaskyňa – jediná sprístupnená na území Vyso- vili sme prezentačné webové stránky v anglickom,
kých Tatier). Nemenej dôležité je však zabezpečiť holandskom, švédskom a nórskom jazyku, na ktoré
pre návštevníkov pohodlie a bohaté možnosti, smerujeme digitálne kampane zo zahraničných trako aktívne tráviť voľný čas. K dispozícii je 36 000 hov. Organizujeme presstripy pre relevantné médiá
lôžok v hoteloch a penziónoch všetkých kategó- z našich cieľových trhov. Zatiaľ to vyzerá, že klienti
rií, moderné lyžiarske strediská s takmer 100 km z krajín Beneluxu sú zameraní skôr na letné meupravovaných zjazdoviek, aquaparky s termál- siace – turistiku a cyklistiku, kým Škandinávci viac
nou vodou, viac ako 1 000 kilometrov značených reagujú na zimnú ponuku. Oba trhy oceňujú komcyklotrás, 1 800 kilometrov turistických trás, ale paktnosť a bezpečnosť regiónu, výhodné ceny a stále
aj múzeá, galérie a historické pamiatky v regióne prítomnú autenticitu, ktorá sa vplyvom globalizái jeho blízkom okolí, ktoré garantujú zmysluplné cie z mnohých krajín postupne vytráca. Doterajšie
skúsenosti nám ukazujú, že dokážeme ťažiť z toho,
trávenie voľného času v akomkoľvek počasí.
Enjoy Tatras sa zameriava na tvorbu persona- že novinári, ale aj zástupcovia cestovných kancelizovaných balíkov pre zahraničných klientov lárií k nám prichádzajú s nie presne definovanými očakávaniami. Jednoducho povedané, nevedia,
na základe ich požiadaviek a očakávaní.
„Naším cieľom je pritiahnuť do Tatier návštevní- čo vlastne majú očakávať – a práve v tom je naša
kov zo vzdialenejších trhov. Úspešne sme rozšírili výhoda: vždy odchádzajú nadšení a s pocitom, že
spoluprácu s Izraelom, čoho výsledkom je posilnenie dostali oveľa viac, ako čakali. Vždy na nich zapôsoleteckého spojenia do Popradu. Rozbiehame spolu- bí kombinácia prírodného potenciálu a kvality sluprácu s krajinami Beneluxu a Škandinávie. Enjoy žieb. Vedia, že prichádzajú do hôr – nevedia si však
Tatras nerozdeľuje regióny Liptov a Tatry, práve predstaviť, aké sú tie hory dramatické a jedinečné.
naopak. Vnímame ich ako jedinečný, kompaktný, Spravidla nevedia nič o našich jaskyniach a termálhoc rôznorodý celok. Systematicky nadväzujeme nych vodách, ani o pamiatkach UNESCO, preto
kontakty so zahraničnými cestovnými kancelária- ostávajú prekvapení. Rovnako ich pozitívne prekvami, ktorým prezentujeme tento región na svetových puje aj úroveň ubytovacích a stravovacích služieb.
veľtrhoch cestovného ruchu, ale aj prostredníctvom Vnímajú, že nie sme zavalení rôznymi uniformštudijných ciest, počas ktorých majú možnosť spo- nými hotelmi patriacimi do medzinárodných sietí,
znať, zažiť a ochutnať to najlepšie, čo tatranský ale ponúkame ubytovanie s charakterom. Musíme
región ponúka. Snažíme sa zastrešiť všetky pod- myslieť na silnú medzinárodnú konkurenciu, ale
nikateľské subjekty pôsobiace v oblasti cestovného zároveň veriť vlastnej ponuke. Správny pomer kriruchu v regióne a vítame akýkoľvek záujem o spo- tiky do vlastných radov je žiaduci – je dôležité vníluprácu. Veľkým potenciálom je pre nás spolupráca mať to, čo musíme zlepšiť, ale musíme byť schopní
so Združením cestovného ruchu, ale aj s mnohými rozoznať a zdôrazňovať jedinečnosť toho, čo sme
nadšencami z kruhov poskytovateľov služieb, kto- schopní zahraničným návštevníkom ponúknuť,“
rých bohaté skúsenosti, postrehy a entuziazmus uzavrela Gabriela Kohuthová, výkonná riaditeľka
nás posúvajú k nášmu cieľu rýchlejšie. Skúsenosti destinačnej obchodnej centrály Enjoy Tatras.
kb
a ohlasy z veľtrhov, ale aj zo študijných ciest cestov
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hodiny, v termínoch od 1. do 15.
septembra v čase od 9.00 do 15.
hodiny.
Súčasťou Noci múzeí a galérií je
aj nevšedný Príbeh Hotela Lomnica. V sobotu 18. mája v čase
o 17.00, 18.00, 19.00 a 21.00 hodine máte možnosť pozrieť si najsilnejšie momenty života Hotela
Lomnica v podaní talentovaných
hercov, ktorí vám ich priblížia
neštandardnou a atraktívnou formou. Nebude chýbať smiech, slzy,
ale aj zábava. Dozviete sa mnohé
tajomstvá a nazriete do priestorov, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Počet návštevníkov v jednej
skupinke je obmedzený na 10–12
osôb, vstupné je 10 eur.
V dňoch 16. a 17. mája sa
v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutoční 19. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje
energie 2019. Slovenská spoločnosť pre techniku ako aj ďalší odborníci budú tentoraz diskutovať
na tému „Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie“.
Problematika
nízkoteplotných
systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody,
ohreve bazénov a v neposlednom
rade tiež pre poľnohospodárske
účely. Každá zo sekcie konferencie
sa bude zameriavať na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia,
geotermálna, energia, energia
prostredia, biomasa), ale aj ich
praktické využitie pre aplikácie
v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.
Slovenskí hasiči sa zapojili
do európskeho projektu budovania modulu pozemného hasenia
pomocou vozidiel. Z peňazí, ktoré
získajú, pomôžu technikou na hasenie lesných požiarov nielen
svojim kolegom, ale môžu patriť
medzi najlepších v Európe. Slovenský modul pozemného hasenia
má vyše sto príslušníkov, pričom
22 z nich bude tvoriť európsky
tím, ktorý musí zvládnuť certifikačný proces, ktorý okrem iného
zahŕňa byť v nasadení 24 hodín
7 dní v týždni. Tento projekt našim hasičom pomôže zafinancovať
aj nákup špičkovej techniky na hasenie lesných požiarov, ktorú budú
môcť využiť aj na Slovensku.
V nedeľu 12. mája v dopoludňajších hodinách sa v hoteli Aqua
city Poprad uskutoční Medzinárodná akvaristická a teraristická
burza. Vstupné na medzinárodnú
predajnú výstavu je 2 eurá.
mp
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Smokovec žil Veľkou nocou
Trojdňový seriál veľkonočných podujatí od 19. do
21. apríla priniesol bohatý program pre malých aj veľkých.
Mnoho zaujímavého počas
všetkých troch dní ponúkli predovšetkým remeselníci so svojimi výrobkami nadväzujúcimi
na slovenské (nielen) veľkonočné tradície. Na tie nadviazalo
aj folklórne zoskupenie Bystrianka z Liptovského Hrádku,
ktoré má vo svojom repertoári
ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Bolo sa na čo
pozerať, no bolo aj čo ochutnávať. „S Jarnými smokoveckými
trhmi sme veľmi spokojní, mnoho pestrých stánkov zaplnilo
celé nádvorie pred Kaviarňou
a čajovňou U Vlka. Atmosféru
trhov určite umocnilo aj slnečné a veterné počasie, ktoré dokonale vystihovalo tatranskú
jar,“ uviedla Natália Bokníková
zo smokoveckej čajovne, ktorá
bola zároveň jednou z hlavných
organizátoriek veľkonočného
podujatia. Ako ďalej dodala,
veľkým lákadlom pre návštev-

níkov bolo istotne
aj sobotné Veľkonočné mestečko, ktoré
sa konalo na tomto
mieste po prvý raz.
„O vystúpenie hudobnej skupiny Bystrianka či tvorivé dielne

B. Šustrová

pre deti (aj dospelých) bol veľký
záujem. Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a remeselníkom, ktorí boli súčasťou trhov,
ako i samotným návštevníkom.“
Pohodovú atmosféru doplnili
aj večerné besedy so zaujímavými hosťami, ktorí síce pôsobia v rôznych sférach, no všetkých bezpochyby spájajú práve
mp
Tatry. 

Rozprávanie (nielen) o tatranskom futbale
Tretie podujatie zo série Jarná príprava v smokoveckej Kaviarni a čajovni U Vlka
sa nieslo vo futbalovom duchu. Pozvanie prijali hráči, tréneri a fanúšikovia
futbalu Boris Rigo s Romanom Chodníčkom. Porozprávali o začiatkoch tohto
športu v Tatrách, o tom, čo všetko sa od ich detských čias zmenilo, ako spoločne
hrávali v útoku i obrane za Tatranskú Lomnicu, o domácom i svetovom futbale,
životospráve, príprave na sezónu i o tom, ako sa stať dobrým hráčom.

hráčov. Deti v prípravke by sa mali viac-menej ešte len hrať s loptou, neskôr prechádzajú z malých ihrísk (z hrania na šírku ihriska) na veľké. Od 13 rokov sa zameriavame
na herný systém, taktiku hry, offsidový systém, trénujeme akcie... Takže netrénujeme
Futbalu sa venujú od malička. Učili sa nemali, keď sme trénovali na lúkach či par- iba beh, ako si niektorí myslia, ale aj taktiku,
od starších hráčov či rodičov, neskôr cho koviskách,“ porovnal Roman Chodníček. dynamiku. Posilňovanie tvorí len minimum
dievali trénovať z Tatranskej Lomnice „Tréning sa delí na letnú a zimnú prípravu, (základom je silné brušné svalstvo, ktoré drží
do Starého Smokovca, kde boli pre ich ob- ktorá trvá od januára do marca. Je rozdelená celé telo a nohy), pričom deti do 15 – 16 roľúbený šport vhodnejšie podmienky. V do- do tréningových etáp prispôsobených veku kov by nemali posilňovať vôbec. Nie u každérasteneckej kategórii sa Boris výkonho je základom úspechu dennodenná
nostne presunul do Popradu, Roman
drina. Dôležité je spojenie viacerých
ostal verný Tatrám. Na trávniku sa opäť
ďalších ukazovateľov ako napríklad
stretli v dospelosti ako partia 30 mucieľavedomosť a talent, ktorý tvorí
žov, ktorí oživili tradíciou spoločných
zhruba 20 % úspechu. Talent sa mení
tréningov a zápasov. Silná generácia
aj s vekom, kedy sa deti fyzicky vyvíjajú. Preto nemôžeme odpísať chlapca
Tatrancov vytvorila futbalovú základňu, ktorá sa stretávala už na lomnicv prípravke, že na to nemá. Keď dokom ihrisku, ktoré neskôr aj vďaka
speje, môže sa stať skvelým hráčom,
nim začalo slúžiť pre väčšie ligové súdokonca aj reprezentantom. Za talent
ťaže. V spomienkach im utkvela letná
pre futbal sa považuje fyzická zdatnosť, cit pre loptu a presnosť nahrávok,
i zimná príprava, počas ktorej trénovali
periférne vnímanie... Je tam veľa asv drsnejších podmienkach, ako majú
pektov, avšak nie všetky sú pre budúcu
dnešné deti: v lete hrávali na škváre, v zime na prírodnom, hrboľatom
kariéru týchto chlapcov vo veku okolo 6 rokov rozhodujúce. Rozhodujúca
a často neodhrnutom ihrisku. „Dnes
môže byť práve trpezlivosť a cieľavedotu sú neporovnateľne lepšie podmienky,
ako sme mali my: vďaka osvetleniu sa dá Sériu večerov v Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci mo- mosť. Dôležitá je aj tímová spoluprátrénovať aj večer, na ihriskách je umelá derovala Zuzana Šimová. Jej hosťami boli aj futbalisti Boris Rigo ca a ľudskosť, keďže ide o kolektívny
tráva, čo je výhodou aj v zime. Mužstvá a Roman Chodníček. Dekoráciou večera bola Brazuka – oficiál- šport,“ zhodnotil tréner popradských
na lopta futbalových majstrovstiev sveta v roku 2014 v Brazílii.
kb
futbalistov Boris Rigo. 
majú pri ihriskách šatne, čo sme takisto

Ako by sa urbanisticky mohla rozvíjať Tatranská Polianka?
Okrem profesionálnych architektonických ateliérov sa do projektu Zásahy Tatry 2019, ktorý sme vám
čiastočne už predstavili v minulých číslach novín, zapojili tiež energickí študenti Fakulty architektúry
STU v Bratislave. Medzi inými vizuálnu podobu svojmu nápadu dala aj Krisztina Nagy – tá predstavila
jeden z možných variantov toho, ako by sa dal zveľadiť krajinný celok Tatranská Polianka.
Návrh má na zreteli v prvom rade revitalizáciu vytvorenie nástupného priestoru pri sanatóriu
osady a jej jednotlivých prvkov, rozvoj občianskej na reprezentatívnej úrovni, jeho zatraktívnenie.
vybavenosti, budovanie nových chodníkov a vý- S tým sa spája zredukovanie počtu miest na parsadbu zelene. „Navrhujem revitalizovať kúpeľné kovanie, výraznejšia úprava zelene, doplnenie
chodníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Sanató- mobiliáru... Navrhuje napríklad výsadbu nových
ria Dr. Guhra a vedú k Wolkerovým jazierkam,“ drevín, ktoré by plnili nielen estetickú, ale aj izouviedla autorka návrhu, podľa ktorej by ich ob- lačnú funkciu (nad Cestou Slobody by tvorili vinova mala poskytnúť nielen pacientom liečebne, zuálnu bariéru medzi cestou a liečebňou).
ale aj domácim priestor na príjemne strávený čas
Autorka sa zároveň venovala problému občianv prírode. Z toho dôvodu považuje za dôležité skej (ne)vybavenosti – navrhla plochu, ktorá by
spĺňala v tomto ohľade požiadavky
domácich aj návštevníkov. Oddychový charakter tejto časti mesta Vysoké
Tatry by mohli tiež rozvinúť vyhliadky či odpočívadlá, v rámci rekreačného lesa vo svojom návrhu počíta
aj s náučným chodníkom.
Jedným z hlavných úmyslov autorov
nápadu Zásahy Tatry je rozpútať verejnú diskusiu, dať impulz na to, aby
sa veci rozhýbali správnym smerom.
Teda takým, ktorý by v prvom rade
v sebe implikoval vedomie jedinečnosti jednotlivých tatranských osád,
ktorý by prírodné a mestské prvky
mp
prepájal čo najcitlivejšie.

Vodcovia začali so vzdelávacím procesom
Záujemcom o prijatie do radov horských vodcov začal štvorročný prípravný kurz. Naň postúpili na základe prijímacích testov
desiati najlepší spomedzi prihlásených uchádzačov, medzi
ktorými je po prvý raz aj žena.
„Záujemcovia nám museli
odovzdať zoznam horolezeckých
výstupov; na jeseň absolvovali
prvé kolo prijímacích skúšok,
ktoré pozostávalo z lezenia
na skale, v zime z lyžovania a lezenia v ľadoch. Z 20 prihlásených
prešli celým prijímacím procesom desiati. Tohto roku máme
prvý raz v kurze ženu, ktorá by
bola prvou vodkyňou na Slovensku. Vzdelávanie horských
vodcov je dané medzinárodnou
vyhláškou, ktorá stanovuje počet
odučených hodín v danej oblasti, systém hodnotenia výkonov
i počet inštruktorov, ktorí vedú
vzdelávací kurz,“ povedal Marek Trávniček – predseda Národnej asociácie horských vodcov SR (NAHV SR).
„V apríli začalo vzdelávanie,
ktoré bude trvať 4 roky. Ide
v podstate o 12 kurzov a približne 97 výcvikových dní na Slovensku a v zahraničí. Pracovným terénom horského vodcu je
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Ašpiranti budú po úspešnom
absolvovaní záverečnej skúšky
a slávnostnom prijatí medzi
horských vodcov UIAGM
oprávnení vodiť horolezecké, ľadovcové a lyžiarske túry
vo všetkých horstvách sveta.
kb

skala, ľad, sneh, kombinovaný
terén (skala/sneh) a ľadovec.
Jeho pracovnými oblasťami sú
alpinizmus, športové lezenie, lezenie ľadopádov, skialpinistické
túry a podobne. Vzdelávanie zahŕňa techniky vodenia a pohybu, metodiku, plánovanie, záchranu, orientáciu v teréne
atď. Pravidelné skúšky sú
súčasťou každého kurzu,
avšak na konci vzdelávania absolvujú záverečnú skúšku, ktorá
bude trvať 3 dni. Po jej
úspešnom zvládnutí
sa stanú medzinárodnými horskými vodcami UIAGM,“ priblížil
priebeh vzdelávacieho
procesu Michal Gerčák
– predseda Technickej
komisie NAHV SR,
ktorá spoločne so Zborom školiteľov zastre- Súčasťou výcviku horských vodcov je aj peršuje vzdelávanie budú- fektné zvládnutie lezeckých techník ako aj zácich horských vodcov. chrana v skalných stenách.
M. Gerčák

v sk r at ke
Pravidelná technická údržba
obmedzí prevádzku lanových
dráh aj tento mesiac. Lanovky
v Tatranskej Lomnici budú mimo
prevádzky v termíne od 13. do 17.
mája, následne budú odstavené
20. a 21. mája. Pozemná lanová dráha zo Starého Smokovca
na Hrebienok bude jazdiť bez obmedzenia, podľa aktuálneho prevádzkového poriadku. Lanovky
budú na Štrbskom Plese odstavené 6. a 7. mája, od 13. mája bude
stredisko v prevádzke len počas
víkendov.
Vplyvom vyprahnutých piesočných polí, na ktoré pôsobil silný vietor, sa na Slovensko dostala
ďalšia vlna piesku z afrického kontinentu. Piesok zo Sahary zvykne
padať na zem spolu s dažďovými
kvapkami, kedy dokáže zanechať
svoju neprehliadnuteľnú stopu,
ako tomu bolo aj pred rokom, keď
sa jeho stopy objavili na autách či
snehu v Tatrách. Čiastočky piesku
boli minulý týždeň viditeľné
pri západe slnka, kedy sa obloha
sfarbila do nezvyčajných hmlistých odtieňov.
Slovenská lyžiarska asociácia
zorganizovala v stredisku Jasná
Nízke Tatry viacdňové medzinárodné Majstrovstvá SR lyžiarskych škôl, inštruktorov lyžovania a snowboardingu. Súťažilo sa
v kategóriách demo jazdy, obrovský slalom a freeride. Zastúpenie
mali na „Šlusovke“ aj tatranské
školy, kde poputovalo nejedno
ocenenie.
Letná sezóna začala už aj na
ľubovnianskom hrade. Súčasťou
slávnostného otvorenia bola svätá
rímskokatolícka omša v hradnej
kaplnke sv. Michala Archanjela,
sprístupnenie novej výstavy o ženách, ktoré sa zapísali do dejín
hradu Ľubovňa, ako aj ukážky
historického šermu a sokoliarov.
Návštevníkov potešil aj predaj
zberateľskej nulovej euro bankovky s motívom hradu. Tá bola vydaná 12. apríla v náklade 15 000
kusov.
Dňa 28. apríla prijala Horská
záchranná služba (HZS) žiadosť
o pomoc pre 65-ročnú poľskú turistku. Nachádzala sa pred vstupom do Belianskej jaskyne, kde
pociťovala náhlu nevoľnosť a bolesti na hrudi. Na pomoc jej odišli
záchranári HZS a zároveň aj lekári z Kežmarku. Horskí záchranári poskytli turistke neodkladnú
prvú pomoc a transportovali ju
k posádke RLP na záchytné parkovisko pod Belianskou jaskyňou,
kde sa jej ujal lekár. S podozrením
(pokračovanie na str. 10)
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na infarkt ju previezli do nemocnice.
V Košiciach sa konalo dvojdňové cvičenie záchranárskeho
modulu Horskej záchrannej služby. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie v rumoviskách a podzemných priestoroch, adaptáciu
mladých psov na tmavé priestory
spojenú s vyhľadávaním stratených osôb. Od 14. do 20. apríla
sa konalo spoločné cvičenie kynológov horských záchranárov
z Bulharska a Slovenska. Cvičenie v bulharskom pohorí Vitosha
bolo zamerané na výmenu skúseností pri vyhľadávaní zasypaných
ľudí pod lavínou. Tohto kurzu sa
zúčastnili traja kynológovia HZS
s mladými psami.
Horskú záchrannú službu
kontaktoval 21. apríla prostredníctvom tiesňovej linky „112“
personál Horského hotela Sliezsky dom. Oznámili, že z oblasti
vodopádu Večný dážď vo Velickej doline, počuli turisti volanie
o pomoc. Po preverení prvotnej
informácie sa zistilo, že v skalnej
stene uviazol španielsky 26-ročný turista. Vrtuľník vyzdvihol
na heliporte v Starom Smokovci záchranára HZS. Po prílete
na miesto bol vysadený lekár
so záchranárom. Ako sa ukázalo, turisti schádzali po turistickom chodníku nad vodopádom.
Po vybočení z chodníka sa jeden
pošmykol na snehu a po páde
uviazol v trhline kúsok od vodopádu. Pomocou lanovej techniky
bol vyprostený zo steny a v podvese vrtuľníka transportovaný
k Sliezskemu domu. Muža, ktorý bol bez zranení, avšak podchladený, ošetril na mieste lekár.
Zo Sliezskeho domu pokračoval
terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca.
Záchranári dostali správu
o slovenskom turistovi, ktorý
20. apríla zostupoval z chaty
Plesnivec a náhle stratil vedomie.
Keďže nejavil známky života,
bola okamžite zahájená operátorom tiesňovej linky „155“ telefonicky asistovaná resuscitácia.
Na miesto boli vyslaní záchranári HZS, ktorí terénnym vozidlom
transportovali aj lekára. Vykonali
rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu. Žiaľ, aj napriek snahe
všetkých záchranárov sa nepodarilo 64-ročného turistu oživiť.
Telesné pozostatky nebohého
odviezli záchranári príslušníkom
polície a obhliadajúcemu lekárovi v Ždiari. 
kb
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Inovatívne vízie francúzskej modernistky
Horizonty – tak znie názov novo inštalovanej výstavy v Tatranskej galérii, ktorá bude
návštevníkom prístupná do 18. mája. Ide
o pokračovanie projektu Synestézia miesta
a miest, pričom tentoraz sa v hlavnej úlohe
ocitli originálne návrhy nevšednej architektky,
pedagogičky a urbanistky Odile Decq.
Medzinárodne uznávaná a oceňovaná tvorkyňa má na svojom konte množstvo významných
návrhov po celom svete (napríklad múzeum
súčasného umenia v Ríme, Národný geopark
v Číne, multifunkčnú budovu či kaviareň parížskej opery Garnier a ďalšie). Minimalistická
expozícia v popradskej galérii predstavuje ochutnávku deviatich urbanistických projektov, ktoré
sú odprezentované veľmi voľne – bez popisu,
chronológie... Výstavnú sieň vypĺňajú 3D makety

Multižánrový umelecký projekt Synestézia miesta a miest predstavujúci umelcov zo Slovenska,
Česka či Francúzska má byť akýmsi hlbším ponorom pre poznanie schopností ľudí žiť a tvoriť
v určitom prostredí, v určitom meste a mieste. Organizátori chcú vtiahnuť návštevníkov
do vizualizácie počutého a počutia videného.
V termíne od 19. marca do 17. mája budú odprezentované dve výstavy z oblasti súčasnej
architektúry a fotografie – po expozícii fotiek
A. Ondrušekovej je pre návštevníkov galérie pripravená tvorba štúdia Odile Decq.

jej tvorivých počinov a náhodné fotografické pohľady do rôznych zákutí jej stavieb.
Jej práca je už na prvý pohľad experimentátorská, odvážna a nepodlieha konvenciám. V jej
pohľadoch na akýkoľvek priestor alebo jeho
výsek sa snúbi umenie s dizajnérskou precíznosťou. Ako zhodnotili
organizátori výstavy, Decq objekty
rozlišuje na základe ich vonkajších
a vnútorných vzťahov, súvislostí, prepojení, vplyvov. Príznačné je pre ňu
kontrastné používanie farieb či materiálov, pozorovateľa núti zapájať viacero zmyslov. „Každá budova, každý
projekt je novým dobrodružstvom, kde
je potrebné hranice posúvať ku krajnosti, za Horizonty, ktoré nemôžeme
mp
dosiahnuť.“ 

„... Neprítomnosť hraníc zahmlieva vnímanie
a vytvára mnohoznačnosť, splývanie a ilúziu.
Vedomie, že niečo existuje niekde inde,
a vnímanie priestoru na druhej strane,
sa navzájom priťahujú na oboch stranách obzoru...“(O.D.)

13. ročník Lesníckych dní aj v Kežmarku
Záverečný aprílový týždeň sa niesol v znamení najväčšieho celoslovenského podujatia organizovaného lesníckymi inštitúciami z celého Slovenska. Žiakov základných škôl, no i všetkých
milovníkov prírody čakal v stredu 24. apríla pestrý program na kežmarskom Hlavnom námestí.
Projekt má svoju tradíciu už
Ako uviedol koordinátor Znalci slovenských lesov majú
od roku 2007 a každoročne Lesníckych dní pod Tatrami tiež záujem interaktívnymi
sa uskutočňuje v apríli, ktorý Igor Stavný zo Štátnych lesov cestami informovať o ich zaujíje mesiacom lesov. Zároveň TANAP-u: „Cieľom podujatia mavostiach, vychovávať k zodsa viaže k dátumu 22. 4., kedy je ukázať verejnosti, kto sú les- povednosti za ochranu hodnôt
si pripomíname Deň Zeme. níci, aké činnosti v lese vykoná- lesa či spájať štátne aj neštátne
Na podujatí pod Tatrami sa vajú a ako sa o lesy starajú tak, lesnícke inštitúcie.
mp
tento rok zúčastnili okrem aby plnili všetky svoje funkcie.“
Štátnych lesov TANAP-u tiež
Vojenské lesy a majetky SR, š.
p., odštepný závod Kežmarok,
Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.,
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.,
ako aj Stredná odborná škola
lesníctva v Prešove. Lesní pedagógovia žiakov napríklad učili
poznávať cicavce a vtáky, určovať dreviny... Nechýbali ani sokoliari, ukážky práce pilčíkov či
zaujímavé prezentácie na rôzne
archív Štátne lesy TANAP-u
témy.
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memento dňa zeme
V pokojnom chode všedných dní často zabúdame na našu
modrú planétu, ktorej vďačíme za život i obživu. Svet
v 21. storočí čelí závažným environmentálnym hrozbám,
proti ktorým nemôže bojovať len vláda, ale malou čiastkou
aj každý z nás. V pondelok 22. apríla sme si pripomenuli
Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na nepredstaviteľné
poškodzovanie našej planéty.
Svet trápi množstvo problé- važným globálnym problémom
mov, za ktorými stojí práve člo- „vyspelých krajín“ nie je chudovek. Konzumný spôsob života ba, hlad, ani vojnové konflikty,
spôsobil, že denne vyhynie viac ale nadmerné znečisťovanie
ako 100 rastlinných a živočíš- našej planéty. K riešeniu probnych druhov. Každú minútu sa lémov s nárastom objemu odvyrúbu dažďové pralesy o veľ- padov a jeho odstraňovaním
kosti niekoľkých futbalových môžeme pomôcť aj my – nielen
ihrísk, ročne asi 7,3 milióna správnym triedením a neznehektárov. Zhruba 780 miliónov čisťovaním krajiny, ale predoľudí nemá prístup k čistej vode, všetkým predchádzaním jeho
ktorá je u nás samozrejmosťou. vzniku. Znečistenie krajiny
Rovnako ako aj potraviny, kto- a vôd plastovými výrobkami,
rými neraz plytváme. Približne ktoré sú dennou súčasťou živo800 miliónov ľudí trpí hladom. ta (plastové fľaše, potravinové
Naň zomierajú najmä deti, hoci obaly) každoročne narastá. Nena ich nasýtenie v rozvojo- rozložiteľné plasty sa z našich
vej krajine stačí len 19 centov riek dostávajú aj do morí, kde
denne! Zdravotná starostlivosť sú smrtiacou hrozbou pre žia strecha nad hlavou sú bla- vočíchy. Vplyvom oceánskych
hobytom, ktorý si množstvo prúdov a zemskej rotácie sa
ľudí nedokáže predstaviť. Zá- odpad z hladiny morí zhlukuje

do „ostrovov“. Najväčší ostrov
tvorený odpadom sa nachádza
v Tichom oceáne a jeho rozloha
je väčšia ako rozloha Nemecka,
Francúzska a Španielska dohromady. Zdá sa, že problémy
s oceánom sa nás netýkajú, no
opak je pravdou. Ryby s plastom v žalúdku môžu skončiť
aj na našom tanieri. Zvyšujúci
dopyt po plastoch zvyšuje ich
produkciu. Ak si povieme, že
si kúpime „len“ jednu plastovú
fľašu, možno si to povie ďalších
7,5 miliárd obyvateľov planéty.
Celosvetová výroba plastov
sa od 60. rokov zvýšila dvadsaťnásobne (v roku 2015 bolo
vyrobených 322 miliónov ton
plastov).
Do boja s odpadom
sa zapojila aj vláda

Ročne vyprodukuje každý
Slovák priemerne 350 kg odpadu, pričom úroveň triedenia
a recyklácie je u nás veľmi nízka. V snahe o zníženie vyhodených plastov vláda podporí
vznik bezobalových obchodov,
budovanie siete fontán s pitnou vodou, zakáže jednorazové plasty na verejných podujatiach, jednorazové plastové
tašky, slamky a do roku 2030 by
mali byť plastové obaly recyklovateľné. Informovala o tom
v prijatom Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019
– 2025, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia SR.
Cieľom je znižovanie tvorby
odpadu a triedenie vzniknutého. Vláda podporuje iniciatívu
Zero Waste - život bez produkcie akéhokoľvek odpadu,
ktorý šetrí životné prostredie
i naše peňaženky. Dôležitým

heslom k ekologickejšiemu
spôsobu života je tzv. dobrovoľná skromnosť. Uvedomiť
si, čo naozaj potrebujeme a čo
nie, je prvým krokom. K šťastnému životu nám stačí málo.
Existuje päť jednoduchých
pravidiel, ako vyprodukovať
minimum odpadu: odmietnuť
všetko, čo nepotrebujeme; zredukovať to, čo potrebujeme;
znovu používať veci; recyklovať materiál a kompostovať
(priemerne až 50 % domáceho
odpadu možno kompostovať).
Na nákup môžeme ísť s vlastnou taškou, používať vlastné
nádoby na obed, znovu využívať veci na iný účel, nakupovať
z druhej ruky, nápoje kupovať
vo vratných fľašiach prípadne
vo vlastných nádobách, ktoré
si môžeme naplniť v bezobalových obchodoch. Tie sa rozbiehajú už aj pod Tatrami. Prvý
popradský bezobalový obchod
NeoBaluy ponúka čapovanú
drogériu, bezobalové potraviny
i ekologické doplnky do domácnosti. Bezobalový predaj
spúšťa aj sieť drogérii dm, ktorý
by mal byť do konca mája v desiatich slovenských mestách,
vrátane predajne v OC Forum
Poprad, kde si zákazníci načapujú pracie a čistiace prostriedky do opakovane použiteľných
nádob v plniacej staničke.
Pokúsme sa zlepšiť svoj postoj k životnému prostrediu.
Nájdime si chvíľu a zamyslime
sa, koľko máme šťastia, že žijeme v bezpečnej krajine, máme
prístup k základným potravinám ako aj krásnu prírodu.
Vážme si aj naše lesy, pretože
ich funkcia pre krajinu, pre náš
život, zdravie i psychiku je nenahraditeľná.
kb
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Koniec zimnej sezóny?
Veľkonočné sviatky boli vo viacerých strediskách rozlúčkou s lyžiarskou sezónou. Na Štrbskom Plese boli súčasťou rozlúčkovej veľkonočnej lyžovačky preteky
v maskách, ako aj hudobné koncerty.
V Lomnickom sedle – najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku – bola plánovaná prvomájová lyžovačka. Tú však ohrozil dážď a niekoľkodňové vysoké teploty.
Podľa hovorcu spoločnosti TMR Mariána
Galajdu si v máji možno ešte zalyžujeme.
„Na svahu už trčia skaly, takže zjazdovka
1. mája nebude v prevádzke. V prípade,
že predpoveď vyjde a nasneží, tak májovú lyžovačku ešte zvážime.“ Bez ohľadu
na snehové podmienky bude prvý májový
víkend v strediskách patriť zábave, športu
a gastronómii. Počas Tatranskej májovky je
pripravený bohatý kultúrny program, ktorý
sa uskutoční 5. a 6. mája v Tatranskej Lomnici, na Skalnatom Plese, Starom Smokovci
i Štrbskom Plese. Počas víkendu môžete
navštíviť aj novootvorené Kvantarium (ga-

lériu svetla) na Hrebienku so zľavou 30 %,
alebo sa otestovať v kamzičej olympiáde
v mini-eko parku Svištia krajinka na Skalnatom Plese, kde sa uskutočnia aj tvorivé
dielne a animácie pre deti.

Vysoký záujem o Tatry v zimnom období
potvrdzujú aj štatistiky návštevnosti Tatranských informačných kancelárií (TIK)
v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici, ktoré prevádzkuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Podľa získaných
údajov dochádza každoročne k nárastu
návštevnosti. Kým v roku 2015 bola celková návštevnosť v oboch TIKoch 50 884,
v roku 2016 to bolo 58 868 a v roku 2017
to bolo o ďalších 16 % viac - 70 064 návštevníkov. V roku 2018 návštevnosť vplyvom počasia mierne poklesla a Tatranské
informačné kancelárie navštívilo dovedna
67 140 ľudí. Od decembra 2018 do Veľkej
noci 2019 (vrátane) navštívilo informačné
kancelárie 9 481 návštevníkov. Najviac ich
zavítalo do Tatier vo februári (2 518) a najmenej v decembri (1 484). Najčastejšími
návštevníkmi boli Slováci, Česi, Poliaci,
Rusi, Nemci, Angličania či obyvatelia Pobaltských štátov.
kb

Športový víkend odštartuje boj o titul bežeckého kráľa a kráľovnej
City Trail odštartuje už túto sobotu sériu piatich rozmanitých behov Tatry v pohybe Prestige Tour, kde bežci zabojujú
o titul bežeckého kráľa a kráľovnej Tatier. Nasledujúci deň sa dievčatá môžu tešiť na obľúbený Kari Traa Urban tréning
pod dohľadom skúsených lektoriek, ktorý sa v čase od 10.00 do 12.00 hodiny uskutoční prvý raz v Starom Smokovci.
Nedeľný celosvetový charitatívny beh Wings for Life nebude o lámaní rekordov, ale o pomoci tým, ktorí behať nemôžu...
Sobotňajší beh uličkami
Starého Smokovca odštartuje
5. ročník bežeckých podujatí
zo série Tatry v pohybe – Prestige Tour. Séria behov preverí
všestrannosť bežcov a nordic
walkerov na tratiach rôznej
dĺžky i náročnosti. Okrem
športového zážitku každý
účastník získa jedinečnú
medailu z novej zberateľskej
kolekcie. Po úvodnom behu
budú nasledovať Night Run
na Štrbskom Plese (14. júna),
Malý štrbský maratón (14.
júla), Memoriál Jána Stilla
(20. júla) a záverečný Podtatranský polmaratón (1. septembra). „City Trail je úvodným podujatím série behov,
ktoré vyvrcholia 1. septembra
Podtatranským
polmaratónom. Po poslednom zo série
behov sa dozvieme mená celkových víťazov – bežeckého
kráľa a kráľovnej Tatier, ktorí
okrem titulu získajú aj úžasné športové hodinky Garmin.
Bodujú sa 4 najlepšie behy,
takže ak sa niekto nezúčastní
celej série, má šancu na výhru.
Súčasťou športového víkendu
sú akcie zamerané na pohyb,
šport a zdravý životný štýl, ako
aj na podporu a pomoc tým,
ktorí behať nemôžu. V nedeľu

sa uskutoční Kari Traa Urban
tréning pre ženy, po ktorom
bude nasledovať App Run Vysoké Tatry v rámci celosvetového behu Wings for Life World Run. Tento beh sa uskutoční
v rovnakom čase na viac ako
300 miestach sveta. Celá výška štartovného ide na výskum
poranení miechy. V Tatrách
sme na rozdiel od veľkých
miest kapacitne limitovaní.
Účastnícky limit sme kompletne naplnili a vyzbieralo sa už
vyše 1 800 eur – čo je viac ako
vo veľkých mestách! Okrem
Tatier sa na Slovensku pobeží v Bratislave, Piešťanoch,
Nitre a Žiline. Je úžasné, ako
sme motivovali ľudí, že v Tatrách je aj napriek nižšej účasti
podpora pre tento beh omnoho vyššia. Sme veľmi radi, že
vďaka participatívnemu rozpočtu mesta Vysoké Tatry sme
mohli beh skvalitniť. Vďaka
finančnej podpore pripravíme
pre bežcov darčeky, občerstvenie a celkovo vyššiu úroveň
behu, ako bola minulého roku
na jeho tatranskej premiére,“
zhodnotila Viera Halásová
z organizačného tímu pretekov. Pretekov, ktoré spoja
milióny bežcov na celom svete pre pomoc druhým. Beh

Wings for Life je špeciálny
aj tým, že sa nebeží do cieľa,
ale cieľová čiara dobieha súťažiacich. Pri klasickom behu
je pohyblivou cieľovou čiarou
„stíhacie auto“, App Run sa
beží za pomoci moderných
technológii – bežcov dobieha
virtuálne auto, ktoré sa spustí
30 minút po štarte a postupne zvyšuje rýchlosť, až kým
nedobehne všetkých pretekárov. Stiahnutá aplikácia bude
účastníkom App Runu po-

skytovať informácie o polohe tohto auta i o prebehnutej
vzdialenosti. Najdlhšia vzdialenosť, ktorú bežec prebehol,
kým ho stíhacie auto dobehlo, bola 88,44 km. Na podujatí však nejde o lámanie rekordov, ale o dobrý pocit, že
svojou účasťou a zaplatením
štartovného či dobrovoľným
príspevkom pomohli tým,
ktorí sú z rôznych dôvodov
odkázaní na invalidný vozík
kb
a behať nemôžu. 

Dva zápasy – dve víťazstva
Muži z FK Vysoké Tatry odohrali dva zápasy V. Podtatranskej
ligy. Zvíťazili na domácej pôde i v hosťujúcej Kluknave.
Uplynulý týždeň odohrali zápas na futbalovom štadióne v Kluknave. Hráčov
z Telovýchovnej jednoty FC Kluknava
prišlo podporiť zhruba 100 divákov. Aj napriek silnej podpore sa lepšie darilo hosťom z FK Vysoké Tatry. O víťazovi zápasu
rozhodol Matej Ferenčák, keď v 51. minúte
jediným gólom zápasu zabezpečil našim futbalistom
víťazstvo. V nedeľu Tatranci opäť zvíťazili na domácej
pôde – na ihrisku v Tatranskej Lomnici. Rastislav Barabas z FK Vysoké Tatry skóroval v 23. a 48. minúte.
Tretí gól zápasu v prospech domácich pripísal v pokutovom kope Marián Šingliar. Hosťom z TJ Dunajec
Spišská Stará Ves sa nepodarilo streliť jediný gól.
 kb
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Na skok znovu do detstva
Podtatranské múzeum ponúka svojim návštevníkom nevšednú výstavu. Čaro detstva – tak znie názov expozície, ktorá poteší všetky
vekové kategórie. Do konca septembra tohto roku sa malí môžu
potešiť z nepoznaných hračiek, veľkí azda prežijú chvíľku nostalgie
a nechajú sa opantať spomienkami na vlastné detské roky.
Kedysi hračky neboli natoľko
dostupné, ako sú dnes, keď je ich
ponuka obrovská. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo majú
celkom iné čaro ako tie súčasné.
Svoje o tom vie Alica Tokarčíková, ktorá sa venuje zberateľstvu
už od mala, no starožitné hračky
zbiera vyše osem rokov (má ich
viac ako 450 kusov). Najstaršia
hračka v jej zbierke pochádza
z roku 1910, ide o plyšového psíka. Vo svojej zbierke má
okrem iného aj porcelánové a krojované bábiky
či plyšové medvedíky
z rôznych kútov sveta,
z ktorých mnohé sú aktuálne vystavené v popradskom múzeu.
Za zmienku stojí
tiež skutočnosť,
že je držiteľkou
šiestich certifi-

kovaných rekordov zapísaných
v Knihe slovenských rekordov
a takisto nositeľkou titulu „top
zberateľka Slovenska“. Pravdou
je, že v minulosti sa hračky nevyrábali na kvantá, preto niektoré
zberateľské kúsky ich milovníci
zháňajú len veľmi ťažko a tým
stúpa aj ich hodnota. Okrem hračiek A. Tokarčíková zhromažďuje
aj háčkované dečky, obrusy, vyšívané vreckovky, tapisérie i gobelínové obrazy. Súčasťou výstavy
je tiež detský kútik, kde sa najmenší návštevníci môžu aspoň
mp
na chvíľku pohrať.
K unikátom zbierky patrí táto myš z obdobia
2. svetovej vojny. Jej vnútro tvorí valcovitý
korpus, do ktorého židovské rodiny
pred odvlečením do koncentračných táborov ukrývali rodinné
bohatstvo (zlato, drahé
kamene...), ktoré zasypali
pieskom. Myš s pokladom
dali do rúk deťom, a tak ho
zachránili pred nemeckými vojakmi.
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Skúška zručnosti a dospelosti
Štvrtáci zo Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci ihneď po Veľkej noci absolvovali praktické maturitné skúšky.
Maturanti nesklamali a počas troch dní ukázali skutočné
umenie, ktorému sa priučili od skvelých učiteľov – majstrov
odbornej výchovy. Chuti i oku lahodiace jedlá sa podávali
na sene či kameňoch a nechýbala ani milá obsluha v krojoch.

K praktickým záverečným skúškam pristúpilo 24 žiakov
4. ročníka – 12 kuchárov a 12 čašníkov a servírok. „Žiaci si
dva týždne pred maturitou vylosovali základnú ingredienciu –
mäso, z ktorého mali vo dvojiciach komponovať slávnostné menu
v zmysle gastronomických pravidiel: aby sa neopakovali suroviny
v polievke a hlavnom chode a podobne. Spolupracovali s čašníkmi, ktorí vytvorili slávnostnú tabulu na danú tému prestierania, odvíjajúcu sa od pripravovaného jedla (napr. poľovnícky
štýl). Čašníci pripravili funkčnú tabulu pre hostí a nefunkčnú –
ukážkovú na vlastnú tému. Pri jedle sa hodnotila nielen chuť,
ale aj kreativita, tvorivosť, využitie moderných trendov, molekulárnej kuchyne,“ opísal priebeh maturitných skúšok hlavný
majster Pavol Hudaček.
Štvrtáci majú pred sebou ústne maturity zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných
predmetov, ktoré sa uskutočnia
koncom mája. No dovtedy ich čakajú ešte zaujímavé gastronomické ukážky a súťaže, ako napríklad
kurz prípravy čokolády a výroba
praliniek, ako aj účasť na jarnej
gastronomickej výstave na Štrbskom Plese, ktorej súčasťou bude
súťaž Tatranský kuchár. kb
Počas praktických maturít sa varilo,
obsluhovalo v krojoch a servírovalo
výborné jedlo, ktoré okrem skvelej chuti
očarilo aj výzorom. Archív SOŠ

O s l av y V e ľ k e j n o c i v lo m n i c k e j š k o l e
V stredu 17. apríla v dopoludňajších
hodinách sa v priestoroch ZŠ Tatranská
Lomnica uskutočnil Veľkonočný jarmok, na ktorom malí šikovníci prezentovali svoje výtvory. A bolo z čoho vy-

berať! V ponuke boli rôznorodé ozdoby,
medovníky či iné sladké aj slané dobroty, nechýbali zdobené veľkonočné vajíčka a ďalšie dekorácie s veľkonočnými
motívmi (z dreva, papiera, prírodných

materiálov). Deti opäť ukázali, že sú šikovné, zručné a plné nápadov, čím potešili všetkých, ktorí na jarmok do školy
zavítali. 
ZŠ Tatranská Lomnica
mp
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Aktuality z kultúry a športu
Návštevníci Tatier ako aj domáci obyvatelia majú za sebou ďalšie
bohaté kultúrne podujatie 1. máj vo Vysokých Tatrách. Nechýbal
na ňom zábavný program pre všetky vekové kategórie, hudba
rôznych žánrov, tanec či defilé socialistických automobilov.
Urobili sme
byrokraciu, ktorá nám takisto
Po skončení Tatranskej ukrojila z času, a to na Štátnu
literárnej jari sa pracovní- štatistiku Ministerstva kultúry
ci oddelenia kultúry a športu SR, čo je naša každoročná po(OKaŠ) museli s plnou vervou vinnosť,“ doplnil Bendík.
vrhnúť na prípravu akcie 1. máj
vo Vysokých Tatrách, ktorá Potešilo nás
Po viacerých náročných
patrí medzi najzložitejšie a najnáročnejšie akcie spomedzi rokovaniach sa mestu napovšetkých počas celého kalen- kon podarilo uzatvoriť zmluvu
dárneho roka. „Ani trojdňový o spolupráci s Kúpeľmi Nový
program otvorenia letnej sezóny Smokovec, a. s., na organizonám možno nedá až tak zabrať vanie programov Tatranského
ako práve 1. máj. Dôvodom je kultúrneho leta. Smokovčania
obrovské množstvo účinkujú- sa teda môžu tešiť na zaujímavé
cich – len tých je 250, nemálo a divácky príťažlivé akcie, ktoré
predajcov a potom je tam ďalšie sa chystajú počas leta.
OKaŠ zároveň vynovilo
množstvo ľudí, ktorí sa zapájajú
do sprievodu – tých býva aj vyše Tatranskú športovú sieň slávy
troch stoviek,“ zdôraznil šéf o ďalšieho športového činovnítatranskej kultúry Ján Bendík. ka, za ktorého bol na slávnostCelodenné trvanie programov nom marcovom Galavečere
a všetko, čo súvisí s ich organi- vyhlásený Karol Suchánek in
záciou, si vyžuje značné množ- memoriam. Kým vtedy si pastvo času a energie. Ako dodal, mätnú plaketu prevzali jeho
práve tieto prípravné úlohy boli potomkovia, od uplynulých dní
náplňou práce všetkých pra- zdobí a dopĺňa Športovú sieň
covníkov OKaŠ za uplynulé dva slávy vo Vile Flóra aj veľký plastýždne. Okrem iného sa riešilo tový obraz s jeho podobizňou
parkovanie účinkujúcich a pre- a skráteným životopisom.
Keďže toto leto budú v aldajcov, dopravné záležitosti,
stany na prezliekanie, mobili- tánku v lomnickom parku
ár, lavice, ktoré sa požičiavajú, vystupovať skutočne významozvučenie či elektrocentrála, né kapely, nevyhnutná bola
aby nevypadla elektrika atď. aj úprava hľadiska, po ktorej je
Obrovské množstvo činností plnšie a kompaktnejšie. „Som
veľmi rád a vážim si promptz každého rožku trošku.
„Okrem toho sme sa bez- nú reakciu primátora mesta
odkladne museli vrhnúť aj na Jána Mokoša, ktorý zareagoval

na moju žiadosť a veci sa pohli správnym smerom. Ďakujem
tiež pracovníkom VPS, pánovi
Holíkovi a pánovi Ružbaskému
za to, že v krátkom časovom
horizonte zabezpečili devätnásť
nových lavíc napevno pribitých
do podlahy,“ uviedol Bendík.
Tie hľadisko rozšírili na celkový počet štyridsaťšesť lavíc, čiže
aktuálne má kapacitu od 140
do 180 ľudí na pevné sedenie.
Samozrejme, na veľké akcie
budú dodávané ďalšie mobilné lavice – ako to bolo aj na
1. mája.
Ďalšou dobrou správou
je, že v tejto chvíli má OKaŠ už
definitívne uzavreté Tatranské
letné kino. Jeho vedúci vyjadril svoje poďakovanie externej
dramaturgičke Dagmar Mod-

„Roztočíme to spolu!“
Tak znie heslo obľúbenej celonárodnej súťaže s názvom Do práce na bicykli.
Po predchádzajúcich piatich úspešných ročníkoch spustili organizátori aj tento rok
cyklokampaň, ktorá nielenže prispieva k zdraviu a lepšej fyzickej kondícii všetkých
tých, čo sa zapoja, ale spája sa s ňou nemenej dôležité ekologické posolstvo. Každý
v pedáloch najazdený kilometer totiž ušetrí naše ovzdušie od výfukových plynov.
Už o niekoľko dní sa slovenské cesty začnú
hemžiť cyklistami smerujúcimi do práce či
z práce. Do 18. apríla mali samosprávy možnosť prihlásiť sa do akcie, ktorú 1. marca už

tradične vyhlásilo Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. Následne sa do kampane
začali nahlasovať zamestnanci samospráv,
v ktorých majú trvalé bydlisko alebo do ktorých dochádzajú do zamestnania. Tatranská
samospráva bude mať v najväčšej cyklokampani aj tento rok svojich zástupcov, ktorí
budú rozdelení do dvoch tímov.
Bicyklovanie je v ostatných rokoch čoraz
populárnejšie, aj z toho dôvodu narastá
na Slovensku potreba budovania bezpečnej
infraštruktúry. Minulý ročník podujatia

lovej, ktorej sa podarilo cez distribučné spoločnosti zabezpečiť
mnoho filmových chuťoviek.
Vychutnať si ich budete môcť
vždy v piatok večer po zotmení v Parku Tatranská Lomnica,
a to od prvého letného piatka
5. júla do 30. augusta. Pripravená je pestrá zmes filmových
ťahákov ako napríklad Madam
slúžka z francúzskej produkcie, oskarový film Zrodila sa
hviezda či Bohemian Rapsody
a ďalšie. „Tešíme sa a veríme, že
aj vďaka hľadisku, kvalitnej dramaturgii a dúfajme že aj vďaka
priaznivému počasiu bude v letné piatkové večery altánok zaplnený návštevníkmi kina, tak ako
to bolo aj vlani,“ uzavrel Bendík. 
OkaŠ a mp


Do práce na bicykli bol doposiaľ rekordný: zapojilo sa doň vyše jedenásťtisíc ľudí
z 81 samospráv a ďalších takmer 1 400 firiem. Usporiadatelia sa nádejajú, že tohtoročný máj by mohol prekonať všetky očakávania a tieto čísla by mohli ešte o čosi
porásť.
Okrem pracujúcich sa do národnej kampane, zvyšujúcej povedomie obyvateľov
a účastníkov cestnej premávky o výhodách
a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote, môžu zapojiť tiež študenti stredných a vysokých škôl. Ako uviedla
národná koordinátorka kampane Andrea
Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy
Banská Bystrica, cyklisti svojou účasťou
zabojujú aj o atraktívne ceny a podporia
svoje samosprávy v súťaži o cyklostojiská
s verejnými cyklopumpami pre päť najakmp
tívnejších. 
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Tipy z tatranskej

knižnice

Stewner, Tanya: Alea,
dievča mora: Sila prílivu

V rámci pestrého programu sú pripravené ukážky lesníckeho výskumu, vplyvu klimatickej zmeny na lesy,
botanického výskumu, spoznávania tatranských
rastlín, zoologického výskumu a preparácie živočíchov, hmyzích škodcov, zarybňovania tatranských
potokov, hornín a minerálov Tatier atď.
Tešiť sa môžete aj na stavanie mája v sprievode hudby, vystúpenie žiakov a učiteľov Základnej umeleckej
školy v Tatranskej Lomnici či náučnú prednášku horských záchranárov (THS – DZ).

Spolupráca polícií oblieka
Pred desiatimi rokmi, z iniciatívy tatranskej Mestskej polície, vznikala spolupráca mestských a štátnych policajtov v regióne darovaním krvi. Ďalším ich spoločným humánnym
činom je adresná zbierka šatstva na charitu.
V meste Vysoké Tatry vznikla tradícia
adresného recyklovania nepotrebností niekedy v období veternej kalamity,
keď do terénu prišli nezištne pomôcť
s odpratávaním lesných zvyškov klienti
podhorského Inštitútu Krista Veľkňaza,
ktorí do nevľúdnych zimných podmienok neboli obutí a odetí. Tatranci, pozorujúci ich z oblokov, postupne vybiehali
priodieť ich tým, čo doma prebývalo.
Prvé roky organizovaného jesenného
upratovania z Tatier putovalo niekoľko
nákladiakov, okrem textilu a nábytku, aj s použiteľnými, no vyradenými domácimi spotrebičmi
a posteľnou bielizňou – do Žakoviec. Domáci si
na príležitosť prelustrovať šatníky zvykli. Mestskí
policajti organizovaním zbierok, každoročne sa
vyzbiera zhruba päť ton, predchádzajú možnému
vzniku čiernych skládok a veci dostanú šancu ešte
prakticky poslúžiť. „Po výborných ohlasoch, s ktorými sme sa stretli, a keďže stále je dosť ľudí, ktorí

OBCHODNÉ VEREJNÉ

sa ocitnú v núdzi a túto pomoc vítajú,
sme sa podujali nečakať do jesene, ale
zbierku v Tatrách organizujeme už teraz
koncom apríla,“ približuje zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák, z iniciatívy
ktorého sa recyklovať prebytočný textil
z domácností darí šestnásty rok. Po Žakovciach, Sociálnom družstve Diakonie
Broumov v královohradeckom kraji,
či oravskej neziskovke Pomocný anjel,
kde ženy z textilu našili erárnu bielizeň
do slovenských nemocníc, poputuje šatstvo ľuďom v ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii. „Práve spoluprácou so štátnymi policajtmi, ktorí
majú takéto prípady zmapované, sa už časť textílií
podarilo umiestniť do rodiny, ktorá požiarom prišla
nielen o strechu nad hlavou, ale ocitla sa vplyvom
prírodného živlu s malými deťmi v bezvýchodiskovej
situácii,“ konkretizuje Štefaňák neoceniteľnú úlohu a tým aj sociálny rozmer tatranskej zbierky. „Tí
ľudia sa nechtiac dostali do problémov, ktoré nemali
ako ovplyvniť, no Tatranci im
týmto veľmi pomohli, a to je nádSÚŤAŽE
herné.“
stefa

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 157/2019 na nájom nebytových priestorov Obvodné zdravotné
stredisko Štrbské Pleso. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk,
alebo na tel. čísle 052/4780436.
Nebytové priestory Nový Smokovec 50
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 158/2019 na nájom nebytových priestorov v bytovom dome
Nový Smokovec 50. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo
na tel. čísle 052/4780436.
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Inzercia
Predám kvalitný leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku 3 €/m2,
zrubový obklad – polguľatý, hranový aj dlážku na podlahy. T. č.: 0908
234 866, www.drevozrubyobklady.sk.
Starší pán so záujmom o prírodné krásy hľadá podnájom alebo kúpi
menší byt v Tatrách, Poprade a okolí. T. č.: 0944 287670.
Zariadenie pre seniorov Dolný
Smokovec hľadá zamestnancov na pozície: opatrovateľ/-ka, inštruktor/-ka
sociálnej rehabilitácie, upratovač/-ka.
Tel. kontakt: 0948 258 268.
Predám lacno konferenčné stolíky,
posteľ z masívneho dreva (90 x 200
cm), nočný stolík, skrinky (2ks), 6 stoličiek a dlhý stôl z masívneho dreva.
Darujem látkovú skriňu. 0907 086 135

Dobrodružstvá,
výnimočné
priateľstvá a tajomstvá ukryté
v hlbinách mora! Posádka Alfa
Cru uniká pred krutým doktorom
Orionom. Alea pozná jeho strašné tajomstvo a vie, že jej nedovolí
len tak ujsť. Cestu im však komplikuje nielen on, ale aj únik ropy
do mora. Podarí sa jej spolu s Morskými rytiermi zabrániť ekologickej katastrofe? Stretne sa konečne
so svojou mamou a ďalšími morskými deťmi? Štvrtá časť veľkolepého príbehu o Alei, dievčati mora.

Kubašáková, Zuzana:
Víla zo šatôčky a iné rozprávky

Druhá knižka rozprávok pre malých aj veľkých je voľným pokračovaním úspešnej knižky Škriatok
v pyžamku. Prevedie vás svetom
každodenných detských situácií
v 13 nových rozprávkach.
Riley, Alexa: Navždy spolu

Jordan Chen je uzavretý muž,
nerád na seba upozorňuje. Dozerá
na bezpečnosť v technologickom
oddelení spoločnosti Osbourne,
má železné zovretie a tvrdú ruku.
V práci sa s nikým príliš nekontaktuje, až kým nestretne krásnu Jay.
Odvtedy sa mu jeho samotársky
život zrazu nezdá taký dokonalý.
Potrebuje viac. Potrebuje ju.
Belsham, Alison: Zlodej tetovaní

Keď počas tetovacieho veľtrhu v anglickom Brightone objaví
miestna tetovačka Marni Mullinsová zvláštne znetvorenú mŕtvolu,
celé mesto ochromí strach. Podľa
všetkého tu vyčíňa sériový vrah,
ktorý zaživa vyrezáva umelecké
diela z tiel obetí.
Klein, Mila: Podozrivo dokonalý

Nová februárová evitovka Mily
Klein je o mladej emancipovanej tridsiatničke, ktorej zdanlivo
nudný právnický život skríži pán
DOKONALÝ. Simona, čerstvo
rozvedená právnička, je nezávislá,
bezdetná a čaká na lásku svojho
života...
Mitchell, Caroline: Tichá obeť

Emma je milujúca manželka,
oddaná matka... a páchateľka neúmyselnej vraždy. Celé roky skrýva mŕtvolu učiteľa Luka, ktorý ju
zviedol, keď bola v tínedžerskom
veku, neistá a dôverčivá. Toto tajomstvo by možno zostalo pochované, keby jej súčasný život bol
menej dokonalý.
Z. Štefaňáková
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

15:00 h

Vernisáž výstavy. Súčasné a historické pohľady
na rovnaké miesta v Tatrách. Dobové fotograﬁe
zo zbierok J. Gašpara a O. Jalčovika. Súčasné fotograﬁe
od V. Barana. V sprievodnom programe premietanie
dokumentárneho ﬁlmu „Rúfus“ r. 2011, námet a réžia:
V. Baran. a prednes básní Žoﬁe Fridrichovej.

12

16:30 h

ŠTVRTOK

2

TATRY VČERA A DNES

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

NEDEĽA

2.5. - 15.5. 2019

PROGRAMY

Vstup voľný

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

5

od 13:00 h

NEDEĽA

Vstup pre divákov
voľný

12

Vstupné
dobrovoľné

Organizátor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry,
+421 52 4425 174, www.rkctatry.sk

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

CITY TRAIL
celý
mesiac
09:00-18:00

KARI TRAA URBAN TRAINING

Starý Smokovec

Spoločný 120 minútový tréning pre ženy pod vedením
skúsených lektoriek.
Organizátor: Active Point , info@activepoint.sk,
www.urbantraining.sk

WINGS FOR LIFE WORLD RUN
APP RUN VYSOKÉ TATRY

Starý Smokovec

Charitatívny beh pre tých, ktorí behať nemôžu. Podujatie
je súčasťou celosvetového podujatia Wings for life world
Run, ktoré štartuje v desiatkach krajín po celom svete
v rovnaký deň a hodinu. Celé štartovné poputuje
na výskum poranení miechy.

FARSKÝ TURNAJ

Nový Smokovec - rímskokatolícka fara

Turnaj v stolnom tenise v príjemnom prostredí.

Organizátor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry,
+421 52 4425 174, www.rkctatry.sk

Vstupné: 6 €-9 €

Organizátori: Sport Tatry o.z., Mesto Vysoké Tatry,
OOCR Región Vysoké Tatry,www.sporttatry.sk/sk/citytrail,
www.sporttatry.sk, sport@sporttatry.sk

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

architektonických štúdií
s nápadmi na skvalitnenie
verejných priestranstiev
vo Vysokých Tatrách.

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

Starý Smokovec

5. ročník bežeckej série Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR.
Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný program pre deti
aj dospelých.

Organizátori: Sport Tatry o.z., Mesto Vysoké Tatry,
www.wingsforlifeworldrun.com

13:00 h

NEDEĽA

Vstup pre divákov
voľný

Nový Smokovec - kostol sv. Petra a Pavla

Sakrálny koncert mužského speváckeho zboru z Trnavy.

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

zo zbierok Tatranskej galérie.

celý
mesiac
Ut.-Pi.: 09:00-16:00
So: 09:00-15:00

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

5

10:00-12:00 h

NEDEĽA

Vstup pre divákov
voľný

BRADLAN

celý
mesiac

celý
mesiac
09:00-18:00

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava ľudových výrobcov Eduarda Hupku (tokárstvo),
Dagmar Kocianovej (ručné pletenie z vlny) a
Miloty Schusterovej (maľba na sklo).
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

Vstupné: 7 €

4

od 10:00 h

SOBOTA

ŠPORT

Organizátor: Úľuv, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

Vstupné: 0,50 € - 2 €

Vstup voľný

Vstupné
dobrovoľné

Sprievodné podujatie k výstave Majstri ľudovej
umeleckej výroby za rok 2018. Techniku predvedie
jeden z vystavujúcich majstrov Eduard Hupka.

Majstrovský zapas 21. kola 5. futbalovej ligy.

Starý Smokovec

okrem pondelkov

po sv. omši
o 10:00 h

NEDEĽA

Vstup voľný

12:00-14:00 h

SOBOTA

11

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

VBÍJANIE KOVU DO DREVA

Tatranská Lomnica - Galéria Úľuv

FK VYSOKÉ TATRY - FK VEĽKÁ
LOMNICA

VÝSTAVY

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

12

KALENDÁR
PODUJATÍ

GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Tatranská Lomnica - bývalá práčovňa
Množstvo hier a atrakcií na jednom mieste.
Organizátor: Dobrá Hračka, +421 911 544 217,
info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

