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Gejza Haak 
v 50. roku služby - str. 6

Prichádza prírodný 
turizmus - str. 10

Redukujú plasty 
v doline - str. 8

Central víťazí 
na Tripadvisore - str. 16

Výnimočné Tatry
16 - stranová príloha

Barabášov svet 
v Poliankove - str. 12

Botanička ZUZANA dáva 
tipy na TATRANSKÉ zážitky

SPOZNAJ HORY 

AJ CEZ RASTLINY 

A STROMY

str. 2



2

Botanička z výskumnej stanice Zuzana Homolová radí, ako poznávaním a sledovaním 
rastlín zažívať na tatranských túrach hlbší zážitok. 

Poniklec
 biely

Západné, Vysoké a Belianske Tatry. 
Viete, aké sú medzi nimi ROZDIELY?

Prvosienka 
holá

Prvosienka 
najmenšia

Silenka bezbylová Zuzana Homolová 

Sú dva druhy vedcov. Prví, keď začnú 
rozprávať, málokto im rozumie. Preto sa 
rozprávajú väčšinou len medzi sebou.

Druhí, naopak, radi hovoria o svojej práci aj 
„bežným“ ľuďom. Publikum nadchnú. Popu-
larizujú vedu. Botanička a vedúca Výskumnej 
stanice Štátnych lesov TANAP-u Zuzana 
Homolová patrí do tej druhej skupiny. 

Preto sme sa dohodli na rozhovore. Dúfam, 
že vášňou pre botaniku nakazí aj vás. Zaujímať 
sa v Tatrách viac aj o rastliny je skvelý tip, ako 
si prehĺbiť zážitky z tatranských túr. Nielen 
ďaleké výhľady a panorámy stoja v Tatrách za 
pozornosť.

Ak sa niekto vyberie na vysokohorskú 
túru do Tatier, ktoré rastliny stojí za to 
určite si všimnúť?

V tých najvyšších častiach v snežnom stupni 
vás prekvapia kvitnúce druhy, ako napríklad 
prvosienka najmenšia, horec ľadový, či iskerník 
alpínsky. Ľudia, ktorí majú radi flóru a sa tam 
hore v Tatrách zapozerajú, ostávajú prekvapení, 
napríklad koľko druhov lišajníkov môžu vidieť. 

V zmysle, že čakajú, že tam veľa živých 
rastlín neuvidia?

Áno, na prvý pohľad by to tak mohlo vyzerať, 
no pri bližšom pozorovaní aj vo vrcholových par
tiách štítov nájdeme pomerne pestrú vegetáciu.

Čo si všimnúť v nižších polohách? Po-
vedzme, ak odštartujem túru na Zelené 
pleso z Bielej vody? 

Predsa len, najskôr poviem niečo všeobecnej
šie. V Tatrách má každý výškový stupeň svoju 
typickú flóru. Zároveň ale zloženie vegetácie 
ovplyvňuje i geologické podložie, pôda, alebo 
vlhkostné podmienky daného miesta, jeho 
lokálna mikroklíma. Preto aj podľa rastlín vieme 
napríklad určiť, aká pôda, či geologické podložie 
sa na danom stanovišti nachádza. 

Teda výška zďaleka nie je jediné krité-
rium, ktoré rozhoduje, aké rastliny na 
akom mieste v Tatrách nájdem?

Správne. Hoci má významný, často limitujúci 
vplyv, o výskyte rastlín na rôznych lokalitách 
rozhodujú celé súbory faktorov. Ale aby som sa 

Rozhovor

Práca botanika má rôzne podoby. Od vedeckých prednášok pre expertov po ekovýchovu pre najmenších školáčikov. 
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 Zažiť a spoznať Tatry 

Rozhovor

vrátila k tvojej otázke, na prechádzke pri spomí
nanej Bielej vode sledujeme typickú vegetáciu 
tatranského lesa. V každom ročnom období 
kvitnú rôzne druhy rastlín. Práve preto sa vám 
môže tá istá turistická trasa zdať zakaždým 
iná..... Napríklad koncom leta začína kvitnúť 
tmavomodrý horec luskáčovitý. Traduje sa, že 
keď rozkvitá, deti už idú do školy. 

Teda tento horec ti dáva avízo, kedy 
treba začať pripravovať deti do školy?

Áno … (úsmev), keď poznáte prírodu, aj také 
veci viete využiť. 

 
Dobre, kráčame k plesu, prešli sme 
vyššie ponad Šalviový prameň. Čo nám 
odporúčaš všimnúť si tu?

Typický je sedmikvietok európsky, alebo sol
danelka karpatská, tiež kvietok rastúci v lesnom 
prostredí. Ďalšie pekné rastliny ale nájdeme ešte 
vyššie, v pásme kosodreviny.

Keď teda hovoríme, že nielen výška 
ovplyvňuje, akú vegetáciu zažijeme na 
danom mieste, tak Tatry sú potom cel-
kom bohaté územie, čo sa týka pestrosti 
druhov. Pozorujem to správne?

Áno. Centrálna časť Tatier, tvorená žulou a gra
nitom, je značne odlišná od Belianskych Tatier. 
Západné Tatry sú zase iné. 

Akým spôsobom? 
Žulový základ strednej časti Tatier spôsobuje, 

že pôda je celkom kyslá a chudobná na živiny. 
Belianske Tatry pokrýva zásaditejšia pôda, preto 
aj pestrosť druhov a farebnosť kvetov je tam 
väčšia.

Belianske Tatry sú potom pre milovníkov 
flóry istým spôsobom atraktívnejšie? 

Tak sa to práve povedať nedá, každá časť je 
niečím atraktívna. V žulovej centrálnej časti 
Tatier pozorujeme mnoho endemitov a glaciár
nych reliktov, teda rastlín, ktoré prežili a pripo
mínajú nám ľadovú dobu. Endemity sú zase, 
pripomeniem, druhy, ktoré nájdeme len na tom 
danom mieste a nikde inde na svete. 

Koľko čisto „lokálnych“ tatranských 
endemitov máme v Tatrách?

Na území TANAPu rastú karpatské, západo
karpatské a tatranské endemity, ako napríklad 
mak tatranský, pakrálik alpínsky tatranský , 
očianka tatranská, lyžičník tatranský. 

Kde môžem vidieť v Tatrách tieto endemity?
Práve pri turistických chodníkoch ich veľmi ne

vidieť, ide o vzácne chránené druhy. Hneď ťa ale 
poteším, v Expozícii tatranskej prírody v Tatran
skej Lomnici, ľudovo zvanej botanická záhrada, 
máš záruku, že ich nájdeš všetky (smiech).

Aj vegetáciu všetkých troch častí Tatier? 
Západ, stred, Belianky? 

Áno. Ak je tvoj pobyt v Tatrách krátky, botanic
ká záhrada je dobrá voľba.

Hovorí sa, že kvôli kvitnutiu je najlep-
šie botanickú záhradu navštíviť v máji 
a júni. Je to pravda?

Ja naopak odporúčam aj viacnásobnú 
návštevu počas leta v hociktorý mesiac. Treba 
si uvedomiť, že kvôli nehostinnému prostre
diu v Tatrách sa rastliny musia vyvíjať rýchlo, 
aby vytvorili kvety a semená. Časy kvitnutia 
rôznych druhov rastlín sú veľmi krátke, často sa 
posúvajú, všetko sa rýchlo mení, preto prísť do 
botanickej záhrady aj viackrát za rok má zmysel.

Dnes sú v móde rôzne fenomény ako 
terapia lesom, lesné kúpele, shinrin-yo-
ku, ktoré sľubujú blahodarné účinky na 
zdravie, napríklad pozorovaním rastlín. 
Môžu byť také praktiky účinné?

Bezpochyby. Už len sama príroda a zelená 
farba pôsobia priaznivo a upokojujúco. Aj v na
šej spomínanej botanickej záhrade nám ľudia 
hovoria, že získavajú pocit, akoby sa zastavil čas. 
Prichádzajú na iné myšlienky, cítia uvoľnenie 
a relax. Jedna zo samotných myšlienok pri 
založení záhrady bola ponúknuť ľuďom okrem 
poznávania aj takýto pocit. 

V lomnickej Botanickej záhrade nájdete rôzne vzácne druhy, ktoré sú ďaleko od turistických chodníkov. Niektoré rastliny do skaliek si môžete aj kúpiť.

Koľko druhov rastlín 
nájdeme v TANAP-e
1650  druhov a variet siníc a rias 
1200  druhov lišajníkov
720  druhov machov a pečeňoviek  
1400  druhov cievnatých rastlín

Zuzana pripravuje 
exponát do múzea.   

Mak tatranský nájdete len v Tatrách a nik-
de inde na svete. Navyše ide o svojský mak, 
ktorý si s iným druhom nezameníte. 

S kolegami v teréne. Zuzana za rok v práci nabe-
há desiatky dĺžkových a výškových kilometrov. 

Ďalším hrdým tatranským endemi-
tom je Pakrálik alpínsky tatranský.



4
 Zažiť a spoznať Tatry 

Ak niekomu návšteva Tatier, alebo jej 
botanickej záhrady prehĺbi záujem 
o botaniku, nájde dnes dobrú literatúru, 
ktorú môže použiť?

Samozrejme, závisí od druhu a veľkosti jeho 
záujmu. Mojou obľúbenou knihou sú „Kvety 
Tatier“ od Šoltésa, Mihála a Šoltésovej, zmestí sa 
aj do batohu. Zdrojov je samozrejme viac, ja zo
stávam verná podrobným botanickým kľúčom, 
mladšia generácia využíva na určovanie rastlín 
už aj rôzne mobilné aplikácie. 

Naozaj, aj na toto existujú „apky“?
Áno, aj keď ich presnosť nie je zatiaľ stoper

centná. Pri niektorých druhoch ani nemôže. 
Napríklad mnohé machorasty dokážeme spo
ľahlivo rozlíšiť len pod mikroskopom.

Čím sa zaoberá vaša výskumná stanica?
V tej prvej fáze v minulosti to bol najmä moni

toring prírodného prostredia, opisná práca, ktorá 
mala význam pri zakladaní prírodných rezervácií. 
Dnes sa venujeme najmä projektom, ktoré 
skúmajú, aký vplyv na ekosystémy majú po ich 
narušení rôzne spôsoby manažmentu prírody. 

Narušením ekosystému myslíme naprí-
klad veľkú tatranskú víchricu z roku 2004?

Áno, ale môže ním byť aj požiar, či premnože
ný podkôrny hmyz.

Na aké zistenia prichádzate?
Stručná odpoveď neexistuje. Výsledkom našich 

výskumov na jeseň tohto roku venujeme celú 
samostatnú konferenciu. Rozsah našich aktivít 
je naozaj veľmi široký. Venujeme sa botanike, 
zoológii, výskumu celých lesných ekosystémov. 
Pri jednom z najnovších projektov sme napríklad 
začali skúmať uhlíkovú bilanciu Tatier. 

Čo to znamená? 
To znamená, že skúmame, či lesy oxid uhličitý 

viac viažu, alebo uvoľňujú. Výsledky nám môžu 
napomôcť pri rozhodovaní o vhodnom spô
sobe manažmentu. Zjednodušene povedané, 
uvidíme, či je z tohto pohľadu lepšie o lesy sa 
aktívne starať, alebo ich ponechať ako potravu 
pre lykožrúty.

Ak budú výsledky, môžeme sa porozprá-
vať znova. Vrátim sa ale k „nevedeckým“ 
témam. Má aj botanička svoju veľmi 
obľúbenú rastlinu, nazvem to srdcovku?

Pre mňa sú to vŕby.

Prečo? 
Dokázali sa dokonale prispôsobiť nehostin

ným miestam, napríklad vŕba sieťkovaná. Po
chádza z arktických oblastí a ku nám sa dostala 
pri ústupe ľadovca. Našla si útočište, kde prežila 
a skadiaľ sa neskôr rozširovala. Nejde len o tento 
jej príbeh, ktorý ma zaujal, ale aj jej listy sú veľmi 
dekoratívne. Ďalšími poliehavými vŕbami Tatier 
sú napríklad vŕba alpínska, alebo vŕba tupolistá. 

Aby mal čitateľ predstavu, nehovoríme 
tu o bežných vŕbach – stromoch, ale tie-
to druhy sú skôr maličké nízke rastlinky?

Nehostinnosť podmienok spôsobila, že 
nerastú do výšky, ale plazia sa po povrchu...ide 
o takzvané poliehavé druhy vŕb. Vŕba bylinná 
je dokonca najmenšia drevina u nás, nájdeme 
ju vo Vysokých Tatrách. Z môjho pohľadu ide 
o nedocenené druhy, možno aj preto som si ich 
tak obľúbila (smiech).

Aj tie nájdeme v botanickej záhrade?
Áno, dokonca sa niektoré dajú kúpiť ako 

sadeničky.

To je ďalšia zaujímavosť. Kúpou nie-
ktorých rastlín do skaliek si ľudia môžu 
k sebe odniesť kúsok Tatier?

Áno. Prvoradým poslaním Expozície tatranskej 
prírody je síce ochrana vzácnych a ohrozených 
druhov tatranskej flóry, no keď si v záhrade zo 
semien vlastných rastlín vypestujeme dostatok 
sadeničiek do výsadieb v alpínach, to, čo nám 
zostane, predávame návštevníkom. V 80. rokoch 
minulého storočia si totiž ľudia často rôzne chrá
nené rastliny nosili domov z vysokých polôh 
Tatier, kde ich vykopávali, čím porušovali zákon.

Funguje to?
Zostáva veriť, že je to tak. Veríme, že návštev

níci Tatier pochopili, že rastlinky kúpené v bota

nickej záhrade sú oveľa lacnejšie, ako pokuta za 
ich vykopávanie v teréne. Navyše, v botanickej 
záhrade ti môžu poradiť, na aké vhodné stano
vište doma rastlinu umiestniť. Často získavame 
spätnú väzbu, ako sa rastlinkám, kúpeným 
u nás, darí …

Čo hovoria ľudia?
Tu je pre nás zaujímavé zapojenie sa do 

svetového Indexu seminum. Ide o medzinárod
ný systém výmeny semien medzi botanickými 
záhradami a univerzitami. Sme na to celkom 
hrdí, lebo naše semená sú veľmi žiadané nielen 
v európskych botanických záhradách.

Kde všade doleteli?
Ukážky vysokohorskej flóry vďaka našim 

semenám sprostredkúvajú expozície v Číne, 
Kanade, Brazílii ...

Tej práce v botanickej záhrade je oveľa 
viac ako vidí bežný návštevník. Čo ešte 
v nej robíte? 

Spomenula by som ešte jeden z jej pôvodných 
účelov založenia. Pestujeme a udržujeme akýsi 
záložný genofond vzácnych rastlín. Ponúkame 
sprostredkovanie poznania tatranskej prírody, 
zapájame sa do akcie Víkend otvorených parkov 
a záhrad. 

Ak sa dnes nejakí budúci maturanti zamýš-
ľajú nad štúdiom a vedeckou prácou v bota-
nike, čo im odkážeš? Čo ich všetko čaká?

Okrem vedomostí, nadobudnutých v škol
ských laviciach, strávia veľa hodín v teréne 
sledovaním a pozorovaním rastlín. 

Nevystrašila si ich teda, že ich čakajú 
hodiny a hodiny učenia sa latinských 
názvov naspamäť?

Bez učenia to zase samozrejme nejde. Aby 
si mohol pracovať, musíš mať najskôr niečo aj 
naštudované. Potrebuješ vedieť rozoznať veľa, 
hoc aj na prvý pohľad nebadaných odlišností 
a znakov. Vcelku je ale moja práca veľmi pestrá 
a v žiadnom prípade nie je monotónna. A mať 
vysunutú kanceláriu v prírode, v Tatrách, je 
výborné … (smiech).
Foto: archív Z. Homolovej, J. Černickej a Modrej Lanovky

KTO JE 
ZUZANA HOMOLOVÁ? 

 Vyštudovala Technickú univerzitu 
vo Zvolene, odbor lesníctvo, dok-
torát získala na katedre Fytológie 
prácou „Dynamika jedľových bučín 
na vulkanitoch Západných Karpát“. 
Je kurátorka botanických výstav, 
odborná garantka ETP. Je členkou 
redakčnej rady časopisu Tatry, 
Slovenskej botanickej spoločnosti, 
vedeckej rady Múzea Smopaj v Lip-
tovskom Mikuláši. Žije v Mlynici, je 
vydatá, má dve deti. 

Tip na miesto, kde uvidíte úžasnú druhovú pestrosť tatranskej kveteny je náučný chodník Pramenisko priamo v piatom najvyššom stupni ochrany prírody. 

Jana Černická, vedúca expozície 
botanickej záhrady. So Zuzanou 
v jednom tíme pracujú už roky.

Zuzaninou „srdcovkou“ sú nízkorastúce 
vŕbky. Vŕba sieťkovaná vľavo v plnom kvete 
na jar, vpravo, ako ju uvidíte v auguste. 
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Kombinovaná spotreba: 6,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 142 – 149 g/km. Foto je ilustračné.  
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá  
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi  

podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai Kona Chilli je štýlová provokatérka.  
Ak by sme mali SUV Hyundai Kona prirovnať k žene, bola by štýlová, sebavedomá, sexi, troška drzá, ale celkom isto absolútne neprehliadnuteľná.  
A to sa Slovákom evidentne páči, pretože až v 2/3 prípadov si Konu vyberajú práve muži.

Benzínový, turbom prepĺňaný motor 1,0 T-GDi (88 kW/120 k) s pohonom predných kolies je dostatočne výkonný, ale zároveň úsporný. Vďaka rádiu  
so 7-palcovým dotykovým LCD displejom, podporou Apple CarPlay/Android Auto, zadnou parkovacou kamerou a balíkom bezpečnostných  
systémov na cesty aj necesty je ideálnou voľbou pre moderného muža. Winter Pack v podobe vyhrievania predných sedadiel a volantu  
zadarmo je len bonusom navyše.

Ak ťa Kona Chilli zaujala, bližšie sa s ňou zoznámiš na www.hyundai.sk.

Autonova, s. r. o.
Priemyselný areál Východ č. 3406, Poprad
tel.: 052/45 13 138, e-mail: hyundai@autonova.sk
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O horách a živote s horolezcom

Gejza Haak

Začiatky v Dobšinej 
Ako sa začala Gejzova cesta do hôr? V Dob

šinej v 50. rokoch minulého storočia pôsobil 
kvalitný turistický oddiel.

„Brával ma tam muž mojej sesternice a hneď 
ma to chytilo. Stačilo, keď som videl všetky tie 
laná, odložené na stene, … spomína na prvé 
podnety. Na strednej škole v Košiciach sa k leze
niu priblížil podobne. Jeho vychovávateľka bola 
lezkyňa a priviedla ho do lezeckého oddielu.
Nedalo sa neísť 

Vášeň pre lezenie mu v násťročnom veku 
priniesla v oddiele aj pár dištancov. „Kým si 
neabsolvoval základný kurz, mohol si ísť na 
skaly len v doprovode so skúseným lezcom. Tí 
však často nemohli, nechceli, inokedy sa možno 
báli,“ … spomína.

Čakať nevydržal a liezť sa vybral i bez dopro
vodu. „Lezenie mi veľmi chutilo, ako sa vraví,“ 

Gejza HAAK 
začína 50. rok 

SLUŽBY 
v Horskej 

SLUŽBE 

„Všetky hory

sú lákavé“

Gejza Haak začal svoj 50. rok pôsobenia v Horskej službe. Ak je dnes rekord 
zostať čo i len 25 rokov v jednej firme, už len to je dôvod na rozhovor. 

hovorí. Ako neplnoletý chalan potreboval aj 
mamin podpis, ktorý priznáva, vtedy skopíroval. 
„Nestalo sa ale nič, lebo základ z Dobšinej som 
mal dobrý. Vtedy som lezeniu venoval všetok 
voľný čas,“ opisuje. 

Napriek dištancom hovorí, že tieto prísne po
stupy mali zmysel. Dnes na získanie horolezec
kého preukazu často stačí vyplniť len formulár 
na internete a to môže byť riziko.
„Rebríky nie sú pre mňa“

Gejza patrí k tým, ktorých by len umelá stena 
neuspokojila. „Pre mňa aj cvičné skaly boli fajn, 
tam sa natrénuješ. Keď som tam už bol ale viac
krát, stávali sa pre mňa akýmsi rebríkom. Tým, 
ktorý už poznáš.“ Pre Gejzu je v lezení lákavé 
práve „to nové“, keď niečo objavuje. „Páči sa mi 
byť v horách, ale nesústrediť sa len na samotnú 
športovú stránku. Užívam si aj ten zvyšok, relax, 
ktorý hory prinášajú.“ 

„Treba ísť na veľké kopce“
Preto, ak sa len dalo, zúčastňoval sa každej 

expedície. Trikrát bol v Himalájach, dvakrát 
v Severnej Amerike a veľakrát v Alpách. „Keď už 
sa môžeš niekde dostať, ideš do tých väčších 
kopcov,“ smeje sa. 

Obľúbené pohorie ale nemá. „Všetky hory sú 
lákavé, každé majú to svoje.“ Ako príklad spomí
na Aljašku. Tam sa počasie mení ešte náhlejšie 
ako v Tatrách. „Je mínus päť stupňov, ale zrazu 
máš mínus 25 až mínus 30.“ 
S pozvaniami 
pomáhal Rakúšan

Pri téme ciest spomína jednu vec, ktorú si 
mnohí mladí teraz azda nevedia ani predstaviť. 
„Bolo treba získať povolenia, aby ťa pustili z kra
jiny.“ Boli nutné rôzne triky, ktoré ale prinášali 
komplikácie. Na vycestovanie bolo treba pozva
nie zo zahraničia. Gejzovej partii s pozývaním 

Mladý Gejza 
v dolnom 
rade prvý 
vpravo. So 
slovenskou 
partiou 
v Chamonix 
pod Mont 
Blancom. 

Na 
pretekoch 

Horskej 
služby. 
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Doma v Tatrách

pomáhal šéfredaktor rakúskeho horolezeckého 
časopisu Alpinizmus Toni Hiebeler. Ten musel aj kla
mať, že všetkým platí i výdavky. „Preto sme nedostali 
takzvaný devízový prísľub. Nabalili sme sa konzerva
mi, aby sme prežili,“ hovorí. 

Z lezeckých dvojíc najviac liezol s Milanom Kriššákom a Michalom 
Orolínom. 
Kto sa bojí, nech nejde do lesa

O nebezpečných situáciách nechce rozprávať. „Veď kto sa bojí, nech nej
de do lesa,“ vysvetľuje. Jedna ale v spomienkach predsa len vyčnieva, keď 
jeho kamarát Milan Kriššák zažil na Malom Kežmarskom štíte „výpadok.“ 
„Hoci mal zlomenú panvu, rebrá, nečakali sme, ale v tomto stave spoloč
nou pomocou zišli dole. Ťažko dýchal, bolo treba konať rýchlo,“ hovorí.
Dohodol sa s Kriššákom, musel ísť

Tu sa dostávame ku Gejzovmu pôsobeniu v Horskej službe. Do tímu ho 
priviedla znova veľká túžba liezť. „Pracoval som ako montér vzduchotech
niky, chodili sme po celom Slovensku. Raz som sa ale dohodol s Kriššákom 
na jednom lezení na „Javorákoch“. Nechceli ma pustiť, no ja som musel ísť. 
Veď som sa dohodol, ...“
Nový džob

V práci sa s ním rozlúčili a on sa obzeral po novej. V Horskej službe bolo 
práve voľné miesto. Nastúpil v roku 1969. Lezenie a horská záchrana sú 
dve rozdielne veci. „Lezieš, kde chceš, ako chceš, s kým chceš. Pri horskej 
záchrane sa prispôsobuješ kolektívu a všetkým postupom so zodpoved
nosťou, ktorá tam je,“ vysvetľuje. 
Už len mobil zmenil všetko

S Gejzovými začiatkami a dneškom sa horská záchrana nedá porovná
vať. Zlepšilo sa azda všetko a vo všetkých smeroch. Najviac podľa Gejzu 
ale treba spomenúť mobilné telefóny. „Vtedy si musel ísť ohlásiť nehodu 
na chatu. Ak tam nemali telefón, ísť na druhú. Dnes mobilom oznámiš 

nehodu v jednej sekunde,“ hovorí. O dostupnosti kvalitného vybavenia 
ako dnes sa tiež dalo len snívať. Súčasťou práce v horskej službe v mi

nulosti bola aj práca horského vodcu. Viesť sa dalo aj vo voľnom čase 
a privyrobiť si. S veľkou radosťou Gejza vykonával funkcie cvičiteľa 

horolezcov a cvičiteľa záchranárov. „Bola to radosť učiť iných to, čo 
niekedy učili teba,“ hovorí. 
„Dnes ma platia za to, ze straším ľudí.“

Dnes Gejzu môžete stretnúť za informačným pultom Horskej 
služby v Starom Smokovci. „Horská služba takto informo

vala aj predtým, avšak keď sa išlo na výjazd, nemal kto. 
Tak vytvorili informačnú službu so stálou službou, 

aspoň mali kde preradiť nás, geriatrikov,“ smeje sa 
svojím typickým humorom. 

Razom ale dodáva, že to má logiku. Prevencia 
je totiž prvoradá. „Je veľká výhoda, že tam sedia 
ľudia, ktorí majú skúsenosti zo záchrany a poz
najú takto Tatry. Informácie by mohol teoreticky 

dávať aj niekto, kto by sa ich naučil, ale nebolo 
by to to isté. So skúsenosťami vieš lepšie poradiť, 

čomu sa vyhnúť, kam neísť a kam ísť,“ myslí si. 
Gejza sa smeje, že jeho pracovnou náplňou je 

vlastne strašiť ľudí. A či si ľudia dajú poradiť? „Môžeš 
len odporúčať, nikoho sa nedá prinútiť robiť, čo by 
si chcel ty. Ľudia sa ale chodia pýtať,“ povedal. 

OUTDOOR PRE KAŽDÉHO

 HORNÝ SMOKOVEC
  STARÝ SMOKOVEC
       ŠTRBSKÉ PLESO
               T. LOMNICA
                     POPRAD

NOVÉ PREDAJNE

skvelý personál, ktorý poradí
v každom obchode aj požičovňa

outdoor výstroj, mtb a e-bike
veľký výber TOP značiek
e-shop - www.GALFY.sk

KTO JE 
GEJZA HAAK?

 Narodil sa v roku 1944 v Levoči. 
Juniorský a seniorský reprezentant 
v horolezectve. Horský záchranár 
a horský vodca. Inštruktor horo
lezectva. Držiteľ zlatého odznaku 
James a majster športu.

 S Ľudovítom Záhoranským usku
točnil na Južnej Čongre (6448m) 
prvovýstup, ktorý nazvali Dobšin
ská cesta. 

Gejza na himalájskej expedícii v roku 1978. Slovákom sa 
vtedy podaril prvovýstup na severný vrchol Nanga Parbatu 
západnou stenou Diamir. Gejza bol členom prvého útoku, 
ktorý pre zlé počasie nevyšiel. V druhom na vrchol ako prví 
na svete vystúpili Belica, Just a bratia Žaťkovci. 

Mal iné plány, ale i tak je to dobré
Gejza považuje za výborné, že stále môže takto pracovať. Aj keď na 

vek po šesťdesiatke mal iné plány. „Tešil som sa, že si vyleziem a prejdem 
všetky miesta, ktoré som za mladi nestihol. Avšak všetky moje kĺby sú už 
umelé, a preto sa to nedá,“ spomína daň , ktorú platia všetci horolezci. 
Najlepší recept na staršie roky 

Súčasná pozícia na informačnom pulte horskej služby je podľa neho 
ale dobrá náhrada za tieto plány. Je tiež rád v spoločnosti mladých ľudí. 
To síce môže povedať hocikto, v Gejzovom tíme to ale naozaj vidno. 

Ľudia s ním radi pracujú. 
Lepšie ako dôchodok 

„Je to asi najlepší spôsob, ako žiť život v mojom veku. Byť stále užitočný. 
Ak by som na horskú službu chodil len na akési návštevy a pýtal sa, ako 
sa máte, asi by ma hneď „tam niekde“ poslali. Takto ale všetko funguje,“ 
povedal. 
Ako s mladými? 

So svojím humorom dáva aj recept, ako pracovať v kolektíve viacerých 
generácií. „Musíš sa mladým trocha prispôsobiť, musíš sa pred nimi 
robiť trocha menej múdry, ako si,“ smeje sa. Potom všetko klape. Foto: 
Archív Gejzu Haaka a Modrá Lanovka

TIP MODREJ LANOVKY   Ak vás zaujímajú Gejzove postre-
hy viac po odbornej stránke, v čísle 3/2015 časopisu Horolezec s ním 
Maroš Červienka urobil dobrý sedemstranový rozhovor.

Inzercia

Potrebujete 
informácie pred 
túrou? Gejzu 
dnes stretnete 
v informačnom 
centre Horskej 
záchrannej 
služby v Starom 
Smokovci.
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Tatranec Peter Andráš rozpráva 
o dobrodružstve pracovať na Sliezskom dome.

Aké to je viesť 
HORSKÝ 
HOTEL?

Podnet prišiel akosi automaticky. „Keď som 
videl čapovať pivo do jednorázových plastových 
pohárov, hneď som si to spočítal. 300 až 1000 pív 
denne krát 90 dní letnej sezóny, uff, je to veľké 
množstvo, ktoré nemusíme produkovať,“ hovorí. 

„PIVNÉ“ OPATRENIA 
Po novom tak pivo na terasách Sliezskeho 

domu dostanete v zálohovaných vratných 
pohároch za 2 eurá. „Buď si zoberiete pohár 
s naším znakom dole ako suvenír, alebo nám ho 
vrátite,“ vysvetľuje. 

Nejde ale o jediné „pivné“ opatrenie. Hotel 
začína čapovať tankové pivo. „Miesto toho, aby 
muselo prísť dva až trikrát za týždeň auto so 
sudmi, príde iba raz za mesiac veľká pivovar
nícka cisterna. Znova, ak to znásobíme, máme 
pekné množstvo ušetrených splodín,“ povedal. 
Jazdy kvôli pivu sa tak zredukujú tiež o približ
ne 70 percent. To, že si pivo nevychutnáte cez 
ropnú plastovú slamku, je už samozrejmosť.

PRIŠLI ĎALŠIE NÁPADY
Petra teší reakcia majiteľov hotela a riadiacej 

centrály. „Keď som predstavil projekt o pive, nie
lenže zakričali hlasné áno, sami začali pridávať 
ďalšie nápady na opatrenia,“ hovorí. Na izbách 
Sliezskeho domu tak definitívne končia mydlá 
a šampóny zabalené v plaste, ako aj tyčinky do 
uší. „Tieto veci budeme doplňovať. Jednorázo
vé obaly naozaj nepotrebujeme,“ spresňuje. 
V Tatrách ešte takéto opatrenie nezachytil. Ak 
ale v tomto bude Sliezsky dom inšpiráciou, 
bude len rád. 

Pri utierkach a bielizni rozhoduje hosť, kedy 
sa vymenia, čím sa znova šetrí energia. Župany 
sa takisto už nebalia do plastov, ani nekladú 
na posteľ. „Na posteli sa ich človek takmer vždy 
dotkne, aj keď ich nepoužije. Niekedy sme ich 
tak prali zbytočne,“ vysvetľuje jednoduché, ale 
účinné princípy. 

„Množstvo plastov v
 doline 

znížime toto leto o dve 
tretiny“

Peter Andráš sa venuje celý život hotelier-
stvu. Od barmana, skladníka, umývača riadu, 
cez kuchára, recepčného, či vedúcich funkcií 
si vo fachu vyskúšal azda všetko. Teraz už rok 
manažuje horský hotel Sliezsky dom. 

Hovorí, že s inou hotelovou prácou sa to 
vôbec nedá porovnať.

Rozhodli sme sa na jeho 12 mesiacov pri 
Velickom plese pozrieť bližšie. Jednak v doline 
spúšťajú pár zaujímavých projektov, a potom 
celý Petrov príbeh a nápady sú celkom inšpira
tívne, nech sa už venujete čomukoľvek. 

OČISTIŤ DOLINU OD 
PLASTU, AKO SA LEN DÁ

V týchto týždňoch sa s veľkou chuťou púšťa 
do boja proti plastom. Ak všetko pôjde podľa 
plánov, ich produkcia na Sliezskom dome oproti 
minulému letu poklesne najmenej o 70%.

Peter Andráš vo svojej 
druhej externej kance-
lárii, ktorú má len pár 
metrov od tej so stolíkom 
a počítačom. 

Sliezsky dom je štvorhviezdičkový 
hotel a vysokohorská chata zároveň. 

Triedenie a vratné pivové poháre znížia spotrebu plastov vo Velickej doline 
o desiatky percent. Desiatky malých krokov vedia priniesť veľkú zmenu.
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Zo zákulisia

príde tisícka ľudí z magistrály, ktorí sa potrebujú 
najesť a občerstviť,“ hovorí.

Je to tiež poloha. Nadmorská výška 1670 
metrov v Tatrách nepustí. Rozmary prírodných 
živlov, ktoré menia počasie doslova z minúty na 
minútu, v bežných hoteloch riešiť každodenne 
nemusia. „To je aj jeden z top motívov každého 
z nás, prečo tu pracujeme. Sme priamo v divej 
prírode. Keď si teraz pomyslím, že by som mal 
pracovať v hoteli niekde v Bratislave, neviem si 
to predstaviť,“ smeje sa. 

AKO V DIVOČINE
Tieto okolnosti vytvárajú často i nezvyklé prího

dy. „V zime spadol na cestu strom. V sekunde, keď 
ho náš človek odpílil a z cesty odpratal, pozrel sa 
na auto, ako mu na neho spadli ďalšie dva. 

HORSKÉ ÚTOČISKO 
Hotel si stále plní aj poslanie horského útočis

ka. „Keď minulú jar pretrhla voda na magistrále 
jeden úsek, musela skupinu turistov zachraňo

vať horská služba. Vysilení mohli nabrať dych 
a sily u nás, poskytli sme im to, čo potrebovali 
a ráno mohli pokračovať dole. Príroda je tu hore 
ešte nevyspytateľnejšia, musíme byť pripravení,“ 
povedal. 

Čo plánuje Peter Andráš do ďalších týždňov 
a mesiacov? Chce pomôcť urobiť Sliezsky 
dom ešte viac eko friendly. „Cieľom je prísť až 
k solárnym panelom a čiastočnej sebestačnosti 
výroby elektriny v lete,“ hovorí. A potom ho láka 
neustále zvyšovať úroveň a efektivitu služieb. 
„Asi aj preto som z reštaurácie odišiel do hotela. 
V hoteli je viac “zábavy“. 

Peter je vyštudovaný výtvarník, túto oblasť 
úplne neopustil. „Zistil som ale, že som spokoj
nejší, keď sa týmto veciam venujem ako hobby. 
Keď práca, tou mojou je hotelierstvo. Aj keď 
v marketingu určitú kreativitu a výtvarné oko 
využijete vždy,“ dodal. 

Foto: Modrá Lanovka a archív P. Andráša

BABKA K BABCE
Podľa Petra ide o rad drobných opatrení, ktoré 

keď sa ale sčítajú, efekt bude veľký. Uvádza ďalší 
príklad: „Meníme kotly a systém zásobovania 
a skladovania peletiek. Tie do skladu budeme 
nafukovať. Tak sa zaplní celý skladovací priestor 
a znova sa ušetrí na cestách autom k hotelu.“

ZAMESTNANCI 
SA DAJÚ PRILÁKAŤ

Pociťoval Peter nejaké obavy, keď nastupoval 
pred rokom na čelo hotela? „Skôr to bolo viace
ro výziev, ktoré bolo treba hneď riešiť. Naliehavá 
bola vtedy stabilizácia kolektívu,“ spomína. 
Aj keď v hoteli kvalitný personál pracoval, bol 
problém nájsť ďalších odolných ľudí a doplniť 
počty, najmä takých, čo by ostali pracovať 
dlhšie. 

„Dnes môžem povedať, že sme v stave, keď sa 
nám ľudia sami hlásia, že chcú u nás pracovať,“ 
hovorí Peter. Nechce tu hovoriť o fintách, ale po 
zamyslení predsa len naznačí nejaký recept, čo 
u nich hore funguje. 

„Napríklad v sektore Food & Beverage 
pomohlo vyskladať tím ľudí, ktorí 
spolu vedia fungovať. „To znamená ísť 
niekedy do rizika aj pred sezónou a roz
lúčiť sa s ľuďmi, čo nezapadli, alebo 
zapadnúť nechceli a hľadať náhradu. 
Teraz sa k sebe hodia, funguje chémia.“ 
Ešte dôležitejší je podľa Petra prístup 
šéfov k svojmu tímu. „Všímal som si to 
v mojich predošlých prácach. Mnohí majú pocit, 
že zamestnanci sú tu pre nich. Ak to ale otočíš, 
nastavíš si to v hlave naopak, že ty si tu pre nich, 
začnú sa diať dobré veci,“ hovorí.

Napríklad, ak na Sliezskom dome vidia, že 
niekomu niečo nejde, pozrú sa ešte raz na jeho 
zručnosti. „Často stačí ľuďom obmeniť úlohy 
a ak sa nájdu v tom, čo im ide od ruky, všetko 
začína fungovať. Každý je lepší v niečom inom, 
treba s tým pracovať“ dodáva. 

A potom to stále omieľané, prejsť všet
kými pozíciami hotela, neskôr pri jeho 
riadení pomáha. „Dnes už nenamie
šam v bare taký drink ako kedysi, ale 
stále mám o tom nejakú šajnu. Preto 
viem zhodnotiť veci, keď sa o tom 
rozprávam s barmanom,“ vysvetľuje. 

TRI ODLIŠNOSTI
V čom je teda práca v horskom hoteli tak 

rozdielna napríklad od zariadení v Smo
kovci? „Sme štvorhviezdičkový hotel, ale 
zároveň sa v lete medzi 13. a 16. hodinou 
meníme na autentickú horskú chatu, keď 

Dobrá chémia tímu v kuchyni robí zázraky. Peter s kolegyňami Beou a Júliou.

Petrova cesta do práce 
máva nádych outdoro-
vých dobrodružstiev. 
V lete manévruje na 
džípe, v zime skialpuje 
v chumelici ako polárnik.

Inzercia

P O V E D Z  N I E
P L A S T O M !
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 Bližšie k prírode

Na scénu prichádza „Prírodný turizmus“
Nový spôsob cestovania si získava vo svete 
tisíce ľudí. Teraz klope na dvere Slovenska.

Prežívanie zážitku
Podľa neho je Prírodný turizmus spoznávanie 

jedinečnej krajiny, objavovanie jedinečnej 
flóry a divočiny a prežívanie tej jedinečnej 
skúsenosti. 

Kľúčový je v ňom práve sprievodca. „Musí 
mať nástroj, ako ten zážitok prehĺbiť, nakaziť 
klienta nadšením,“ spresnil.

Napríklad 
Aktivitami prírodného turizmu môže byť 

pozorovanie voľne žijúcich zvierat, ich stôp, po
zorovanie vtákov, identifikovanie zvierat podľa 
trusu, pobyt pod holým nebom, sledovanie 
prírodných procesov, splavovanie divokých riek, 
poznávanie húb a podobne.

Čo nie je prírodný turizmus?
Myslím si však, že úplne som pochopil myš

lienku Prírodného turizmu až v momente, keď 
Vlado povedal, čím nie je.

Záruku a stavby nie
Podľa neho Prírodný turizmus nemá dávať 

záruku klientovi, že to divé zviera uvidí. Možno 
príde, možno ale uvidí len jeho stopy. Pripra
vovať nejakú návnadu, aby medveď prišiel, to 
tiež nebude Prírodný turizmus. Alebo stavať 
preň nejakú infraštruktúru, napríklad posed pre 
pozorovanie toho medveďa.

KLIENT PRÍRODNÉHO 
TURIZMU VIE OCENIŤ 
FASCINUJÚCU PRÍRODU, 
NECH HO PRIVÍTA ZA 
AKÝCHKOĽVEK OKOLNOSTÍ.

Tri hodiny, alebo tri dni? 
Podľa Vančuru si v Prírodnom turizme mô

žeme zvoliť aj ambiciózny prístup. „To je, keď 
miesto tých troch hodín samoty v prírode v nej 
strávime tri dni. Keď pod holým nebom strávi
me noc za akéhokoľvek počasia,“ povedal. Vtedy 
sa zážitok stáva autentický a my spoznáme 
naozajstnú prírodu. 

Zo začiatku som váhal ísť na prednášku 
Nadácie Aevis o akomsi „Prírodnom turizme“. 
Čo to len asi bude? Spíkri Juraj Švajda a Vlado 
Vančura ale objasnili v Poprade tému geniálne. 

Po príchode domov som do polnoci na webe 
hltal ďalšie informácie. Oplatí sa do veci po-
noriť. Prírodný turizmus nám môže v dobrom 
zmeniť mnohé chvíle v živote. Rozhodnutia, 
ako budeme tráviť dovolenky.

Čo je to prírodný turizmus?
Juraj Švajda začal rozprávanie definíciou. 

„Máme tu udržateľný turizmus. To je taký, ktorý 
nevyčerpáva prírodný, ľudský, ekonomický, ani 
sociálny kapitál.“

No a prírodný turizmus je jeho podmnožina. 
„Jeho výsledkom je potešenie z prírody a jej 
poznávanie,“ spresnil Švajda. 

Je riziko začať článok trocha nudnými akade
mickými poučkami, ale tie mi uľahčili pochopiť 
ďalšie rozprávanie Vlada Vančuru.

Krajinu približujúcu sa autentickej divočine môžeme v Tatrách zažiť aj cestou značkovaným turistickým chodníkom. 

Začarovaný kraj na Zakarpatskej Ukrajine je príklad ideálneho miesta pre prírodný 
turizmus. Vlado Vančura v regionálnom parku vykonával audit divočiny. 

Vlado Vančura s kolegyňou prechádza 
vyhlásenou divočinou Kalkalpen v Rakúsku
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Juraj Švajda hovorí, že rozvoju Prírodného 
turizmu veľmi praje dnešná doba. „Hektický 
životný štýl v mestách nás trocha degeneruje, 
odpája od prírody. Vtedy sa nám niečo v našom 
vnútri ozýva, že ju veľmi potrebujeme.“

Rozdiel medzi bežným cestovným ruchom 
a Prírodným turizmom sa tu ešte zvýrazňuje. 
Kým pri prvom type je zvyčajne dominantná 
práve motivácia zisku 
poskytovateľov, Prí
rodný turizmus prináša 

Skvelá ekonomická príležitosť
Na prednáške v Poprade ma zaujala jedna 

myšlienka. Na hlboké zážitky s prírodným turiz-
mom netreba nevyhnutne tie najchránenejšie 
územia s piatym stupňom ochrany. Môže ísť aj 
o rôzne krásne zákutia na vidieku, kde stretne-
me prírodu v jej samote. Ľudí z mesta nadchnú.

Mne sa tu u nás pred očami objavilo hneď 
niekoľko miest. Hrebeň Kozích vrchov, okolie 
Hornádu v Kravanoch, Starolesnianske lúky, .... 
Zoznam je ľahké dopĺňať. 
Kto ich pozná lepšie? 

Tu je tá veľká ekonomická príležitosť. Kto po-
zná tie zákutia lepšie? Kto vás pre ne nadchne? 
Áno, miestni ľudia. Môžu si privyrobiť krásnou 
a užitočnou činnosťou.

Tu sa ozvali niektorí, že či len tak bez papie-
rov a skúšok bude niekto niekoho vodiť po 
prírode?
Nepotrebujú dvojročný kurz 

Hoci mám veľmi rád horských vodcov 
a sprievodcov a držím im palce v tom, čo robia, 
myslím, že tu sa veľmi mýlia. Treba zahodiť ten 
protekcionistický prístup monopolov. Klienta si 
treba získať svojou robotou a nie papierom, že 
iba ja môžem sprevádzať.

Je správne, že horskí sprievodcovia absolvujú 
náročný dvojročný kurz vrátane skúšok zo zľa-
ňovania, lyžovania, či prvej pomoci. V ťažkom 
teréne na horách to má zmysel. Môže byť otáz-
kou záchrany života v kritickej situácii. 

Ak ale niekto rozprávaním na prechádzke ku 
Studenému potoku, alebo hoci aj na Hrebienok 
nadchne človeka pre prírodu, tam logický dô-
vod pre certifikáty a viazané živnosti chýba.

Internetové referencie tých dobrých od šarla-
tánov vyselektujú. Prírodnému turizmu v ceste 
stoja mnohé legislatívne absurdity. Napríklad 
potreba povolenia, ak chce ísť sprievodca 
s klientmi do lesa. Odstráňme tie a nepridávaj-
me ďalšie. V Európe sú tisíce ľudí odtrhnutých 
od prírody a veľmi po nej túžia. Tomáš Tišťan

 cieľom je poznávanie a zážitok 
z prírody

 nezanecháva za sebou trvalú 
ekologickú stopu, napríklad nemení 
charakteristický ráz krajiny

 podľa výskumov prírodný turizmus 
a ochrana území vo forme národných 
parkov často prináša komunite viac 
peňazí ako tradičná ťažba dreva, či iné 
aktivity poškodzujúce prírodu

KTO JE 
JURAJ ŠVAJDA?

 Pamätáme si ho z rokov 2000 až 
2007, keď vrcholila vojna ochraná
rov a lesníkov o spôsob reakcie na 
rozširovanie lykožrúta v TANAPe. 
Ako hovorca Správy TANAPu v mé
diách vysvetľoval dôležitosť bezzá
sahových zón. 

 Po odchode z Tatier sa vrhol 
na akademickú dráhu. Začal vo 
Výskumnom ústave vysokohorskej 
biológie v Tatranskej Javorine, 
od roku 2010 vyučuje na Fakulte 
prírodných vied v Banskej Bystrici 
manažment chránených území. 
V tomto odbore si urobil doktorát 
na Klagenfurtskej univerzite. Rok 
strávil výskumom amerických 
národných parkov.

ĎALŠIE ZNAKY 
PRÍRODNÉHO TURIZMU:

KO
M

EN
TÁ

R

Ako stavajú bobry hrádze pod Tatrami? Tip na zážitok prírodného turizmu. 

V Tatrách mož-
nosť vyskúšať 
si prístup 
prírodného 
turizmu ponú-
kajú aj náučné 
chodníky. 

KTO JE 
VLADO VANČURA?

 Pôsobí ako riaditeľ divízie Wil
derness (Divočina) v Europaen 
Wilderness Society so sídlom 
v rakúskom Tamswegu. Tým sa 
stal slovenským predstaviteľom 
v oblasti ochrany Európskej 
divočiny. 

 Jej ochranou sa zaoberá už 
40 rokov. V tejto oblasti pôsobil 
na viacerých miestach Európy, 
USA, Kanady a Ruska. Na Slo
vensku pracoval v národných 
parkoch NAPANT a TANAP. 

 V dnešnej pozícii riaditeľa rieši 
najmä rozvoj európskej definí
cie divočiny, tvorbu Európske
ho registra divočiny a Európskej 
siete divočiny. Známe sú jeho 
zručnosti komunikovať s rôzny
mi zainteresovanými stranami, 
keď ich treba motivovať, aby 
prispeli k ochrane divočiny. 
Ľudí povzbudzuje, aby sa stali 
jej obhajcami.

i ďalšie benefity. Získava viac podporovateľov 
pre ochranu prírody. Mení názory verejnosti 
vďaka pochopeniu prírodných procesov.

Ako?
Je to jednoduché. Ak niekto podľahne Prírod

nému turizmu, chce v ňom pokračovať. Na to 
potrebuje chránené územia a divočinu. Tie sa 
zachovávajú napríklad aj udržovaním bezzása
hových území.

Slovensko má šancu
Juraj Švajda zdôrazňuje, že v Prírodnom turiz

me má čo ponúknuť práve Slovensko. „Máme 
rôznorodé národné parky, šelmy, ikonické 
živočíchy, ľadovcové relikty, jaskyne, asi stovku 
zachovaných pralesov, možnosť celoročných 
aktivít stopovania divej zveri, alebo pozorovania 
bobrov,“ uvádza príklady. 

Foto: Archív V. Vančuru a Modrej Lanovky

V srdci Tatranskej Lomnice.
Špeciálny hotel, špeciálne miesto.

www.tatrysimi.sk

Inzercia

V srdci Tatranskej Lomnice.
Špeciálny hotel, špeciálne miesto.

www.tatrysimi.sk
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 Tipy na voľné chvíle

„Bol som si „POKECAŤ“ s planétou.“
Dlho som sa chystal, ale stále mi do toho niečo vošlo. Až nako-
niec som sa konečne ocitol v Poliankove v Tatranskej Polianke. 

oblečenie z polárnych expedícií, ... všetky si ich 
môžete ohmatať a vidieť z tesnej blízkosti.
Prekvapenia

Nechcem prezradiť všetko, nech si užijete 
prekvapenia pri ostatných témach ako ja. Chcel 
som len naznačiť, ako Poliankovo prezentuje 
veci. Dve ale ešte spomeniem. Už pol roka ma 
nadchýna japonské umenie Shinrin Yoku, v pre
klade lesné kúpele. A tu hľa, ďalšími optickými 
trikmi som sa mohol na chvíľu premeniť na 
jeden strom a dokonca hýbať konármi.

A potom v kontexte toho všetkého ma zaujali 
rôzne citáty a múdrosti. V ten deň ma veľmi 
motivovali. Dobré je, že všetko je aj v angličtine. 
Ak máte nejakých kamošov z cudziny, máte ich 
kam zobrať. 

Tieto postrehy sa môžu javiť subjektívne 
a vskutku také aj sú! Som nadšenec projektov 
umelcov z Tricklandie. S Tricklandiou v Smokovci, 
Dobrou hračkou v Tatranskej Lomnici a teraz s Po
liankovom prinášajú do Tatier konečne nové veci. 

A to ešte chcem dodať, že v Poliankove majú 
výbornú, ale výbornú kávu. A to je ďalšie plus. 
Do Polianky sa konečne vrátilo miesto, kde si pri 
cyklotúre, alebo inej ceste okolo môžete sadnúť, 
poklebetiť a oddýchnuť.
Suma sumárum 

Ak máte radi filmy a myšlienky Pavla Barabáša, 
neváhajte ani sekundu. So sériou interaktívnych 
výtvorov ich zažijete znova o čosi inak. 

Ak Barabášovu tvorbu až tak dopodrobna 
nepoznáte, čo bol skôr môj prípad, o to viac! 
Za 40 až 60 minút vám do hlavy priletí veľa 
podnetov a zážitkov. Dostanete chuť pozrieť si 
aj nejaký film. 

 Praktické info
Kde nájdem Poliankovo?

Pri hlavnej ceste v Tatranskej Polianke 
na severnej strane. Ďalšie informácie? 

0910 335 554
www.poliankovo.sk 

Bola to veľmi príjemná a podnetne stráve-
ná hodina! A tak vznikol spontánny nápad. 
Napíšem niečo ako recenziu. 

Ak ste ešte túto novú tatranskú digitálnu 
galériu nevideli, budete mať predstavu, čo 
vás asi tak v Poliankove čaká.

Tak teda, čo vám Poliankovo ukáže? 
Ide o akúsi výstavu cestovateľa a dokumen

taristu Pavla Barabáša, kde rozoberá 9 veľkých 
fenoménov. A to Zem, hory, podzemie, ľudí, 
život, vodopády, rieky, póly a oblaky. Tvorcovia 
ju nazvali „Dialóg s planétou“. 
Vtedy sa všetko mení

Niektoré myšlienky, ktoré výstava prezentuje, 
som už poznal z Barabášových filmov, avšak… 
To nóvum v Polianke je práve to knowhow 
umelcov z Tricklandie, keď veciam pridajú tie 
svoje optické a zrkadlové triky, farebné lúče, 
zladia zvuky s pohybom, vyberú tú dobrú 
hudbu … A práve vtedy sa všetko mení! Zážitok 
sa znásobuje.
Napríklad …. 

Veľmi mám rád Jaskyňu Domica. Bol som 
tam niekoľkokrát. Doteraz som sa skôr vyhýbal 
veciam ako sú 3 D okuliare. No a Poliankovo mi 
takto cez 3D náhľady ukázalo komnatu, ktorá 
v Domici pre verejnosť nie je prístupná. Úplne 
naozaj, ako keby som tam dole bol! 

Alebo v časti Vodopády. Ako zvýraznite hĺbku 
toho najväčšieho na svete Santo Angel? Dyna
mická triková galéria to vie. Použije zrkadlá. 
Zábava

Aj sme sa zasmiali, napríklad pri tučniakoch. 
Pred zrkadlom som sa videl úplne zúžený, aj 
úplne „rozšírený“. Povedali mi, že miesto si 
najviac užívajú deti. To znamená, že ešte niečo 
z dieťaťa vo mne predsa len zostalo! :) 
Modrý hroch

To, čo hodinku v Poliankove veľmi zintenzív
ňuje, sú rôzne autentické predmety. Predstavte 
si: pozeráte sekvencie z Barabášových záberov 
divokých riek sediac na presne tom slávnom 
rafte Modrý hroch, s ktorým v tej istej sekunde 
na obrazovke trielia dole riekou. Ruksaky, laná, 

Dialóg s našou planétou.

Chcete si zaveslovať 
na slávnom 
Modrom 
hrochu?

Čo objavíte 
v Poliankove?

Blízko tučniakom

Pohybovať sa vo vetre ako strom

Poliankovo je digitálna, ale najmä tatranská galéria

Barabáš sa venuje 
prírodným ľuďom. 
Sme asi jednou z 
posledných generácií, 
ktorá ich môže zažiť.

Káva po prehliadke.

Ako sa 
cíti horolezec?
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Narodeninová miestnosť tesne pred dokonče-
ním posledný júnový týždeň. Teraz je už plne k 
dispozícii všetkým detským oslávencom. 

Na narodeninovej párty sa vďaka kostýmom 
deti zmenia na rozprávkové bytosti. Na snímke 
Lucia Kalakojová z tímu Dobrej hračky. 

„DETI U NÁS ZAŽIJÚ NEZABUDNUTEĽNÚ 
NARODENINOVÚ PÁRTY!“
Detská interaktívna galéria Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici oslávi 
svoje prvé narodeniny. Za ten rok od otvorenia ju navštívili už stovky 
dosýta vyhratých detí, ktoré si z nej odnášajú veľké zážitky.

Dve novinky
Dobrá hračka teraz ale pre deti pripravila dve 

veľké novinky. Nezabudnuteľné rozprávkové 
narodeninové párty a tvorivé dielničky. 

Narodeniny na rozprávkovej párty
O čo presne ide, vysvetľuje 
Lenka Zapatická:

„Jednu voľnú miestnosť sme prerobili na 
čarovné miesto pre deti na jeden jediný účel, 
usporiadať im nezabudnuteľnú narodeninovú 
párty, kde si samozrejme môžu pozvať kamará
tov a rodičov.“

V čom bude narodeninová 
oslava nezabudnuteľná?

Narodeninová miestnosť bude tak ako celá 
herňa plná rozprávkových malieb a motívov. 
„ Deťom pripravíme zážitkové narodeniny, 
k dispozícii budú mať kostýmy, zahrajú sa na 
princezné, drakov aj chrabrých rytierov“ vysvet
ľuje Lenka.

Podľa Lenky výborná pre deti je možnosť 
z narodeninovej miestnosti odbiehať do stálej 
expozície detskej galérie. Deti sa skrátka ani 
sekundu nebudú nudiť a ich pozornosť bude 
zamestnaná. 

Pre pripomenutie, Detská hračka je 
veľký priestor pre deti od 2 do 10 rokov 
o ploche 500 metrov štvorcových, kde 
ale oproti mnohým iným detským 

herniam s preliezkami si deti netrénujú pohybo
vé aktivity, ale skôr sa zameriavajú na cibrenie 
rozumu a tvorivosti.

Pri rôznych tematických zastaveniach, ako sú 
ordinácia lekára, farma, policajná stanica, ha
sičská stanica, dopravné ihrisko, archeologické 
nálezisko, továreň, hudobné pódium, autoservis 
a kozmická stanica, deti riešia aj rôzne tvorivé, 
ale zároveň veselé úlohy. 

Do tretice, ak by ste náhodou pre svojho 
drobca zabudli kúpiť narodeninový darček, 
v detskom obchodíku kreatívnych hračiek 
nájdete veľa možností. Možno vám vaše dieťa aj 
samo poradí, po čom túži. 

„Učíme deti, čo je recyklácia“
Druhou novinkou pre 

deti v Dobrej hračke 
sú Tvorivé dielničky. 
„Na nich s deťmi vy
rábame rôzne hračky 

a dekoratívne predmety. Svoje vlastnoručne vy
tvorené dielka si potom berú so sebou domov,“ 
hovorí Lenka. Na svoju prácu tak majú pamiatku 
a môžu sa z nej tešiť i vo svojej detskej izbe. 

Okrem rozvoja tvorivých zručností dielnič
ky deti učia aj ochrane našej planéty. Hračky 
a dekoračné predmety totiž väčšinou vyrábajú 
z domáceho odpadu, ako sú plastové fľaše, 
tetrapaky, či kartónové krabice. Tým ich Dobrá 
hračka oboznámi aj so zmyslom a princípmi 
recyklácie. „Tiež im dávame mnoho podnetov na 
prebudenie ich umeleckého cítenia, čo možno 
využijú neskôr,“ dodáva Lenkina kolegyňa 
Norika.

TVORIVÉ DIELNE 
TOTO LETO

27. júla: Výroba zvonkohier
10. augusta: Výroba príveskov na kľúče
24. augusta: Výroba záložiek do kníh
Od 15.30 do 17.00. 6 €/ dieťa

Dobrá hračka je otvorná denne od 9.00 
do 18.00. Rezervácie a ďalšie informácie 

na www.dobrahracka.sk

 Praktické info

Dobrá hračka už 
rok teší deti zo 
všetkých kútov 

Slovenska.

Tvorivé dielničky. Do „maj-
strovania“ sa môžu zapojiť aj 
rodičia, podebatiť s ostatnými 
rodičmi a tak si aj oddýchnuť. 

Dojenie kozy. Mnohé 
deti do Detskej hračky 

chodia viackrát. Te-
matických zastavení je 
mnoho a za jednu ho-
dinu si dieťa nedokáže 

plne užiť všetky. Pri 
viacnásobných návšte-

vách si deti nájdu aj 
viac kamarátov.

Tip na darček pre najmenších
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Tatry pre deti

Pod Tatrami 
vyrastá MIESTO
AKO 
Z ROZPRÁVKY

V  podhorí Tatier, medzi obcami Nová Lesná, 
Mlynica a Veľký Slavkov, vyrastá miesto ako z roz-
právky. Kruhové domčeky s trstinovými strechami 
obkolesené lesom, lúkami, ovocnými stromami 
a potôčikom s nádherným výhľadom na tatranské 
končiare pripomínajú naozaj rozprávkovú krajinu. 
„Naším zámerom bolo vytvoriť miesto so zaují-
mavou ponukou environmentálnych programov 
v lese, o prírode, spojiť to s pohybom aj umením. 
Myslím si, že takáto ponuka pre detského návštev
níka v Tatrách chýbala,“ konštatovala Marcela No
váková zo spoločnosti Krásne Sady Mlynica, ktorá 
prevádzkuje Zariadenie lesnej pedagogiky. Areál 

Dlhšiu dobu sa zo strany návštevníkov 
Vysokých Tatier ozývali hlasy, že tu chý-
bajú miesta s ponukou programov pre deti. 
Situácia sa ale postupom rokov zlepšuje. Ak 
počas vašej tohtoročnej dovolenky v Tatrách 
hľadáte tip na zaujímavé aktivity pre deti, 
môžete ho nájsť aj v Zariadení lesnej peda-
gogiky v Krásnych Sadoch Mlynica. 

zariadenia tvorí šesť kruhových stavieb, obkolese
ných množstvom ovocných stromov, kríkov a ma
lými jazierkami. Každá z budov má meno a určená 
je na istý druh aktivít: „Nechtík je priestor pre vý
tvarné umenie, Mak je budova pohybu, Čakanka 
je určená na hudbu, spev a komunikáciu. V blízkej 
dobe dovybavíme aj ďalšie tri budovy  Horec pre 
rozvoj zručnosti a  remesiel, Liesku pre prírodné 
vedy,  Fialka bude určená pre matematické vedy 
a poznávanie vesmíru a dokončujeme aj výstavbu 
centrálnej budovy Lipy.“

Pri výstavbe celého areálu sa kládol dôraz na 
ekologické hľadisko. „Snažíme sa návštevníkov 
nášho zariadenia viesť k zodpovednému prístu-
pu k životnému prostrediu a tým aj celkovo k ži
votu. Aj preto bolo pre nás dôležité už od začiatku 
dbať na vhodný výber materiálov pri výstavbe. Po
užívali sme hlavne drevo, hlinu a na strechy trstinu. 
Pri výbere drevín sme sa zamerali predovšetkým 
na staré odrody ovocných stromov,“ dodala Mar
cela Nováková. 

Počas letných prázdnin pripravili v  Zariadení 
lesnej pedagogiky celý rad denných táborov a les-
ných tvorivých dielní. „Každý týždeň sa zameria

me na inú oblasť – spojili sme napríklad výtvarné 
umenie s  hudbou a  spoznávaním prírody, ďalšie 
dielničky pod vedením známej slovenskej bylin
kárky Miriam Latečkovej budú určené na spozná
vanie byliniek a výrobu rôznych krémov, herbárov. 
Keramikárka Klaudia Sisková bude viesť dielničky 
zamerané na prácu s  hlinou, s  muzikantom, her
com a  moderátorom Zbyňom Džadoňom budú 
deti tvoriť texty a  hudbu k  vlastným pesničkám. 
Máme pripravených aj kopec lesných dobrodruž
stiev, počas ktorých sa deti naučia, ako si napríklad 
postaviť lesný prístrešok,  ako založiť oheň a  pri
praviť si na ňom niečo jednoduché a  ďalšie pre
kvapenia. Len pár sto metrov od nášho zariadenia 
sa nachádza aj jazdecká škola, a tak deti budú mať 
tiež príležitosť zistiť, ako sa správne starať o koníky 
a budú si môcť na nich aj zajazdiť. Tieto jazdecké 
dielničky budú spojené  s výučbou základov rus
kého jazyka,“ priblížila na záver Marcela Nováková 
program Zariadenia lesnej pedagogiky počas toh
toročných letných prázdnin.  

Bližšie informácie o programe Zariadenia lesnej 
pedagogiky nájdete na webe: 

         http://w w w. k ra s n e s a d y. s k /

 Okrúhle budovy na kraji lesa 
s výhľadom na Tatry pôsobia 
naozaj rozprávkovo

V reštaurácii Fiaker 

cestujete 

v tatranskom čase. 
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Na furmanských trasách stavali mosty výlučne 
z červeného smreka. Aj preto obmenil časť 
reštaurácie, venovanej furmanom, nábytkom 
z tohto dreva. Príbeh tatranských furmanov do
pĺňajú aj maľby, fotografie a rezby na stenách. 
Nechýba ani písaný príbeh Alberta Šefca.

ĽUDIA SA PÝTAJÚ
Milanova dcéra Martina hovorí, že klienti 

Fiakra na furmanské exponáty veľmi reagujú. 
„Pýtajú sa, sú zvedaví. Mnohí dokonca začnú 
spomínať, ako cestou na Zelené pleso furmanov 
stretávali.“ Milan dopĺňa: „Oproti dnešným gazí
kom a snežným skútrom furmanské kone mali 
hlbšie čaro, aj preto ich dnes chceme pripomí
nať aspoň takto na stenách.“ 

Červenosmrekový dizajn interiéru má sa
mozrejme i priamy súvis s jedlom reštaurácie. 
„Varíme typickú kuchyňu Tatier a Spišskej Ma
gury. Pstruhy na ražni, salašnícke korýtka, jelení 
guláš, bryndzové, či škvarkové pomazánky, ….,“ 
uvádza príklady Milan. 

ČO JE VLAJKOVOU LOĎOU REŠTAURÁCIE? 
„Drevené korýtko s opekanými pirohami. 

Dopyt po ňom od hostí obsadzuje prvé miesto. 
„Azda i preto, že inde také pirohy neponúkajú,“ 
zamýšľa sa Martina. Receptu Šefcovci znova 
vďačia rodinnej tradícii. „Pirohy takto opekala 
naša babka Anna. My sme sa po nich ako deti 
oblizovali. Tak sme ich skúsili dať do jedálneho 
lístka, až sa z nich stalo najžiadanejšie jedlo,“ 
dodáva Martina. 

STARÁ MAMA POMÁHA ZNOVA
Podobný príbeh má aj vlajkový dezert Fiakra. 

„V Tatrách vám všade ponúknu makovú, alebo 
višňovú štrúdlu. V našej rodine sme ju robili 
vždy hruškovú a takto musí byť aj v reštaurácii,“ 
smeje sa Milan. Recept starých rodičov znova 
zafungoval. Mnohí štamgasti prídu do Fiakru 
práve kvôli hruškovej pochúťke. 

RODINA 
Aj keď po ochutnávke už rozumieme tajom

stvu úspechu Fiakra, predsa len dobiedzame. Čo 
mu ešte pomáha? Martina sa zamyslí a povie, že 
ide o rodinný podnik. Vo Fiakri nik nie je šéf, kto
rý má posledné slovo. „Rozhodujeme vo štvorici 
na porade. Funguje to,“ smeje sa. 

Spolu s bratom Milanom chcú na záver poďa
kovať rodičom. „Vďačíme vám za veľa. Vedo-
mosti budeme predávať ďalej našim deťom.“ 

 Text: Modrá Lanovka, 
Foto: Modrá Lanovka, archív Fiakru

„Ľudia si najviac 
pýtajú opekané 
pirohy našej babky“V reštaurácii Fiaker 

cestujete 

v tatranskom čase. 

Reštaurácia Fiaker v Tatranskej Lomnici je v tatranskom gastre jed-

no z najznámejších mien. Pátrali sme, v čom spočíva jej tajomstvo. 

 Praktické info
Kde nájdem reštauráciu?

Neďaleko stanice lanovky na Skalnaté 
Pleso v Tatranskej Lomnici. Pri príchode na 
prístupovej ceste treba pozerať vľavo, pri 
odchode z lanovky vpravo. 

Rezervácie: 0904 273 803 

Po návšteve sme sa zhodli. Má originálne 
chutné recepty. A potom  neobvyklú mož-
nosť cestovať v čase. Celý príbeh Fiakra je 
vskutku nezvyčajný. 

NÁPAD INŽINIERA JANČOKA
Meno si urobil už pred 30imi rokmi. „Inžinier 

Jančok chcel ľuďom pripomenúť, ako vyzerala 
Tatranská Lomnica v čase svojho založenia, kedy 
turistov medzi hotelmi prepravovali konské 
povozy,“ vysvetľuje majiteľ Fiakra Milan Šefc. 
Jančok preto miesto stoličiek v roku 1989 do 
reštaurácie navrhol „fiakre“.  

V deväťdesiatych rokoch sa ale vtedajší ná
jomca rozhodol zriadiť vietnamskú reštauráciu. 
Fiakre demontoval. 

ZÁCHRANA FIAKRA
Vrátiť ich späť bola prvá vec, ktorú po prevzatí 

priestoru urobil terajší majiteľ Milan Šefc. „Keď 
som si pozeral dobové fotografie Lomnice 
s kočmi, povedal som si, že na túto časť histórie 
nesmieme len tak zabudnúť,“ hovorí. A tak bol 
Fiaker späť. 

EXPO SKÚSENOSŤ 
Milanovi pri reštarte Fiakra pomohli skúse

nosti, ktoré medzitým v gastre nadobudol. 
Ako profesionálny barman strávil rok v Seville 
na výstave Expo. „Tam má každá krajina svoju 
reštauráciu, preto podnetov boli stovky,“ hovorí. 
Po návrate z Andalúzie s kamarátom Mirom 
Lattom v Tatrách úspešne rozbehol dve sloven
ské koliby. Tie ho tiež naučili , čo v gastronómii 
funguje. 

NOVINKA 2019:  FURMANSKÉ TATRY 
Veľkú novinku Fiakru priniesol práve tento rok. 

Šefcovci sa rozhodli pripomenúť ďalšiu veľkú tra
díciu. Tatranských furmanov, ktorí zvážali z hôr 
drevo a tovar. Pre Milana ide o srdcovku, lebo 
jeho otec Albert takto zásoboval Kežmarskú cha
tu a Chatu pri Zelenom plese celých 33 rokov.  

Fiaker je rodinná reštaurácia. Martina, 
Milan, Alena a Milan Šefcovci.

Maková 
pochúťka

Kuchári Jano 
Duľa a Jano 
Jakubčák do-
končujú sláv-
ne korýtko 
s opekanými 
pirohami.

Vlajkovým dezertom je hrušková štrúdla. Sedeli ste už vo fiakri?

Milan Šefc hosťom 
pripomína tatranské furmanstvo. 
Jeho otec furmančil do roku 1985. 
Odvtedy na Zelené pleso 
tovar vozia gazíky.  

Albert 
Šefc 
pred zvozom 
z „Brnčalky“
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Reštaurácii Central „Starý Šmakovec“ 
sa podaril vskutku husársky kúsok. Pre-
šiel len rok od jej otvorenia a v rebríčku 
reštaurácií Tripadvisor vo Vysokých 
Tatrách obsadzuje prvé miesto. 

V Tatrách pomyselne súťaží s 27 reštaurá-
ciami. V rámci prešovského kraja je dokonca 
prvá spomedzi 368 podnikov! 

Majiteľ Starého Šmakovca Vlado Mikolaj sa 
z pozície veľmi teší. „Pretože rebríček zostavu-
jú iba ľudia, naši hostia svojimi recenziami. Ich 
názor je pre nás oveľa cennejší, ako keby o po-
radí rozhodovala odborná porota,“ hovorí. 

Vlado trocha ľutuje, že Tripadvisor nehod-
notí poradie i pre celé Slovensko. „Bolo by 
zaujímavé vedieť, ako sme na tom v rámci 
krajiny. Ale prvenstvo z 368 reštaurácií 
v Prešovskom kraji je obrovský záväzok. Ešte 
raz všetkým našim hosťom veľké ďakujem za 
túto pochvalu,“ dodáva.

Nové projekty

Vlado sľubuje, že umiestnenie ich neuspí na 
vavrínoch. „Práve naopak, je to pre nás veľký 
záväzok a povzbudenie do ďalšej roboty.“ Nové 
projekty v centre Starého Smokovca pribúdajú 
neustále. 

Raňajky
Nedávno Starý Šmakovec 

zaviedol raňajky „Big Breakfast“. 
„Raňajkám sa venuje v Tatrách 
málo reštaurácií, a pritom mnohí 
si chcú na dovolenke oddýchnuť, nie ju stráviť 
v kuchynke apartmánu.“ hovorí. 

Nová terasa 
Ďalšou novinkou je rozšírenie letnej terasy. 

„Posedenie na nej je originálna možnosť, ako si 
vychutnať atmosféru centra Starého Smokovca,“ 
spresňuje Vlado. Okrem atmosféry pri jedle 
zažijete aj výhľady na Slavkovský štít.  

Domáce slovenské steaky
Do tretice, top novinkou tohto leta sú v Šma

kovci steaky od slovenského chovateľa Krava & 
Co z Vranova nad Topľou. „Chceme podporovať 
našich výrobcov. Nemám nič proti Argentíne 
a ich tradícii, ale správy o zabíjaní kráv na 
lodiach a nehumánne podmienky  pri dovoze 
sú žiaľ realitou,“ hovorí. Pri domácom mäse sú 
naopak prepravné vzdialenosti minimálne. 

Čo je podľa Vlada výborné, farmu pri Vranove 
navštevuje tím Šmakovca osobne. „Vidíme, 
ako sa kravy pasú na veľkých pasienkoch. Ich 
pohoda a chov takmer bez stresu vplývajú aj na 
kvalitu a chuť mäsa,“ dodáva. 

Z ďalších projektov Central pokračuje v „happy 
hour“ mimo hlavných sezón, zľavách pre štam
gastov, minimálnej produkcii odpadu. Slamky 
používa napríklad z cestovín.

I keď Vlado už nechce hovoriť o úspechu 
v rebríčku Tripadvisoru, naliehame, aby prezra
dil nejaké triky na úspech reštaurácie.

1. Na prvom mieste sú podľa Vlada ľudia, ktorí 
v nej pracujú. Zamestnancom treba veno

vať pozornosť. „Napríklad sme zorganizovali 
teambuilding v Barcelone. Jednak sme navštívili 
výrobcu našej pece a reštaurácie, ktoré ju tiež 
používajú, aby sme sa naučili ďalšie veci. Ľudia 

si ale popritom na výlete aj oddýchli. Tá spo
kojnosť sa potom rýchlo odrazí,“ hovorí Vlado. 
Niekto povie, že takéto teambuldingy si nemôže 
dovoliť. Vlado oponuje. Pri letenkách za 35 eur 
je to podľa neho skôr otázka priorít. 

2.Druhou zásadnou vecou je podľa Vlada 
s hosťami neustále komunikovať a pýtať sa 

ich, čo by v podniku vylepšili. „Ak sa nebudeš 
pýtať, sami ti nepovedia.“ Získané informácie 
potom použiť.

3.Tretím faktorom, ktorý Šmakovcu pomáha, je 
jeho centrálna poloha v centre Smokovcov. 

Tu Vlada teší jedna zmena. Keď pred rokom 
otváral reštauráciu, niektorí Smokovčania mali 
na neho ťažké srdce, lebo museli zatvoriť pre
dajňu potravín, na ktorú boli zvyknutí. Po roku 
hovorí, že sa mu podarilo nespokojných ľudí 
si udobriť. „Radi si prídu sadnúť k nám na pivo. 
Istým spôsobom pochopili, že pre reštauráciu sa 
miesto predsa len hodí viac.“ 

Starý Šmakovec začal podporovať aj niektoré 
akcie v meste. „Ak dobrovoľníci čistia Tatry, radi 
im navaríme jedlo. Pomohli sme s nákupom dre
sov pre mladých futbalistov z FK Vysoké Tatry. 
Sme súčasťou Tatier a tak to má byť.“ 

STARÝ ŠMAKOVEC: 
Rok po otvorení 
prví v rebríčku 
tatranských
reštaurácií! 

HUSÁRSKY KÚSOK 
kuchárov zo Smokovca 

Vlado Mikolaj s prevádzkárom 
Centralu Paľom Cuňočkom. 

Big Breakfast, alebo Veľké raňajky. Koncept Vlado spoznal 
v Austrálii, kde v gastronómii pôsobil osem rokov.

Vlado s kuchárom 
Marekom Tomasom 

a servírkou Žanetou 
Koščákovou predstavujú 

novinku tohto leta. 
Steaky zo slovenského 

mäsa z Vranova.

Reštaurácia Central Starý Šmakovec začína hostiť 
čoraz viac podujatí. Obľúbili si ju aj horskí vodcovia 
pri otváraní turistickej sezóny. 


