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Ekologická doprava = lepšia budúcnosť Tatier
Tatranská Lomnica – Spoločnosť Tatry mountain resort
(TMR) zvolala posledný februárový štvrtok v jednom zo svojich hotelov odborné fórum s názvom „Ekologická doprava
= lepšia budúcnosť Tatier.“ Hlavnou témou medzinárodnej
konferencie bolo riešenie otázok dopravnej situácie vo Vysokých Tatrách so zameraním na ekológiu, čo by chceli
docieliť lanovkovým prepojením dvoch stredísk.
Konferenciu s medzinárodnou účasťou viedol Gregor Mareš. Šiesti odborníci z oblasti
riadenia a prevádzkovania stredísk cestovného ruchu predložili výzvy a možné riešenia
skvalitnenia dopravy so zameraním na vybudovanie lanovky
medzi Hrebienkom a Skalnatým plesom. Ako prvý vystúpil
Vladimír Synek, konzultant
a zakladateľ Ministerstva šťastia, s.r.o. Vo svojej prezentácii
predstavil výsledky výskumov
o vzťahu Slovákov k životnému
prostrediu, k Slovensku a k Tatrám. Z výsledkov bolo zrejmé,
že súčasný vzťah k prírode je
viac ekonomický ako ekologický
a väčšina oslovených predpokladá, že stav životného prostredia
sa bude naďalej zhoršovať. „Aj
napriek tomu, že ľudia stratili hlbší vzťah k prírode, až 67
% opýtaných sa ľahko nadchne
krásami prírody. Je z toho zrejmé, že medzi ekológiou a šťastím existuje vzťah, zatiaľ čo

medzi ekonomikou a šťastím
neexistuje žiadna závislosť. Reprezentatívna vzorka, ktorá sa
výskumov zúčastnila, považuje
prírodu za to najlepšie, na čo sú
na Slovensku najviac hrdí. Podľa
neho HDP (hrubý domáci produkt) meria všetko, okrem toho,
čo je pre život dôležité. Preň je
dôležité šťastie, nie ekonomické ukazovatele,“ povedal Synek. Nasledovali prejavy troch
zahraničných prednášajúcich
zo Švajčiarska. Bývalý starosta
švajčiarskeho mesta Zermatt,
Christoph Bürgin, predstavil toto stredisko, ktoré sa pýši
titulom trvalo najudržateľnejšieho strediska na svete. Ako
povedal, „Zermatt je jedinečné
stredisko, neporovnateľné s inými strediskami. Nachádzajú sa
tam veľmi vysoké hory, takmer
400 kilometrov zjazdoviek a zároveň je jedným z najekologickejších, trvalo udržateľných stredísk
na svete. Tento model je skvelý,
avšak neviem, či je vhodný aj pre

Národná kultúrna pamiatka Encián pri Skalnatom plese
sa dočká ďalšej rekonštrukcie. Foto: kb (Viac na str. 5)

iné strediská, napríklad pre Tatry. Trvalo udržateľný rozvoj je
pre nás veľmi dôležitý. Ide najmä
o to, aby sme dobre vychádzali
s prírodou a nespôsobovali jej
problémy, pretože ona je na prvom mieste. Nik s ňou nedokáže
vychádzať lepšie ako ľudia, ktorí sa tu narodili. Prvá železnica
do Zermattu bola vybudovaná
v roku 1891. Vtedajší predstavitelia zaviedli v roku 1961 zákaz
vjazdu motorovým vozidlám
do mesta. Tento významný krok
sa spočiatku javil ako problém,
avšak dnes turisti bez problému
odstavia auto sedem kilometrov
od Zermattu a pokračujú vlakom, elektrobusom, elektrotaxíkom, alebo často sa aj prejdú. Je
to úžasné pre ľudí z miest, ktorí
sú zvyknutí na hluk a zrazu tu
majú úplne ticho.“ Ďalším strediskom, ktoré predstavil Eric
Balet, riaditeľ pre business
development, bolo Verbier.
„Stredisko navštívia vďaka 410
kilometrom zjazdoviek ročne
viac ako dva milióny lyžiarov.
Keďže ulice neboli schopné uniesť
narastajúci nápor áut, zamerali sme sa najmä na vlakovú
dopravu. K lanovke vlakom privezieme viac ako 4 000 osôb.
Priamo v stredisku sa nachádza
len zopár parkovacích miest, čím

sme chceli docieliť čo najmenší,
až nulový počet áut vo Verbier.
Lanovka v uliciach slúži ako kyvadlová doprava, vleky sú prepojené na vlaky a električky. Vďaka
tomuto modelu nastáva úspora
pohonných látok a klesá obsah
kysličníka uhličitého v ovzduší.
Lanovky sú u nás vo vyššej nadmorskej výške, v uliciach prekonávajú vzdialenosť viac ako 15
kilometrov. Je to teda iná situácia
ako tu. Pozitívom však je, že vytvárajú protipožiarnu líniu a ich
výstavba vyžadovala menší výrub stromov ako cesta, ktorá by
na rovnakej vzdialenosti zabrala
330-krát väčší priestor. Prepojenie lanovkou bolo pre nás výhodnejšie ako budovať železnicu.“
O tom, čo prinieslo prepojenie
dvoch stredísk – Arosa a Lenzerheide v roku 2014, predniesol
Peter Engler, riaditeľ strediska
Lenzerheide. „Do strediska
Arosa chodí 30-tisíc hostí denne.
Nátlak na územie si vyžadoval
prepojenie s ďalšou oblasťou. Referendum o jej plánovaní v osade
však dopadlo neúspešne – obyvatelia tento zámer zamietli.
Až po troch rokoch konzultácii
s odborníkmi z ochranárskych
organizácii a obyvateľmi sa nám
podarilo tento projekt presadiť.
(pokračovanie na str. 2)

Renáta Karamanová a Štefan Kopčík na zimných paralympijských hrách v Nagane 1998. Dvadsať rokov od senzačných úspechov zrakovo znevýhodnených lyžiarov.
(Viac na str.13) 
Foto: Archív G. Jamnický
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videli sme
Slovenská pošta v Dolnom Smokovci od 1. marca 2018 mení otváracie hodiny pre verejnosť. Pošta
bude obyvateľom k dispozícií už
od 07. 15 hod. v každý pracovný
deň. V stredu v čase od 07. 15 do
09. 15 hod. a popoludní od 12. 15
do 17. 00 hod.
Putovanie za históriou Štrbského plesa sa uskutoční 24. marca
o 10.00 hod. Kultúrno-turistická
prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach Štrbského plesa s profesionálnym turistickým
sprievodcom trvá približne 2,5
hodiny. Miesto stretnutia – nástupištia TEŽ a OŽ. Prechádzka končí
na Námestí MS 1970 pri hoteli FIS.
Organizátori+ kontakt: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Agentúra Vietor tatranský:
+421949202493. Vstupné: 2,99 €
na mieste, 1,99 € v predpredaji Tatranská informačná kancelária.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupnilo 6. marca
v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri
svojho remesla I.Návštevníkom
predstaví tvorbu prvých troch talentovaných výrobcov, ktorí získali
titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2017. Ladislav Jurovatý
ml., Ján Fotta a Milan Stieranka
sú skutočnými majstrami svojho
remesla v umeleckom drotárstve,
spracovaní gúb a drevorezbe. Výstava potrvá do 27. júna 2018.
Svetový deň obličiek, 13. marca je venovaný ženám. Pri príležitosti tejto udalosti pripravilo
dialyzačné stredisko v Kežmarku
pre záujemcov možnosť absolvovať
preventívne vyšetrenie močových
ciest. Vedúca lekárka K. Javorská
na tlačovej konferencii upozornila
na dôležitosť osvety, vzdelávania
laickej verejnosti a prevenciu. Záujemcovia môžu absolvovať vyšetrenie počas Medzinárodného dňa
žien, 8. marca od 8. 00 do 15. 00
hodiny v Kežmarku.
Železničná spoločnosť Slovensko plánuje výmenu vozňov Ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské
Pleso. Nové vysúťažené vozne budú
premávať aj na tratiach Tatranských elektrických železníc na trati
Štrbské Pleso - Starý Smokovec Poprad/Tatranská Lomnica. Podľa
slov hovorcu železníc T. Kováča,
ktorý v rozhovore pre Podtatranské noviny uviedol, že: „V letnej
turistickej sezóne sa občas vyskytnú kapacitné problémy. Ide najmä
o prípady, kedy nie je možné zabez(pokračovanie na str. 4)

Spravodajstvo / Na aktuálnu tému

Ekologická doprava = lepšia budúcnosť Tatier
(dokončenie zo str. 1)

Kyvadlová lanovka bez podpier
je len prepájacia – v jej okolí nemohli vzniknúť zjazdovky. Prístup k nej zabezpečuje bezplatná
verejná doprava od záchytného
parkoviska. Príjazdová cesta
údolím, ktorú odľahčila lanovka, má dĺžku 300 kilometrov.“
Lanovkové prepojenie s napojením na hromadnú dopravu
prilákalo o 10 % viac návštevníkov a zredukovalo individuálnu
dopravu.
Spoločnosť TMR je jednou
z najväčších spoločností v oblasti cestovného ruchu v strednej Európe. V roku 2006 začali
budovať „Novú éru Tatier.“
V súčasnosti sa zameriavajú
na otázky budúcnosti a ekológie. Počas sezóny sa všetky
parkoviská zaplnili už pred 9.00
hodinou, ďalších 500 áut už nemalo miesto na zaparkovanie.
Preto si dali za cieľ rozvoj Smokovcov a ich následné prepojenie s Tatranskou Lomnicou.
Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TMR, predstavil víziu lanovkového prepojenia stredísk Starý
Smokovec a Tatranská Lomnica, ako jedného z ekologických riešení dopravy v Tatrách.
Chcel by takto podporiť rozvoj
Smokovcov a odľahčiť automobilovú dopravu medzi spomínanými strediskami. „Lanovka
by znížila dopravnú záťaž medzi
Tatranskou Lomnicou a Starým
Smokovcom. Domáci by sa ľahšie
dostali na podujatia ako napríklad Tatry Ice Masters na Hrebienku, pričom nebudú mať

Citlivé riešenie

problém s parkovaním. Výhodou
lanovky bude použitie modernej 3S technológie, vďaka ktorej
by na úseku medzi Hrebienkom
a Skalnatým plesom premávala
lanovka len na troch podperách,
pričom nebude potrebný väčší
výrub stromov ako 10x10 metrov v okolí stožiarov.“ Čiastkové
výsledky z dopravnej analýzy medzi tatranskými obcami
predniesol Rastislav Cenký,
riaditeľ Inštitútu pre dopravu
a hospodárstvo. „Výsledky nie
sú ešte finálne, no narastajúci turizmus je závažným problémom.
Okrem toho, súčasným trendom
je aj pokles obsadenosti osobných áut. Čoraz viac áut má len
jedného pasažiera. Budovanie
parkovísk nie je riešením, práve
naopak - motivuje návštevníkov
použiť auto. V minulom režime
platil zákaz vjazdu áut do tatranských osád, avšak stretol sa
s nepochopením. V Švajčiarsku
takýto model funguje, takže je to
asi o mentalite a prístupe. Žiaľ,
riešenie dopravnej situácie neposkytla samospráva, ale súkromníci, ktorí sa pochopiteľne zamerali na vlastné ciele. Ľudí treba
správne motivovať, aby vymenili
komfort v aute za hromadnú
dopravu, ktorej potenciál je nevyužitý.“ Problém vidí napríklad v nevhodnom cestovnom
poriadku, ktorý odradí ľudí použiť verejnú dopravu, hoci železničná sieť v Tatrách je naozaj
kvalitná. Jana Piteková z Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku, Katedry manažmentu v Poprade,
porozprávala o jedinečnosti

Nedá mi, aby som nereagoval na prezentáciu „citlivého“ riešenia dopravy v Tatrách vybudovaním
lanovky z Hrebienka na Skalnaté pleso. Postavenie
lanovky nemôže vyriešiť problém dopravy medzi
Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom, lebo
ten nie je v priepustnosti cesty, ale v kapacite parkovísk a schopnosti pracovníkov parkovísk auto čo
najrýchlejšie prijať a umiestniť. Je to iba zámienka.
Lanovka tento stav ešte zhorší najmä už v „zapchatom“ Hrebienku. A citlivé umiestnenie lanovky
do priestoru národného parku? Je to niečo podobné
ako keď niekto niekomu povie, že ho citlivo nakope
do zadku. Prosím Vás, prestaňte už spriemyselňovať
Vysoké Tatry. Ich príťažlivosť a krása je v pôvodnosti
a nedotknuteľnosti. Nedovoľme developerom zničiť
v Tatrách ešte aj to čo nezničil lykožrút. Zdá sa, že
snaha o „spriemyselňovanie“ a meškanie zonácie
Tatier má priamu súvislosť, ba dokonca je to riadený
proces. 
Peter Petras, chatár z Rainerovej útulne

Vysokých Tatier ako európskej
destinácie cestovného ruchu.
Jozef Hrobák zo Slovenskej
obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK), Prešovskej
regionálnej komory, predniesol návrh železničného tunela
popod Tatry. Tento viac ako
100-ročný zámer by mal prispieť k rozvoju slovenských
a poľských Tatier. „Cestné prepojenie slovenskej a poľskej strany
Tatier je dlhé desiatky kilometrov. Najkratší tunelový variant
zo Štrbského Plesa do Zakopaného meria len 10 až 15 kilometrov, verzia zo Smokovcov by
mala do 25 kilometrov.“
Diskutujúca z organizácie
WWF (World Wildlife Fund
- Svetový fond na ochranu prírody) položila otázku týkajúcu
sa únosnosti územia a ochrany
prírody. Lokalita, ktorou má lanovka viesť, sa nachádza v piatom, najvyššou stupni ochrany.
Zaujímalo ju, či sa aj švajčiarske strediská nachádzajú v národných parkoch. Odpoveď
bola zrejmá: „Naše strediská sa
nachádzajú mimo chránených
oblastí a národných parkov.
V okolí stredísk sú zóny ochrany prírody, avšak v nich máme
zakázané akékoľvek aktivity
spojené s budovaním stredísk
cestovného ruchu. Zaviazali sme
sa v ProNature, že tam nikdy nič
nepostavíme. Roky sme hľadali
riešenia, ktoré by boli čo najvhodnejšie pre prírodu a obyvateľov,“ uviedol bývalý starosta
obce Zermatt, ktorý dodal, že
je rád, že majú aj nezastavané
oblasti. 
(kb)

Stanovisko Štátnych lesov
TANAP-u k výstavbe lanovky
Hrebienok - Skalnaté pleso,
resp. Štart a budovaniu ďalších
zjazdoviek v lokalite Smokovce
Doterajšie skúsenosti nám potvrdzujú, že
s každou ďalšou atraktivitou stúpa aj záujem
návštevníkov o územie, a teda dá sa očakávať, že podobný efekt prinesie aj prepojenie
stredísk Smokovce a Tatranská Lomnica prostredníctvom lanovky. Do úvahy treba brať
aj únosnosť vysokohorského prostredia, avšak
na všetky tieto otázky by malo dať odpoveď
tzv. EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, orgány životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR, keďže lokalita, kadiaľ
by mala viesť lanovka, sa nachádza v 5. stupni
ochrany prírody.
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Dotácie na šport a kultúru
sú rozdelené
STARÝ SMOKOVEC – Začiatok zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) Vysoké Tatry zo štvrtka 22. februára zvolaného
na podnet primátora mesta Jána Mokoša patrilo kontrolnej
činnosti a jej vyhodnocovaniu, riešeniu projektu mesta o ďalšej
činnosti polikliniky, výstavbe nájomných bytov v Tatranskej Lomnici či spolupráci na zostavení nového grafikonu s lepšou nadväznosťou spojov. Žiadosti o poskytnutie dotácií, správa o činnosti
mestskej polície za uplynulý rok a rozhodnutie o udelení Ceny
mesta za celoživotné dielo nominovanej Marte Šímovej.
Na zasadnutí mestského za- sovaní a zastupiteľstvo pokračostupiteľstva boli prítomní všetci valo ďalšími bodmi programu.
poslanci, mestské zastupiteľstvo
Hlavný kontrolór mesta Frantak bolo uznášaniaschopné a de- tišek Mrázik predložil zastusať minút po začiatku zasadnutia piteľstvu správu o vykonaných
sa po predložení návrhu vicepri- kontrolách za uplynulý rok, ktorú
mátora J. Janigu hlasovalo o stiah- následne mestské zastupiteľstvo
nutí a doplnení bodov programu schválilo. V rámci vykonávaných
17 – 19 a doplnenie do bodu kontrol došlých faktúr a kry20. Zmeny sa teda týkali nájmu cích listov boli zamerané najmä
a prevodu nebytových priestorov, na formálnu a vecnú správnosť
objektov a pozemkov. Nariadenia účtovných dokladov v zmysle
č. 2/2017, ktorým sa určuje výška jednotlivých zákonov. Zverejňopríspevku na čiastočnú úhradu vanie zmlúv, faktúr a objednánákladov na činnosť škôl a škol- vok na webe, základná finančná
ských zariadení mesta a rovnako kontrola a audit. Následne prešiel
rezonovala aj výstavba nájom- schvaľovacím procesom 6 bod
ných bytov v Tatranskej Lomnici. programu rokovania, týkajúci
Návrh podporili poslanci v hla(pokračovanie na str. 6)

Z diskusie a interpelácie
mestského zastupiteľstva
Dopravná situácia, riešenie polikliniky, kruhový objazd, futbalové ihrisko či grafikon rozprúdili diskusiu v závere mestského zastupiteľstva.
Diskusiu na mestskom zastupiteľstve otvorila debata o konferencii,
ktorá sa zaoberala riešením dopravy v meste. Poslanec R. Gálfy otvoril diskusiu a vyzdvihol účasť zahraničných kapacít, ktoré prednášali
na konferencii a ponúkli riešenia. Ďalej uvádzal: „Prečo poslanci brzdia
rozvoj cestovného ruchu? Za všetkých, sme za rozvoj cestovného ruchu,
nik ho nebrzdí, ale musí byť podporovaný v dlhodobom trvalo udržateľnom rozvoji. Aby sme nemuseli naše rozhodnutia o 2 alebo 3 roky meniť
a do budúcnosti sa hanbiť.“ V diskusii pokračoval poslanec A. Gálfy
otázkou na prednostu, v ktorej sa zaujímal o to ako pokračuje dom služieb a kedy bude skolaudovaný. Prednosta mestského úradu E. Knotek
reagoval: „Podľa poslednej návštevy bola podaná žiadosť o kolaudáciu,
poplatok zaplatený a čakáme na stanovenie termínu kolaudácie a prevzatie objektu, čakáme na vyjadrenie.“
Reagoval primátor J. Mokoš, ktorý uistil poslanca, že téma je otázkou každého týždňa pri jednaní smerom k Vyššiemu územnému celku (VÚC) a opýtal sa vedúceho investičnej činnosti, opráv a údržby
J. Gála, či orientačne vie kedy sa tak stane. J. Gál uviedol, že priestory
si prešli a dali ich do záznamu, pokračovať sa má ďalšími obhliadkami a všetky nedostatky sú zapisované a sledované, avšak investor ich
nechce odstrániť. Vyjadril sa, že neodporúča prevziať stavbu, pretože
sa odstránil len takmer 30 % nedostatkov. J. Janiga reagoval na vyjadrenie J. Gála, že v zápise nie sú uvedené a doplnené aj ďalšie nedostatky.
Diskusia pokračovala reakciou M. Hanča, ktorý sa zaujímal o to
v akej fáze je projekt pre Žilinskú univerzitu, aká je spätná väzba
a kedy dostane mesto výsledok. Na jeho otázku reagoval prednosta E.
Knotek, ktorý uviedol, že zmluva je pripravená na podpis. „V útlme
a v špičke, chceme riešiť väzbu na Cestu slobody a urobiť závery. Robíme
všetky technicko-organizačné kroky a tiež vezmeme na vedomie analýzu
Tatry mountain resort (TMR). Dohoda je o ďalšom informovaní výsledkov, chceme aj zimnú aj letnú sezónu,
(pokračovanie na str. 8)
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Vážení spoluobčania,
milí čitatelia,
určite ste zaregistrovali, že Tatranský dvojtýždenník v ostatných
mesiacoch pripomína viac miesto
výmeny posolstiev medzi vedením
našej samosprávy a poslancom mestského zastupiteľstva Alexandrom
Gálfym, ako zdroj faktov a overených informácií. Všetko má svoje
hranice! Právo každého končí tam,
kde začína právo druhého. Mestské
periodikum sa stalo hlasnou trúbou
spomínaného poslanca, ktorého podľa môjho názoru nezaujímajú vecné
argumenty, ale len sebaprezentácia.
Ako príklad uvediem tému nájomných bytov. Poslancovi Gálfymu boli
zodpovedané všetky otázky na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Napriek tomu sa člen mestského
zastupiteľstva rozhodol rozdúchavať
oheň aj prostredníctvom Tatranského
dvojtýždenníka. V tejto súvislosti mi
napadla stará známa pravda o tom,
ako „slepému neukážeš, hluchému
nevysvetlíš...“ a vieme ako je to ďalej. O spôsobe a zdanlivom zmysle
pre fair-play sa vyjadrím nižšie.
Alexander Gálfy napísal, že „osobnú vecnú kritiku považuje za prejav
občianskej angažovanosti a za veľkú
pomoc pri správe veci verejných.“ Pán
poslanec si však svoj prejav a pomoc
pravdepodobne stotožnil s osobným
marketingom a predvolebnou kampaňou, ktorú začal robiť prostredníctvom Tatranského dvojtýždenníka zdôrazňujem, že za mestské peniaze!
Teda za peniaze nás všetkých. Podľa
môjho názoru by mal pravdepodobný
primátorský kandidát prehodnotiť, či
si na vlastnú sebaprezentáciu vybral
vhodný priestor a formu – o polopravdách, faktoch vytrhnutých z kontextu, domnienkach a nepodložených
tvrdeniach sme si prečítali v Tatranskom dvojtýždenníku viac než dosť.
No „jeden akoby hrach na stenu hádzal“. Okrem toho, že si Alexander
Gálfy často mýli dojmy a pojmy, zvolil si aj nevhodný priestor na diskusiu
a objasnenie faktov, ktoré mu nie sú
známe. Na to je totiž určené zasadanie mestského parlamentu, ktorého
je členom a kde má dostatočne veľký
priestor na sebarealizáciu. Nepopieram nikomu právo na svoj názor, ale
v predvolebnej sebaprezentácii spomínaného komunálneho politika mi
chýba vymenovanie ak nie všetkého,
tak len niečoho pozitívneho, čo Alexander Gálfy ako poslanec pre naše
mesto urobil.
Na základe uvedených skutočností
sa preto pýtam, komu už niekoľko
mesiacov slúži Tatranský dvojtýždenník? Pod koho vedením sa z no-

vín pre občanov stali noviny jedného
poslanca? Aká a koho je to občianska
angažovanosť a veľká pomoc pri správe veci verejných? Koľko stojí tatranských daňových poplatníkov kampaň
jedného z primátorských kandidátov?
Kde je profesionalita a povinnosť voči
čitateľom?
Rozhodol som sa verejne vyzvať
vedenie Tatranského dvojtýždenníka
k pluralite názorov, základného pravidla demokratického fungovania.
Prečo? Preto, aby mal každý právo
reagovať a brániť sa. Publikované
názory Alexandra Gálfyho, na prvý
pohľad trefné, pravdivé a dobre myslené, sú nielen podľa môjho názoru
iba obyčajnými invektívami, prezentovaním samého seba a zahľadené
iba na seba samého. Na konštruktívne názory a návrhy ako zlepšiť
život vo Vysokých Tatrách je určená
práca poslanca mestského zastupiteľstva. Veľmi rád by som počul hlas
na zasadaní mestského zastupiteľstva
a nie si prečítať spŕšku zmätočných
slov, dôvodne doručených tesne pred
uzávierkou, v našich novinách. Príde
mi to zbabelé a seriózneho poslanca
nehodné. Neznížil sa k tomu nikto,
okrem jedného.
Na záver by som sa v týchto súvislostiach rád zamyslel nad súčasnou
situáciou. Ako je možné, že v Tatranskom dvojtýždenníku sa preferuje iba
jeden z poslancov a pravdepodobných
primátorských kandidátov? Čo ak
ich bude vo voľbách 7 alebo dokonca 10? Každý bude môcť publikovať
v našich novinách, čo mu napadne
bez patričnej odpovede? Ako potom
bude Tatranský dvojtýždenník onedlho vyzerať? Bude plniť svoju funkciu?
Chcel by som Alexandrovi Gálfymu
odporučiť, aby si vlastnú kampaň
platil z vlastného vrecka a nevyužíval
na to mestské prostriedky. Keďže som
férový človek a mám rád férový prístup (o ktorom z vlastnej skúsenosti
viem, že nectí každého), rozhodol som
sa vzdať sa rubriky Slovo primátora
v prípade zrušenia akýchkoľvek predvolebných prezentácií ktoréhokoľvek
z kandidátov. Dvojtýždenník by mal
zostať kultúrno-spoločenským spektrom, mapujúcim udalosti a osobnosti Vysokých Tatier.
Vážení spoluobčania, čaká nás stále
veľa práce na zlepšovaní života v našom meste. S konštruktívnou podporou vás - tatranskej verejnosti, dokážeme z Vysokých Tatier urobiť lepšie
miesto pre život.

Ján Mokoš
primátor mesta
Vysoké Tatry
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videli sme
(dokončenie zo str. 2)

pečiť dostatočným počtom električiek zdvojovanie všetkých vlakov,
u ktorých je to potrebné, a dodal
„Dodacie doby pre vozidlá obdobných konštrukcií sú minimálne 24
mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,“ uviedol hovorca T.
Kováč.
Najlacnejšie lyžiarske stredisko
na Slovensku sa nachádza v Dolnom Smokovci – Pod lesom. Vlek
už 22 rokov prevádzkuje Michal
Greguška, ktorého jediným konkurentom je spoločnosť TMR,
ktorá má však štvornásobne vyššie ceny skipasov. Cena celodenného skipasu pre dospelého je
v tomto stredisku 10 eur.
Lyžiarov pod zjazdovkou
na Štrbskom Plese, koncom februára navštívil medveď. O kontakt nemal záujem, no pravdepodobne mladého maca niečo
lákalo. „Buď bol vyrušený, alebo
mu došli zásoby tuku, tak sa
jednoducho zobudil,“ uviedol J.
Ksiažek zo Správy Tatranského
národného parku v reportáži TV
Markíza.
Popradská curlingová liga
si zabojuje medzi najlepšími
na majstrovstvách Európy v estónskom Tallinne. Súrodenci
Pavol, František, Tomáš a Peter
Pitoňákovci zvíťazil vo finále
play-off slovenskej curlingovej
ligy nad Martinom 2:1 na zápasy
(10:6, 8:9, 10:6).
Prvý slovenský tanečný film
Backstage chystá svoju promo
tour a v stredu, 7. marca ju odštartoval pod Tatrami v Poprade.
V rozhovore pre Korzár uviedla PR manažérka podujatia B.
Přídalová: „Práve mesto Poprad
odštartuje celú tour, v rámci ktorej chcú tvorcovia filmu priniesť
tanec a energiu nielen na filmové plátna, ale aj medzi divákov."
O pripravovanom filme prezradila B. Přídalová aj podrobnosti:
„Snímka Backstage bude v kinách
od 15. marca, okrem tanečníkov
z The Pastels si v ňom zatancuje
aj herečka Mária Havranová a herec Ondrej Hraška. V úlohe nekompromisných porotcov, ktorých
sa tanečníci budú usilovať ohúriť,
sa predstavia Ivana Chýlková, Igor
Rattaj a Ben Cristovao, ktorého
môžete v súčasnosti vidieť ako porotcu Česko Slovenskej Superstar.
Ben je zároveň autorom titulnej
skladby Padám, ktorú naspieval spoločne s Máriou Čírovou.“

(danbir)
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Storočie v znamení starostlivosti
o to najcennejšie – zdravie detí
Takmer 100 ročná história Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. v Dolnom Smokovci (NÚDTaRCH). Pôvodný Šrobárov ústav získal titul Národný ústav nesúci so sebou záväzok o udržanie sa medzi najlepšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Odborný
seminár, Tatry sestrám, Vojtekove-Rudnikove dni, významné ocenenie Biele srdce, tvorivé dielne či
ukážka hasičskej techniky a neodmysliteľný tatranský vzduch sprevádza detských pacientov.
Národný ústav (NÚDTaRCH) je
zameraný na liečbu respiračných,
alergických ochorení dýchacích
ciest a pľúc, cystickej fibrózy, tuberkulózy u detí a dorastu. Zabezpečuje komplexnú ústavnú
a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu
diagnostiku. Zaradenie ústavu medzi Národné ústavy predchádzali
tieto činnosti, ktoré nám zhrnula
Miroslava Mištunová, riaditeľka
ústavu: „Nielen dlhoročné skúsenosti v diagnostike a liečbe tuberkulózy u detí rozhodli o zaradení, ale
aj spoľahlivé riešenie závažnejších
a komplikovaných foriem, ktoré
sa objavili po ukončení celoplošnej
vakcinácie TBC. Rovnako aj diagnostika a liečba zahŕňa najnovšie
poznatky v respirológii a nové trendy uvádzané do praxe. Dôležitou
skutočnosťou je aj spojenie diagnostického a liečebného riešenia
na jednom pracovisku, čím odpadá
potreba návštev viacerých špecializovaných ambulancií a následné
odoslanie pacienta na liečebný pobyt. Výučba lekárov v špecializačnom študijnom programe: Pediatrická pneumológia a ftizeológia
umožňuje získať teoretické, ale najmä praktické vedomosti a znalosti
v liečbe spomínaných ochorení. Významnou je aj poloha zdravotníckeho zariadenia, keďže komplexná
liečba využíva priaznivé vplyvy
klímy Vysokých Tatier na zlepšenie
zdravotného stavu pacienta.“
Zmena názvu ústavu priniesla
pre vedenie a zamestnancov obrovskú zodpovednosť, no najmä
povinnosť byť naďalej medzi tými,
ktorí určujú vývoj a spôsob liečby
s dôrazom na aplikáciu moderných vyšetrovacích metód a realizovanie výskumu v rozsahu,

Hasičská technika rozžiarila
oči nejednému dieťaťu.
Foto: Archív NÚDTaRCH

ktorý je zariadenie schopné zvládnuť. Nevyhnutnou podmienkou
je aj samotné udržanie a rozvoj
intelektuálneho potenciálu čo si
národný ústav (NÚDTaRCH) uvedomuje a preto kladie zvýšenú pozornosť príprave a vzdelávaniu lekárov a zdravotníckeho personálu,
publikačnej prednáškovej činnosti
s dôrazom na publikovanie v odborných časopisoch, ako aj účasti
na seminároch, kongresoch a odborných konferenciách.
Podujatia určené odbornej
verejnosti: Spoločne s Klinikou
detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a Klinikou
detí a dorastu JLF UK a UNM,
Martin organizuje Národný ústav
(NÚDTaRCH) pracovný seminár
16. až 17. marca v priestoroch hotela Atrium v Novom Smokovci.
Určený pre lekárov – špecialistov,
zaoberajúcich sa problematikou
respiračných chorôb detí a dorastu. V máji v spolupráci s Regionálnou komorou Slovenskej komory
sestier a pôrodných asistentiek
Vysoké Tatry, pripravujú seminár Tatry sestrám a v jesenných
mesiacoch budú XXXI. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove
dni, ktoré sú odborným podujatím
detských pneumológov, alergoló-

gov, imunológov a pediatrov.
Významné ocenenie BIELE
SRDCE, ktoré organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila
medzi tridsiatkou najlepších, zamestnankyňu ústavu Renátu Olejníkovú v kategórii sestra v praxi.
„Sme nesmierne hrdí, že túto prestížnu cenu získala naša kolegyňa.
Veľmi si vážim jej profesionalitu,
ľudskosť a odbornosť. Je to veľká
motivácia do budúcna pre nás
všetkých“, uviedla námestníčka
pre ošetrovateľstvo Mgr. Zuzana
Hrabovská.
Kalendár zaujímavých aktivít
majú nabitý, aby nielen deťom
ale aj dospelým spríjemnili pobyt
a navodili pokojnú atmosféru. Pravidelné ale aj príležitostné akcie sú
tým pravým spestrením. Nielen
tvorivé dielne, kde si malý pacienti overia svoje zručnosti a vyrobia
si tak originálny, vlastnoručný
suvenír ale aj sprievodné akcie
organizované zariadením. Ukážku hasičskej techniky realizovanú
v spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Popradu a Hasičskou
stanicou Vysoké Tatry si užili ako
deti, tak aj ich rodičia.  (danbir)

Španielčina a chorvátčina sa ozývala Tatrami
Uplynulý víkend sa v Tatrách niesol v znamení spolupráce horských záchranárov. Tatranská
horská služba – dobrovoľný zbor (THS-DZ)
spolu so španielskou horskou službou „GERA
-Grupo Especial de Rescate en Altura“ z Madridu a s chorvátskou horskou službou „Hrvatska
gorska služba spašavanja“ začali prostredníctvom
partnerského programu Európskej únie Erazmus+
projekt, v ktorom si záchranári vymenia skúsenosti z rôznych oblastí horskej záchrany a pracovných
postupov v horskej, jaskynnej, vodnej, leteckej
a lavínovej záchrane.

Počas víkendu prišli zástupcovia horských služieb na Štrbské Pleso, kde sa uskutočnilo prvé
inicializačné stretnutie projektu, ktoré bolo doplnené o priblíženie slovenských hôr. Zahraniční
kolegovia mali možnosť okúsiť tatranské ľady ako
aj skialpinizmus vo Vysokých Tatrách. Ako sami
uviedli, slovenské terény ich veľmi milo prekvapili
krásnou exponovanou krajinnou scenériou a výbornými lezeckými možnosťami.
Na stretnutí záchranári naplánovali obsah workshopov, ktoré budú nasledovať, ako aj ich časový harmonogram v jednotlivých krajinách. 
THS - DZ

Obnovia Jurkovičove stavby v Tatrách?
Tatranský okrášľovací spolok má v nájme od spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. budovy
pôvodnej stanice lanovky v Tatranskej Lomnici a pri Skalnatom plese. Horná staničná budova,
národná kultúrna pamiatka (NKP) Encián, by sa mala dočkať ďalšej rekonštrukcie.
Občianske združenie Tatranský okrášľovací spolok
(TOS) má zmluvu so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) na dvadsať rokov. Spolok v roku 2011
spustil blog „Tatranské haraburdy,“ ktorý upozorňoval
na chátrajúci stav národných kultúrnych pamiatok
na území Mesta Vysoké Tatry. Encián bol jednou z nich.
Po rokoch dokázal TOS túto budovu aj vďaka pomoci
dobrovoľníkov z celého Slovenska sprístupniť verejnosti. Od leta 2013 je najvyššie položenou galériou na Slovensku. „Z vlastných zdrojov a za pomoci dobrovoľníkov
sme vytvorili stabilnú základňu umenia – Galériu Encián, čitáreň Alfreda Grosza, kaviareň, kaplnku a zriadili
Dom Hostí Tatranského okrášľovacieho spolku. Novou
krytinou sme pokryli vyhliadku, nevyhnutne zalepili
zatekajúcu strechu, nanovo urobili podlahy v interiéri,
opravili ríny, urobili nové zábradlie a s novou výzvou sa
tento rok pustíme aj do rekonštrukcie strechy,“ popisuje
aktivity TOS v Enciáne Patrik Kolesár. Spolok podal
v apríli minulého roku projekt s názvom „Modernizácia NKP Encián Skalnaté pleso,“ adresovaný Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Vďaka podpore na realizáciu projektu získali koncom roka prvú
časť dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR vo výške
takmer 140-tisíc eur. Celková výška schválenej dotácie
predstavuje v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov 336 511
eur. Financie majú byť použité na rekonštrukciu strechy, zateplenie a výmenu strešnej krytiny, opravu fasády, výmenu okien, rekonštrukciu rozvodov, vody, kúrenia a rekonštrukciu informačných systémov. TOS sa
ako prijímateľ štátnej dotácie zaviazal projekt spolufinancovať z vlastných alebo iných zdrojov vo výške viac
ako 50-tisíc eur z celkového rozpočtu. Rekonštrukcia
sa uskutoční pod dozorom Pamiatkového úradu SR.
„V Enciáne pripravujeme rekonštrukciu strechy, s ktorou
sa začne v máji alebo v júni, presný termín závisí od povolení TANAP-u na letecký vývoz materiálu. Skladba
strechy bude z kvalitných materiálov, takže záruka by
mala byť minimálne sto rokov,“ uviedol Patrik Kolesár
z TOS. V prvej polovici tohto roka plánujú aj výmenu
okien a vybudovanie výťahu v časti tretieho a štvrtého
nadzemného podlažia. Spolok podal ďalší miliónový
projekt cez program Intereg SK/PL (slovensko-poľskej
cezhraničnej spolupráce), kde práve prebieha formálne hodnotenie. Z týchto dotácií by mali vzniknúť aj tri
múzeá: dve v Starom Smokovci (Múzeum Jána Pavla II.
a Múzeum Czaky-ház o Tatrách), tretie na Skalnatom
plese v budove Enciánu. Tam plánujú zriadiť múzeum
lanovky Wiesner s polyfunkčným priestorom v stanici
a strojovni bývalej visutej lanovej dráhy, ktoré by bolo

takisto miestom kultúrnych a spoločenských podujatí.
Pri príležitosti 75. výročia sprevádzkovania druhého
úseku lanovky zo Skalnatého plesa na Lomnický štít
pripravila spoločnosť TMR podujatie s komentovanými prehliadkami starej strojovne a stanice lanovky
na Skalnatom plese (v technickej časti budovy Enciánu). Séria prehliadok bola počas zimnej a letnej sezóny
minulého roka a v zimnej sezóne 2017/18. Autentické
fotografie, ktoré sa viažu k obdobiu výstavby lanovky
na Lomnický štít a približujú výnimočnosť technického unikátu, sú stále dostupné na stenách v Enciáne. Výťažok z komentovaných prehliadok je určený
na spracovanie dokumentácie a podkladov potrebných
k vyhláseniu ideovo-architektonickej súťaže na nové
využitie pôvodnej budovy starej lanovky v Tatranskej
Lomnici. Dolná stanica lanovky, ktorú postavili v rokoch 1936-1937, je posledným dielom architekta Dušana Jurkoviča, ktorý ju navrhol v súčinnosti s firmou
Wiesner – dodávateľom technického zariadenia a realizátorom stavby lanovky na Lomnický štít.
„Veľmi dobre si uvedomujeme kultúrnu hodnotu
tohto objektu. Ctíme si históriu a tradície, chceme sa
správať zodpovedne a premyslieť si ďalšie kroky. Neustále pracujeme na rozvojových plánoch strediska
a v nich si musí nájsť svoje miesto aj táto budova. Revitalizácia objektu bývalej stanice visutej lanovej dráhy
by mala znamenať obnovu pamiatky v rozsahu komplexnej rekonštrukcie, ale s novým funkčným využitím,
zodpovedajúcim požiadavkám dnešnej doby. Z tohto
dôvodu sme iniciovali podujatie 75 tajomstiev lanovky,
aby sme mohli výťažok venovať na potrebné výskumy,
ktoré si obnova pamiatky vyžaduje, a tiež na vyhlásenie
architektonickej súťaže, v prípade, že sa nájde zhoda
o možnostiach budúceho využitia objektu,“ ozrejmil
plány Dušan Slavkovský zo spoločnosti TMR, riaditeľ
strediska Vysoké Tatry.
Pamiatkový výskum na pôvodnú budovu lanovky
v Tatranskej Lomnici, ktorý dal vypracovať majiteľ budovy na jeseň roku 2017 preukázal, že rekonštrukcia
objektu v ponímaní o akom pôvodne TMR uvažovala,
nebude možná a naráža na značné obmedzenia. Budova mala poskytnúť multifunkčný priestor pre reštauráciu, múzeum s projekciou, obchod a sociálne zariadenia. Pre úspešné vykonanie pamiatkovej obnovy
objektu lanovky pri Grandhoteli Praha bude potrebné
urobiť ešte špecializované práce, a to statické posúdenie objektu ako celku, sanačný posudok, projekt sanácie a dendrologický posudok poškodeného dreva kovu.
Až potom môže investor opäť uvažovať o možnostiach
budúceho využitia objektu. 
(kb)

Bilancovanie minulého roka
a prospešné aktivity Mestskej polície
Mestská polícia (MsP) mesta Vysoké Tatry zhodnotila predošlý rok. Za prácu
príslušníkov získala spätnú väzbu v podobe 6 písomných poďakovaní, 4.
miesto náčelníka v medzinárodnej streleckej súťaži, organizovanú mestom
Kežmarok. Aktívne Susedské hliadky, boj proti „šmejdom,“ mobilné
dopravné ihrisko, Medzinárodný deň detí, výskyt medveďov, bezpečný turista, 7 Krokov na ochranu spotrebiteľa či neustále problémy s parkovaním.
S cieľom priblížiť sa obyvateľom, zefektívniť a zvýšiť kontrolu
sú v rámci mesta vytvorené služobné obvody. Prispievajú tak
k zlepšeniu podrobného prehľa-
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du policajtov o stave verejného
poriadku a majú tak lepší kontakt
s obyvateľmi. Pomocou získavania aktuálnych informácií dokážu mestskí policajti operatívne

napomôcť riešiť dennodenné
problémy s protiprávnou činnosťou a konaním. Týka sa to najčastejšie nelegálnych rozkopávok,
neoprávnených záberov verejného priestranstva, ale rovnako
aj stavieb a skládok. V súčinnosti
s mestom tak riešia chýbajúce
dopravné značenie, poklopy a zábrany i poškodzovanie majetku.
(pokračovanie na str. 9)

Avizujeme
Týždeň slovenských knižníc
pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých otvárajú 19.
ročník. Organizátori podujatia
sú Slovenská asociácia knižníc
(SAK) a Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc (SSKK)
s ambasádorom Jánom Gallovičom, ktorý je členom činohry Slovenského národného
divadla. Záštitu nad Týždňom
slovenských knižníc prevzal
minister kultúry SR. Počas celého týždňa (od 5. – 11. 3.) sa
môžete zapojiť do sprievodných
aktivít. Železničná spoločnosť
Slovensko ponúkne cestujúcim
možnosť bezplatne si vypožičať
knihy a spríjemniť si tak cestu.
Knižničné hliadky odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh. Zúčastnia sa ich nielen knihovníci,
ale aj študentskí dobrovoľníci.
Spevák Robo Opatovský
sa chystá na stretnutie s fanúšikmi. Pripravuje Unplugged
Tour, ktoré má štrnásť vystúpení, to prvé na Medzinárodný
deň žien, 8. marca vo Vysokých
Tatrách. Klip ku skladbe Keď
muž miluje ženu, sa natáčal
v Hoteli Lomnica, preto nie je
prekvapením, že začiatok jeho
turné bude pod Tatrami. Ďalšími zastávkami Unplugget Tour
budú: Nové Mesto nad Váhom
(9.3.), Skalica (10.3.), Bratislava (15.3.), Nitra (16.3.), Trnava (17.3.), Banská Štiavnica
(24.3.), Piešťany (6.4.), Bojnice
(7.4.), Topoľčany (14.4.), Košice
(26.4.), Michalovce (27.4.), Lučenec (4.5.) a Kúty (5.5.).
Na základných a materských
školách v meste Vysoké Tatry
prebiehajú zápisy prváčikov.
Napríklad na Základnej škole
v Dolnom Smokovci začínajú
už pondelok, 5. marca a potrvajú do 4. apríla. Viac informácií
o tom čo všetko k zápisu potrebuje vaše dieťa sa dozviete prostredníctvom webových stránok
príslušných základných a materských škôl mesta.
Prezentácia knihy Ženy v tieni hôr sa uskutoční 8. marca
na Medzinárodný deň žien
o 15.30 vo Ville Dr. Szontagha
v Novom Smokovci. Prezentácia
bude spojená s autogramiádou
s možnosťou zakúpenia kníh
Veselo a smutno v Doline Kež(pokračovanie na str. 6)
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 5)

marskej Bielej vody aj spomínaného titulu Ženy v tieni hôr.
Festival Jeden svet 2018 s tematickým podtitulom – Hľadá
sa dôvera v Dome kultúry v Poprade, od 13. 3. – 16. 3. predstaví v spolupráci s mimovládnou
neziskovou organizáciou Človek v ohrození najzaujímavejšie
medzinárodné dokumentárne
filmy venované ochrane ľudských práv a slobôd, aktuálnemu dianiu doma a vo svete, či
ekologickým problémom a katastrofám.
Tatranská galéria v Poprade
14. marca predstaví Divadlo
jedného herca. Milka Zimková s monodrámami Neveľo nás
idze, neveľo nám treba a Bonsuár umelci. Za vstupné zaplatíte
6 eur.
Otvorenie autorskej výstavy fotografov začne 15. marca o 17.00 v Tatranskej galérii
v Poprad, spojená s vernisážou
s hudobným hosťom Peter Bič
PROJECT. Autorská výstava je
realizovaná v spolupráci s Asociáciou profesionálnych fotografov Slovenskej republiky,
Tatranskou galériou v Poprade,
Prešovským
samosprávnym
krajom.
Večerné kurzy kreslenia,
každý utorok od 17.00, zamerané na základy kresby, v priestoroch Elektrárne Tatranskej
galérie v Poprade. Za 4 eurá
absolvujete 2 hodinový kurz
na témy, Zátišie, Štúdie rúk,
Portrét a Postava.
Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku preložilo divadelné
predstavenie Letuški v Paríži
z konca februára na štvrtok, 15.
marca z dôvodu choroby jednej
z herečiek. Predstavenie s obľúbeným hereckým obsadením:
Ján Dobrík, Richard Stanke,
Viki Ráková, Ivana Kubáčková,
Henrieta Mičkovicová, Mária
Breinerová si tak diváci vychutnajú o 19.00 hodine.
Folklórny marec vo Forume v dňoch od 16. 3. – 3. 4.
Obchodné centrum Forum
v Poprade pripravil podujatie
venované folklóru, Výstave krojov Železiar, Tvorivým dielňam
s ÚĽUVOM – 17. 3. a záver mesiaca bude patriť Dňom originality. 
(danbir)

ZCR informuje / Spravodajstvo

Prezentácia Vysokých Tatier
u našich južných susedov
V poradí štvrtá prezentácia Regiónu Vysoké Tatry v spolupráci
so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry v tomto roku sa
uskutočnila u našich južných susedov. Od 1. do 4. marca 2018 sa
konal najväčší veľtrh cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS.
Slovenský národný stánok bol na veľtrhu jedným
z najväčších. Foto: M. Rafajová

združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

Aj napriek arktickej zime, ktorá čiastočne zasiahla aj Maďarsko
a hlavné mesto, účasť na výstave
bola hlavne cez víkendové dni
pomerne vysoká. Návštevníci výstavy mali možnosť dozvedieť sa
veľa zaujímavých informácií o regióne Vysokých Tatier. Najväčší
záujem bol o letnú dovolenku,
možnosti ubytovania, záujem návštevníkov vzbudzoval aj materiál
Vysoké Tatry a Tatranské chaty.
Hoci hlavnou partnerskou krajinou UTAZÁS 2018 bolo Maroko,
slovenský národný stánok patril
medzi najväčšie prezentujúce stánky. Celkovo sa okrem Vysokých
Tatier prezentovalo maďarským
návštevníkom 16 regiónov a miest

Slovenska:
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR)
a Krajská organizácia cestovného
ruchu (KOCR) Bratislava, OOCR
a KOCR Košice, OOCR Spiš &
Slovenský Raj, OOCR Tatry – Spiš
– Pieniny, OOCR Stredné Slovensko, OOCR Nitra, Tále, Lučenec,
Fiľakovo, OOCR Žilinský turistický kraj, Múzeum Betliar, kaštieľ
Andrássyovcov v Betliari, ThermalPark, Dunajská Streda, Chata
Pieniny, Travel Guide a Park Hotel
Hokovce. V rámci celkovej prezentácie Slovenska na národnom stánku nechýbala okrem komplexnej
ponuky ubytovania, stravovania
a voľnočasových aktivít aj ponuka
vo forme ochutnávok Tatranského

Dotácie na šport a kultúru
sú rozdelené

(dokončenie zo str. 3)

sa správy o vybavovaní sťažností a podávania petícií
za minulý rok. V predloženej správe sa uvádzali tri
sťažnosti a jeden podnet, čo je o 4 žiadosti menej než
v roku 2016. V 7 bode programu mesto uznesením
schválilo podanú správu o poskytnutých dotáciách
na šport a kultúru. Z toho 21 športových projektov
v celkovej sume 21 710 eur a 16 určených na kultúrne
aktivity vo výške 9 650 eur. V celkovom súhrne tak
mesto investovalo do 36 projektov sumou 31 360 eur.
Mestské zastupiteľstvo pokračovalo v uznesení ďalších dvoch bodov z programu rokovania. Informácie
o použití príspevku pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu regiónu Vysoké Tatry (OOCR RVT), ktorá v prehľade čerpania členského (takmer 411 tisíc)
uviedla náklady spojené s údržbou verejnej zelene,
údržbou komunikácií a investície do projektovej dokumentácie „cyklo“ a „oddychová zóna.“ Rovnako
aj informácia o použitom príspevku, ktorú na základe
uznesenia MsZ schválilo mesto za minulý rok pre organizáciu Združenie cestovného ruchu (ZCR) v sume
10 tisíc eur na prevádzku a členské OOCR RVT.
Následne sa schvaľovali jednotlivé dotácie: Žampa
Ski Club Vysoké Tatry vo výške 6 tisíc eur, Lyžiarskemu klubu Tatranská Lomnica - 1 600 eur, Futbalovému klubu Vysoké Tatry - 2 200 eur, Telovýchovnej
jednote Vysoké Tatry - 2 100 eur, Rekreačno-športovému klubu Tatrafit Tatranská Lomnica vo výške 1
000 eur, Tenisovému klubu Vysoké Tatry - 1 800 eur,
Vysoké Tatry Horse Area, n.o. - 1 150 eur, Vladimí-

čaju a slovenského piva či našej
národnej gastronómie. Návštevníci výstavy mali možnosť ochutnať
tradičnú tatranskú cukrovinku –
Tatramelky, o ktorú bol veľký záujem. Národný stánok Slovenska
v prvý oficiálny deň výstavy poctil
svojou návštevou minister dopravy
a výstavby SR Arpád Érsek, Zoltán
Kovács, generálny riaditeľ sekcie
cestovného ruchu a Karolína Ducká, riaditeľka odboru komunikácie
z Ministerstva dopravy a výstavby
SR. Pre širokú odbornú verejnosť
bola pripravená tlačová konferencia, počas ktorej sa Soňa Jelínková
zo Zahraničného zastúpenia CR
v Maďarsku, sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, sústredila na prezentáciu absolútnych jedinečností Slovenska. Informovala
o miestach, lokalitách, gastronómií, osobnostiach či významných
vynálezoch, ktoré poznajú vo svete, ale málo je známe, že sa jedná
o unikátnosti zo Slovenska. Región
Vysoké Tatry sa bude prezentovať
aj na výstave Menjünk Világgá Utazás Kiállítás Miskolc 2018, ktorá sa
uskutoční 9. až 10. marca 2018.
Forma prezentácie bude prostredníctvom poskytnutia propagačných materiálov. Na výstave bude
región Vysoké Tatry prezentovať
zástupcovia Ministerstva výstavby
a dopravy SR. 

Michaela Rafajová,
výkonná riaditeľka ZCR VT

rovi Hubačovi – Ski Museum - 3 000 eur
a preradenie žiadosti o poskytnutie dotácie Veterán klubu železníc Poprad do kategórie malých projektov. Taktiež sa v 11
bode programu uznesením vzala na vedomie správa
o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok minulého roka. Ďalšími bodmi programu patrilo aj udelenie Ceny mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo
v roku 2018 PhDr. Marte Šímovej, či správa o činnosti
Mestskej polície Vysoké Tatry (MsP VT) za rok 2017.
V ďalších bodoch programu mesto uznesením
schválilo Správu o hospodárení s nájomnými bytmi
za uplynulý rok, kde sa znova otvorila otázka dostatočných prostriedkov na obnovu a opravu bytov a zariadení. Ďalším bodom bol návrh na úpravu rozpočtu
s prílohami kde mesto berie na vedomie Informáciu
o úprave rozpočtu mesta na rok 2017 – dotácie, transfery a informuje o úprave rozpočtu mesta na rok 2017
schválenú primátorom. Zároveň schvaľuje úpravu
rozpočtu mesta na tento rok podľa predloženého návrhu a prílohy.
V programovom bode č. 16 Uznesenia Zmeny a doplnenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vysoké Tatry MsZ schválilo dodatok s úpravou
podľa predloženého poslaneckého návrhu J. Janigu
a rovnako aj príslušný doplnok.
V závere rozhodlo mesto o rokovanie so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. a s Ministerstvom dopravy a výstavby za účelom zmeny
grafikonu vlakovej dopravy ZSSK v prospech čo
najplynulejšej nadväznosti rýchlikových, expresných a IC vlakových spojov na spoje Tatranskej
elektrickej železnice.
(danbir)
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S p r i e v o d c o v s k á č i n n o s ť v Ta t r á c h
Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov vyhlásila 21. február za medzinárodný deň turistických sprievodcov. Na Slovensku sa sprievodcovia združujú vo viacerých
organizovaných spolkoch a cechoch. Na vysokohorské
prostredie sa špecializuje „Slovenská asociácia horských
sprievodcov“ so sídlom v Starom Smokovci.
Slovenská asociácia horských sprievodcov (SAHS) sa
po splnení všetkých podmienok na prijatie a po zakotvení
v Zákone o Horskej záchrannej
službe (HZS), stala súčasťou
Únie asociácií medzinárodných
horských sprievodcov (Union of
International Mountain Leader
Associations - UIMLA). UIMLA bola založená v roku 2004,
v nadväznosti na činnosť Komisie európskych horských sprievodcov, ktorá existovala od roku
1989. Sídlo má vo Francúzskom
meste Chambery na úpätí Savojských Álp. V súčasnosti má
sedemnásť členských, štyri ašpirantské a jednu kandidátsku
krajinu. „Slovenská asociácia
horských sprievodcov vznikla ako
občianske združenie v roku 2011.
V tom istom roku sme sa ako organizácia predstavili na medzi-

národnom fóre v Bulharsku, kde
sme boli zaradení medzi kandidátske krajiny na plnohodnotné
členstvo. Členskou krajinou sme
sa stali v roku 2014 v poľskom
Zakopanom,“ povedal o vzniku
Slovenskej asociácie jej predseda, Milan Tomaškovič, profesionálny člen HZS a inštruktor
horských sprievodcov. V marci
minulého roku otvorili v poradí druhý kurz pre ašpirantov
na medzinárodného horského
sprievodcu na Slovensku. „Po
absolvovaní prvého kurzu má
asociácia spolu so zakladajúcimi členmi 24 členov. V prebiehajúcom kurze je momentálne
12 študentov alebo ašpirantov,
ktorí majú za sebou asi prvú tretinu. Pred nami je ešte jeden zimný blok - kurz pohybu na snežniciach v zimnom horskom teréne
a prežitie v zimnom prostredí.

Potom ašpirantov čakajú letné
bloky.“ Príprava na profesiu medzinárodného horského sprievodcu trvá dva roky. Začína
na jar, vstupnou skúškou zameranou na preverenie psychickej
a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu
s dôrazom na bezpečný pohyb
v horskom teréne. Následne
je kurz rozdelený do jedenástich letných a zimných blokov. V lete absolvujú ašpiranti
sedem blokov: základy prvej
pomoci a vedenie skupiny, navigáciu a orientáciu v horskom
prostredí, bezpečnosť pohybu
v horách, pohyb v neznámom
horskom prostredí, prezentáciu
a komunikáciu pre medzinárodných sprievodcov, prvú pomoc
a organizáciu záchrany v horách
a na záver skúšku z letnej časti. Po jej absolvovaní ich čaká
zimná časť, ktorá zahŕňa pohyb
v zimnom horskom teréne, bezpečnosť a záchranu a na koniec
zimné záverečné skúšky. Poslednou je letná, globálna záverečná skúška zameraná na pohyb
v horskom prostredí a bezpeč-

nosť. „Nový kurz budeme otvárať
hlavne podľa záujmu zo strany
verejnosti alebo záujemcov o toto
povolanie. Vstupné skúšky by
mali byť v zime 2019. Naši horskí sprievodcovia , ktorí už majú
platnú licenciu, sprevádzajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Môžeme sprevádzať klientov
do I. stupňa (vrátane) lezeckej
náročnosti a to vo všetkých pohoriach Slovenska a aj v zahraničných horách,“ dodal Tomaškovič. Rozdiel medzi horským
sprievodcom a vodcom vysvetlil
predseda asociácie horských
vodcov, Marek Trávniček: „Podľa zákona je vzdelanie horského
vodcu najvyššie, aké v horách
existuje. Preto môžeme vodiť
klientov aj v náročnom, lezeckom teréne. Hlavným rozdielom
medzi vodcom a sprievodcom
v horách je technika vodenia.
Horský vodca používa techniku
krátkeho lana, ktorú inštruktori
lezenia ani sprievodcovia nevyužívajú. Vodca má na krátkom
lane len dvoch ľudí, sprievodca
môže na vysokohorskú túru vziať
aj väčšiu skupinu.“ 
(kb)

Memoriál V l a da Tata r k u a Pe t r a Š p e r k u
Túto sobotu sa uskutoční 17. ročník medzinárodných pretekov horských
služieb, Memoriál Vlada Tatarku a Petra Šperku. Na pretekoch s medzinárodnou
účasťou si pretekári uctia svojich kolegov, dve významné, nezabudnuteľné osobnosti
slovenského horolezectva a lyžovania.
Vladimír Tatarka („Gipsy“) sa narodil 13.
marca v Banskej Bystrici. Do Tatier prišiel ako
dvadsaťročný. Začínal ako vysokohorský nosič
na Zbojníckej chate, neskôr sa stal dobrovoľným členom Horskej služby a v roku 1976 rozšíril rady profesionálneho zboru tatranských
záchranárov. Aktívne sa venoval horolezectvu,
skialpinizmu, extrémnemu lyžovaniu, horskému vodcovstvu a záchranárskej činnosti.
Jeho cesty viedli cez Alpy, Kaukaz a Pamír až
do Himalájí. Na Pamíre vyliezol na Leninov
štít, Korženevskú, v roku 1978 urobil novú
cestu na Achmadi Doniša. V Hindukúši sa mu
podaril náročný prvovýstup alpským štýlom
južným kuloárom na Gumbaz-e-Safet a výstup
na Nošak (7492 m), v roku 1977 prvovýstupy
na sedemtisícovky Kohi Tez a Acher Čak s traverzom ich vrcholov. Bol účastníkom viacerých úspešných himalájskych expedícií, napríklad na Jannu či Kančendžongu. V 70-tych
rokoch bol členom slovenského i československého reprezentačného družstva. Medzi jeho
najväčšie tatranské úspechy patrí sólo prelez
troch klasických Stanislawského ciest, najvyšších tatranských stien za 12 hodín (aj s presunmi) v Galérii Ganku, v severnej stene Javorového štítu a na Malom Kežmarskom štíte.
Venoval sa preisťovaniu klasických lezeckých
ciest v Tatrách. V stenách neostali len jeho

cesty a skoby, ale aj kus jeho srdca. Na svojom
konte má viac ako 300 výstupov a množstvo
hodnotných prvovýstupov. Zahynul 17. augusta 2001 pri výstupe Puškášovým pilierom
na Veľký Ganek.
Na jeho počesť a pamiatku vznikol v zime
v roku 2002 memoriál, ktorého hlavným organizátorom bol Peter Šperka, ktorý naplnil ich
spoločnú predstavu o náročných pretekoch
pre horských záchranárov s rôznymi disciplínami, ktoré sú náplňou ich práce. Žiaľ, preteky
sa uskutočnili ako memoriál, ktorý niesol Vladove meno.
Peter Šperka („Ujec“), sa narodil 29. októbra 1955 v Martine. Bol profesionálnym členom Horskej záchrannej služby, horský vodca,
skialpinista, horolezec, organizátor pretekov
a expedícii. Zúčastnil sa siedmich expedícii na osemtisícovky (Šiša Pangma, Manaslu,
Broad Peak, Gašerbrum I a II, Čo Oju, Nanga
Parbat), na piatich z nich ako vedúci expedície.
Bol členom slovenskej reprezentácie v skialpinizme. Neskôr tam pôsobil ako tréner a funkcionár. Trénoval aj svoju dcéru Janku, ktorá svoje
prvé preteky absolvovala s Vladkou Tatarkovou, Vladovou dcérou. Lezenie v Tatrách, Alpách a Dolomitoch považoval Ujec za prípravu
na vysoké hory. Lákali ho Slovákmi nezlyžované a nevylezené hory v Himalájach a Karako-

rame, no najviac mu prirástli k srdcu Vysoké
Tatry, ktoré považoval za najkrajšie hory sveta.
V roku 1994 sa stal horským vodcom. Vodil
nielen v Tatrách, ale aj v Alpách, Afrike, Ázii,
Južnej Amerike a na Kaukaze. Ako vodca bol
681-krát na Gerlachovskom štíte.
Peter organizoval 12. ročníkov memoriálu.
Ďalších sa už nedožil. Počas expedície na pakistanský Nanga Parbat bol spolu s ostatnými
účastníkmi expedície zastrelený v základnom
tábore ozbrojenými vojakmi. Od tejto tragickej
udalosti nesie memoriál aj jeho meno: “Memoriál Vlada Tatarku a Petra Šperku.“
Na pretekoch budú súťažiť horskí záchranári
zo Slovenska (Horská záchranná služba, Tatranská horská služba, Horská služba na Slovensku), Poľska (GOPR, TOPR), Česka (Horská
služba ČR) a Talianska (Guardia di Finanza).
Medzi pozvanými sú aj záchranári z Rakúska,
Švajčiarska, Nemecka a ďalších krajín. Záchranári budú súťažiť v kategórii do 40 rokov, 40 až
50 rokov, nad 50 rokov a samostatnú kategóriu
budú mať horskí vodcovia. Súčasťou pretekov
je lezenie ľadov, lezenie na skale, kros (meraný
skialpinistický úsek a zjazd na lyžiach) a obrovský slalom so saňami.
Trasa pretekov sa bude odvíjať od poveternostných podmienok, avšak predpokladaná
trať je nasledovná: Hrebienok - Veľká Studená
dolina - Svišťový štít - Veľká Studená dolina magistrála - Skalnatá dolina - Tatranská Lomnica. Hromadný štart pretekov bude o 8.30 hodine na Hrebienku. 
(kb)
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v skratke
Kniha od Jaroslava Švorca
„Smrť si nevyberá“ o záchranných akciách na horách vyšla
aj v poľskom jazyku, vďaka finančnému príspevku programu
Interreg PL/SK (projektu cezhraničnej spolupráce spolufinancovaným z fondov Európskej únie).
63. ročník Veľkej ceny Slovenska – medzinárodných lyžiarskych pretekov v alpských
disciplínach, sa uskutoční tento víkend na Štrbskom Plese.
10. marca sa bude na svahu Solisko Furkota súťažiť v kategórii
obrovský slalom, v nedeľu v kategórii slalom.
Na Slovenskom pohári
v Zuberci dosiahli lyžiari z Lyžiarskeho klubu Tatranská Lomnica výborné výsledky. Tamara
Dorková obsadila 6. miesto,
Andrej Barnáš dvakrát 3. miesto
a Dano Staffko 15. miesto.
Na Východoslovenskej lyžiarskej
lige štartovalo 20 detí z klubu,
všetky z nich získali pódiové
umiestnenia.
Rozlúčka s trojsedačkovou lanovkou v Bachledovej doline sa
uskutoční túto nedeľu. Vstupné
5 eur zahŕňa celodenný skipas
a vstup na chodník korunami
stromov. Pre návštevníkov bude
pripravený aj bohatý sprievodný
program.
Mrazivé teploty odstavili
prevádzku lanoviek na niekoľko
dní. Počas silných mrazov, ktoré
dosiahli viac ako mínus dvadsať, nemohla premávať lanovka
do Lomnického sedla a na Lomnický štít. Zľadovatený terén sa
podpísal aj na úrazovosti vo Vysokých Tatrách.
Dňa 22. februára v popoludňajších hodinách boli záchranári
Horskej záchrannej služby (HZS)
požiadaní o pomoc pre 44 ročného Slováka. Muž sa počas túry
pošmykol na turistickom chodníku pri Obrovskom vodopáde
a vážne si poranil nohu.
Horský záchranári museli zasahovať aj pre silnú hmlu, v ktorej
stratili orientáciu Poľskí turisti.
Pomoc turistom pod Jahňacím
štítom privolal chatár z Chaty
pri Zelenom plese. Vďaka získaným GPS súradniciam ich
záchranári lokalizovali v oblasti
Bieleho plesa a bez zranení odprevadili na chatu.
V ten istý deň narazil lyžiar
na trati z Hrebienka do Starého
Smokovca do 52–ročnej slovenskej turistky, ktorá pri následnom
(pokračovanie na str.12)

Tatranské spektrum / Spravodajstvo

Ilustrovanie, japonské a fínske staviteľstvo či najlepší detskí lyžiari
Dni mesta Vysoké Tatry vstupujú do svojho 71. ročníka. Prvé dva dni osláv budú venované deťom. Workshop so špičkovým detským ilustrátorom Miroslavom Regitkom a finále Pohára primátora Vysokých
Tatier. Avizovaný záver marcového podujatia bude patriť 13. ročníku Tatranského galavečera, na ktorom
ocenia tri osobnosti mesta. Podujatie uzatvorí vernisáž výstavy Aaltova príroda: Úloha ľudovej tradície
v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia vo Vile Flóre
v Starom Smokovci. Podujatia sú určené pre širokú verejnosť s bezplatným vstupom.
Prvý deň osláv mesta bude pestrý a okrem zábavy určite ponúka
veľa zaujímavých skúseností najmä deťom mestských základných
a materských škôl. Pripravený je
workshop, maľovanie, kreslenie
a ilustrovanie s detským ilustrátorom Miroslavom Regitkom. Rodák z Hnúšte, okres Rimavská Sobota žije a tvorí v Šali. U profesora
Dušana Kállaya vyštudoval voľnú
grafiku a knižnú ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Jeho ilustrácie zdobili
detský časopis Ohník, časopis Fifík a rovnako jeho tvorbu nájdete
aj na obaloch obrázkových CD
vydavateľstva A. L. I. Na školských učebniciach matematiky
pre ročníky 3 až 6, na knihách Prvouky či Vlastivedy pre sluchovo
postihnutých. Stal sa autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule
na objekte detského domu Bibiana v hlavnom meste. V neposlednom rade vytvára množstvo
karikatúr známych či neznámych
osobností hereckého i hudobného
sveta. Pravidelne navštevuje detských divákov prostredníctvom
besied a výstav.
Druhý deň bude patriť najlepším detským lyžiarom, ktorí
zabojujú o cenné medaily. Záverečné finálové zápolenie bude
patriť podujatiu Pohár primátora
Vysokých Tatier, ktoré má svoju

dlhoročnú tradíciu. Základným
princípom akcie však aj naďalej
ostáva možnosť ponúknuť deťom
príležitosť prísť si zalyžovať na tatranské svahy. Organizátori odhadujú účasť takmer 70 detí.
Oslavy budú pokračovať 13.
ročníkom Tatranského galavečera. Podujatie, na ktorom
mesto Vysoké Tatry ocení tri
najvýznamnejšie osobnosti a ich
aktivity a zásluhy si hostia pripomenú prostredníctvom krátkych
medailónov. Akciu bude moderovať známy herec a moderátor Jozef Šimovič. Večerom nás prevedú
účinkujúci sólisti opery štátneho
divadla z Košíc, Jaroslav Dvorský,
Tatiana Paľovčiková s korepetíorkou Júliou Grejtákovou a tiež sláčikové kvarteto Musica Iuvenalis.
„Ocenené budú tri osobnosti.
Do Tatranskej športovej siene slávy bude uvedený MuDr. Jindřich
Rajtmajer, in memoriam, Cenu
primátora mesta Vysoké Tatry
za čin roka 2017 si preberie pán
Barabáš, známy tvorca filmov
s horskou tematikou, ktorý dostane cenu za film Sloboda, pod nákladom, ktorý za uplynulý rok
získal 13 rôznych ocenení na najvýznamnejších medzinárodných
festivaloch horských filmov. Cenu
mesta za celoživotné dielo, ktorú
si preberie PhDr. Marta Šimová,“
doplnil Ján Bendík vedúci odde-

lenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry.
Záver osláv bude patriť vernisáži výstavy Aaltova príroda: Úloha ľudovej tradície v japonskom
a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého
storočia vo Vile Flóra v Starom
Smokovci. Medzi autorov výstavy
patria: Čchen-jü Ťiou, Juhani Pallasmaa, Aino Niskanen, Tadeáš
Goryczka, Jaroslav Němec, Anna
Ondrušeková. Prostredníctvom
výstavy môžeme spoznať tvorbu
fínskeho architekta a dizajnéra
Alvara Aalta, ktorého odborné kruhy v súčasnosti považujú
za najdôležitejšieho predstaviteľa
modernej svetovej architektúry
a škandinávskej moderny. Vo svojej tvorbe skúmal vzťahy tradičnej
japonskej architektúry a zároveň
fínskeho ľudového staviteľstva čo
významne ovplyvnilo jeho stavebné tendencie a estetické princípy
tvorby. Inštalácia výstavy nadväzuje na projekt Kabinetu architektúry a University Aalto vo fínskom Espoo, ktorá patrí medzi
autorove najznámejšie stavby
rovnako ako aj kongresové a koncertné centrum Hala Finlandia
v Helsinkách. Učaroval mu dizajn
nábytku, textilu a výrobky zo skla,
ktorej výsledkom je nepravidelná
sklenená váza Savoy, ktorá sa stala
ikonou fínskeho dizajnu. (danbir)

Z diskusie a interpelácie mestského zastupiteľstva
(dokončenie zo str. 3)

rozpočet nechceme prekročiť, ostatné kroky pôjdu cez finančnú kontrolu.“
Ďalej v zastupiteľstve zarezonoval list od obyvateľov
Siríb na čo J. Janiga reagoval faktickou poznámkou:
„Poprosím právnika, aby zaujal stanovisko a ak došlo či nedošlo k poškodzovaniu dobrého mena, aby boli
urobené aj právne kroky, sú tam závažné veci. Vnímam
list, neviem kto ho písal, tvári sa ako anonym, to čo ma
zaráža, že komunikácia, že informácie dal nejaký pán
poslanec a poprosil, aby si vydiskutovali veci medzi sebou a nie formou listov.“
Poslankyňa I. Šestáková sa pýtala na riešenie problému kruhového objazdu v Tatranskej Lomnici, kde je
podľa jej slov zablokovaný prístup do centra T. Lomnice zo Starého Smokovca. Poukázala aj na to, že vodiči
vchádzajú do jednosmerky a navrhla sprístupniť obojsmernú prevádzku od kostola a okolo Vily Park. Primátor J. Mokoš oponoval, vyjadrením, že kruhový objazd
vyriešil situáciu a určil vedúcu Oddelenia územného
plánovania, výstavby, životného prostredia a dopra-

vy, D. Šípkovú, aby danú situáciu vyriešila písomnou
odpoveďou. K téme sa faktickou poznámkou vyjadril
M. Hanč, ktorý vyjadril, že kruhový objazd je často zapchatý a vyjadril potrebu ďalšieho riešenia. Primátor J.
Mokoš reagoval, že je potrebné naučiť sa kultúre západu
v šoférovaní a najmä k ohľaduplnosti, rovnako uviedol,
že návrh poslankyne Šestákovej je jedným z riešení
a vzniká priestor na vylepšenie a doplnenie situácie.
Na pretras sa dostali aj problémy s futbalovým ihriskom, najmä s loptami, ktoré počas tréningov a zápasov
preletia do susedného objektu. Situáciu riešia mestskí
policajti a J. Janiga apeloval na pokojnú a rozumnú komunikáciu a riešenie daného problému.
V závere diskusie a interpelácie informoval prednosta, že mesto Vysoké Tatry prijalo komunikačného
manažéra M. Sýkoru. Vysvetlil tiež situáciu, že mesto
nedisponovalo bližšími informáciami o pripravovanom
grafikone, no na ďalšom riešení a spolupráci sa vedenie mesta podieľa. Uzatvorila sa diskusia, rezonovali
pálčivé témy a mestské zastupiteľstvo sa poďakovaním
primátora skončilo. 
(danbir)
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Tatranské spektrum / Školy

Bilancovanie minulého roka
a prospešné aktivity Mestskej polície
(dokončenie zo str. 5)

Spolupráca MsP s Policajným zborom SR je
zameraná na pravidelné preventívno-bezpečnostné akcie zacielené najmä na bezpečnosť detí
a ich rodičov pri základných školách. Dohliadali
tak na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
pri najrizikovejších mestách v blízkosti jednotlivých škôl, čím výraznou mierou prispeli k bezpečnosti najviac ohrozených účastníkov cestnej
premávky. Výrazným zlepšením prehľadu o dianí
v meste prispel monitorovací kamerový systém,
pozostávajúci z celkovo 5 kamier. Používanie
pôsobí najmä preventívne proti páchaniu trestnej činnosti, priestupkovosti alebo porušovaní
všeobecných záväzných nariadení mesta. Slúži
aj pri zisťovaní a objasňovaní spáchaných protiprávnych konaní. Podľa predloženej správy má
poškodzovanie majetku a narušovanie verejného
poriadku klesajúcu tendenciu. Mestská polícia
(MsP) preto plánuje rozšíriť už existujúci kamerový systém a pokryť ďalšie vytipované lokality.
Len za uplynulý rok bola MsP schválená dotácia
na tento účel vo výške 10 tisíc eur, ktorá bude využitá na Základnej škole Dolný Smokovec.
Prevencia znižuje kriminalitu, protispoločenské
správanie a to najmä vďaka aktivitám, ktoré mestskí policajti organizujú.
Seniori, ochrana proti „šmejdom“ a pravidelná
12 ročná organizácia stretnutí so šéfkou občianskeho združenia (OZ) Fórum pre pomoc starším,
Ľubicou Gálisovou. Iniciatíva zastaviť nekalé obchodné praktiky na senioroch je bližšie a podrobne vysvetlená v brožúrach 7 Krokov na ochranu
spotrebiteľa, ktorá prebieha v spolupráci so štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR,

Silvia Bombárová Zoričáková je
vo funkcii riaditeľky Základnej
umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej
Lomnici vyše roka.

Tipy z tatranskej

knižnice

Moniku Jankovskou. Prináša návod ako sa brániť
proti nekalým praktikám predajcov, popisom ich
manipulácie, či informácie o súčasnej legislatíve
a vložené vzory zmlúv na odstúpenie od nevýhodnej kúpy.
Mobilné dopravné ihrisko pre základné a materské školy, zamerané na prevenciu detskej nehodovosti. Vlastné dopravné ihrisko, z ktorého
odchádzajú deti nielen poučené o pravidlách
cestnej premávky, ale vďaka reflexným prvkom
sú chránené. Bezpečnostné kampane sú adresované najmä prvákom, ale rovnako aj žiakom
materských škôl či seniorom. Policajti vo svojich
štatistikách jasne evidujú zníženie nehodovosti
a používaním reflexných prvkov je chodec v obci
lepšie viditeľný už na vzdialenosť 200 metrov.
Zábavnou a poučnou formou dokážu deti lepšie
a efektívnejšie pochopiť správanie sa na ceste, prechodoch pre chodcov a jej prechádzanie. Mobilné
dopravné ihrisko si vyskúšali žiaci základných
škôl z Tatranskej Lomnice, Dolného Smokovca
a Vyšných Hágov.
Medzinárodný deň detí, ktoré pripravila MsP
pre všetky deti troch tatranských základných
škôl. V Tatranskej Lomnici sa predviedli všetky
záchranné zložky, nechýbali ani ozbrojené zložky a predviedli tak svoju činnosť zábavnou formou. Dokázali tak pre deti poučnou formou demonštrovať ich prácu v praxi. Horská záchranná
služba, Policajný zbor SR, Hasičský a záchranný
zbor SR, Regrutačná skupina Ozbrojených síl
SR z Prešova, vojenská i mestská polícia a dobrovoľní hasiči z Tatranskej Lomnice i Tatranskej
Kotliny, ktorí zároveň nabrali aj nových členov
spomedzi detí. 
(danbir)

Tvorivé jarné pr á zdniny
ujemcov zvyšoval. Keďže o letný tábor bol
najmä zo strany rodičov väčší záujem, bude
sa konať v júli aj auguste. Tábor zameraný
na tradície predstavil deťom každý deň remeslá, ktoré si potom vyskúšali. Upiekli si
Za ten čas usporiadala okrem množstva
vlastný chlebík, vyrobili si šperky z hliny
koncertov a podujatí pre deti aj prázdninoi kovu, ozdobili si veľkonočné vajíčko techvý tábor. Počas jarných prázdnin sa konal
nikou vyškrabávania, navštívili Ždiarsky
prvýkrát. Do tábora prišlo 12 detí vo veku
dom, obliekli si ľudové kroje a spoznali
5 až 12 rokov, no počas týždňa sa počet záviaceré činnosti našich
predkov, ktoré už takmer
zanikli. Nielen ukážky
a tvorivé aktivity boli
pre ne obrovským zážitkom, ale aj noc v Krásnych sadoch. Okrem
spoznávania tradícií si
rozvíjali svoje zručnosti, ale aj osobnosť. Učili
sa pracovať v kolektíve,
počúvať ostatných a spolupracovať s nimi, ale
aj riešiť konflikty. Pre riaditeľku bol najkrajší pocit
uznania a to, keď videla,
ako deti, ktoré na začiatku
medzi sebou bojovali, sa
Posledný deň táboru sa deti oboznámili s procesom výroby ľano- časom aj vďaka skvelému
vých odevov, ich praním a žehlením v minulosti. 
Foto:kb prístupu učiteľov skamarátili. 
(kb)
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WARE, Ruth: Pozvanie

Hlavná hrdinka Leonora je v podstate šťastný človek, žije v malom,
ale zato vlastnom londýnskom byte
obyčajným, normálnym životom.
Desať rokov sa snaží zabudnúť
na čosi, čo sa kedysi dávno stalo...
Prekvapí ju však nečakaná správa
od istej Florence, ktorá ju pozýva
na rozlúčku so slobodou jej dávnej
kamarátky Clare.
MANÁKOVÁ, Mirka:
Trpké precitnutie

Drsný príbeh, v ktorom sa spozná nejedna žena. Realita dnešného
sveta, keď moc a peniaze znamenajú
viac ako láska.
WAINAINA, Binyavanga:
Raz o tomto mieste napíšem

Takúto knihu o Afrike ste ešte
nečítali! Nie je to pohľad na čierny
kontinent z letiaceho vrtuľníka, ani
cez prírodopisný seriál o slonoch
a antilopách. V podaní Binyavangu
Wainainu je to silné a pestré rozprávanie o jednom živote prežitom
na vlastnej koži, presiaknuté nádhernou poéziou.
LAVRÍK, Silvester:
Nedeľné šachy s Tisom

Historický román inšpirovaný láskou v neláskavých časoch a príbehmi ľudí, ktorí ich museli žiť. Rozprávačkou príbehu bohatého na dobové
reálie a smiech cez slzy je Icíkova
Anička, vystrkovská hviezdička.

MENÍME NAŠE OKOLIE

K  L E P Š I E M U

Podarí sa nám naším projektom
zlepšiť okolie k lepšiemu?

S Vašou pomocou určite
áno!
My, žiaci 9. ročníka, sme projekt rozbehli,
a už je len na Vás, či v tejto ceste budeme pokračovať spoločne.
Ak Vás náš projekt zaujal, pozývame Vás
na stretnutie v klube dôchodcov v Dolnom
Smokovci dňa 8. marca 2018 o 14:00.
Oživte spolu s nami neestetický vzhľad staničiek vysadením paviniča.
Kontakt:
Stránka školy:
www.zsdsmokovec.edupage.org
Facebook: Tatranci
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Napísali ste nám - RE: TD 4 / 2018

Argumentačné fauly pána prednostu
V treťom tohtoročnom čísle Tatranského dvojtýždenníka
som sa v článku s názvom Kocúrkovo alebo Potemkinova
dedina venoval plánovanej výstavbe nových nájomných
bytov v Tatranskej Lomnici.
Na zverejnený súpis podložených faktov, vychádzajúcich
len z konkrétnych dokumentov radnice a poukazujúcich
na zvláštny výber spoločnosti
realizujúcej túto výstavbu či
na miliónový nárast jej ceny,
zareagoval v ostatnom čísle dvojtýždenníka prednosta
MsÚ Vysoké Tatry pán Eugen
Knotek.
Namiesto očakávaného pokusu aspoň ako-tak vysvetliť
pochybnosti okolo verejného
obstarávania, množstva nezrovnalostí v súvisiacich dokumentoch a obrovského nárastu
ceny, sa pán prednosta však
rozhodol ísť cestou ďalšieho
zavádzania verejnosti, popierania vlastných dokumentov
a dokonca akéhosi spochybňovania práva kohokoľvek
vyjadriť svoj názor na dianie
v meste.
Keďže naozaj nechcem čitateľov týchto novín zaťažovať

opakovaním
zdokumentovaných skutočností, dovolím
si len upozorniť na tie najzásadnejšie argumentačné fauly
pána prednostu, ktorými nechtiac len potvrdzuje, že radnica
nie je schopná už ani sebareflexie a priznania svojich chýb.
Pán Knotek tvrdí, že medzi
hodnotenými ponukami sa nenachádzala žiadna „fiktívna“.
Toto tvrdenie vyvracia aj spravodajstvo TA3, ktoré o tejto
„zvláštnej chybe“ verejného
obstarávania informovalo verejnosť už 24. januára tohto
roku.
Pán prednosta taktiež popiera, že v ponukách verejného obstarávania ostal len
jeden uchádzač. Toto tvrdenie
zasa vyvracia zápisnica z vyhodnotenia ponúk, v ktorej sa
uvádza, že druhý prihlásený
uchádzač bol vyradený z dôvodu chýbajúceho dokladu preukazujúceho zloženie povinnej

zábezpeky. Predsedom komisie
podpisujúcej túto zápisnicu bol
dokonca sám pán Knotek.
Ďalšie tvrdenie v článku, že
mestu nehrozil trojmiliónový
záväzok bez reálneho finančného krytia, je dokonca aj rozpore s vyhláseniami pána primátora Jána Mokoša. Ten problém
finančného
krytia/nekrytia
na rozdiel od pána prednostu
verejne priznal aj v médiách
s odôvodnením „kto niečo
robí, aj chybu urobí“.
Keďže tvrdenie, že riziko zvýšeného nájomného sa
nezakladá na pravde, si pán
prednosta sám poprel v nasledujúcej vete, v ktorej naopak
tvrdí, že nájomné sa odvíja
od obstarávacej ceny nájomného bytu, spomeniem už len
v reakcii uvedené zdôvodnenie
vysokej ceny novej výstavby
nájomných bytov v Tatranskej
Lomnici. Tá totižto je, na rozdiel od stavby dvoch v podstate
identických nájomných domov
realizovanej v roku 2014, vyššia skoro o jeden milión Eur.
Ako dôvod je uvedená podhodnotená cena predchádza-

júcej výstavby, ktorá mala mať
za následok veľké množstvo
kolaudačných závad. Avšak
aj tento predchádzajúci výber
zhotoviteľa stavby bol v réžii
mesta, ktoré malo vyžadovať
dohodnutú kvalitu za dohodnutú cenu, vrátane naplnenia
všetkých zmluvných podmienok. Dodatočné zvaľovanie
zodpovednosti na „čierneho
spoluobčana z Popradu“, ako
pán primátor nazval na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva realizátora predchádzajúcej stavby nájomných
domov, je prinajmenšom nekorektné a taktiež plne nevysvetľujúce miliónový nárast
ceny novej výstavby.
Záverom by som už len rád
dodal, že vedenie mesta by
malo byť vďačné za každú kritiku a už z titulu verejnej služby
by svojich nespokojných občanov za ňu nemalo znevažovať
či hanlivo hodnotiť.
Osobne vecnú kritiku považujem za prejav občianskej angažovanosti a za veľkú pomoc
pri správe vecí verejných. 


Alexander Gálfy
 poslanec MsZ Vysoké Tatry

Pán poslanec A. Gálfy vedie nečestný boj
Mesto Vysoké Tatry za uplynulých 16 rokov dosiahlo obdivuhodný rozvoj. Dokázalo sa v rámci možností prírody
vyrovnať s pohromou vo forme víchrice, ale aj požiaru. Obyvatelia mesta, vedenie a zamestnanci sa dokázali zomknúť,
spolupracovať a prekonať množstvo nástrah a realizovať
jeden úspešný projekt za druhým.
Úspešnosť každého mesta je
plne závislé od dvoch podstatných vecí: 1. od intenzity spolupráce a komunikácie vedenia
mesta, poslancov mestského
zastupiteľstva, ako aj zamestnancov, 2. od čestnosti, konštruktívnej kritiky, prispeniu
odbornosťou, postrehom alebo
návrhom k ďalšiemu rozvoju
mesta.
Pán poslanec A. Gálfy tvrdí, že
mu na meste záleží, ale súčasne
nikoho z vedenia a zamestnancov s konštruktívnou kritikou
s požiadavkou na vysvetlenie ani
s návrhom napriek jeho častej
prítomnosti na radnici neoslovil.
Vyhýbanie sa osobnej komunikácii a riešenie pripomienok
cez médiá nie je poctivou cestou
ku konštruktívnej kritike, ale
pravým opakom.

Rovnako smutné je znevažovanie práce zamestnancov mesta
a všetkých, ktorí sa na jeho rozvoji podieľajú.
Vzhľadom na fakt, že p. poslanec A. Gálfy opäť neprejavil
záujem o konštruktívny dialóg,
podsúva médiám svoje formulácie a nepredkladá nové skutočnosti, pracuje s domnienkami,
dohadmi a argumentuje nepravdivými tvrdeniami či už úmyselne, alebo z neznalosti zákona,
pokúsime sa zareagovať veľmi
stručne.
K cene stavby a k výpočtu
výšky nájmu možno uviesť jednoduchý argument. Cenu stavby
upravujú zákony a vykonávacie vyhlášky. Zákonom stanovené ceny nemožno prekročiť
a podobné ceny majú aj ostatné
mestá a obce. Čo sa výšky ná-

jomného týka, vypočítava sa
z ceny samotnej bytovky a nie
zo stavby ako celku.
Kým tieto informácie sú
podložené faktami, tvrdenia
poslanca A. Gálfyho sú len jeho
domnienkami.
Ak pán poslanec tvrdí, že:
„medzi hodnotenými ponukami
sa objavila aj tretia firma, ktorá
o tom vôbec nevedela a s touto verejnou súťažou nemala nič
spoločné,“ jednoducho klame.
Takáto firma sa medzi hodnotenými ponukami skutočne nenachádzala. Takéto vyhlásenia, navyše podsúvané médiám, nie sú
úprimné, pravdivé a najmä ich
nie je možné považovať za konštruktívnu kritiku a občiansku
angažovanosť.
Mesto Vysoké Tatry je vďačné každému, kto sa osobne pričiňuje o jeho rozvoj. Je vďačné
i za konštruktívne návrhy, ktoré
nás všetkých posúvajú vpred.
Myslím, že za tie roky práce
sme dostatočne preukázali, že
vieme byť úspešní a vieme sa
pre dobro veci spojiť a konštruk-

tívne spolupracovať. Poslanec
A. Gálfy má možno iný názor,
ale chuť do práce nám nevezme
ani snaha, ktorá odvádza pozornosť od odbornosti a znižuje sa
na lživé tvrdenia o „spoluobčanovi z Popradu“.
Napriek tomu, každý, kto chce
mestu pomocť napredovať, je
vítaný. Vítaný je aj poslanec A.
Gálfy, ktorý tak ešte neučinil
a ktorého aktivity sa skôr merajú
mediálnymi výstupmi. Z nich
však mesto napredovať nedokáže. Zopakujem, že každý vidí
mesto v takom svetle, v akom
sám prispieva k jeho rozvoju.
Preto vyslovím želanie, aby
sme dokázali spoločne komunikovať, napredovať, tvoriť kvalitný tím pre rozvoj nášho mesta.
Uplynulý týždeň médiá informovali o nájomných bytoch,
ktoré realizuje mesto Nitra.
Cena je takmer totožná s bytmi
v Tatranskej Lomnici, ktoré bude
stavať tatranská samospráva.
Eugen Knotek
prednosta Mestského
úradu vo Vysokých Tatrách
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M esto nemení fun kč n é v yu ži ti e
au tobusovej stani ce v S ta rom S mok ovci !
Tatranský dvojtýždenník (TD) zverejnil niekoľko informácií, ktoré sa nezakladajú
na pravde. Ich zdrojom je už toľko zmieňovaný poslanec mestského zastupiteľstva
(MsZ) Alexander Gálfy, ktorý si z TD urobil vlastný plátok.
„Skutočnosti, ktoré TD publikoval, chcem dať územia a obstarávať územnoplánovaciu dokumenna správnu mieru. Zmeny a doplnky územné- táciu v súlade s potrebami územného rozvoja,“
ho plánu (ÚP) č. 2016/1 riši mesto Vysoké Tatry ozrejmila Šípková. „Z dôvodu, že sa pri schvaľovaod marca 2016, kedy sa začali prvé práce na týchto ní zmien a doplnkov zistili nezrovnalosti v platnom
zmenách,“ uviedla vedúca oddelenia územného ÚP a z dôvodu vyhodnotenia aktuálnych potrieb
plánovania, výstavby, životného prostredia a do- na rozvoj (cestovný ruch, zvyšujúci sa počet návpravy MsÚ vo Vysokých Tatier Dana Šípková, števníkov a zvýšené nárok na dopravné vybavenie
podľa ktorej sa prvé pracovné rokovanie poslan- územia) doplnilo mesto do materiálu vlastné podcov MsZ k zmenám konalo v polovici apríla 2016 nety,“ dodala vedúca oddelenia s tým, že na praza účasti deviatich poslancov a za rovnakej účasti covnom stretnutí poslancov 10. januára 2017 boli
sa poslanci stretli aj 1. júna 2016. Na zasadnu- opravy a podnety mesta prerokované. „Aby sme sa
tí MsZ v tom istom mesiaci poslanci súhlasili vyhli nedorozumeniam bol v polovici marca 2017
s pokračovaním obstarávania zmien a doplnkov kompletný zosumarizovaný materiál zaslaný všetÚP pre 12 žiadostí. „Mesto ako orgán územného kým poslancom MsZ,“ pokračovala Šípková s tým,
plánovania má podľa stavebného zákona úlohu sú- že poslanci boli požiadaní o vyjadrenie tak, aby
stavne sledovať podmienky a požiadavky na rozvoj sa materiál posunul spracovateľovi na vypraco-

vanie návrhu uvedených zmien. „V auguste 2017
sa rokovalo o zmenách a doplnkoch ÚP. V tom
čase už spracovateľ pracoval na návrhu zmien
a doplnkov, ktoré boli verejne prerokované vo februári 2018,“ vysvetlila Šípková, ktorá má k celej
situácii jednoznačné stanovisko. „Mesto svojim
návrhom autobusovej stanice v Starom Smokovci
nemení funkčné využitie uvedenej lokality. Ostane cestným dopravným vybavením. Navrhovaná
je maximálna podlažnosť na 1 nadzemné podlažie s indexom zastavaných plôch na úrovni 0,55.
V súčasnosti za platnosti regulatívov 0 nie je možné
povoliť žiadnu stavbu na autobusovej stanici (ani
čakárne pre cestujúcich), ktorú by si tento priestor,
ako vstupná brána do Vysokých Tatier, zaslúžil,“
uzavrela Dana Šípková. 

Eugen Knotek
prednosta Mestského

úradu vo Vysokých Tatrách

Sociálna pomoc v igelitkách je len
želaním poslanca Alexandra Gálfyho!

depodobne mali pobaviť, no nestalo sa tak.
„Pán poslanec píše, že centrá pre seniorov (do
presného názvu týchto zariadení sa mu žiaľ
nepodarilo trafiť) dostávajú len niečo vyše 15
tisíc eur a na program údajne recesistických
osláv 1. mája je vyčlenených 8,5 tisíc eur,“
pripomenul šéf oddelenia kultúry a športu
MsÚ Ján Bendík. „Ide o veľmi nesprávne
tvrdenie, keďže z rozpočtu mesta je na oslavy vyčlenených 0 (slovom nula) eur. 8,5 tisíc eur, o ktorých píše pán Gálfy, je na túto
akciu účelovo poskytnutých zo štátnej dotácie. Čiže ide o financie zo štátneho rozpočtu – a nie mestského! Sú len dve možnosti
– buď pán poslanec NEVIE rozlíšiť rozpočet
mesta od rozpočtu štátu, alebo ÚMYSELNE
ZAVÁDZA verejnosť. V oboch prípadoch je
to poľutovaniahodné,“ uzavrel Bendík. Výdavky na sociálnu pomoc sú schvaľované
poslancami MsZ v rozpočte mesta. „Preto
sa pýtam, o akých igelitkách za mestské peniaze hovorí pán Gálfy? V rámci sociálnej
oblasti sme iniciovali možnosť zriadenia stacionára na území nášho mesta. O projekte
som jednal aj so záujemcami. Projekt prešiel
aj MsZ,“ upresnil Knotek, podľa ktorého
radnica mala v pláne nielen Dom služieb,
ale aj spracovaný projekt súkromnej polikliniky. „Keďže to vtedy pravdepodobne
nepochopili všetci poslanci, investor odišiel
a dnes pôsobí v iných regiónoch. K sociálnej
oblasti sa obšírnejšie vyjadríme v budúcom
čísle TD,“ dodal prednosta MsÚ s tým, že
mesto pripravilo aj projekt výstavby Centra
sociálnych služieb (viď. foto). Ten však bol
z titulu aktuálneho počtu obyvateľov bol
dočasne vylúčený z posudzovania. Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny totiž limitovalo výzvu počtom obyvateľov nad 5 tisíc,
čo Vysoké Tatry v tejto chvíli nemajú. 
Eugen Knotek

prednosta Mestského
úradu vo Vysokých Tatrách

Tatranský dvojtýždenník (TD) v ostatnom vydaní prišiel s ďalším autorizovaným príspevkom poslanca mestského
zastupiteľstva (MsZ), v ktorom sa vyjadril
k oblasti sociálnych služieb.
„V uplynulom čísle sme si opäť prečítali
o dojmoch a pocitoch poslanca Alexandra
Gálfyho ohľadom sociálnej pomoci obyvateľom Vysokých Tatier. Poslanec mestského zastupiteľstva sa vo svojom príspevku tentoraz
pasoval do úlohy odborníka už aj na sociálnu oblasť. Aby pán poslanec neostal neinformovaný, dovolím si ho zorientovať vo faktoch,“ reagoval prednosta Mestského úradu
(MsÚ) vo Vysokých Tatrách Eugen Knotek.
Podľa neho je Komunitný plán sociálnych
služieb po novele Zákona o sociálnych
službách pomerne náročným materiálom.
„Hovorí o tom, čo chcú a potrebujú občania
Vysokých Tatier. To vieme zistiť serióznym
výskumom a analýzou sociálnych služieb.
Pripraviť takýto plán v zmysle novely si však
vyžaduje okrem odborných znalostí aj znač-

né finančné prostriedky na jeho realizáciu,“
vysvetlil Knotek. Komunitný plán obce
schvaľuje a k nemu sa aj vyjadruje Vyšší
územný celok (VÚC), preto je nevyhnutné,
aby bol kvalitný a mala by ho realizovať organizácia, ktorá s ním má skúsenosti. Termín predloženia plánu VÚC je do 30. júna!
Opatrovateľská služba sa na území mesta
Vysoké Tatry poskytuje v zmysle Memoranda o spolupráci. „Občania nášho mesta vedia, že táto služba je im dostupná podľa ich
požiadaviek. To, že sa služba poskytuje len
siedmim klientom je len z dôvodu nízkeho
záujmu samotných občanov o túto službu,“
konštatovala tatranská sociálna pracovníčka Vlasta Zlatá. Samospráva v súčasnosti
realizuje aj službu donášky obedov, konkrétne do mestských častí Dolný Smokovec,
Sibír, Nový Smokovec a Tatranská Lomnica.
Poslanec, ktorého názory sú v TD často
prezentované bez adekvátnej odpovede, sa
ostatne vyjadril aj k sociálnej pomoci v igelitkách. Výroky Alexandra Gálfyho pravProjekt výstavby
Centra sociálnych
služieb
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v skratke
(dokončenie zo str. 8)

páde utrpela úraz hornej končatiny v oblasti ramena. Záchranári
HZS ju po vyšetrení a poskytnutí prvej pomoci transportovali
do Starého Smokovca, odkiaľ
bola sanitkou prevezená do nemocnice v Poprade.
Dňa 24. februára predpoludním boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre 30 – ročnú slovenskú turistku, ktorá si pádom
pri pošmyknutí spôsobila pravdepodobne zlomeninu hornej
končatiny. Záchranári HZS ju
po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti na terénnej
štvorkolke transportovali do Starého Smokovca, kde ju odovzdali
privolanej posádke RZP.
Na poludnie toho istého dňa
požiadal HZS o pomoc český
skialpinista, ktorý si v blízkosti Popradského plesa spôsobil
pravdepodobne zlomeninu členka. Záchranári HZS mu po príchode na miesto poskytli prvú
pomoc, končatinu mu zafixovali
a terénnym automobilom ho odviezli na železničnú zastávku Popradské pleso, kde si ho prevzala
posádka sanitky.
V poobedňajších hodinách
2. marca boli záchranári HZS
požiadaní o pomoc pre 30-ročnú maďarskú turistku, ktorá si
pri jazde na saniach z Hrebienka do Starého Smokovca vážne
poranila dolnú končatinu v oblasti predkolenia a stehennej
kosti. Záchranári HZS poskytli
na mieste pacientke neodkladnú
zdravotnú starostlivosť a letecky
ju transportovali do popradskej
nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
V ten istý deň v podvečerných
hodinách boli záchranári HZS
požiadaní o pomoc pre 39-ročnú bežkyňu na lyžiach, ktorá si
pri páde bolestivo poranila tvár
a silno krvácala. Záchranári HZS
poskytli pacientke na mieste
neodkladnú starostlivosť a následne ju snežným skútrom
transportovali do ubytovacieho
zariadenia, kde na vlastnú žiadosť ostala.
Členovia Tatranskej horskej
služby a Červeného kríža zasahovali aj na historicky prvých
majstrovstvách Slovenska v snežnom volejbale na Štrbskom Plese.
Na volejbalovom ihrisku v priestoroch doskočiska skokanského
mostíka na Štrbskom Plese utrpel
úraz práve riaditeľ turnaja. S vyskočeným ramenom ho záchranári odnášali zabaleného na saniach ťahaných skútrom. (kb)
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To nemyslíte vážne, pán primátor!
Za roky súčasného vedenia mesta sme si už, žiaľ, zvykli, že proklamované úspechy či riešenia problémov sa v skutočnosti podstatne rozchádzajú s realitou.
Príkladov je veľké množstvo a tak
spomeniem len opakujúce sa sľubovanie cyklochodníka, z ktorého
za pätnásť rokov nebol postavený
ani jeden meter, nekonečný príbeh bývalého Domu služieb, ktorý
ani po desiatich rokoch od svojho
uzavretia stále nie je dokončený, či
opakujúce sa nesystémové pokusy
riešiť neúnosnosť dopravnej situácie
vo Vysokých Tatrách.
Práve ďalšiemu sľubovaniu riešenia dopravy v našom meste sa v ostatnom čísle Tatranského dvojtýždenníka venuje aj pán primátor Ján
Mokoš.
Nesmel by to byť však práve on,
keby v rovnakom čase týchto sľubov,
neohlásil návrhy zmien územného
plánu, v ktorých sa okrem iného
ráta s vybudovaním poschodového
parkovacieho objektu na území súčasnej autobusovej stanice a na jej
priľahlých plochách.
Genéza, ako sa tento kontroverzný návrh potichu dostal bez verejnej diskusie a posudkov inštitúcií
ako Štátna ochrana prírody SR či
pamiatkový úrad, rovno do prerokovávaných materiálov, je pritom
ilustratívnou ukážkou fungovania
vedenia mesta.
Prvýkrát sa o zmene a doplnkoch
Územného plánu Vysokých Tatier
pre rok 2016 rokovalo na pracovnom stretnutí 1. júna 2016. V predloženom návrhu sa však zmena
funkčného využitia a priestorového
usporiadania lokality autobusovej
stanice nenachádzala.
Táto zmena nebola ani predmetom následného hlasovanie mestského zastupiteľstva uskutočneného dňa
30. júna 2016, lebo v doručených žiadostiach predložených na schválenie
jednoducho nebola zahrnutá.
Taktiež ani na pracovnom rokovaní o rok neskôr v auguste 2017 o tejto zmene územného plánu nepadla
ani zmienka.
Z vyššie uvedených faktov preto neprekvapuje, že vedenie mesta
rovnako obišlo aj Štátnu ochranu
prírody SR a Správu Tatranského národného parku. Aj keď mesto pravdepodobne nemá povinnosť o ich
stanovisko žiadať dopredu, pri tak
zásadnej zmene územného plánu,
by to preň však malo byť samozrejmosťou.
Táto s nikým nekonzultovaná
zmena sa nenápadne zjavuje až
v Oznámení o prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov Územného plánu
mesta Vysoké Tatry (stále č. 2016/1)
vyveseného 2. februára 2018.
Akosi samozrejme sa objavuje

bez akejkoľvek sprievodnej dokumentácie, napríklad bez urbanistickej štúdie či technických podkladov,
ktoré by aj podľa zaužívaných noriem o územnom plánovaní a stavebnom poriadku mala obsahovať.
Zaujímavým faktom taktiež je,
že o túto zmenu nežiada majiteľ
pozemkov či investor projektu
parkovacieho objektu, ale samotné
mesto Vysoké Tatry, napriek tomu,
že predmetné pozemky sú v prevažnom vlastníctve Bývalého urbárskeho spoločenstva Milbach, respektíve množstva rôznych majiteľov.
Je nespochybniteľné, že mesto
Vysoké Tatry trápi dlhodobo neúnosná dopravná situácia, vrátane nedostatku parkovacích miest.
Do tohto kritického stavu sa však
mesto dostalo práve podobnými
nekoncepčnými riešeniami, za aké
považujem aj v tichosti navrhovanú
zmenu funkčného využitia lokality
autobusovej stanice a jej priľahlého
okolia v Starom Smokovci.
Táto zmena by umožnila na pozemku s pomerne veľkým prevýšením vybudovať obrovskú poschodovú stavbu, zaberajúcu plochu
podobnú veľkosti, ktorú dnes zaberajú autobusové nástupištia.
Aký nezvratný zásah do dnes
celkom vyváženého funkčného
a priestorového usporiadania, či
do krajinnej štruktúry a estetického charakteru tohto územia bude
mať realizácia navrhovanej zmeny si ani neviem predstaviť. Preto
považujem návrh mesta na takýto
zásadný zásah do podoby mesta
bez verejnej diskusie s účasťou
odborníkov za všeobecne neprijateľný.
Nadôvažok, síce ako laik, som
presvedčený, že sa jedná o zlé riešenie, ktoré v konečnom dôsledku
môže narušiť terajší spôsob plynulej dopravy, eskaluje jej zhustenie
v tesnej blízkosti centra mesta,
zhorší kvalitu životného prostredia
a vygeneruje množstvo ďalších súvisiacich problémov.
Vedenie mesta dlhodobo redukuje problém dopravy len na otázku parkovania. Riešenie väčšiny
ostatných problémov mestskej mobility prehliada, zanedbáva, alebo
sa im prinajmenšom venuje podobne nekoncepčne ako statickej
doprave.
Pritom problematika dopravy
v meste je mimoriadne rozsiahla,
obsahujúca množstvo faktorov,
ktorých riešenie musí byť nutne
prepojené, komplexné, koncepčné
a zahŕňajúce všetky jej oblasti.

Chaotické nakupovanie parkomatov, spoplatňovanie stojísk
na mestských komunikáciách či
pri krajniciach v centre mesta, tolerovanie čiernych parkovísk, záber
posledných verejných priestranstiev
určených na stretávanie sa vytváraním plôch pre automobily alebo
dokonca plánovanie výstavby poschodového parkovacieho objektu
v srdci Starého Smokovca však nie
sú žiadnym riešením dopravných
ani iných problémov, naopak ich
prehlbovaním.
Isteže, problém dopravy v našom
meste je mimoriadne dôležitou oblasťou, dotýkajúcou sa nielen života
domácich obyvateľov, ale aj spokojnosti všetkých návštevníkov
a podnikateľských subjektov. Práve
preto by sa k nemu malo pristupovať komplexne a s účasťou všetkých
zainteresovaných.
Riešenie musí okrem premyslenej
koncepcie statickej dopravy, majúcej svoj základ v záchytných parkoviskách s následnou kyvadlovou
dopravou do centier a turistických
stredísk, nutne zahŕňať aj zavedenie systému Tatranskej integrovanej
dopravy, zosúladenie nadväznosti
domácich aj zahraničných dopravných spojov a zlepšenie vzájomného
prepojenia tatranských osád.
Mesto taktiež musí vyvíjať tlak
na vybudovanie nových výhybiek
na jednokoľajových úsekoch Tatranskej elektrickej železnice, kvôli
zvýšeniu frekvencie tohto druhu
verejnej dopravy. Zároveň konečne
začať s výstavbou cyklistického prepojenia Tatranskej Lomnice so Starým Smokovcom, s nadväznosťou
na ďalšie tatranské osady.
Za veľmi reálne považujem aj vytvorenie peších zón vo vytipovaných častiach Tatranskej Lomnice
a Starého Smokovca, čomu by napomohla aj realizácia obchvatu Starého Smokovca, o ktorom pojednáva
aj aktuálny Územný plán veľkého
územného celku Prešovského kraja.
Plán generelu dopravy a udržateľnej mobility mesta Vysoké
Tatry musí, samozrejme, vychádzať z množstva odborných štúdií,
zo znalostí záporných deficitov parkovacích miest s ohľadom na lokality, sezónnosť a vývoj cestovného
ruchu, či napríklad z poznania predpokladov hlukových a emisných zaťažení.
A hlavne, vždy by mal byť v súlade so záujmami mesta a jeho obyvateľov!
Základom toho však je jedine široká, otvorená a verejná diskusia,
ktorá by nemala byť nahrádzaná
nenápadnými zmenami územného
plánu či kuloárnymi dohodami.
Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry
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D va ds ať r o k o v o d p r v ýc h ú s p e c h o v
zrakovo znevýhodnených lyžiarov na paralympiáde
Už zajtra začínajú v juhokórejskom Pjongčangu XII. Zimné paralympijské hry, siedme s účasťou
športovcov samostatného Slovenska. Pred viac ako štvrťstoročím, utrpel vtedy dvadsaťšesťročný Popradčan Štefan Kopčík, rodák z Kežmarku, po zrážke s autobusom vážne poškodenie
zraku. Napriek tomu sa chcel venovať športu a po rokoch hľadania si našiel navádzača pre zjazdové lyžovanie. Bol ním Jozef Cirbus, učiteľ telocviku z Levoče. So zjazdovým lyžovaním zrakovo
postihnutých neboli dovtedy na Slovensku žiadne skúsenosti. Slovenská asociácia zrakovo
postihnutých športovcov bola založená 25. februára, pred 25. rokmi.
Kopčík s Cirbusom sa zaslúžili o úspešný rozvoj zjazdového
lyžovania zrakovo postihnutých na Slovensku. Už ako veteránskej dvojici sa im podarilo
v Nórsku nominovať na Zimné
paralympijské hry (ZPH), ktoré sa mali konať o rok v Lillehammeri. Štefan Kopčík oslovil
Gabriela Jamnického, trénera
lyžovania v športových triedach
gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku, aby viedol ich prípravou na paralympiádu: „Štefan
Kopčík z Asociácie slabozrakých
a nevidiacich Slovenska ma
oslovil v roku 1993, aby som
ho pripravil na paralympiádu.
Najprv som ho pre nedostatok
času na prípravu odmietol. Bol
však natoľko tvrdohlavý a neodbytný, že som nakoniec jeho
ponuku prijal ako novú výzvu.“
Pre športovca zostavil individuálny tréningový plán. Na ZPH
1994 v Lillehammeri to bol

Vďaka zvukovému navádzaciemu zariadeniu,
ktoré si svojpomocne vyrobili, sa lyžiari dokázali orientovať na svahu medzi bránkami.
V zjazde dosiahli aj stokilometrovú rýchlosť.
Foto: Archív: G. Jamnický

prvý štart zrakovo postihnutého slovenského lyžiara v histórií
zimných paralympiád od roku
1976. V kĺzavých disciplínach
v zjazde obsadil 5. miesto, v Super-G 6. miesto. „S týmto výsledkom nebol spokojný. Vtedy
na mňa zapôsobil jeho prístup
– išiel si za svojím cieľom a vytrvalo trénoval. Motivovalo ho to
k dosiahnutiu lepších výsledkov.

A tak som mu po Lillehammeri
pripravil štvorročný tréningový
olympijský plán, totožný s tým,
ktorý som mal pre zdravých
športovcov.“ Počas prípravy
na paralympiádu v Nagane absolvovali množstvo pretekov
svetového významu. Do reprezentácie sa dostali aj ďalší športovci. Radomíra Dudaša si vzal
na starosť Cirbus, Kopčík štar-

toval na majstrovstvách sveta
s Jurajom Bublíkom, s ktorým
zvíťazil v zjazde na svetovom
pohári v USA. Tréner získal
pre Kopčíka novú navádzačku – skúsenú lyžiarku Renátu
Karamanovú. Na prvých spoločných majstrovstvách Európy
v Španielsku získali bronzové
medaily v Super-G a slalome.
Po množstve úspechov nasledovala paralympiáda, ktorá sa,
ako vždy, konala po olympiáde.
Pred 20 rokmi bola situácia veľmi podobná dnešnej: výsledky
zdravých športovcov, najmä
hokejistov, nenaplnili očakávania slovenských fanúšikov. O to
viac prekvapili telesne a zrakovo
znevýhodnení športovci. „Výprava olympijských športovcov
nedosiahla žiadne úspechy. Nám
sa podarilo získať desať medailí! Štefan Kopčík získal medailu
v každej disciplíne, v ktorej štartoval. Piatu medailu získal Miro
Jambor v biatlone, štyri medaily
získal Jozef Miština a piatu Róbert Ďurčan. Prvýkrát v histórii Slovenska sme sa zapísali
do športového povedomia. Bol to
úžasný pocit. Keď boli na stupni
víťazov a viala slovenská vlajka,
(pokračovanie na str.14)

Dych berúce výkony na prvých majstrovstvách Slovenska v snow volleyballe
ŠTRBSKÉ PLESO - Historicky prvé majstrovstvá Slovenska v snežnom volejbale (snow volleyball) sa
v posledný februárový víkend konali na Štrbskom Plese pod skokanskými mostíkmi. Slnko, dobrá
atmosféra a bojový duch sprevádzal celé podujatie. Hráči mali obutú protišmykovú obuv, kopačky
a odhodlanie s akým išli do súbojov bolo v chladnom tatranskom prostredí dych berúce.
„Snehu je dosť, toho sa netreba obávať.
V boji o najlepších sa predstavilo 12 ženMiesto v doskočisku skokanského mostíka sa ských a mužských dvojíc, ktoré súperili v štyobec Štrba snaží využívať. Vystupovali tam roch trojčlenných družstvách. Víťazi skupín
folklórne súbory Lúčnica i SĽUK. V nedávnej si svoje sily zmerali v semifinále a najlepší
minulosti bolo netradičných športov na Štrb- si zabojovali vo finále. Víťazkami v ženskej
skom plese neúrekom, teraz prichádza ďalší," kategórii sa stala dvojica Lenka Vandákopovedal o podujatí starosta obce Štrba Mi- vá s Alicou Bertovou. Dvojica Silvia Poszchal Sýkora.
miková a Eva Eleková obsadili striebornú
priečku a bronz si vybojovali Kristína Harmanová a Romana Jurenková, keď sa im podarilo zdolať
dvojicu Sandausovu a Kapráľovú.
Prvenstvo v mužských súbojoch
patrilo súťažnému páru v zložení
Martin Šmahel a Michal Kollár.
Napínavý súboj sa odohral so striebornou dvojicou Kamilom Pavlinským a Jakubom Gondžúrom
s výsledným tesným skóre 2:1
(11:13, 15:13, 16:14). Bronz získali
Peter Kviečinský a Ondrej HruHráči na snehu aj napriek zime podávali bravúrne výkony. boška, ktorý zdolali bratov Tomáša
Foto: danbir
a Jozefa Sekerovcov.

Ceny slávnostne víťazom odovzdali prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič, viceprezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Miloš Dubovec,
starosta obce Štrba Michal Sýkora a riaditeľ
vinárstva Golguz Miloš Holík. Teploty hlboko pod bodom mrazu atakovali nielen
hráčov, ale aj divákov, no aj napriek tomu sa
podujatie tešilo veľkej priazni. Organizácia
bola nielen podľa slov samotných hráčov, ale
aj hostí dobre zvládnutá. Nechýbali príslušníci hasičského zboru či pracovníci Slovenského červeného kríža (SČK). V stánkoch
ste sa mohli občerstviť a povzbudzovať z tuli
vakov a ležadiel. Nechýbali ani povzbudzovačky, ktoré pritiahli nejedno oko. "Teším sa
a som rád, že sa práve toto miesto stalo zrodom nového športu na Slovensku. Verím, že si
nájde svojich fanúšikov a na Štrbskom Plese
uvidíme aj ďalšie takéto vydarené akcie,“ vyhlásil v závere podujatia starosta obce Štrba
Michal Sýkora.
Národní šampióni, víťazi z mužských
a ženských dvojíc si zabojujú na premiérových majstrovstvách Európy u susedov v rakúskom stredisku Wagrain-Kleinarl a Flachau. 
(danbir)
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Naši o ly m p i o n i c i sú už doma
Na XXIII. Zimných olympijských hrách (ZOH) v juhokórejskom
Pjongčangu súťažilo v termíne od 9. do 25. februára 56 slovenských športovcov. Najlepšie sa darilo biatlonistke Anastasii
Kuzminovej, ktorá získala dve strieborné a jednu zlatú medailu.
Medzi Tatrancami malo pravdepodobne najvyššiu sledovanosť sánkovanie a lyžovanie,
kde bolo najväčšie zastúpenie
reprezentantov z Vysokých
Tatier a blízkeho okolia. V kategórii zjazdové lyžovanie
štartovali súrodenci Adam
a Andreas Žampa, Barbara
Kantorová, bežec na lyžiach Peter Mlynár, biatlonista Martin
Otčenáš a sánkari Jozef Ninis,
Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák a Katarína
Šimoňáková. Ako kriticky poznamenali, s úspechmi, ktoré
dosiahli nie sú spokojní, no
berú to ako výzvu a dúfajú,
že na ďalšej olympiáde v roku
2022 v Pekingu si vylepšia svoje
umiestnenia. Najväčšie zastúpenie mali sánkari. Najskúsenejším bol štvornásobný olympionik Jozef Ninis, ktorý sa
umiestnil v prvej dvadsaťpäťke.
Debutant Jakub Šimoňák skončil na 35., jeho sestra Katarína
na 23. mieste. Od prvých miest
ich delili len sekundy. Posádka
dvojsedadlových saní v zložení Marek Solčanský a Karol
Stuchlák dosiahli ich najlepší

olympijský úspech - 17. miesto
so stratou 1 sekundy a 33 stotín
na prvé miesto. V tímovej štafete štartovali Ninis, Šimoňáková,
Solčanský a Stuchlák. V súčte
spoločných časov sa umiestnili
tesne za top desiatkou – na 11.
mieste, čím sa priblížili najlepšiemu výsledku slovenských
sánkarov na ZOH, kedy Ľubomír Mick s Walterom Marxom
ml. získali 9. miesto v kategórii
dvojíc na ZOH 2002 v Salt Lake
City. Súrodenci Šimoňákovci
absolvovali svoje prvé olympijské jazdy na saniach. „Môj pobyt
v olympijskej dedine bol o 4 dni
kratší ako pobyt môjho brata Jakuba, pretože pred olympiádou
som sa zúčastnila majstrovstiev
sveta juniorov. Na olympiáde
som strávila 12 úžasných dní.
Všetci športovci, atmosféra, hrdosť reprezentovať seba a svoju
krajinu najlepšie ako vieš... je to
niečo, čo chce zažiť naozaj každý
športovec. Bolo super mať tam
brata. Bola som mu fandiť na finálových jazdách, kričala som,
mávala s vlajkou a užila som
si to. Pred svojimi finálovými
jazdami som mala strach, ako

Úspechy Tatrancov vo Fínsku

to všetko dopadne a ako pôjdem.
Ale keď som zišla prvú jazdu
a ľudia v cieli kričali a tlieskali,
bol to skvelý pocit. Dúfam, že
táto olympiáda nebola moja posledná,“ zhodnotila svoje dojmy
sánkarka Katarína Šimoňáková.
Svoju druhú olympiádu absolvoval Marek Solčanský, ktorý
ju vedel porovnať s predošlou, spred štyoch rokov v Soči:
„Okrej zimy to bolo podobné ako
na mojej prvej olympiáde. Otvárací ceremoniál bol kratší, keďže
bola obrovská zima a konalo
sa to na otvorenom štadióne.
Všetko bolo dobre pripravené
a každého športovca potešilo,
keď dostal najnovší telefón. Bývali sme v bytovkách v maličkej
olympijskej dedine. Ubytovanie
bolo oproti Soči kvalitnejšie –
nezatekalo nám a neťahala dnu
zima. Bola tam skvelá atmosféra, stretával som všetkých známych športovcov, ktorých som
dovtedy videl len v telke, mohol
som si meniť olympijské odznačiky s inými krajinami. Boli sme
sa pozrieť a podporiť našich
na bežecké lyžovanie, v deň odletu na hokej Slovensko – USA.
Iné podujatia sme nestihli, pretože hneď po našich pretekoch
sme išli domov.“
Z bežcov na lyžiach sa naj-

D va ds ať r o k o v o d . . .
(dokončenie zo str. 13)

Šiesti Tatranci strávili desať dní v mrazivom Fínsku. Cestovali po krajine, liezli v Laponskom národnom parku
Korouoma, obdivovali polárnu žiaru a dva dni strávili
v meste Oulu. 24. februára sa tam uskutočnilo posledné
kolo Európskeho pohára v ľadovom lezení. Európsky
pohár v drytoolingu, čiže lezení s použitím cepínov
a mačiek, sa konal v sezóne 2017/2018 v Slovinsku, na Slovensku a vo Francúzsku. Na štvrtom kole vo Fínsku dosiahli výborne výsledky. Počas dvoch dní súťažili v disciplínach
lezenie na obtiažnosť a na rýchlosť. V lezení na obtiažnosť
sa najlepšie umiestnil Marek Černý (12. miesto), Ján Šustr
(33. miesto), Erik Rabatin (40. miesto), Rudy Golec (44.
miesto) a medzi ženami Katka Slivová (15. miesto). V lezení na rýchlosť si Anton Suchý vybojoval 3. miesto.  (kb)

lepšie darilo Petrovi Mlynárovi, ktorý dosiahol svoj najlepší výsledok na ZOH, keď
vo štvrťfinále skončil piaty,
v šprinte dvadsiaty tretí. Biatlonista Martin Otčenáš skončil na 27. mieste. Súrodenecká dvojica mala zastúpenie
aj v zjazdovom lyžovaní. Adam
Žampa síce neobhájil 5. miesto
zo Soči, no absolvoval výborné
pretekové jazdy. V superkombinácii sa mu darilo v slalome,
avšak pre nevydarenú jazdu
v zjazde skončil na 22. mieste.
Slalom dokončilo len 43 zo 108
štartujúcich, Adam bol tridsiaty piaty. V obrovskom slalome
skončil 25., jeho mladší brat Andreas pretek nedokončil, hoci
bojoval o svoj najlepší výsledok.
Po prvom kole bol 18., v druhom kole spadol. V Super-G
obsadil 39. priečku. Barbara
Kantorová si vybojovala svoje
najlepšie, 18. miesto v alpskej
kombinácii, v Super-G obsadila 35., v obrovskom slalome 41.
a v zjazde 29. miesto. V kategórii tímov štartovali Žampovci
s Petrou Vlhovou a Veronikou
Velez-Zuzulovou. Žiaľ, v osemfinále prehrali s Nemcami
(Petra Vlhová a Adam Žampa
svoje jazdy vyhrali, Veronika Velez-Zuzulová a Andreas
Žampa prehrali), a tak skončili
(kb)
na 9. mieste. 

celý svet vedel, kde je naša krajina. Bola
to odmena za tvrdú prácu. Už si nás v zahraničí neplietli so Slovincami alebo Českom. Vďaka nesmiernym úspechom sme
sa zviditeľnili aj spoločensky. Zúčastnili
sme sa na podujatiach, ktoré organizovala Japonska kráľovská rodina a ďalšie
svetové osobnosti , ktoré sa venujú najmä
charite,“ spomína Jamnický, ktorý bol
na olympiáde vo funkcii trénera a športového šéfa výpravy. Jeho brat František
mu pomáhal s organizáciou, s lyžiarmi
štartoval ako navádzač. „Na ZPH v roku
2002 sme pokračovali v ďalšom úspešnom
vystúpení. Slovensko získalo 9 medailí, z toho 3 zrakovo postihnutí - Kopčík,
Rado Dudáš a Róbert Holík. V roku 2006
začala svoju športovú kariéru aj nevidiaca lyžiarka Henrieta Farkašová, ktorá je
doteraz najúspešnejšia Slovenská paralympionička. Stala sa “Schifrinovou” medzi paralympioničkami. Má reálnu šancu
v Kórei získať najviac medailí. Doteraz
získalo Slovensko na šiestich paralympiádach 44 medailí...!!!!“ Hoci sú ZPH

súčasťou ZOH, sú oveľa náročnejšie
na organizáciu a technické zabezpečenie. Znevýhodnení športovci pretekajú
na rovnakých tratiach ako zdraví. Tréner
videl rozdiel najmä v prístupe a bojovnosti športovcov: „U týchto lyžiarov som
videl oveľa väčšiu bojovnosť ako u tých,
ktorých som trénoval na gymnáziu. Postihnutí lyžiari išli vždy na maximum, podali vždy stopercentný výkon. Bolo z nich
cítiť nadšenie, entuziazmus a vďaku za to,
že dostali šancu trénovať.“ Jamnický sa
príprave paralympionikov venoval štrnásť rokov, počas ktorých s nimi absolvoval štyri úspešné zimné paralympijské
hry. Dodnes športovci využívajú tréningový plán, ktorý zostavil.
XXII. Zimné paralympijské hry sa
uskutočnia od 9. do 18. marca 2018
v juhokórejskom Pjongčangu. Hier sa
pod heslom „sme si rovní“ zúčastní 670
športovcov. Pätnásti slovenskí reprezentanti budú súťažiť v alpskom lyžovaní
a curlingu na vozíku. Držíme im prsty
a veríme, že zopakujú výsledky spred 20
rokov z Nagana. 
(kb)
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Filmári inšpirujú svet
krátkym filmom
z Biosférickej
rezervácie Tatry
Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť Biosférickú rezerváciu Tatry (BR Tatry). Vzťah k regiónu,
lásku ku krajine, kreativitu a umelecké cítenie majú šancu
ukázať profesionálni či amatérski filmári, ktorí sa tvorbou
krátkeho filmu z biosférickej rezervácie zapoja do jedného
z článkov kampane ProudToShare.
Medzinárodná
kampaň zaujímavé momenty zo života.
vyhlásená pod hlavičkou or- Hľadá sa krátky 1 minútový
ganizácie UNESCO je veno- film, ktorým bude autor pútavaná prezentácii prírodných, vo prezentovať Biosférickú rekultúrnych hodnôt a aktivít zerváciu Tatry. Dvadsať najlepv 669 biosférických rezer- ších filmov z celého sveta bude
váciách v 120 krajinách sve- prezentovaných v júli 2018
ta. Biosférické rezervácie sú v New Yorku v rámci kongresu
územia, ktoré sú príkladom „Fórum politikov na vysokej
dobrej praxe vo vzťahu vy- úrovni 2018“.
užívania krajiny človekom
Štátna ochrana prírody
a zachovávaním prírodných Správa TANAPu v spolua kultúrnych hodnôt. Tieto práci so Slovenskou komimodelové územia prezentujú siou UNESCO spúšťa výzvu
rovnováhu života ľudí a prí- od 22. 2. 2018. Krátky spot
rody a napĺňajú tak myšlienku z BR Tatry je potrebné zaslať
udržateľného života.
do 23.3. 2018 na Správu TAMedzinárodný
výbor NAPu vo Svite. Bližšie špeProgramu Človek a biosfé- cifiká krátkeho filmu ako
ra v týchto dňoch po celom aj podmienky výzvy nájdete
svete vyzýva ľudí vo všetkých na www.chkopolana.eu alebiosférických
rezerváciách bo na facebookovej stránke
sveta, ktorí radi pozorujú svet Biosphere Reserve Polana.
cez kameru a vedia tak zachytiť (red.)

Oznam

Ortopedická ambulancia MUDr. Katial je v budove Polikliniky v Novom
Smokovci zrušená. Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou ALEXANDRA) v nepárne stredy tak ako doteraz. Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 7724082

Oznam

Dňa 28.2.2018 bola ukončená prevádzka Neurologickej ambulancie na
Poliklinike v Novom Smokovci. Pacienti budú vyšetrení každý kalendárny
párny utorok v čase 7.00-13.00 hod. na Neurologickej ambulancii vo Svite,
Fr. Kráľa 273/14. MUDr. Ján Hnath.

Oznam
Mesto Vysoké Tatry oznamuje, že od 1. februára 2018 až do odvolania
bude ambulancia radiológie (röngenové pracovisko) v budove Polikliniky
mimo prevádzky.  Najbližšie pracovisko radiológie – Nemocnica Poprad.

Ponuka práce
Mesto Vysoké Tatry hľadá
laboranta/tku RTG pracoviska
do zdravotníckeho zariadenia
so sídlom v Novom Smokovci.
Náplň práce: zaisťovanie vlastného diagnostického RTG vyšetrenia a spracovanie výstupov z neho
použiteľných na medicínske účely.
Laborant technicky zabezpečuje
manipuláciu s prístrojmi ožarujúcimi diagnostický cieľ.
Podmienky: nástup možný ihneď

na plný pracovný úväzok, plat zamestnanca vo verejnom záujme.
Ubytovanie neposkytujeme.
Bezpodmienečné požiadavky:
predloženie platných dokladov
o kvalifikácii/špecializácii.
Kontakt: Lucia Petrasová, personalistika a mzdy, mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01, Vysoké Tatry, tel: 052 478 04 37, mail:
lucia.petrasova@vysoketatry.sk
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Ladislav Švidroň
* 6.1.1951 Partizánska Ľupča
+ 28.2.2013 Tatranská Javorina
Ešte deň predtým sme mu
všetci jeho bývalí kolegovia
z Mestskej polície Vysoké
Tatry stískali pravicu...
Štvrtok, deň pred jeho smrťou, bol plný symboliky, plný
dojmov, spomienok, pocitov.
Lacko nás doma v Tatranskej Javorine vítal síce chorobou veľmi zoslabnutý, ale
pri pohľade na uniformovanú „hrču“ chlapov, ktorá mu
zatienila výhľad na milovaný, slnkom zaliaty, kopec
Muráň, by ho cez slzy, čo mu
naraz vytryskli, aj tak nebol
videl...
Zdalo sa nám, že ožil,
v očiach sa mu mihli záblesky radosti, že sa v tom
okamihu preniesol späť
do čias svojej práce, pôsobenia medzi nami, lebo veď len
dva roky predtým sa porúčal na zaslúžený odpočinok.

A ten si nechcel dopriať!
Načo aj! „Veď oddych je len
pre dedov,“ rád sa vyhováral. Možno práve preto, že to
bola jeho prezývka „dedo“.
Ale vedel, ako získaný voľný čas skrotiť!
Ak ho netrávil doma
s manželkou či vnúčatami, rád sa preháňal na svojej „motorečke“. Neraz nás
aj v Smokovci prekvapil,
na hrane pokuty za rýchlosť,
no až keď si motorkársku
prilbu zložil a spod nej sa mu
huncútske charakteristické
fúziky „vysypali“, precitli
sme v poznaní: Lacko!
Tak si ho pamätáme, tak si
pamätať budeme: plného humoru a chuti do života!


Česť Tvojej pamiatke!
Kolegovia MSP

Ponuka práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Hľadáme šikovné dámy na pozíciu chyžnej do Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Jedná sa o prácu na plný úväzok a na trvalý pracovný pomer (nie dohoda).
Zamestnanecké výhody, benefity:
Ponúkame neopakovateľnú možnosť podieľať sa na úspešnom návrate takmer
strateného symbolu Tatier – historického Hotela Lomnica, priateľské pracovné
prostredie a férové podmienky.
A okrem toho aj:
mestnancov aj podujatia pre ro- príležitosti k ďalšiemu rastu
dinných príslušníkov
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty - benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnanec- - 24. decembra voľný deň
- finančné bonusy podľa pracovnékej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za- ho výkonu

Inzercia

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.
Prijmeme upratovačky a chyž-

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Zastupujúca vedúca redaktorka: Mgr. Daniela Birková (e-mail:
daniela.birkova@vysoketatry.sk). Redaktorka:
Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@
vysoketatry.sk). Sídlo vydavateľa a adresa redak-

né pre hotelové, bytové a komerčné
priestory. 0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý priestor
vo Vysokých Tatrách, miestnosť
vhodnú na zriadenie ateliéru.
Kontakt: 0908329961
cie: Mestský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478 04 59,
www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.:
+421(0)52 788 14 91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.
sk. Ev. č. MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred
vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

08. - 21.3. 2018

Vstupné: 2,99 €

Starý Smokovec – zraz na autobusovej stanici

17:00 h - Nový Smokovec - Kúpele a.s.,
kongresová sála

Udeľovanie výročných cien mesta Vysoké Tatry. V sprievodnom
programe účinkujú sólisti Opery Štátneho divadla KOŠICE:
Jaroslav DVORSKÝ a Tatiana PAĽOVČÍKOVÁ a sláčikové
kvarteto MUSICA IUVENALIS.

AALTOVA PRÍRODA

16:00 h - Starý Smokovec - Vila Flóra
Vernisáž výstavy fínskeho architekta a dizajnéra.

Organizátor všetkých podujatí : Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

(THE) EXACT

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm
Hudba skladateľa Miňa Mojžiša v podaní členov
Divadla hudby.

Vstupné: 2 €

13-16
Vstup voľný

Program

DETI KRESLIA S ILUSTRÁTOROM
08:00 h - ZŠ Dolný Smokovec
10:00 h - MŠ Nový Smokovec

Významný slovenský ilustrátor detských kníh
Miroslav Regitko ukáže tatranským deťom rôzne
spôsoby ako kresliť, vymaľovávať obrázky, či ilustrovať.

POHÁR PRIMÁTORA VYSOKÝCH
TATIER
9:00 h - Štrbské Pleso - Interski

Finálové kolo XXII. ročníka pretekov žiakov
základných škôl mesta Vysoké Tatry
v obrovskom slalome.

viac na www.vysoketatry.sk

18
19

G.O.D.´S

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm
Vystúpenie 6-člennej vokálno-inštrumentálnej skupiny
v štýle amerického gospelu.

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

VÝSTAVY
Vstupné: 0,5 € - 2 €

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Starý Smokovec –Galéria Tatranský Šperk

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

Vstupné: 2 €

celý
mesiac

JOZEF JANIGA O SVOJEJ LÁSKE
K TATRÁM
Komorné posedenie.

Vstup voľný

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

DNI MESTA
VYSOKÉ TATRY

15

18:00 h

Tatranská Lomnica – zraz pri TEŽ

15:30 h

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ lOMNICE

19:00 h

15:30 h

NEDEĽA

UT-PI

Vstup voľný

14.3.

16.3.

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

Predpredaj: 1,99 €

13.3.

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

ŠTVRTOK

09:30 h

SOBOTA

Vstupné: 2,99 €

11

Koncert popredného slovenského speváka.

TATRANSKÝ GALAVEČER

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

Predpredaj: 1,99 €

10

15.3.

NEDEĽA

9

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica
Organizátor: Hotel Lomnica, 052 285 35 00
Predpredaj vstupeniek: reception@hotellomnica.sk,
www.hotellomnica.sk

10:00 h

PIATOK

Vstupné: 12 €

ROBO OPATOVSKÝ
UNPLUGGED TOUR

PONDELOK

8

20:00 h

ŠTVRTOK

PROGRAMY

KALENDÁR
PODUJATÍ

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

ZIMNÁ ZÁHRADA

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

Poetické texty Katky Hrčkovej v podaní Žoﬁe Fridrichovej
a Zuzany Šimovej.

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

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
do 12.3. 2018
UMELCI TATRÁM Výstava účastníkov výtvarného

sympózia UMELCI TATRÁM 2017.

AALTOVA PRÍRODA Výstava fínskeho architekta
od 16.3. 2018

a dizajnéra.

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

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

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

