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Chatár Peter Michalka:
„SEN FUNGOVAŤ
NA CHATE IBA Z ČISTEJ
ENERGIE JE NA DOSAH.“

Nárazovo si
Téryho chata
zo slnka
už dnes
vyrába
90%
elektriky.

Chatár Peter Michalka

Túžia po tom mnohí. Používať iba čistú
a obnoviteľnú energiu. Pribrzdiť tak zmeny
klímy a dýchať zdravší vzduch. Nefinancovať
vojny vedené šialenými diktátormi.
Téryho chata sa k takému cieľu, ktorý je
pre mnohých stále iba snom, reálne blíži.
Pilotne so solárnymi panelmi začala
experimentovať z tatranských chát ako
prvá už v roku 2007. Veľký skok nastal
za éry súčasného chatára Petra Michalku,
keď sa ten rozhodol inštalovať technologicky moderné batérie. V zime si tak vie
dnes chata niekedy zo slnka pokryť až
90 % svojej potreby elektriky.
Peter smelo pri elektrike rozmýšľa aj o vetre.
Byť pri nej úplne sebestačnou a nepoužívať
na prevádzku žiadne fosílne palivo už pre chatu
nevyzerá vôbec scifi.

Čo všetko je za tým?
Čo k tomu ešte treba? Čo snaha používať
maximum zelenej energie z okolia znamená
pre jej dennú prevádzku?
Musí sa nejako obmedzovať personál a hostia?
Čo spôsobujú upršané dni? Je naozaj pre solárne panely najlepšie leto? Pomáha chate poloha
v nadmorskej výške 2016 metrov?
Vidíte, na prvé počutie technická téma zaujala
aj časopis lyrických tatranských príbehov :)
Peťo Michalka rozpráva pútavo, inšpiratívne
a zrozumiteľne.
O elektrike nevedel skoro nič
Keď Peter v roku 2014 prevzal chatu, priznáva, že o elektrike skoro nič nevedel. Dnes by

Estéti sa nemusia báť. Solárne panely nekazia chatové zátišia z diaľky, ani zblízka.

azda mohol robiť v téme i poradcu. „Aj keď
efektívnejšie je poradiť mená expertov a firiem, ktoré tieto elektrické systémy inštalujú,“
smeje sa.
Chata teraz s prevahou slnečnej energie
využíva mrazničku, dve chladničky, kávovar,
výčap, valec na ohrev vody a čerpadlá na vodu.
Že ide o veľkú vec, dokresľuje fakt, že v sezóne
chatou za týždeň prejdú stovky hostí. Tí, ktorí sa
najedia a napijú, alebo nájdu v nej nocľah.
Najviac na čerpanie vody zdola
Prekvapivo, najviac elektriky „zožerú“ čerpadlá.
„Vodu berieme z priľahlého plesa, ktoré leží

Tatry inšpirujú

Výborné podmienky. Slnko svieti,
svieti, kým nezapadne za Širokou vežou.

nižšie ako chata. Okrem kuchyne ju vo veľkom
spotrebujú aj splachovacie záchody,“ spresňuje
Peter. Z tatranských chát ich majú na „Térynke“
ako jediní. Skúšali i vodojem, ale ten to kapacitne nezvládal. „Pomáha nám ale, že máme veľký
zásobník vody o objeme 3000 litrov.“
Kúria peletkami
Ak by teda do chaty tiekla voda samospádom zhora, energeticky sebestačná by chata
bola možno už dnes. Nateraz, ak treba, slnko
pri výrobe elektriky dopĺňa naftový agregát.
Kúrenie zabezpečujú zase drevené peletky. Ak
ich vynesú nosiči, ide skoro o úplný obnoviteľný
zdroj, ak vrtuľník, o čosi menej.
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Majunke s Térym si všimli výnimočné výhľady z miesta budúcej chaty.
Že bude rajom i pre solárne systémy, asi netušili.

ktorú chata potrebuje. „Sneh totiž znásobuje
odrazy slnka niekoľkonásobne. Takisto svieti
pre panely v lepšom uhle, hoci nevyjde až tak
vysoko ako v lete,“ vysvetľuje Peter. V zime sa
baterky niekedy dokonca až prepaľujú a vyrobenú elektriku je problém uložiť. Pomáha aj to, že
vďaka počtu turistov je vtedy spotreba elektriky
na chate asi trikrát menšia.
Za Širokou vežou
Poloha chaty je pre výrobu elektriky darom.
„Tu vidíš Lomnický hrebeň na východe

ZIMA: LEPŠÍ UHOL
A NÁSOBKY
Kedy teda na výrobu elektriky používajú
naftový agregát najmenej?
Pre laikov, paradoxne, najmenej v zime. Počas
nej vie slnko vyrobiť miestami až 90 % elektriky,

Baterka zmenila pravidlá hry.
Svieti zelená, práve sa nabíja :)

a Stredohrot na západe. Keď je slnka všeobecne
najmenej, na Vianoce tu vyjde ponad hrebeň
a na horizonte, svieti a svieti, až kým okolo pol
jednej nezapadne za Stredný hrot,“ opisuje
Peter, ako aj v zime vzhľadom na okolnosti
majú relatívne veľkú slnečnú dávku. V lete zase
slnko vychádza poza Lomnický hrebeň, teda
na Térynke na samom počiatku rána ešte akoby
nič. Potom v „neskoršom“ ráne ale predsa len
rýchlo vyhupne spoza skál, poobede prejde
aj ponad spomínaný Stredný hrot a zapadne
za Širokou vežou.
Celý deň skresali na polhodinku
V letnej špičke podiel elektriky vyrobenej
slnkom dosahuje okolo 60%. „Často ale i viac.
Napríklad tento jún bol takmer bez búrok, plný
slnka, naftový agregát sme zapínali každý druhý
deň na polhodinku,“ dopĺňa Peter.
S obdobím Československa, keď „nafťák“ bežal
takmer nonstop, je to vskutku neporovnateľné!
Nebolo to ideálne hospodárne, a už vôbec nie
ekologické.

Väčšina panelov sa nachádza v zadnej „neviditeľnej“ časti chaty nad roklinou. Ďalšie Peter plánuje položiť na vodorovné časti strechy, vidieť ich nebude vôbec.
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Tatry inšpirujú

Slávny naftový agregát. Oproti dávnym
časom dnes „dymí“ len nepatrný zlomok času.

Menej dymu, dobrý pocit
„Mám z toho dobrý pocit. Lebo
je menej hluku a dymu z agregátu
a tým menšie dopady na prírodu.
Ekológia je pre mňa dôležitá,“ dôvodí
Peter. Keby šlo iba o ekonomiku, za 36-tisíc eur
investície do nových bateriek a systému by
aj pri dnešných cenách nafty mohol agregát
vyrábať elektriku ešte roky.
Odložia si ju
Áno, baterky sú to, čo Petra technologicky
fascinuje a označuje za prielom v hre. „Solárne
panely sú už v podstate dnes jednoduchou
záležitosťou. Práve batérie nám ale umožňujú
odložiť si 48 kw elektriky, čo potom stačí na celý
deň prevádzky chaty. Výborné na systéme je,
že ich môžeme nabíjať aj solárnymi panelmi, aj
agregátom, podľa toho, ako svieti slnko,“ spresňuje. Vyrába ich technologicky jedna pionierska
firma z Brna.

Radiátory
vyhrieva kotol
na drevené
peletky, čím
chata používa
ešte viac
obnoviteľnej
energie.

Chata leží niekoľko metrov nad jazerom.
Najviac elektriky spotrebujú vodné čerpadlá.

V Brne o poistke vedia skôr
Na chate už majú stres len z toho, čo urobia,
ak by systém náhodou vypadol úplne. Peter
Michalka ale klope na drevo. Zatiaľ zažili len
drobné poruchy, ktoré si žiadali rýchle opravy
tipu výmeny poistiek. „Systém sa ovláda ľahko.
Je to ako elektromobil, ty v jeho motore nevieš
urobiť nič,“ smeje sa. Cez internet je dokonca
napojený na technikov, ktorí skôr ako ľudia
na chate vedia, že tam majú vybitú poistku,
či baterku. „Tak nám zavolajú a my to riešime,“
dodáva Peter.
Téryho chata, kráľovná vetra
Peter sníva aj o veterných turbínach.
Ak ste sa zľakli a neviete si ich na Téryho chate predstaviť, upokojte sa. Aj
tu technológie poskočili míľovými
krokmi. „Ide o menšie turbínky, vrtuľky,
ktoré sa vedia prispôsobovať zmenám
smeru vetra a pre Tatry tiež dôležité,

nepočujete ich, majú takmer nulový hluk.“ Výhoda vetra je jasná. Fúka, aj keď slnko nesvieti.
Doteraz bežné veterné turbíny by boli v Tatrách nepoužiteľné. Vyžadujú skôr trvalý vietor
viacmenej jedným smerom: „V Tatrách ale fúka
veľmi nárazovo. Úplne nič, a zrazu tu máš návaly
50 metrov za hodinu, navyše sa neustále mení
a krúti na všetky smery.“
Estétov chápe, ale pýta sa …
Áno, estetika. Peter nezazlieva nič tým, ktorí
by sa na solárne panely na chate mračili kvôli
estetike: „Ja sa ale pýtam, čo je dôležitejšie,
vzhľad, alebo praktické výhody pre prírodu
a zdravie?“ Modrá Lanovka pritom nevidí ani
estetický problém. Panely na priečelí chaty
nevidno, pri výstupe zdola len jeden menší.
Väčšina je skrytá na bočných stenách nad nedostupnou roklinou. Tento dojem potvrdzujú aj
ohlasy ľudí. Estetiku chatárovi ešte nik nevyčítal,
avšak na výhody systému z hľadiska ekológie sa
ho pýtajú často.
Majunke a Téry netušili,
ako nám pomôžu
Aj pri vetre k Téryho chate bola príroda štedrá.
„Architekt mal odvahu a zvolil až futuristické
miesto stavby, na samej hrane skaly. Keby bola

Časť návštevníkov chaty netuší, že na výrobu ich jedla bolo
použité minimum fosílnych palív. Iní sa o systém zaujímajú.
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Peter nedá na svoj tím na chate dopustiť. Objednávky pri okienku prijíma Viktor Kapusta, aby ich neskôr Vlaďa a Lukáš v kuchyni mohli „dokončiť“.

pár desiatok metrov hore ďalej pod bralom,
prírodné podmienky by boli pri nej úplne iné.“
Poloha stavby okrem nádherných výhľadov
z chaty a na chatu tak znamená aj najveternejšie
miesto v doline. Že nám to pomôže v 21. storočí
kvôli elektrike, pravdepodobne architekt chaty
Gedeon Majunke a iniciátor jej stavby Edmund
Téry netušili.
Strechu nenašli, lebo vietor
O sile vetra na mieste dodnes hovorí stará
známa anekdota. Chatu sa podarilo postaviť
za jedno leto v roku 1898. Strechu ale stavbári
na svojom mieste po zime nenašli. Museli
zmeniť jej tvar na dnešnú „kvapôčku“, aby mu
vedela odolávať.
Už aj málo je dnes veľa
Po solárnych paneloch sa pritom obzerajú viac aj iné tatranské chaty. Dokonca aj tá
pri Zelenom plese, na ktorú slnko celú zimu ani
raz nezasvieti. „Ľudia zisťujú, že aj veľmi málo
dnes je už dosť,“ hovorí Peter. Jeho chatársky
kolega Tomáš Petrík na „Brnčalke“ tiež používa
spomínané revolučné české baterky. Tam ich ale
pre zmenu najviac nabíja vodnou turbínkou.
Pomáha soláru nadmorská výška?
Priamo nie. „Možno vzduch je čistejší od nečistôt ako v meste, tak možno o nejaké to promile,“
odpovedá chatár. Na nadmorskú výšku je citlivý
Peter Michalka so psom Belom.
Za možnosť pôsobiť na chate je vďačný.

Kuchyňa počas obednej špičky.

skôr naftový agregát. Kým na chate má výkon
9 kw, v Poprade kvôli tlaku vzduchu by dosiahol
približne o tretinu viac.
Stačí „poodhrnúť“
Čo robiť, ak solárny panel zapadne snehom?
„Treba ho odrhnúť, ale keďže produkuje teplo,
stačí málo, roztopí sa potom už sám. Rozhodne
sa pri snehu s lopatou zapotíme viac pri vchodových dverách,“ hovorí Peter.
Musia sa hostia obmedzovať?
Obmedzení kvôli používaniu solárneho
systému je málo. „Nemáme tu rýchlovarné
kanvice ani mikrovlnky, z hľadiska energie by to
bol luxus, ktorý ani nepotrebujeme,“ vysvetľuje.
Dobiť mobil si môže úplne každý. Pri výrobe
elektriky agregátom vypínajú kávovar a podobné spotrebiče. Jedna tretina prúdu ide vtedy
do chaty, zvyšok do bateriek. Ako sme ale už
povedali, agregát zapínajú len na niekoľko
desiatok minút denne.

Raz agregát vypnú úplne
Kedy teda oslávime vypnutie agregátu?
„Možností je viacero, skombinovať súčasné
soláry s vetrom, alebo strojnásobiť ich plochu
a zdupľovať kapacitu bateriek,“ vymenúva Peter.
Záleží od viacerých faktorov, financií, dohody
s majiteľmi chaty, postoja Správy Tanapu. Dátum teda určený nie je, rozhodnutie ísť za týmto
cieľom sa už ale zrodilo.
Mimo témy energie má Peter niekoľko
čiastkových plánov, najviac spomína ale tento:
„Zabezpečiť, aby všetko fungovalo čo najviac
bez problémov, napriek platnosti Murphyho
zákonov.“
„Ďakujem :)“
Pôsobenie na chate po ôsmich rokoch vníma
ako privilégium. „Nie je to trávenie voľného
času, lebo musím robiť plánované úlohy, ale
prácu mám na mieste, kde iní chodia za tým
vo svojom voľnom čase. Som za to vďačný.“
Poďakovať sa chce svojmu tímu na chate. “Ľudia
boli rôzni, prichádzali, odchádzali, ale teraz to
klape, sú výborní, ďakujem,“ zakončil.
Ak teda sa toto leto vyberiete na Téryho
chatu a všimnete si solárne panely, veríme, že
s informáciami z tohto rozprávania budete mať
z prítomnosti pri Spišských plesách ešte zaujímavejší zážitok. :)

Text a foto: Tomáš Tišťan

Paľo Galamboš z Prievidze zažil prvú vynášku v šestnástich rokoch.
Inštrukcie od Petra si vypočula aj hrdá mamka.

AKO HORSKÝ
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METEOROLÓG

S počasím však Lomničan Miro Žiak
pomôže aj kamarátom v Tatrách.

RADIL TROM
HIMALÁJSKYM
VÝPRAVÁM
Sú nenápadné, často si ich nevšimneme, no veľmi nám pomáhajú. Meteostanice.

Vedeli ste, že existuje horská meteorológia?
Že svojho osobného meteorológa má aj
horolezec Peter Hámor?
Zaujíma vás, čo presne horský meteorológ
robí? Prečo jeho práca často začína aj šesť
mesiacov pred samotným výstupom na vrchol? Prečo kvôli jednej esemeske, ktorú
pošle lezcom do kempu, niekedy potrebuje
aj šesť hodín práce?
Donedávna jediný horský meteorológ na Slovensku Miro Žiak z Tatranskej Lomnice tieto
a ďalšie otázky vysvetľuje. V Modrej Lanovke nás
téma nadchla, dúfame, že zaujme aj vás :)
Veľmi zjednodušene, horská meteorológia
pomáha horolezcom pri výstupoch spravidla
na najvyššie štíty sveta s predpoveďou počasia.
Prečo si nevystačia so svojimi vedomosťami
a predpoveďami z internetu ako pri lezení v Tatrách? A potrebujú vlastného meteorológa?

4 kilometre verzus 30
Dôvodov je hneď niekoľko. Prvý sa nazýva
rozlišovacia schopnosť. V Európe a Tatrách ju má
populárny model Aladin napríklad 4 x 4 kilometre. Teda predpovedá počasie pre takúto menšiu
plochu. Pre susednú štvorec povedľa zostaví
ďalšiu jemu vlastnú a presnejšiu. „V Himalájach
ju ale máš 30 x 30 kilometrov. Ak zoberieš, že
táto veľká plocha zahŕňa viacero dolín s veľkým
prevýšením, takýto model ti veľkú presnosť veru
neponúkne,“ začína vysvetľovať Miro.
Satelitný ti nepomôže
Lezci v Himalájach, hoc aj profesionálni
meteorológovia (a koľkí nimi sú?), by si kvalitnú
predpoveď počasia na expedícii sami neboli
schopní poskladať. Jednak kvôli signálu nemajú
žiadne vstupné dáta. „Áno, majú tam satelitné
telefóny. Tie ale aj malý obrázok jpg naťahujú 10
minút,“ pokračuje Miro. Na zostavenie predpovede pritom treba desiatky grafov a informácií.
Navyše na výprave majú na práci úplne iné úlohy. Aj preto do dobrodružstva vstupuje horský
meteorológ, ktorí pre expedíciu pracuje z diaľky
domovskej krajiny.
Šesť hodín denne
Ten pri jej pomoci strávi denne pri počítači
aj šesť hodín: „Je to možno jeden deň v týždni,
ďalšie potrebujem, povedzme „len“ dve hodiny,
ale i tak sú to kvantá času, ktorý lezci v teréne
nazvyš nemajú.“ Vstupných dát z družíc, meteo
staníc, meteobalónov a iných zdrojov je veľké
množstvo. Pospájať ich do súvislostí je zase
umenie meteorológa.
Do úvahy treba brať i kvalitu predpovedí v Nepále. Tie tam majú veľmi všeobecný charakter
Meteorológia, špeciálne tá horská, je ako medicína.
Musíš sa neustále vzdelávať.

Miroslav Žiak pri známej meteorologickej
búdke v Tatranskej Lomnici.

typu: končí obdobie dažďov. Pri výstupe veľmi
nepomôžu. „Nepálci sa skôr spoliehajú pri zmenách počasia na pocity, ktoré získali stovkami
rokov pozorovaní,“ pokračuje Miro Žiak.
Meteo balóny pomáhajú veľmi
Ako Mirova pomoc expedícii zo Slovenska
prebieha? Často začne už šesť mesiacov pred
výstupom na himalájsky vrchol: „Najskôr si
zhromaždím všetky možné dostupné zdroje,
ktoré mi môžu pomôcť.“ Ide napríklad o dáta
meteoslužieb Indie, Pakistanu, Číny a rôzne
družicové snímky.
Priamo z Nepálu mu pomáha spätná väzba
slovenských horolezcov a ich namerané údaje
z miesta činu. „Ako mi predpovede pre nich
vychádzajú, či nevychádzajú, podľa toho korigujem ďalšiu prácu,“ hovorí Miro. Hoci Nepál nemá
vlastné meteo satelity ako napríklad susedná

Pri inštalovaní
meteostanice.

Vedeli ste?

Miro je tiež aktívny lezec. O to viac rozumie potrebe
horolezcov mať dobrú predpoveď.

KTO JE
MIRO ŽIAK?
Vyštudoval geografickú meteorológiu
na PF UK v Bratislave. Pochádza zo Žiliny,
do Tatranskej Lomnice sa priženil kvôli
svojej láske Helene. Majú spolu dve deti.
Okrem predpovedí počasia sa venuje
aj prednáškam o ňom. Je certifikovaným
horským sprievodcom UIMLA, v obľube má
treky do Nepálu. Fascinujú ho súvislosti
zmien počasia s výrobou, distribúciou
a obchodovaním s elektrinou.
S poslancom Národnej rady Miroslavom Žiakom je len menovcom. Aj keď aj
pre miernu fyzickú podobu si ho s politikom na Facebooku občas zamieňajú
a žiadajú o politické vyjadrenia. „Občas sa
vyjadrím, väčšinou ale vysvetlím, že nie
som ten poslanec, iba menovec.“

India, extrémne cenné sú nepálske meteo balóny. „Lebo, keď ich vypustia, merajú súbor dát
od zeme až do výšky 10 kilometrov. Aj v Tatrách
máme šťastie, že ten slovenský je práve v Gánovciach pri Poprade,“ smeje sa Lomničan.
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Má za sebou desiatky prednášok na tému počasie na horách. Sú tou jeho udicou namiesto ryby.

Občas na neho tlačia
Informácie, ktoré lezci od Mira v Nepále
potrebujú, sa v čase líšia. „Keď lezú v stenách,
zaujímajú ich búrky, keď na vrchol, tak najmä
vietor,“ hovorí. Práve deň, kedy vystúpiť na vrchol, určuje z veľkej časti Miro. „Keď si ale nejaký
ten deň vysnívajú, akoby na mňa tlačia, aby som
im dal dobrú predpoveď práve naň. Ja im ale
poviem svoje s dovetkom, rozhodnúť sa musíte
vy,“ spresňuje. Horolezci sú zvyknutí na extrémnu premenlivosť počasia na horách, tak niekedy
risknú, že bude pekne. „S výnimkou, keď im
vyslovene poviem, že ísť hore by bola somarina,
vtedy ma počúvnu bez šomrania.“
Do fachu sa nik nehrnul
Mira do horskej meteorológie namočili lezeckí
reprezentanti z Jamesu a kamaráti Mišo Sabovčík, Maťo Krasňanský a Rišo Nemec. Z meteorológov to nechcel robiť nik. „Ide totiž o veľa
roboty, kde vzhľadom na podmienky dosahujete relatívne nízku presnosť predpovedí a navyše
máte veľkú zodpovednosť za zdravie členov výprav,“ vysvetľuje Miro. Nedávno sa mu ale trocha
uľavilo, lebo horskej meteorológii sa začal u nás
venovať aj Ivan Chlebovec z Popradu.
Hámor na svojho Vitora nedá dopustiť
Horská meteorológia vie byť veľmi osobná.

Miro sa do hĺbky venuje aj problematike lavín. Jeho portál
avalanche.sk sa v horskej komunite stal veľmi známy.

Napríklad špičkový slovenský lezec Peter Hámor
má svojho osobného meteorológa Vitora Bahíu
z Portugalska. Hámor ho nie je pri expedíciách
ochotný nahradiť niekým iným.
S Portugalcom na jednej lodi
Pre Mira bolo preto zaujímavé, že na expedíciu
Dhaulágirí si ho ako meteorológa najal Mišo Sabovčík, kam liezol práve s Hámorom. Predpovede
si tak s mýtickým Portugalcom mohol porovnávať. „A neboli veľmi rozdielne. Nakoniec, tie dáta
a techniky, z ktorých vychádzame, sú na konci
dňa tie isté, alebo veľmi podobné,“ dopĺňa.
A či sa Miro pre Miša tiež stal akýmsi osobným
meteorológom, akým je Vitor pre Hámora?
„Mišo teraz vymenil typické himalájske expedície za dlhodobý pobyt a skúmanie Aljašky, tak
ma na tento typ túr nateraz nepotrebuje, ale
uvidíme,“ hovorí.
Silné emócie, akoby tam bol
Ako horský meteorológ má Miro za sebou aj
himalájsku výpravu Maťa Krasňanského na Bagiratí. Do tretice, s počasím pomáhal partii Miša
Gabriša pri výstupe na Broad peak. Priznáva, že
niekedy to prežíva, akoby tam bol osobne: „Ani
som nespal, keď sa Krasňanskí vydali na vrchol
a chvíľu sa neozývali. Je to istým spôsobom tiež
veľké dobrodružstvo.“

Ako horský sprievodca organizuje treky do Nepálu. Aj tu sa zostavovaniu
vlastných predpovedí počasia nevyhne :) Výhľad na Mera Peak.

8

Na Himalájskej expedícii Dhaulághiri 2017 Mirove analýzy počasia využívali Mišo Gabriž a Mišo Sabovčík. Peter
Hámor sa tradične spoliehal na Portugalca Vitora Baiu.

GPS lepšie ako telka
Populárne sa stalo aj sledovanie výstupu
cez súradnice GPS, ktoré Slovákom cez Internet sprostredkoval práve Miro na svojichch
sociálnych sieťach. „Často sa aj rodiny lezcov
a funkcionári Jamesu čudovali, že mám o aktivite lezcov čerstvejšie informácie ako oni. Je to
ale logické, ako meteorológ som s nimi v úzkom
dennom kontakte,“ povedal.
Zosilňuje túžbu
Má po týchto troch expedíciách a desiatkach
menších nejaký špeciálny sen horského meteorológa? „Skôr to zosilnilo moju túžbu vyliezť
na nejakú osemtisícovku osobne. Uvidíme,“
znova sa usmieva. Himaláje ale pozná. Ako horský sprievodca UIMLA tam na skupinové treky
vodí klientov.

Paralelné predpovede Mira a Vitora pomohli Slovákom čiastočne dosiahnuť ciele expedície. Vystúpili
na vrchol, avšak nie zamýšľanou novou cestou.

Avšak aj v Tatrách je dopyt
Aj keď horská meteorológia je spravidla
najpotrebnejšia v neprístupných končinách
najvyšších hôr sveta, Miro často radí kamarátom
aj v Tatrách.
„Napríklad ak horskí vodcovia majú dve rozporuplné predpovede, chcú poznať môj názor,
ku ktorej sa prikloním,“ uvádza príklad. Alebo
ak im oficiálnu predpoveď vyslovene rozporuje
ich intuícia. „Alebo jednoducho predpoveď
pekného počasia nesedí s pohľadom na veľký
čierny mrak, aj vtedy mi často volajú.“ V Tatrách sú obzvlášť žiadané predpovede výskytu
a vývoja búrok.
Pomôcť povedať klientovi nie
Raz narazil aj na nezvyklú požiadavku niečo
odobriť pred klientom kvôli pocitu väčšej

V Nepále stretol slávneho lezca Simoneho Mora,
ktorý ako druhý na svete vyliezol v zime štyri osemtisícovky.

S rodinou. Manželka Helena
a deti Šimon a Miško.

Na svet sa pozerá
optimisticky.

vážnosti. Zavolal mu jeden horský vodca, ktorý
nechcel ísť s klientom na túru a padol mu vhod
akoby vážnejší dôvod od meteorológa. „Z hľadiska počasia som túru odporučil, ale povedal
mu, ak chceš, povedz, že neodporúčam,“ smeje
sa. Aby nedošlo k nedorozumeniu, obavou vodcu bol klzký terén na trase, nie nejaký rozmar.
Samo počasie ale túre vyhovovalo.
Miesto ryby meteo udica
Takéto radenie na telefóne pre tatranské túry
by ale Mirovi zaberalo kvantá času, preto miesto
ryby radšej ľuďom dáva udicu: „Organizujem
prednášky, kde učím, ako predpovede získavať,
čítať, interpretovať, použiť a ako na zmeny počasia na túre reagovať, napríklad chrániť sa pred
búrkou a bleskami,“ povedal.
S grafmi už od piatej rána
Zdôvodnený telefonát ale neodmietne.
Pre tatranské túry predpovede nemusí špeciálne spracovávať. Počasie totiž skúma pracovne
už od piatej rána a tak je zorientovaný na každý
deň. Čím sa zaoberá? Spracováva predpovede
pre potreby výroby, distribúcie a obchodovania
s elektrikou.
Uff, ako súvisí počasie s výrobou elektriny? Jeden príklad a pochopíte. Ak bude hmla, viac ľudí
bude sedieť doma a distribučnú sieť v krajine
treba nastaviť na väčšie dodávky. Obchodníci
na burze zase na väčšie nákupy. Veru, také
rozmanité využitie má meteorológia.

Inzercia

Požičovňa ebajkov.

Nájdete nás v Starom Smokovci,
hneď vedľa lekárne.
Ak si e-bicykel rezervujete vopred
na čísle 0940 77 49 77, máte 20% zľavu :)

Zažite Tatry na bic
ykli,
vybehnite do kopcov
s
ľahkosťou ebajku.
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„NIE LEN
NA TÚRE.
POTEŠIŤ
HORAMI SA
VIEME AJ DOMA.“

Ľubo Korenko dáva
Tatry do farieb a pohybu.
Na novej výstave
v POLIANKOVE.

Ľubo Korenko otvoril novú výstavu.

Potešiť sa pohľadom na Tatry sa dá, aj keď nie ste v Tatrách.
A nemusia to byť len fotky. Známy výtvarník Ľubomír Korenko otvoril v Poliankove novú výstavu Farby v pohybe.
Obrazy nás nadchli, a preto vám
o nich porozprávame :)
Ľubovi sa podarilo urobiť rozruch už na jeseň v roku 2019, keď v Poliankove inštaloval
obrazy v takzvanej „rozšírenej realite“. S grafikom Ľubošom Bukovinským dával touto
digitálnou technikou maľbám ďalší príbeh.
„V umení išlo o úplnú novinku, dovtedy
rozšírenú realitu používali skôr architekti
a marketéri pri prezentácii projektov,“ spomína
kurátor digitálnej galérie Poliankovo v Tatranskej Polianke Marián Bizub.
Deti ostali nadšené
Rozšírená realita funguje jednoducho. Pred
obraz priložíte tablet, na ktorom sa vám jeho
pôvodný motív „rozhýbe“. Pri štíte začnú padať
kamene, medvede začnú behať, dievčatá
v krojoch tancovať, … a tak ďalej. „Veľmi to
oslovilo deti, ohlasov boli desiatky. Asi aj preto,
že táto technika silno prebúdza fantáziu,“ hovorí
Ľubomír.
Tatry do farieb
Dnes dva roky po uvedení rozšírenej reality
Korenko na mieste otvára ďalšiu výstavu. „Vedľa
tej prvej sa nachádzal sklad. Povedali sme si,
prečo ho radšej nepremeniť na ďalšiu výstavnú
miestnosť?“
Ale tento raz, aby dal Ľuboš veci do pohybu,
sa upäl k vlastnej technike bez digitálnych
Prístupná ostáva aj staršia časť výstavy s digitálnymi
prvkami. Tatry sa zrodili z mora, preto tá veľryba :)

Dominujú jej tatranské motívy,
vrátane zvierat a endemických rastlín.
Originálna
Korenkova
technika prináša
výnimočný
zážitok. Od klasík
k abstrakcii.

prvkov, ktorú zdokonaloval
rokmi tvorby od vysokej školy.
„Jej základom sú popri farbách umelecké
lepidlá. Vďaka nim viem dať obrazu výraznú
štruktúru, viac vrstiev. Tie potom jasnejšie vyjadrujú pohyb, ale napríklad i náladu z počasia,
chvíľkovú atmosféru miesta a mnoho iných
vecí,“ pokračuje Ľuboš.
Pred, alebo po túre
Mohli by sme tu Ľubošov výtvarný rukopis
ďalej opisovať do hĺbky, ale najlepšie je sa
v Tatranskej Polianke zastaviť a obrazy vidieť
na vlastné oči. Niektorí tak robia pri káve pred
túrou na Sliezsky dom, iní naopak po zostupe.
Práve vtedy niektorí dostanú chuť odniesť si
obraz so sebou domov. „Je to možnosť, ako si
dopriať potešenie z Tatier aj doma, vlastne preto
Tatry maľujem,“ vyznáva sa Ľuboš.

Pomôžete k vzniku ďalších obrazov
Výstava je predajná, preto získať obraz nie je
problém. Pritom netreba mať zlé svedomie, že
o pekný pohľad ochudobníte ďalších návštevníkov Poliankova.
„Presne naopak, predaj obrazu mi umožní
venovať čas tvorbe ďalšieho tatranského motívu
a priniesť niečo nové,“ hovorí Ľuboš. Tu je rozdiel
oproti staršej časti výstavy s rozšírenou realitou.
„Tam kvôli digitálnym prvkom treba po kúpe
obrazu vytlačiť kópiu,“ smeje sa výtvarník.
Lezie a potom maľuje
Ľubove Tatry na obrazoch sú vskutku
výnimočné a originálne. Ak sa zamýšľate, čím
všetkým to je, treba spomenúť azda ešte jeden
dôvod. V tatranských výškach sa Ľubo ocitá
často. „Som aj lezec, nie extrémny, ale lano
so sebou do hôr beriem,“ opisuje pozadie zrodu
výtvarných myšlienok. Najradšej vyráža do Tatier
mimo turistickej sezóny, keď sú „prázdnejšie“. „To
je tá výhoda života v Poprade, rozhodnete sa ísť
a na druhý deň ste tam.“
Žriedlo nápadov v Poliankove je nekonečné, Ľubo pomohol
vytvoriť aj sústavu vodných mlynčekov vedľa budovy.
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V kuchyni Sliezskeho domu

Biela čokoláda
s tymiánom:
„Ochutnajú
a pýtajú si ďalšiu“

Príbeh:
Šéfkuchár
a jeho
zástupcovia
prezrádzajú,
ako sa
v Tatrách vedie
vyhľadávaná
kuchyňa.

Keď si jedna česká rodina dala počas týždňa
na Sliezskom dome štyri dni po sebe na obed
klasickú sviečkovú na smotane, v kuchyni si
povedali, sme na správnej ceste.
„Je to ich skoro národné jedlo, preto sme to
vnímali ako ocenenie,“ hovorí souchef Sliezskeho domu Jozef Jurgovian.
Zamýšľali ste sa, prečo jedna reštaurácia
na ulici je plná hostí a hneď vedľa nik nesedí?
Do prvej sa ľudia vracajú, druhá musí o zákazníkov bojovať reklamou na facebooku? Kde sú tie
malé tajomstvá?

Demikát
z pravej
frankovskej
bryndze.

Na svojej štácii
„Najhorší je ten chaos, keď sa v kuchyni pobehuje
a nik nevie, čo práve robiť.“ Na Sliezskom dome sa
robí presný opak.
„Každý vie v každej sekunde čo robiť, má svoju
štáciu a úlohy. Prácu si rovnomerne delíme. Vieme,
čo je 100% tej práce. Ak sme štyria, každý robí
25 %, ak piati, pätinu a tak ďalej.“ Javí sa to ako
technicky nudné detaily, ale prináša to efektivitu,
ktorá nakoniec kuchárom umožní robiť umenie.

Na terase v lete tak vládnu pirohy, halušky,
vyprážané syry, držková, šošovicová a fazuľová polievka. „Tieto jedlá robíme na kvantá, ale aj pri nich
chceme kvalitu. Prečo nemať najlepšiu držkovú
v Tatrách?,“ pýta sa Jano. Na porciu halušiek nedajú
ani o miligram menej bryndze, lebo … je to jedno
z tajomstiev kvality.
Radi s vami „pokecajú“
Ak sú pripomienky, radi si ich vypočujú. „Ak mi
manažér hotela Peťo Andráš povie, že sa nám
opakuje pripomienka od hostí, receptúru meníme
za pochodu k spokojnosti. Keď zase nosí dobré
správy, poteší, keď hostia ostanú príjemne šokovaní“ pokračuje šéfkuchár Jano.

Pohánkový šalát s cícerom,
zamagurský
ovčí syr, konopný olej.

Odpovede
Rozprávanie bratov Jána a Petra Lazaráka a ich
kolegu Jozefa Jurgoviana dáva odpovede. Všetci
traja dlhé roky pracovali v Alpách, i na lodiach. To
najlepšie z dobrej praxe si doniesli domov.
Precízny systém práce
Neznie to kulinársky romanticky, nehovorí sa
o tom v populárnych TV šou o varení. Šéfkuchár
Jano to ale spomína ako prvé: „Slováci sú v kuchyni
výborní robotníci, ale zlí manažéri. To som chcel
pri Velickom plese zmeniť.“ Ak si niečo zo svojho
12-ročného pobytu v špičkových kuchyniach
v zahraničí najviac zobral k srdcu, je to azda práve
systém práce.

Bratia Lazarákovci, Peter a Jano.

Pstruh
lososovitý
s pažítkovou
omáčkou.

Druhý prúd:
Reštaurácia a jej A la Carte ponuka
V nej sa trojica teší z väčšej dávky umenia
a možnosti tvoriť. „Robíme naše tradičné jedlá,
najmä mäso, rybu, ale ku každému pridáme niečo
výnimočné, trendové a moderné,“ hovorí Peťo
Lazarák. Brat Jano dodáva, že ponúkať pri Velickom
plese taliansku, americkú, či prímorskú kuchyňu by
nemalo zmysel. Takto je to ale ideálne.
Viete, čo je textúra?
„Radi sa hráme s textúrami. Brokolicu, karfiol,
cviklu premeníme do rôznych tvarov a materiálov,
ako napríklad papier, či prach,“ pridáva sa Jožo.
Vysvetlené pre laikov. Vidíte zelený papier, ale je to
brokolica. Nevyzerá tak, ale chutí :)

Pomaly pečený
bôčik s kalerábovo
-kvakovým pyré.

Aj držková musí byť výborná
Na Sliezskom dome rozdeľujú svoju kuchyňu
na tri hlavné prúdy. Ten je totiž okrem 4-hviezdičkového hotela aj vysokohorská chata s funkciou
prichýliť a občerstviť turistov.

Bratskú dvojicu Lazarákovcov skvelo dopĺňa Jožo Jurgovian. Sadli si profesionálne, ale aj ľudsky.

„Tretí prúd, to je už freestyle“
Lahôdkou najmä pre sousšéfov je tretí prúd
kuchyne Sliezskeho domu, romantické večere
pre zaľúbencov. „Tam si ideme až úplný freestyle,
môžeme sa vyblázniť, tvoríme,“ hovorí Peter. Ako
vzniká taká večera? Peter si napríklad predstaví
svoje rodné Zamagurie: „Vidím domáci chlieb,
syr z Frankovej, jablká, variácie zeleru. Potom si
predstavím náš les. Rozmýšľam, čo v ňom je, a dám
to tam. Čučoriedky, brusnice,...“
Údená soľ
Trojica sa nebojí ani odvážnych kombinácií.
Údená soľ Petrovi pripomína vôňu drevenice
svojej babky. Alebo biela čokoláda s tymiánom.
„Niekto si povie, aká to je len kombinácia, ale keď
ochutná, pýta si ďalšiu,“ smeje sa Peter. Jano dbá aj
o funkčnosť jedla. „Černuščka, čierna rasca, verím,
že pomáha zdraviu hostí.“
O kuchynskom freestyle na Sliezskom dome sa
dozviete viac v ďalšom čísle...
Vybehnúť na Gerlach
Akoby teda traja kolegovia nazvali svoju kuchyňu? „S tatranským nádychom,“ odpovedá Jano.
„Keď tradičné miestne jedlá jemne „tuningujeme“
so svetovými trendmi. Alebo ešte inak. Filozofia
je zdravé suroviny, čerstvé suroviny a nech to na tanieri vyzerá sviežo,“ zakončil Jano. Dostali ste chuť?
Stačí vybehnúť hore pod Gerlach. Na výber máte
z troch prúdov kuchyne Sliezskeho domu :)
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LEN ZA

149

ZIMNÉ
KOMPLETY

5

*

ROČNÝ
SERVIS

5

ROČNÁ
ZÁRUKA

FINANCOVANIE
NaMieru

Neváhajte a zvoľte najľahšiu cestu k novému modelu ŠKODA FABIA! Flexibilná mesačná
splátka NaMieru zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie schopnosti
splácať. V rámci úveru získate aj 5-ročný servis a zimné komplety! Viac na www.skoda-auto.sk
* Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. 5-ročný servis pokrýva náklady spojené so základnou údržbou podľa predpisov výrobcu s definovanými
úkonmi a materiálom. Zimné komplety – zákl. druh pneumatík a plechových 15" diskov. Informácie a fotografie majú informatívno-ilustračný charakter, všetky podrobnosti vám poskytne
autorizovaný predajca ŠKODA. Príklad financovania ŠKODA NaMieru: ŠKODA FABIA 1,0 MPI Ambition 59 kW v cene 13 980 €, pri úrokovej sadzbe 1,99 %, dĺžke úveru 60 mes., výške
úveru 9 680 €, akontácii 31 %, s najazdenými 20 000 km ročne. Pri počte splátok 60 je prvých 59 vo výške 148,95 €, posledná splátka 4 590,36 €. Splátka zahŕňa PZP, HP a PSS.
Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 7,18 %. Celková suma na úhradu s poistením je 17 678,41 €. Sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko, s.r.o.

www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel.: 052/451 31 09, skoda.predaj@autonova.sk, www.autonova.sk

12

TRIKRÁT
SA STAL
POLICAJTOM
ROKA

Jozef ŠTEFAŇÁK

rozpráva o policajnej práci v Tatrách:
„Tu je všetko iné ako v meste“

Jozef Štefaňák.

Prečo práve tatranský policajt viackrát získal
čestný odznak? Čím sa jeho práca v horách líši
od bežných miest? Vicenáčelník Mestskej polície Vysoké Tatry Jozef Štefaňák opisuje detaily,
ktoré nám pri návšteve Tatier ľahko uniknú.
V čom sú rozdiely?
Mnohých napadne, že tatranskí policajti riešia
viac prípadov spojených s divou zverou. „Áno,
a nie sú to len medvede, ale i vlci, líšky, jelenice.
Ďakujeme im za desiatky výjazdov,“ hovorí
Jozef. I preto sa potešil vzniku medvedieho
zásahového tímu. Políciu trocha odbremenil.
Územie len o štipku menšie ako
Bratislava
Nepomer veľkosti Tatier k počtu domácich
Tatrancov tiež možno postrehnúť. Vysoké Tatry
majú 3800 obyvateľov, a preto i počtom menšiu,
len šesťčlennú mestskú políciu. Avšak jej operačné územie je obrovské! S rozlohu 359,8 km2
sú len o 8 km2 menšie ako Bratislava. Zo západnej časti mesta Podbanské je to na druhý koniec
v časti Bachledovej doliny autom 50 kilometrov!

Kartičky
pre seniorov začali
používať
aj okolité
obce.

Na bicykli ťažko
„Niekedy ľudia šomrú, že sme často v policajnom aute. Pešo, alebo na bicykli by sme to
ale pri týchto kilometroch ťažko zvládli,“ hovorí
Jozef.
„Dovolenkové“ správanie
Ten hlavný rozdiel medzi prácou mestských
policajtov v Tatrách a bežnom meste nám

Počas letnej sezóny riešia tatranskí „meskáči“ denne desiatky rôznych problémov a situácií.

ozrejmil Jozef takto: „Ak sa cez víkend do hôr
vyberú ľudia z Prešova, Košíc, Vysoké Tatry majú
razom ako keby už 40-tisíc obyvateľov.“ Nejde
len o to, že ich nemôže obslúžiť 50 „meskáčov“
ako v Prešove, ale …..
Správajú sa inak
„Títo ľudia sa na dovolenke správajú úplne
inak. Niektorí z nej majú stres. Doma si napríklad nenechajú na aute len tak otvorené okno,
tu často a my už máme robotu,“ hovorí Jozef.
Iní zase naopak. Doma, kde ich poznajú, by
si nedovolili to, čo na dovolenke. Odviažu sa
a vystrájajú: „Sú skupiny, ktoré bez alkoholu
dovolenkovať nevedia.“
Prichytil bandu vykrádačov
Spolu s výletníkmi prichádzajú skúsiť šťastie
i rôzni vreckári. „Našou úlohou je ich eliminovať
na počiatku,“ pokračuje Štefaňák. Práve za odhaľovanie tejto trestnej činnosti dostal v roku 2007
Inšpirovaný kanadskou políciou zoznámil Jozef Tatrancov s myšlienkou a princípmi susedských hliadok.
Zlodeji to majú v Tatrách ťažké.

Pomáhajú nám v horách
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Jozef vie získať záujem médií. Tak znásobuje dosah svojich preventívnych projektov.

svoje prvé ocenenie „Príslušník roka“. Na Štrbskom plese prichytil a tým pomohol ukončiť
pôsobenie bandy, ktorá za šesť mesiacov
vykradla 50 áut.
Druhýkrát ocenenie, ktoré sa medzitým
premenovalo na „Čestný odznak náčelníkov
obecných a mestských polícií,“ získal za aktivity
v programoch prevencie.
Domáca úloha od triednej
Do rozvoja prevencie sa počas 27 rokov práce
policajta zahĺbil azda najviac. „V nej som sa našiel,“ priznáva. Hoci nejde o aktivity, ktoré tvoria
scenáre akčných krimi seriálov, podľa Štefaňáka
sú extrémne užitočné. „My nevieme vypočítať
koľko životov, zdravia, škôd na majetku prevenciou zachránime, ale rozdiel je evidentný. Navyše je rádovo lacnejšia ako represia,“ pokračuje.
K prevencii ho v prvom roku služby „poštuchla“ bývalá triedna učiteľka Zuzana Scholtzová. „Dala mi po rokoch domácu úlohu. Jožo,
vymysli prosím niečo pre deti,“ spomína.
Prednáška spustila sériu akcií
Prvá prednáška policajtov v ZŠ spustila lavínu
ďalších nápadov. Jozef neskôr do Tatier okrem
iných dotiahol mobilné detské ihriská, akčné
a realite verné simulácie záchranných akcií
horskej služby, hasičov a lekárov prvej pomoci,
prezentácie kukláčov a vojakov pre deti, inicioval zavedenie kamerových systémov.
Vernými simuláciami záchranárskych a policajných akcií chce
Jozef deti najskôr zaujať, a potom ich aj nimi niečo naučiť.

Aj pre seniorov a stredoškolákov
Z Jozefovej iniciatívy vzišli v Tatrách prvé
susedské hliadky, seniorské kartičky pomoci,
podomové nálepky ostražitosti, manuály obrany proti podomovým šmejdom, proti šikane
a nástrahám drog, či obchodu s bielym mäsom.
Senior karty s informáciami o krvnej skupine,
liekoch, či kontaktoch na blízke osoby pomôžu
pri náhlej nepríjemnej udalosti. Od Tatrancov
ich prebrali aj iné mestské polície na Slovensku.
Priznáva, že ho potešia oficiálne ocenenia,
ale ešte viac tie spontánne na ulici: „Keď mi už
medzitým dospelý človek povie, to vy ste ma
naučili, ako prechádzať cez križovatky, aby ma
nezrazilo auto. Alebo keď ma spozná dôchodkyňa a poďakuje, to od vás máme tie reflexné
náramky, vtedy zažívam pekné chvíle.“
Reflexné vesty do škôlok, zvyšovanie bezpečnosti detí.

Prečo to funguje?
„Ak veci a nové zručnosti príde deťom
do školy vysvetliť policajt, je to pre nich zmena,
niečo akčnejšie, preto si lepšie nové zručnosti
zafixujú,“ hovorí. Rôznymi technikami do prevencie zapoja aj rodičov. „Napríklad rozdávaním
dopravného pexesa. Tak si mnohí doma večer
s deťmi precvičia dopravné značky,“ uvádza
príklad.
Pomáhajú mu včely
Tretí čestný odznak príslušníka obdržal minulý
rok za pomoc pri záchrane života. Najmä prevencia, teda podávanie projektov, oslovovanie
partnerov mu ukrajuje aj z voľného času. Ako to
všetko stíha?
„Dôležité je nájsť si čas, hoc aj pár minút,
na relax a vypustiť na chvíľu všetok ten tlak
z práce,“ dáva tip. U neho funguje včelárstvo. „Pri
včielkach naozaj vypnem a dobijem baterky.“
Najnovšie trávi voľný čas s vnukom a vnučkou.
Nebojte sa ich spýtať
Zážitkov z Jozefovej 27-ročnej služby by vydalo aj na knihy, ale veríme, že aspoň takýto krátky
náhľad do práce tatranských mestských policajtov cez oči jedného z nich vám pomôže viac
spoznať zákulisie hôr. Ak tatranských policajtov
stretnete, neváhajte sa ich opýtať na hocičo, radi
vám pomôžu. 
Tomáš Tišťan.

Foto: ML a archív Jozefa Štefáňáka.

S vnučkou Marínou pri obľúbených včelách.
Po stresovej práci policajta treba vypnúť.
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Tip na voľný čas

LOMNICKÉ JAZIERKO
PREMENILI NA RAJ
PRE RODINY S DEŤMI

Martina
Porolecká
rozpráva,
ako si
s manželom
začali plniť
svoj sen

Martina Polorecká rozvíja areál Jazierka už sedem rokov.

„Jazierko“ bolo v Tatranskej Lomnici vždy čarovným
miestom. Výhľad na Lomnický štít, na jeseň pri
opadanom lístí aj na panorámu krásneho kostolíka.
To všetko pri pokoji a kľude vodnej hladiny.
Veniec známy široko ďaleko
Tak vznikol aj nápad, dnes už so známym
adventným vencom. „Cítila som potrebu zintenzívniť atmosféru Vianoc aj tu na Jazierku. Tak som
myšlienku načrtla manželovi,“ spomína. No a keď
ten na to priniesol veniec s priemerom 25 metrov,
….. , najskôr ostala prekvapená. Veľkosť trocha
sťažuje jeho skladanie a údržbu, nakoniec ale tá námaha podľa Martiny stojí za to. Mnoho ľudí k nemu
prichádza, keď vyjdu z kostola, niektorí prídu až
z Popradu, posvätí ho aj pán farár.

Napriek tomu sa pri Jazierku dlho nedarilo vybudovať akési stabilné zázemie
so službami. Skúšali to viacerí, prichádzali a odchádzali. Až úlohu do rúk zobrali
manželia Martina a Rado Poroleckí a Jazierku dali novú podobu.
Čo robili inak?
Martina hovorí, že miesto sa jej vždy páčilo a keď
sa naskytla príležitosť na ňom pôsobiť, neváhala
ani sekundu. „Trojica podnikateľov, ktorá tu začala
s rekonštrukciou budovy, zistila, že to asi nie je
pre nich, mali iné projekty, tak sa nás spýtali, či by
sme areál neprebrali,“ spomína na rok 2014.
Vtedy sa v Martininej hlave zároveň zrodil nápad,
ktorý všetko zmenil. Takmer všetci nájomcovia
predtým smerovali zariadenie k nočnému životu,
zábave, atmosfére barov a krčmičiek.
Lepší nápad
„My sme tu naopak zreteľne a jasne videli miesto
pre rodiny s deťmi,“ hovorí Martina. A samozrejme
pre každého, i jednotlivcov, ktorí chcú prísť do Tatier zrelaxovať, aktívne si oddýchnuť. Nočných podnikov a barov je na okolí dosť. Chýbalo skôr toto.
Bola to fuška
„Pustili sme sa rýchlo do práce, veru sme nevedeli, čo nás čaká,“ smeje sa Martina. Hoci s manželom
už niekoľko rokov podnikali, Jazierko sa ukázalo
ako veľká výzva. „Napríklad opičia dráha, bolo ju
treba opraviť, a vlastne je to stály proces,“ hovorí.
Treba pomoc špecialistov na výškové práce, obsluha musí mať zlaňovacie skúšky.
Od gruntu bolo treba prerobiť aj celú kuchyňu.
Ponuku jedál prispôsobili rodinám. „Teda jednoduché jedlá, polievku, aby návštevníci zahnali hlad
a mohli sa venovať aktivitám,“ pokračuje Martina.
Bonusom sú známe obrie palacinky.

zaviedli člnkovanie. Ukázalo sa ako veľmi populárne. Ešte viac ako člnky ľudia majú radi vodné bicykle. „Všetko sa takto učíme, zisťujeme za pochodu.
Dopredu človek nevie nič,“ dodáva Martina.
Ostrovček s romantikou
Prenajímajú tiež cestné bicykle a ebajky. V lete si
deti môžu užiť detský hrad. Niekedy prídu speváci,
ktorých majú deti radi. Známy ostrovček v strede
jazera sa občas stáva miestom svadieb, niektorí
mladomanželia sa naň prídu odfotiť. Asfaltový
okruh okolo jazera je obľúbený pre prechádzky,
kolobežky, aj korčule.
Nápady sú stále
Nápadov je mnoho. Každý rok pridajú niečo nové.
Rado je ten, ktorý by vyskúšal azda všetko a hneď,
Martina zase verí heslu, dvakrát meraj. „Takto sa dopĺňame, ale nikto nikomu nezablokuje nijaký plán.
Čo sa dá, nakoniec vyskúšame,“ hovorí.

Doniesli člnky, opravili golf
S manželom ešte opravili minigolf. Ten
bol na mieste už v časoch socializmu,
potreboval radikálnu reformu. Na jazere

AKO SA DOSTANEM
NA JAZIERKO?
Veľmi ľahko. Nech už prichádzate
do Tatranskej Lomnice z akéhokoľvek smeru, treba ísť na kruhový objazd. Z neho sa vybrať
„hore“ k stanici lanovky. Avšak
neodbočiť ku kabínkam, ale o dve
križovatky ďalej a ste tam.

Aj šéfka, keď treba,
pomôže s každou
činnosťou.

Klzisko
„Vtedy pociťujem radosť, keď vidím, ako to
pre ľudí má význam a tešia sa z takých vecí,“ vyznáva sa Martina. Keď sme pri zime, Poloreckí sa pustili
aj do údržby klziska. Keď ho na tretí deň po sebe
zafúka vietor, znova príde na chvíľku otázka, či to
stojí za to, ale radosť detí na korčuliach ju ihneď
rozplynie.
Možno bude autíčko s kávou
Veru, nápadov by bolo, už „len“ vybrať tie
najlepšie a zrealizovať. Martina teraz najviac sníva
o malom kaviarenskom autíčku, ktorý si predstavuje na spomínanom ostrove. Uvidíme, či sa podarí
práve tento, alebo nás prekvapia iným.
Ak ťa niečo baví, choď do toho
Ak by nejakého stredoškoláka teraz pri výbere povolania napadlo skúsiť podnikať, čo by mu poradila
Martina? „Nech si pripraví pevné nervy, práca v sezóne zaberie aj cez 12 hodín denne, občas prídu
otázky, či to stojí za to, ale tie vystrieda vždy radosť,
keď vidíš výsledky. Ja to tu mám tak rada, baví ma
to, nechcela by som robiť nič iné,“ hovorí Martina.
Ak vás Martinine rozprávanie zaujalo, odporúčame sa na Jazierku zastaviť. Lepšie raz vidieť a skúsiť,
ako viackrát počuť :)
Deti sa na Jazierku „vybláznia“ do sýtosti.

Šport v Tatrách
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„PO ROKU SME
ZNOVA MAJSTRI!“
Tatranci obhájili titul
v tenisovej extralige

Peter Simčák pri tenise neskrýva emócie. V ruke drží víťazný pohár extraligy.

Zjednotený tenisový klub Vysokých Tatier
a Popradu dokázal, čomu by pred piatimi
rokmi asi neuveril nik. Druhýkrát po sebe sa
stal majstrom extraligy a obhájil titul.
Tento raz mal možnosť vyhrať finále na domácej pôde v Poprade.
„Prvýkrát sme titul vnímali ako malý veľký
zázrak, že sme ho dosiahli aj s istou dávkou
šťastia. Teraz sme ho potvrdili suverénne, tak
už aj ten prvý vnímam ako rovnako zaslúžený,“ hovorí nehrajúci kapitán víťazného MŠK
Poprad-Tatry Peter Simčák.
Veľké finále 4:1
Jeho slová ilustruje výsledok finálových zápasov.
Kým minulý rok vyhrali Tatranci finále extraligy
tesne 4:3, teraz 4:1.
Súperom vo finále im bol aj tentoraz odveký
rival Slávia STU Bratislava, ktorá prišla ako vždy
s kvalitným mužstvom. „Veď za ňu hrali i traja slovenskí reprezentanti, Molčan, Gomboš a Horanský,
aktuálne 66., 110. a 203. v rebríčku ATP,“ spresňuje
Simčák. Hoci prví dvaja menovaní nastúpili iba
v dvoch úvodných finálových zápasoch z troch,
na úspechu to nič nemení.
Simčák je vďačný všetkým hráčom tímu, za lídra
ale označuje Andreja Martina: „Dal extralige veľmi
vážnu energiu, úplne a výborne sa na celú súťaž
pripravil.“

Lukáš Klein,
odchovanec
pôvodného TK
Vysoké Tatry
má za sebou
premiéru
na Wimbledone.

Klein, Weissborn
Zabojoval aj Lukáš Klein, tiež odchovanec pôvodného TK Vysoké Tatry, s dvoma víťaznými zápasmi.
Poďakovať musia Tatranci aj novému legionárovi
v tíme, Rakúšanovi Tristanovi Weissbornovi, ktorý
tiež vyhral tri víťazné singlové zápasy.
Do zostavy ho priviedol práve Andrej Martin,
s ktorým hráva na svetových turnajoch štvorhru.
S manželkou a synčekom vďaka extralige spoznal
aj Tatry.
V Tatrách trávi čoraz viac času
Čo je zaujímavé, Vysoké Tatry a ich tenisový tréningový kemp Teniscentrum akoby veľmi pomáhal

Andrej
Martin

Andrejovi Martinovi. Kým minulý rok hneď po extralige to dotiahol na turnaji v Belehrade až do semifinále, (kde ho zastavil až Djokovič), tentoraz
po finále putoval rovno na turnaj do talianskej
Parmy a vyhral dva zápasy.
Plánuje túru
Vzťah Andreja Martina a Tatier sa upevňuje. Pred
extraligou na tréningoch v Tatranskej Lomnici
strávil dokopy 20 dní. Hneď po vyhratom finále
na malej klubovej oslave si s dvojicou horských
vodcov dohadoval aj horskú túru: „Niečo som už
prešiel s Marekom Trávničkom, chcel som ale ďalšie
zážitky, hory milujem.“
Veríme, že sa tento víťazný tím v klube takto
stretne aj na budúci rok a ak sa podarí, bude z toho
zlatý hetrik :)
Strieborná Slávia

Bod uhral aj 17-ročný Stolárik
Vďaka patrí aj najmladšiemu hráčovi tímu,
odchovancovi pôvodného TK Vysoké Tatry, 17-ročnému Samovi Stolárikovi, ktorý v prvom kole proti
Lieskovcu uhral jeden víťazný bod, k ďalšiemu
pomohol s Kaťuchom vo štvorhre. Tri zápasové
víťazstvá zabezpečil český legionár Jarda Pospíšil,
bez ktorého si tatranský tím extraligu už asi ani
nevie predstaviť.

TENISOVÁ EXTRALIGA 2022
- MŠK POPRAD-TATRY
Andrej Martin (128), Lukáš Klein (248),
Jaroslav Pospíšil (726), Sam Weissborn (97
štvorhry), Dominik Šproch, Michal Krajčí,
Jakub Kaťuch, Samuel Stolárik, Michal
Pažický, Patrik Fabian, Róbert Gašparetz.
V zátvorke aktuálne umiestnenie v rebríčku ATP

Jarda Pospíšil.
V extralige hrá
za Tatry pravidelne.
„We are the
Champions,“ ….

Modrá Lanovka – Časopis, s ktorým zažívate Tatry na plný dúšok.
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TAKTO SA
V TATRÁCH
PRETEKÁ S TÁCKOU
Vlado Mikolaj chce
s „TASTE OF TATRY“ vrátiť
Smokovcu gastronomickú
slávu, akú mal za Masaryka.

Toto len tak nevidíte. Emócie a súťaživosť ako na olympijskej stovke.

Na tácke máte fľašu prosecca a plný pohár.
Treba s ňou ubehnúť 1 300 metrov. Sú to preteky,
ide o rýchlosť. Z pohára sa nemôže nič vyliať,
trať je navyše plná zákrut a prevýšení.
Znie to zaujímavo?
Veru aj bolo. Beh čašníkov s proseccom azda
najviac zaujal ľudí, ktorí prišli v júni na gastro
festival „Taste of Tatry“.
Rady sa ale tvorili všade. Pred stánkami
s jedlom, výčapom, atrakciami pre deti, plno
bolo pred pódiom, na ktorom hrali kapely. Tancovalo sa. „Ľudí som videl v ten deň usmiatych,
aj kvôli tomu sme festival organizovali. Priniesť
im gastro a iné zážitky,“ hovorí predseda
združenia deviatich smokoveckých reštaurácií
„Taste of Tatry“ Vlado Mikolaj. Sám v ňom zastupuje Reštauráciu Central Starý Šmakovec.
Tvrdí konkurenti,
ale spojili sa
Takýto festival sa nezrodí len tak. Čo je
za tým? Iniciatíva „Taste of Tatry“ funguje už
dva roky. Keď sa započúvame, čo už urobili
a čo chystajú, vidíme podnetný príbeh.
Už len to, že spolupracuje deväť reštaurácií –
inak tvrdí konkurenti, je u nás neobvyklé. „Nimi
ostávame naďalej, ale konkurencia pomáha.
Ak Tomáš Žampa v Spitzi urobí výborné steaky,
prinúti ma, aby som zlepšoval tie svoje,“ smeje
sa Vlado.
Ľudia sa môžu tešiť aj na ďalší rok.

Ako prezident
Taste of
Tatry Vlado
neustále
komunikuje
s médiami.

Oslovujú ich pivovary
Sú ale veci, ktoré sa oplatí robiť spoločne:
„Ak dáme pozvánku na nejakú akciu, objaví
sa na deviatich Facebookoch miesto jedného,
rýchlo sa šíri.“ Výhody získavajú aj u dodávateľov. „Na festival nám napríklad jeden pivovar
ponúkol pivo zadarmo. Uvedomujú si silu nášho
spolku, jednému podniku by asi takto nepomohli,“ pokračuje.
Na jeseň elektronické fakle
Festival nebol prvou akciou „Taste of Tatry“.
Za sebou má Medzinárodný deň piva, kedy

čapovali zadarmo, sladký Valentínsky deň
pre zamilovaných, futbalový turnaj reštaurácií.
Na jeseň pre ľudí chystajú e-fakľový pochod.
Podujatia majú aj hlbšie ciele.
Mierka kultúry jedla a pitia
„Smokovcu chceme vrátiť starú slávu z prvej
republiky, keď bol centrom najkvalitnejšej
gastronómie v Tatrách a stredom spoločenského života. Akousi mierkou kultúry jedla a pitia
pre celé Slovensko,“ pokračuje Vlado. Združenie
tiež chce, aby ľudia prestali vnímať Tatry ako
miesto drahého a nekvalitného jedla. Táto
povesť žiaľ stále nezmizla: „Aj dnes sa nájdu experti, ktorí vám ponúknu vyprážaný polotovar
za 12 eur. My v Taste of Tatry sa chceme od nich
jasne odlíšiť.“
A naozaj, vstup do spolku nie je ľahký. Podmienky sú prísne. Posudzuje sa skladba a pôvod
surovín, kulinárske postupy, komunikácia so zákazníkmi.
Pozývajú Popradčanov
Taste of Tatry neoslovuje len turistov. Do Smokovca mieni na dobré jedlo prilákať aj ľudí
z okolia. „Prečo by si Popradčania po ťažkom
pracovnom týždni nevybehli radšej do Smokovca? Niekedy to tak bolo a bude znova,“ ukazuje
odhodlanie Vlado Mikolaj.

To najdôležitejšie na gastro festivale. Stánky a možnosť vidieť, ako sa pripravuje jedlo.

