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Milí čitatelia!

Tak, už sa nám to blíži. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú tu „co by dup“ a posledné prípra-

vy sú v plnom prúde. Svetový šampionát však nie je len dôležité športové podujatie, je to zároveň 

príležitosť pre Slovensko odprezentovať svoje kvality. Aspoň dúfam, že pred návštevníkmi z celé-

ho sveta uspejeme a nespravíme si hanbu. Veď posledná blamáž tu bola len nedávno, keď istý 

pán zle vyhodnotil svoje organizačné schopnosti a prehnal k nám niekoľko desiatok vrcholových 

športovcov. Spôsob, ako zviditeľniť našu krajinu v zahraničí to bol efektívny, horší však už bol 

dojem, ktorý sme zanechali.

Preto verím, že Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 budú mať presne opačný efekt a na-

pravia našu pošramotenú povesť. Priznám sa, upokojil ma rozhovor s predsedom organizačného 

výboru, pánom Igorom Nemečkom, ktorý má, zdá sa, všetko pevne v rukách. Dali sme mu viac 

zákerných otázok a na všetky reagoval pozitívne. Snáď to všetko tak bezproblémovo dopadne 

aj v praxi.

Výnimočnú príležitosť odprezentovať svoje služby a vytvoriť si novú klientelu vnímajú aj naši 

hotelieri a prevádzkovatelia reštaurácií. V tomto prípade by som snáď odporučila držať sa nie-

ktorých základných marketingových zásad a pravidiel slušnosti. To znamená, ponúknuť kvalitné 

služby za primeranú cenu, aby sa z oddaných hokejových fanúšikov stali aj skalní fanúšikovia 

Slovenska.

Treba sa však obrniť aj veľkou dávkou trpezlivosti, pretože čakať, že sa endorfínmi a bohvie čím 

ešte nadopovaný fanúšik hokeja po zápase v tichosti vráti na hotelovú izbu, otvorí si v minibare 

fľašu minerálky, umyje si zuby  a pôjde spať, je utópia. Takisto aj bežná verejnosť bude musieť 

predýchať niekoľko obmedzení, ktoré sa týkajú najmä dopravy.

Keď sa však budeme všetci snažiť a budeme na našich zahraničných priateľov dobrí, tak sa 

k nám určite ešte radi vrátia. A ak budeme úplne najviac ústretoví, tolerantní a ochotní, tak ne-

pochybujem, že nám to hokejové nebo vráti v podobe skvelého umiestnenia na Majstrovstvách 

sveta. Takže sme dohodnutí?

Príjemné čítanie nielen o prípravách na MS 2011 Vám želá,

      Petra Hašová

      šéfredaktorka
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PaedDr. Igor Nemeček zasvätil svoj život 

hokeju. Ako bývalý generálny sekretár SZĽH 

bol svedkom úspechov našej reprezentácie na 

Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, z ktorých sme si 

postupne odniesli najcennejšie kovy. V roku 2006 IIHF 

rozhodlo, že svetový šampionát v roku 2011 sa bude 

konať práve u nás...

Krajina mojich detských snov sa síce volá Tibet a lietadlo 

o chvíľku pristane v Káthmandu. To je hlavné mesto Nepálu, 

ale oblast, ktorú sa chystáme navštíviť sa hovorí, že je 

tibetskejšia ako Tibet.

Projekt Únie materských centier – Vstúpte 

s dieťaťom sme vám priblížili v minulom čísle. 

Ide v ňom najmä o ocenenie a povzbudenie tých prevádz-

kovateľov, ktorí sa špecializujú na detského hosťa. Myslia 

naňho už pri bezbariérovom vstupe, zariaďovaní interiéru 

i exteriéru, vo vybavení hotela, penziónu či reštaurácie až 

po menu, ktoré ponúkajú svojim malým návštevníkom.

Slovenská republika a jej vstup do Európskej 

únie, otvorenie domáceho trhu a zrealizo-

vané reformy v našej legislatíve vyvolali nové 

požiadavky na podnikateľské subjekty aj v oblasti 

cestovného ruchu. Tie sa prejavujú vo výrazne zvyšujúcej 

sa konkurencii, ktorá prináša tlak na zvyšovanie kvality 

produkcie, znižovanie nákladov a zavedenie novej fi lozofi e 

podnikania.

24
Neočakávané problémy v rodine či zamestnaní sa môžu 

ľahko stať dôvodom na zrušenie kúpenej letnej dovolenky. 

Hoci je právom klienta kedykoľvek pred začatím zájazdu 

zrušiť pobyt, nevyhne sa v takom prípade určitým fi nanč-

ným sankciám.

Nie, nemyslíme tým čínsky zverokruh, akoby sa mohlo 

na prvý pohľad zdať. Jazda na koni je „koníček“, ktorý 

si získal veľké množstvo priaznivcov. Mnohí sa pova-

žujú za fanúšikov tohto športu, či už z pohľadu diváka, 

alebo si doprajú relax priamo na konskom chrbte.

44

18
Tak sa nazýva náučný chodník dlhý necelé štyri 

kilometre, vedúci zo Štrbského Plesa cez chrbát 

Trigana na Popradské pleso. Prejsť sa dá približne za pol-

druha hodiny. Počas štrnástich zastavení sa turista dozvie 

nemálo podrobností o tom, že les nie sú iba stromy, ale aj 

živočíchy a rastliny žijúce v ňom.

Igor Nemeček: Ubytovať hokejistov 
je pre hotel prestížna záležitosť

Lesom medzi Plesom a plesom

Nie je detský kútik ako kútik

Právnik radí: Zrušenie dovolenky nie je zadarmo

Nepál očami trekera

Propagácia cestovného ruchu 
pod vplyvom hospodárskej krízy

Užite si rok v znamení koňa

38Spišská Nová Ves je mesto označované aj za 

vstupnú bránu do nášho krásneho národného 

parku, do Slovenského raja. Iba 7 kilometrov od 

„Spišskej“ sa nachádzajú Markušovce, stará histo-

rická obec, ležiaca v údolí rieky Hornád. K jedným z úžas-

ných obyvateľov tejto malebnej dedinky patrí aj Štefánia 

Kamenická, duchom aj srdcom východniarka s úchvatným 

temperamentom a nevyčerpateľnou energiou.

Rozhovor s konateľkou spoločnosti CA KAMI, 
pani Štefániou Kamenickou
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Naša raftová posádka sa skladala zo 4 chala-

nov, 2 dievčat a troch inštruktorov. V ranných 

hodinách sme sa stretli na parkovisku pred 

jedným zo supermarketov v Bratislave. Naším cestovaním 

cez Maďarsko a Chorvátsko sa dostávame po desiatich 

hodinách cesty autom zo Slovenska na vytúženú prvú 

rieku Cetinu, na ktorej začína náš raftový „TRIP“.

Mali ste niekedy chuť ísť na kraj sveta? Mali 

ste niekedy pocit, že potrebujete na chvíľu 

ujsť tak ďaleko, aby vás nikto a nič nedobehlo? 

Na chvíľu sa zašiť tam, kde ani vtáčika ani letáčika 

nechyrovať, ...ale zase, aby tam boli čisté hygienické 

zariadenia? Niekde na koniec zemegule, kde by ste mali 

kľud a pokoj na duši,...ale aby ste si mohli dať správu na 

facebooku, že žijete?

80
Dušan Gabáni pôsobí v televízii TA3 od jej vzniku 

v roku 2001. Šport ho sprevádza po celý život, je nielen 

jeho vášňou, ale aj profesiou. Divákom sa cez televíznu obrazov-

ku prihovára neuveriteľné štyri desaťročia. Komentoval dianie 

z ôsmych olympijských hier, viacerých svetových šampionátov 

a významných športových podujatí.

Balkán, ako ho ešte nepoznáte

Ohňová zem – Tierra del Fuego

Dušan Gabáni: Športovému spravodajstvu 
sa venujem už štyri desaťročia

66Tisíce slovenských turistov každoročne 

v letnom období navštevujú sever Talianska, 

najmä známe prímorské letoviská, akými sú Jesolo, 

Bibione a Lignano. Už menej z nich však vie, že v tomto 

kraji medzi Terstom a Benátkami sa nachádza aj množstvo 

malých mestečiek, ktoré množstvo historických pamiatok, 

umeleckého vyžitia a prírodných krás.

Caorle – Mestečko, ktoré 
stojí za to navštíviť
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náli. Obe sú to hokejové krajiny, čo sa 

odrazilo aj na záujme o zápasy a celé 

majstrovstvá.

G: Hokejové tímy a ich 

sprievod musia byť niekde 

ubytované a nepochybne 

si vyžadujú určitý komfort. 

Bratislava s tým pravdepo-

dobne problém nemá. Bol 

však dostatok ubytovacích 

kapacít vyššieho štandardu 

v Košiciach?

Ako organizačný vybor musíme 

v prvom rade zabezpečiť hotelové 

kapacity pre hokejové tímy- pre 

hráčov, ich sprievod, rozhodcov.. 

Štandard musia byť minimálne štyri 

hviezdičky. V Bratislave nebol s ka-

pacitami hotelov problém, mohli sme 

si vyberať. V Košiciach sa podarilo 

postaviť do šampionátu dva veľko-

kapacitné štvorhviezdičkové hotely, 

ktoré využívame maximálne, do 

posledného lôžka. Pre fanúšikov však 

ostali kapacity v menších hoteloch 

a penziónoch. 

G: Rozhodnutie o tom, že 

Majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji 2011 sa budú konať na 

Slovensku sa rozhodlo v roku 

2006 v Rige. Kedy začali prí-

pravy na podujatie?

Začali sa od roku 2007, kedy bola 

zahájená príprava dejiska Majs-

trovstiev sveta- multifunkčnej haly. 

Miest, kde by mohla hala stáť, bolo 

niekoľko a čas nás už skutočne 

tlačil. Mesto Bratislava v roku 2009 

defi nitívne rozhodlo, že šampionát sa 

bude odohrávať na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu, ktorý prejde kom-

pletnou rekonštrukciou.

G: V čom vidíte našu výhodu, 

keďže sme zvíťazili vo výbere 

nad Švédskom a Maďarskom 

s takým veľkým náskokom?

Túto prestížnu záležitosť sme získali 

na základe toho, že sme boli jedni 

z posledných majstrov, ktorí ešte 

neorganizovali Majstrovstvá sveta 

(Švédi ich organizovali už niekoľko). 

Maďari nehrali ani v A skupine. Mali 

sme ideálnu pozíciu medzi týmito 

konkurentmi, aj keď nebolo jednodu-

ché šampionát získať.

G: Dá sa príprava na takúto 

udalosť svetového významu 

zadeliť do nejakých etáp?

Prvá etapa bola, ako som už spomí-

nal, výber haly v Bratislave, čo nám 

zabralo dosť dlhú dobu. Potom začala 

príprava organizačného výboru, nábor 

ľudí do organizačného tímu, komuni-

kácia s mestami Bratislava a Košice. 

Samotná príprava na podujatie bola 

zahájená v auguste roku 2009.

G: MS v ľadovom hokeji 

počas svojich 74 ročníkov 

pôsobil v rôznych krajinách. 

Inšpirovali ste sa pri organi-

zácií 75. ročníka niektorou 

z nich? Kto mal v posledných 

rokoch najlepšie zvládnutú 

organizáciu?

Ako bývalý hokejový sekretár SZĽH 

som sa zúčastnil na jedenástich 

Majstrovstvách sveta. Tam som 

nepôsobil iba ako manažér tímu, ale 

som aj pozorne sledoval prípravy na 

šampionát a ich zákulisie. Musím 

povedať, že najlepšie zorganizované 

a najvyššiu úroveň mali majstrovstvá 

organizované v roku 2003 vo Fínsku 

a 2004 v Českej republike. Bolo vi-

dieť, že príprave sa venovali profesio-

Pripravila: Mgr. Petra Hašová

Foto: PhDr. Ján Sukup

Igor Nemecek:
Ubytovať hokejistov je pre 
hotel prestížna záležitosť
PaedDr. Igor Nemeček zasvätil svoj život hokeju. Ako bývalý generálny sekretár SZĽH bol svedkom 

úspechov našej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, z ktorých sme si postup-

ne odniesli najcennejšie kovy. V roku 2006 IIHF rozhodlo, že svetový šampionát v roku 2011 sa 

bude konať práve u nás a na čelo organizačného výboru sa postavil práve tento skúsený manažér 

a milovník hokeja. Päť rokov ubehlo ako voda a my sme sa s Igorom Nemečkom stretli tesne pred 

Slovakia Cup-om 2011, ktorý sa považuje za  „generálku“  blížiacich sa majstrovstiev.

ny sekretár SZĽH bol svedkom

ˇ

h

a 

„Sme jediní z posledných majs-
trov, ktorí ešte neorganizovali 

Majstrovstvá sveta.“
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uvedené požiadavky na počet kalórií 

a nutričné hodnoty. Jedlá sa musia 

podávať formou švédskych stolov. 

Podávajú sa ľahké jedlá ako ryby, 

hydina, cestoviny, vo voľných dňoch 

majú hráči možnosť dať si naprí-

klad steak, výber jedálnička je však 

prísne daný . Počas majstrovstiev je 

koordinácia medzi lekárom mužstva 

a kuchárom.

G: Počula som, že niektoré 

mužstvá si vozia aj vlastných 

kuchárov, či suroviny...

V minulosti niektoré krajiny skúšali 

takýto postup, hlavne ak šampionát 

organizovala nová krajina. V praxi sa 

to však neosvedčilo a tímom je podá-

vaná strava hotelovým kuchárom.

G: Môžete nám 

prezradiť, kde budú 

hokejisti ubytovaní, 

alebo je to vzhľadom 

na ich bezpečnosť 

tajné?

Nie, ide o ofi ciálne hotely, 

ktoré môžu byť zverej-

nené. V Košiciach sú to 

hotely Doubletree by Hilton 

a Yasmin, v Bratislave budú 

hokejové tímy  hostiť: Hotel 

Tatra, Gate One, Holiday 

Inn a Doubletree by Hilton. 

Každý bratislavský  hotel 

bude mať po dva tímy.

G: Košice majú zimný 

štadión postavený 

už niekoľko rokov, 

situácia v Bratislave 

bola horšia. Z viace-

rých variant sa zvolila 

rekonštrukcia ZŠ On-

dreja Nepelu v centre 

ponuky a dopytu, keďže náklady 

za ubytovanie hradí organizačný 

výbor. Veľmi dobrá bola komunikácia 

s košickými hotelmi, ktoré nám vyšli 

maximálne v ústrety.

G: Ktorý zo šestnástich tímov 

má najpočetnejšiu výpravu?

Je to klasicky, ako každý rok, 

Kanada. Tento tím má tradíciu, že si  

pravidelne okrem veľkého zázemia, 

so sebou berie aj rodinných prísluš-

níkov. Nie je to jednoduché, pretože 

majú asi o 40 izieb viac ako ostatní 

a bude potrebné zorganizovať aj ich 

presun z Košíc do Bratislavy

G: Čím úspešnejšia kraji-

na, tým väčšie nároky. Aké 

najzložitejšie požiadavky ste 

dostali?

Zatiaľ sme sa stretli iba 

s klasickými štandardnými 

požiadavkami. Tímy sú 

veľmi spokojné s podmi-

enkami, ktoré sme pre 

nich pripravili. V Košiciach 

aj v Bratislave majú kabíny 

v hlavnej hale, okrem šat-

ne majú aj zázemie a skla-

dy. Zo šestnástich tímov si 

štrnásť bolo pozrieť naše 

haly a boli s nimi nadmieru 

spokojné. Našou výhodou 

oproti ostatným organizá-

torom je aj to, že trénin-

gové plochy sú prepojené 

s hlavnou plochou, kde sa 

budú odohrávať zápasy, 

čím sa odbúrava problém 

s neustálym transportom.

G: Stretli ste sa aj 

s nejakou kuriozitou?

Nie, ale očakávam, že v prie-

behu majstrovstiev sa ešte stretneme 

s rôznymi požiadavkami zo strany tímov. 

G: Vrcholoví športovci, najmä 

počas takejto udalosti, musia 

mať mimoriadne požiadavky 

na jedálničiek. Dokážu si vy-

brať z hotelových ponúk, ale-

bo posielajú špeciálne menu?

Menu je dané federáciou, kde sú 

k dispozícii jednu miestnosť, kde sa 

konajú taktické porady, alebo kde 

sa stretnú hráči, aby mohli spoločne 

komunikovať.

G: Aké máte skúsenosti 

s hotelmi? Bolo ich vedenie 

ústretové?

Myslím, že pre každý hotel je to pres-

tížna záležitosť. V Bratislave, kde je 

dostatok kapacít, sme nechceli všet-

ky mužstvá koncentrovať do hotelov 

spoločne. Mali sme zámer trošku ich 

roztiahnuť, nech majú aj tieto hotely 

zisky z fanúšikov a turistov, ktorí budú 

vo veľkom prichádzať zo zahraničia. 

Samozrejme, vždy to bola otázka 

G: V akom predstihu bolo 

potrebné vykonať rezervácie 

v hoteloch?

Boli sme viazaní pravidlami IIHF, 

ktoré vyžadujú podpísané kontrakty 

v dostatočnom predstihu, čo nebolo 

jednoduché. Hotely nám museli tieto 

kapacity garantovať. Zmluvy boli 

hotové 1 a pol roka, v niektorých 

prípadoch 2 roky dopredu.

G: Jednotlivé výpravy po-

trebujú okrem ubytovania aj 

nejaké meetingové miest-

nosti, či jedálne. Aké požia-

davky ste mali na jednotlivé 

hotely?

Požiadavky sú dané pravidlami IIHF. 

Každý tím musí mať samostatnú 

miestnosť na stravovanie, ktorá je 

k dispozícii len pre jednotlivé výpravy. 

Tam dostávajú raňajky, obed, večeru 

a pred zápasom tzv. snack olo-

vrant. Každý tím potrebuje 24 hodín 

k

sp

j

k

pr

ko

„Organizáciu Majstrovstiev 
sveta v ľadovom hokeji 2011 nám 
pridelili v roku 2006, kedy sme si 

mysleli, že máme kopu času. “

„Veľmi dobrá bola komunikácia 
s košickými hotelmi, ktoré nám 

vyšli maximálne v ústrety.“
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turistov o ubytovaní, MHD, 

programe majstrovstiev 

a podobne? Budú sa vedieť 

fanúšikovia v našom meste 

orientovať?

Na základe spomínanej spolupráci 

s mestami a Železničnou spoločnos-

ťou Slovensko, prebiehajú na stani-

ciach a letiskách drobné rekonštruk-

cie a vizuálne úpravy. Okrem toho 

budú počas majstrovstiev na týchto 

miestach umiestnené infostánky, kde 

dostanú turisti informácie o mestách, 

doprave, nejakú mapu a podobne. 

V týchto infostánkoch budú sedieť ľu-

dia, ktorí ovládajú cudzí jazyk a budú 

vedieť návštevníkov miest správne 

navigovať. Ešte spomeniem, že pre-

bieha komunikácia aj s viedenským 

letiskom, pretože mnoho fanúšikov 

priletí práve tam. Snažíme sa o to, 

aby hneď ako pristanú na rakúskej 

pôde cítili atmosféru podujatia. 

G: Čo je pre fanúšikov ho-

keja k dispozícii? Pripravujú 

sa veľkoplošné obrazovky, 

prípadne špeciálny catering 

v mestách počas zápasov? 

Ako je už každoročnou tradíciou, aj 

tento rok budú pre divákov priprave-

Ťažko takto v predstihu povedať, ale 

najskalnejší hokejoví fanúšikovia sú 

z Lotyšska, Bieloruska, zo Švédska, 

prídu Fíni, ktorých priláka aj lacný 

alkohol. Očakávame veľmi veľa 

divákov z Česka, Rakúska, keďže 

sme susedné krajiny, určite prídu aj 

Slovinci. Máme veľmi dobrú polohu 

v srdci Európy, takže môžeme očaká-

vať vysokú návštevnosť.

G: Bolo úlohou organizačné-

ho výboru, resp. vášho tímu, 

pripraviť prezentačné materiály, 

prípadne sprievodné programy? 

Potreba prezentačných materiálov 

bola najsilnejšia najmä v rozho-

dujúcom roku 2006, ďalej sme 

museli chystať informačné materiály 

a reporty ohľadom priebehu príprav. 

Počas MS 2011 bude na Slovensku 

aj kongres predstaviteľov IIHF, kde 

prídu všetci prezidenti a generálni 

sekretári hokejových zväzov z celého 

sveta. Tým sme posielali prezen-

tačné materiály o Slovensku, kde 

sa nachádza, niečo histórii, kultúre 

a prírodných krásach... Organizátor 

majstrovstiev má polroka pred po-

dujatím povinnosť zorganizovať kon-

gres. Ten sa konal v septembri roku 

2010 v slovinskom Portoroží, čo sme 

využili na zdôraznenie rozdielu medzi 

Slovenskom a Slovinskom, ktoré si 

cudzinci ešte stále zamieňajú.

G: Spolupracovali ste pri tejto 

príležitosti aj so Slovenskou 

agentúrou pre cestovný ruch?

Áno, od začiatku príprav na Majstrov-

stvá sveta v ľadovom hokeji 2011 

úzko spolupracujeme so SACR. Túto 

blízku kooperáciu si veľmi pochvaľu-

jem. My dávame agentúre k dispozí-

cii maskota majstrovstiev, Gooolyho, 

na rôznych výstavách a podujatiach, 

oni nám zase dávajú priestor na  

prezentáciu Slovenska- hokejovej 

krajiny, zásobujú nás materiálmi 

o Slovensku, čo má znamená prínos 

pre oba subjekty.

G: Aká bola spolupráca 

s mestami?

Komunikácia s mestami Bratislava 

a Košice je veľmi dobrá. Spoluprá-

ca medzi organizačným výborom 

a mestom je nevyhnutná na pokojný 

priebeh majstrovstiev. Taktiež je 

potrebné, aby boli obyvatelia týchto 

miest informovaní o priebehu príprav. 

G: Vstupnou bránou do miest 

sú autobusové a železničné 

stanice a letiská. Budú tam 

pripravené informácie pre 

G: 29. apríl sa nezadržateľ-

ne blíži. Cítite s blížiacim sa 

termínom MS 2011 väčšiu 

nervozitu?

Organizáciu Majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji 2011 nám pridelili 

v roku 2006, kedy sme si mysleli, 

že máme kopu času. Od toho dňa 

ubehlo 5 rokov a príchod šampionátu 

už počítame len na pár dní, takže 

pochopiteľne pracovná vyťaženosť 

graduje. Berieme to ako výzvu pre 

náš celý organizačný výbor. Teším 

sa, keď začnú majstrovstvá a určite 

prežívam pozitívne pocity. Verím 

svojim ľuďom.

G: Naše najväčšie mestá za-

žijú nápor fanúšikov z celého 

sveta. Koľko návštevníkov 

z akých krajín očakávame? 

mesta. Ste s týmto výberom 

stotožnený?

Naším cieľom bolo, aby Bratislava pri 

príležitosti šampionátu získala jednu 

multifunkčnú halu, ktorá by poňala 

12- 14 tisíc divákov. Pôvodný zámer 

bol, aby hala vyrástla na zelenej lúke, 

kde by bol dostatok parkovacích miest, 

prípadne možnosť vybudovať v jej okolí 

ďalšie športoviská. Žiaľ, táto možnosť 

sa vylúčila. Pristúpilo sa k rekonštruk-

cii starého štadióna, s poznámkou, 

že ide o totálnu rekonštrukciu, čiže 

všetko v objekte je zmodernizované 

a prebudované nanovo. Kapacita 

tohto štadióna je 9800 miest, čo je 

pre bežnú prevádzku dostatočné, ale 

na svetový šampionát by sme privítali 

viac. Ide však o naozaj pekný  a funkč-

ný športový stánok, ktorý sa za dva 

roky sa zmenil na nepoznanie. 

G: Rekonštrukcia štadióna 

bola zahájená na jar 2009. 

Nemali ste obavy, či sa všet-

ko stihne?

Samozrejme, obavy som mal, lebo 

rekonštrukcia sa stále naťahovala, 

ale bol som optimista. Nepripúšťali 

sme si neúspech, aj keď sme cítili tlak 

médií i verejnosti. Verili sme, že sa 

nezopakuje scenár z roku 2003, kedy 

sa s organizačných dôvodov museli 

vymeniť Česi s Fínmi. 

k-

G

k

y 

„Ako je už každoročnou tradíciou, 
aj tento rok budú pre divákov 
pripravené tz v. fanúšikovské 

dediny, ktoré sa zvyčajne situujú 
v blízkosti štadiónov“

„Od začiatku príprav 
na Majstrovstvá sveta 

v ľadovom hokeji 2011 úzko 
spolupracujeme so SACR“
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verejnosť, z dôvodu obáv z tero-

ristických útokov a podobne. Tieto 

miesta môžu využiť len autá ofi ciálne 

používané organizačným výborom. 

G: Nájdete si počas mnohých 

povinností čas aj na zápasy?

Uvidíme aká bude situácia. Pocho-

piteľne, na začiatku to bude ťažšie, 

budú sa riešiť ešte drobné problémy 

a nedostatky. Keď však bude všetko 

zabehnuté a všetko pôjde ako má, 

rád by som si vychutnal najmä 

zápasy našej reprezentácie, s ktorou 

som prežil v minulosti krásne roky. 

Z pracovných dôvodov budem lietať 

aj do Košíc a verím, že aj tam si 

nájdem čas na nejaký zápas.

G: Váš život je úzko spätý 

s hokejom. Dá sa povedať, že 

MS 2011 v ľadovom hokeji sa 

vám najviac zapíšu do pamä-

te, alebo bol vaším srdcovým 

zážitkom víťazstvo na MS 

v roku 2002, kde ste v tíme 

pôsobil ako manažér? 

Samozrejme, po športovej stránke je 

pre mňa najcennejší zisk titulu Majst-

ra sveta v roku 2002. Čerešničkou na 

torte bol zisk organizovania Majs-

trovstiev sveta 2001 v roku 2006, 

kedy som si tajne prial, aby som bol 

na čele organizačného výboru tohto 

významného podujatia. Všetky moje 

hokejové sny sa splnili.

G: Aké umiestnenie tipujete 

našej reprezentácii?

Posledné roky na Majstrovstvách 

sveta boli pre nás dosť ťažké, takže 

by som bol veľmi rád, keby sme sa 

dostali do semifi nále.

Ďakujem za rozhovor.

né tzv. fanúšikovské dediny, ktoré sa 

zvyčajne situujú v blízkosti štadiónov. 

Tam sa môžu stretnúť fanúšikovia, 

ktorí nemajú vstupenky na zápasy 

a sledujú dianie na ľadovej ploche 

prostredníctvom veľkoplošných obra-

zoviek. Samozrejmosťou je možnosť 

zakúpenia občerstvenia. Okrem 

okolia štadióna sa uvažuje o ďalšej 

ploche v centre Bratislavy, konkrétne 

ešte nevieme kde. V Košiciach to 

bude na pešej zóne. 

G: Ako bude riešená Mestská 

hromadná doprava a parko-

vanie automobilov?

V spolupráci s mestami je vypra-

covaný dopravný systém  vytvorený 

s ohľadom na obyvateľov žijúcich 

v blízkosti arén i fanúšikov, ktorí si 

zakúpili lístky na zápasy. Takisto budú 

mestské časti informovať o zmenách 

v organizácii v doprave. Premávka 

bude obmedzená najmä v popolud-

ňajších hodinách, kedy sa konajú 

zápasy. 

G: Zimný štadión má údajne 

dvojpodlažné parkovisko...

Áno, parkovisko je vybudované pod 

tréningovými halami. Na základe 

medzinárodných bezpečnostných 

predpisov však nie je možné, aby boli 

tieto parkovacie kapacity použité pre 

29. apríl 2011 16:15 Nemecko – Rusko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

29. apríl 2011 20:15 Slovensko – Slovinsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

1. máj 2011 16:15 Rusko  – Slovinsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

1. máj 2011 20:15 Slovensko – Nemecko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

3. máj 2011 16:15 Slovinsko – Nemecko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

3. máj 2011 20:15 Rusko – Slovensko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

29. apríl 2011 16:15 Švajčiarsko – Francúzsko Steel Aréna, Košice

29. apríl 2011 20:15 Bielorusko – Kanada Steel Aréna, Košice

1. máj 2011 16:15 Kanada – Francúzsko Steel Aréna, Košice

1. máj 2011 20:15 Švajčiarsko – Bielorusko Steel Aréna, Košice

3. máj 2011 16:15 Kanada – Švajčiarsko Steel Aréna, Košice

3. máj 2011 20:15 Francúzsko – Bielorusko Steel Aréna, Košice

30. apríl 2011 16:15 USA – Rakúsko Steel Aréna, Košice

30. apríl 2011 20:15 Nórsko – Švédsko Steel Aréna, Košice

2. máj 2011 16:15 USA – Nórsko Steel Aréna, Košice

2. máj 2011 20:15 Švédsko – Rakúsko Steel Aréna, Košice

4. máj 2011 16:15 Rakúsko – Nórsko Steel Aréna, Košice

4. máj 2011 20:15 Švédsko – USA Steel Aréna, Košice

30. apríl 2011 16:15 Fínsko – Dánsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

30. apríl 2011 20:15 Česko – Lotyšsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

2. máj 2011 16:15 Česko – Dánsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

2. máj 2011 20:15 Lotyšsko – Fínsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

4. máj 2011 16:15 Dánsko – Lotyšsko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

4. máj 2011 20:15 Fínsko – Česko Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

A-skupina (Bratislava): Rusko, Slovensko, Nemecko, Slovinsko

B-skupina (Košice): Kanada, Švajčiarsko, Bielorusko, Francúzsko

C-skupina (Košice): Švédsko, USA, Nórsko, Rakúsko

D-skupina (Bratislava): Fínsko, Česko, Lotyšsko, Dánsko

G
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števníka, ktorému umožňuje nielen 

vidieť, ale aj vyskúšať si hry a hračky, 

s ktorými sa hrávali ich starí rodičia. 

Detskému návštevníkovi je určený 

aj osobitný sprievodca s ukážkami 

folklóru jednotlivých, na výstave 

zastúpených, etník. 

Výstavný projekt, ktorý autorsky 

pripravili pracovníci Slovenského 

národného múzea je výsledkom 

spolupráce spolu 9 múzeí – Sloven-

ského národného múzea v Martine 

a 8 múzeí dokumentujúcich v rámci 

Slovenského národného múzea 

kultúru jednotlivých národnostných 

menšín žijúcich na území Slovenska 

– Múzeum židovskej kultúry, Múzeum 

kultúry karpatských Nemcov, Múze-

um kultúry Maďarov, Múzeum kultúry 

Čechov na Slovensku,  Múzeum 

kultúry Chorvátov na Slovensku, 

Múzeum ukrajinskej kultúry, Múzeum 

rusínskej kultúry a Múzeum kultúry 

Rómov na Slovensku.

vanie až do času, kedy dospieva a je 

pripravené založiť si novú rodinu. 

Moderná inštalácia výstavy vedie náv-

števníka prostredníctvom exponátov, 

veľkého množstva fotografi í i textov 

najvýznamnejším obdobím v živote 

človeka, kedy je formovaný výchovou, 

školou i bezprostredným okolím. 

Nezabúda ani na najmladšieho náv-

Posteľ s kútnou plachtou, prvý kúpeľ 

dieťaťa, bohaté ukážky detského 

odevu, hier a hračiek – to je len 

výber z viac ako 200 exponátov, ktoré 

čakajú návštevníkov Slovenského ná-

rodného múzea v Martine. Výstava je 

koncipovaná chronologicky od naro-

denia dieťaťa, cez jeho začleňovanie 

do rodinného i širšieho spoločenstva, 

jeho prvé kroky, hračky, hry a vzdelá-

Zdroj: SNM

Pre všetkých, ktorí sa chcú 

dozvedieť, aké to bolo byť 

dieťaťom pred sto rokmi, 

pripravilo Slovenské  národné 

múzeum zaujímavý výstavný 

projekt nazvaný Ohýbaj ma 

mamko. Výstava prezentujúca 

zbierky 8 múzeí dokumentu-

júcich kultúru národnostných 

menšín doplnené o exponáty 

Slovenského národného mú-

zea v Martine je pre verejnosť 

sprístupnená od 24. novembra 

2010 do 31. júla 2011 v Slo-

venskom národnom múzeu 

v Martine (Malá hora 2).

Narodenie, detstvo 
a mladosť v tradičnej 

kultúre Slovenska

Pozvánka na výstavu
Ohýbaj ma mamko

Výstava je otvorená denne okrem 
pondelka od 9.00 do 17.00 v Sloven-
skom národnom múzeu v Martine na 

malej hore 2 do 31. júla 2011.

G
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a Mengusovská dolina sa tu stretá-

vajú v bode, ktorý je nazývaný Tri-

gant,“ vysvetľuje Pavol Kráľ, ekológ 

na ochrannom obvode Štrbské Pleso 

a pokračuje: „Pomenovanie dostal 

údajne podľa podobnosti trojuhol-

výške 900 – 1550 metrov na kyslých 

a kamenitých pôdach. V týchto 

výškach sa v Tatrách nachádzajú ešte 

javorové a jarabinové smrečiny a pri 

hornej hranici lesa sa k nim pridružu-

jú limbové smrečiny. Takže charakter 

lesa určujú vegetačné stupne, ktoré 

vplývajú na charakter a drevinové 

zloženie lesa a o ktorých sa píše na 

informačnom panely pri desiatom 

zastavení.“ S tým teda súvisí, že 

sa nemení len to, čo máme nad 

hlavou, ale aj to, čo môžeme vidieť 

v bezprostrednej blízkosti našich nôh. 

„Samozrejme, že so zmenou nad-

morskej výšky, drevinového zloženia 

a so zmenou zloženia pôdy sa menia 

aj rastliny pod korunami stromov,“ 

dopĺňa Radoslav Žlkovan.

Pomaly opúšťame Mlynickú dolinu, 

ktorou časť náučného chodníka od 

Štrbského Plesa prechádza a zvyš-

ných deväť zastavení čaká na nás 

v Mengusovskej doline v smere na 

Popradské pleso. „Mlynická dolina 

slav Žlkovan, vedúci ochranného 

obvodu Štrbské Pleso Štátnych lesov 

TANAPu. Aké výškové prevýšenie 

prekonáme? „Pohodlných necelých 

200 metrov.“ 

Konečne sme za sebou nechali tú 

časť turistického náučného chodní-

ka, ktorú lemovali z podstatnej časti 

už iba smrekovce. Smreky zničil 

lykožrút a boli z blízkosti chodníka 

odstránené. Zastavili sme sa pri 

piatom zastavení. Sme opäť v lese 

a na informačnom panely čítame, 

že nie je les ako les. Hľadiac do 

korún smrekov sa nám však zdá, že 

každý les je les. Ako máme tomu 

teda rozumieť? Vysvetľuje Radoslav 

Žlkovan: „Nachádzame sa v nad-

morskej výške okolo 1 500 metrov, 

to znamená na hranici 7. smrekové-

ho vegetačného stupňa. Sme v lese, 

ktorý podľa prevládajúcich drevín 

označujeme smrekovcová smrečina, 

ktoré sa nachádzajú v nadmorskej 

Náučný chodník Lesom medzi 

Plesom a plesom sprístupnili Štátne 

lesy TANAPu verejnosti pred desia-

timi rokmi. Dodnes svoju podobu 

nemenil. Len les v okolí turistického 

chodníka má po lykožrútovej kalami-

te dočasne iné drevinové zastúpe-

nie.  „Nachádzame sa na Štrbskom 

Plese, pri bývalom liečebnom dome 

Helios, na samom začiatku náučné-

ho chodníka Lesom medzi Plesom 

a plesom.  Sme v nadmorskej 

výške 1 370 metrov. Máme pred 

sebou necelé štyri kilometre, takže 

ležérnym krokom sme na konci 

náučného chodníka na Popradskom 

plese za nejakú hodinku a pol,“ víta 

nás na samom začiatku Rado-

Tak sa nazýva náučný chodník dlhý necelé štyri kilometre, vedúci 

zo Štrbského Plesa cez chrbát Trigana na Popradské pleso. Prejsť 

sa dá približne za poldruha hodiny. Počas štrnástich zastavení sa 

turista dozvie nemálo podrobností o tom, že les nie sú iba stromy, 

ale aj živočíchy a rastliny žijúce v ňom. Nemenej zaujímavými sú 

informácie týkajúce sa  vzniku Tatier, ich geológie a štruktúry pôd, 

popisu drevín a ich cieľového zastúpenia približujúcemu sa prírod-

nému lesu. Jeden z informačných panelov sa venuje výlučne popi-

su lavín, ktoré sú práve v tejto oblasti veľmi časté. Aj to je dôvod, 

prečo je časť turistického chodníka v zime uzavretá.

Lesom medzi 
 Plesom a plesom

Pripravila: Lenka Burdová, foto: archív št. lesy TANAPu, Pavol Kráľ (2), Zuzana Kyseľová (2), dreamstime.com

Z Plesa na pleso 
po červenej značke

Pre nedostatok snehu a nepriaznivé 
poveternostné podmienky je chodník 
z časti zľadovatelý. Potrebná 
je vhodná turistická obuv 
a zídu sa i paličky

Vstup na 
Štrbskom 

Plese
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náučná lokalita Partizánska nemoc-

nica na Zverovke a náučná geolo-

gická plocha Podmuráň v Tatranskej 

Javorine.

vzťah má medzi sebou les a voda. 

A vieme, že lesu by sme ubližovať 

nemali. Presvedčí nás o tom kresba 

spišského maliara Viliama Forberge-

ra zachytávajúca odlesnené stráne 

Tatier v roku 1891. 

Turistický náučný chodník Lesom 

medzi Plesom a plesom je otvorený 

celoročne. A turistom prístupný 

v oboch smeroch. Ak k Poprad-

skému plesu prídete od Štrbského 

Plesa, máte možnosť vrátiť sa späť 

tou istou trasou. Druhou možnos-

ťou je z Popradského plesa dolu 

Mengusovskou dolinou zísť bezba-

riérovým turistickým chodníkom až 

k zastávke TEŽ Popradské pleso. 

A ak chcete vidieť ďalší z náučných 

chodníkov v Tatranskom národnom 

parku, treba už len vyčkať do jari. 

Keď sa sneh roztopí, bude prístupný 

Lesný náučný chodník na Zverovke, 

Je ich tu vyobrazených vari osem. 

Máme možnosť niečo vidieť aj 

naživo? „Máme, dokonca je dosť 

pravdepodobné, že uvidíme aj 

medveďa hnedého, ale samozrej-

me, nie v zime. Mal by spať tu 

neďaleko v brlohu v suťoviskách pri 

červenom chodníku.“ A spí? „Zatiaľ 

áno, nevideli sme stopy. Ale vidieť 

líšku i v tomto čase nie je problém. 

Z vtáctva tu vidíme, či skôr poču-

jeme, ďatľa veľkého i hlucháňa. 

Naozaj máme šancu stretnúť všetky 

živočíchy tu vyobrazené. No na 

medveďa, rovnako ako aj na prvé 

jarné kvietky, si musíme počkať do 

apríla.“ 

Pred sebou máme ešte osem 

zastavení. Pri jednom z nich sa 

dozvieme, že najviac zastúpenou 

drevinou v tunajších lesoch je 

smrek. No aj to, že naj-

vzácnejšou je limba, 

pretože „sa v tejto 

nadmorskej výš-

ke presahujúcej 

1 530 metrov 

nachádzame 

v limbových 

smrečinách.“ 

Desiate zastavenie 

v poradí je zastavením 

zároveň najvyšším. „Vo výš-

ke 1 545 metrov sa dozvieme, že aj 

les niekde končí. Tu sme na hranici 

medzi lesom, kosodrevinou a skala-

mi.“ Odtiaľto už len zvoľna zostupu-

jeme. Až k Popradskému plesu. Na 

jedenástej tabuli so záujmom čítame 

rozprávanie o tom, že ani lesu sa 

nevyhýbajú katastrofy. Dostali sme 

sa až ku lavínam a k stručnému po-

pisu, akú funkciu má les v ochrane 

proti ničivej sile masy snehu. Nevy-

nechali sme ani poučenie o tom, aký 

níku, ktorému sa z vtáčej perspek-

tívy táto lokalita podobá.“ Jeden 

z najnavštevovanejších turistických 

chodníkov vo Vysokých Tatrách má 

však svoje úskalia. Vinie sa veľmi 

pekným, no v zime veľmi nebezpeč-

ným územím. O rizikách prechodu 

hovorí aj v poradí jedenásty panel 

náučnej trasy, ktorý je inštalovaný 

v mieste, kde 20. januára 1974 

vyhaslo pod lavínou 12 mladých 

ľudských životov. 

 Zostali sme stáť na rázcestí Trigan-

ta. Vľavo vedie letný, v zime uzavretý 

turistický náučný chodník.  Nezostá-

va nám preto nič iné, len sa vydať 

vpravo, po zelenej značke 

zimnej trasy turistic-

kého náučného 

chodníka. „Je 

to tak urobe-

né, pretože 

aj keď je 

letný červe-

no značený 

chodník navšte-

vovanejší a aj 

obsah informačných 

tabúľ najviac korešpon-

duje s jeho okolím, vinie sa popod 

kosodrevinu a suťoviská, z kto-

rých sa v zimnom období sypú 

lavíny. Preto je v tomto období 

uzatvorený,“ objasnil Radoslav 

Žlkovan. To vysvetľuje, prečo 

v zime kráčame spodným 

a v lete horným chodníkom. No 

a v lete môžeme ísť obidvomi. 

Máme na výber. 

Prvá zastávka v Mengusovskej 

doline je pri lesných živočíchoch. 

G

TURIZMUS

Piate zastavenie - odtiaľto vedie v zime 
zimný zeleno značený chodník

Prvosienka najmenšia
(Primula minima)

Pohľad na Popradské pleso 
a Zlomiskovú dolinu

Kamzíky 
pod Sedielkovou 
kopou

Prvosienka najmenšia
(Primula minima)

Poniklec jarný 
(Pulsatilla vernalis)
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sme si s manželom skvele oddýchli. 

Dovolenka s malými deťmi nemusí 

byť vždy stres, stačí si vybrať dobrý 

hotel. Všetkým ho odporúčam... 

U nás v materskom centre aj na 

internete.“

Máte vo svojom zariadení detský 

kútik, či dokonca herňu? Sú podľa 

vás atraktívne? A spýtali ste sa 

rodičov, aký majú naň názor? Spý-

tali ste sa detí? 6-7 roční už vedia 

defi novať, čo bolo „oukej“, „dalo 

sa“ a čo je nudné. Dokážete splniť 

požiadavky „maláčov“, ale „veľkáči“ 

vám popri tom ničia hračky? Je 

čas, aby ste sa rozhodli, na ktorú 

detskú klientelu sa zameriate – do 

troch, šiestich či dvanástich rokov? 

Napríklad, viete, že v zahraničí 

ponúkajú, aby si deti pod dohľadom 

animátorov robili domáce úlohy, 

ktoré dostali na prázdniny? Inšpirá-

cií na vylepšenie služieb pre rodiny 

je stále dosť a budú vaším novým 

lákadlom. Sme radi, že robíte veci 

pre nás - rodiny s deťmi. Robte ich, 

prosím, s nami. Pýtajte sa nás, aby 

vaša snaha bola ocenená spokoj-

nosťou zákazníkov – tých dospelých 

i tých malých, ktorí sa následne 

k vám radi vrátia. 

Mám dve malé deti, ktoré po chvíli 

čakania začínajú byť nervózne a po 

zlých skúsenostiach už reštaurácie 

nenavštevujeme. Kútik? Jedna 

uťuťkaná bábika a dve pokazené 

autíčka, papier na kreslenie hľadali 

20 minút... Do toho môj nervózny 

manžel, ktorý zobral deti radšej von 

a ja som sedela nakoniec v reštau-

rácii sama. Prišli, až keď bolo jedlo 

na stole. Už nechceme stresovať  

deti, seba, čašníkov. Počkáme, kým 

ešte trocha podrastú. Aj keď sme 

išli na krátku dovolenku, kde sme si 

chceli zalyžovať a oddýchnuť, radšej 

sme nechali deti u starej mamy.“  

Základom každého kútika je vždy 

detský stolík a stoličky s oblými 

hranami, obyčajné farebné ceruzky, 

pretože deti si rady kreslia. Naj-

obľúbenejšou hrou detí je niekam 

liezť a schovávať sa. Najvhodnejšie 

sú na to rôzne domčeky, tunely 

a preliezky, nafukovací bazén 

s farebnými plastovými loptičkami, 

domček s interiérovou šmykľavkou, 

detská kuchynka. Pre starších 

detské knihy, spoločenské hry aj 

DVD s rozprávkami. Aj napriek 

tomu, že hračky sa zničia a možno 

po roku treba kúpiť nové, investícia 

sa niekoľkokrát za sezónu vráti. 

Michaela z Trenčína má lepšie skú-

senosti: „Plánovali sme našu prvú 

dovolenku s dieťaťom. Hľadala som 

na internete – atraktívne prostredie, 

dobrá cena a potom som hľadala 

odporúčania návšteníkov. Vybrali 

sme si výborne. Hotel s veľkým 

vnútorným ihriskom, k tomu detský  

kútik v blízkosti reštaurácie, z ktorej 

sme dovideli na dieťa, termálny 

bazén so šmykľavkou, naozaj milý 

personál, ktorý nám pomáhal a za 

slušnú cenu. Syn  sa nemal kedy 

nudiť, herne boli plné zaujímavých 

hračiek, dokonca v sobotu podvečer 

boli zabezpečené animátorky a my 

Rovnako sú nevhodné i fi xky, či sýto 

farbiace voskovky (je pravdepodob-

né, že menšie deti nimi znehodnotia 

detský nábytok v kútiku), lego pre 

väčších (kvôli malým častiam), na-

podobeniny zbraní, malé angličáky 

(ľahko sa kazia; odpadnuté koliesko 

si malé dieťa môže vložiť do úst). 

Do detského kútika nepatria drobné 

hračky, ktoré dieťa môže vdýchnuť! 

Lenka z Bratislavy hodnotí: „Výber 

reštaurácie som, samozrejme, zúžila 

na tie „baby friendly“ s ústretovým 

personálom a detským kútikom. 

Ak chcete prilákať celé rodiny, je 

prirodzené, že rodičia s malými 

deťmi vždy uprednostnia ubytovanie 

s detským kútikom, či vonkajším 

alebo dokonca vnútorným ihriskom. 

Sú veľmi efektívnou nadstavbou, 

ktorá vytvorí prorodinne atraktívnu 

atmosféru. Táto nová klientela rada 

odporučí zariadenie, kde sa cítili 

dobre, svojim známym. Zriadenie 

detského kútika zjednoduší prácu 

aj prevádzkovateľom - žiadne deti 

motajúce sa čašníkom pod nohy, či 

lietajúci šintri po hotely. Nie je však 

kútik ako kútik..... pri zriaďovaní 

myslíme na to, čo chceme, aby 

dieťa v kútiku robilo. Vybilo si ener-

giu alebo naopak, aby sa upokojilo 

a zabudlo na čas čakania prípravy 

jedla. Naviac, batoľa má iné nároky, 

než malý školák. Často sú však 

detské kútiky vybavené nevhodnými 

prvkami: plyšové hračky (je pri nich 

náročnejšie dodržiavať hygienické 

podmienky), pokazené a nevyradené 

hračky. Špinavé a pokazené  hračky, 

ktoré si mamičky vždy všimnú a veľ-

mi uberajú na atraktívnosti kútika. 

Projekt Únie materských 
centier – Vstúpte s dieťaťom 

sme vám priblížili v minu-
lom čísle. Ide v ňom najmä 
o ocenenie a povzbudenie 

tých prevádzkovateľov, ktorí 
sa špecializujú na detského 
hosťa. Myslia naňho už pri 

bezbariérovom vstupe, zaria-
ďovaní interiéru i exteriéru, vo 

vybavení hotela, penziónu či 
reštaurácie až po menu, ktoré 

ponúkajú svojim malým 
návštevníkom.

SLUŽBY

Nie je detský 
kútik ako kútik

Pripravila: PhDr. Soňa Holíková
Foto: archív UMC
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v januári, vám bude vyhovovať aj 

v júli. Niektoré cestovné kancelárie 

umožňujú zmenu termínu, iné nie. 

V niektorých je daná možnosť závislá 

od toho, ako vopred požadovanú 

zmenu nahlásite. 

Vo všeobecnosti platí, že náklady 

na vami požadovanú zmenu budete 

znášať sám. Ak nie je v možnostiach 

cestovnej kancelárie vyhovieť vašej 

žiadosti, budete nútený zájazd zrušiť 

a zaplatiť príslušné storno poplatky. 

Cestovná kancelária sa však môže 

pokúsiť o dohodu s vybraným hotelom 

a v prípade voľných ubytovacích kapa-

cít váš zájazd presunúť na iný termín. 

Pri ústretovom prístupe a snahe ces-

tovnej kancelárie vám môže vybaviť 

zmenu termínu aj bez stornopoplatkov.  

Kúpou dovolenky v niekoľkomesač-

nom predstihu sa dá značne ušetriť. 

Úspora peňazí je však sprevádzaná 

rizikom, že do odletu sa v mieste po-

bytu môžu rozšíriť nepokoje, záplavy, 

požiare alebo vyskytnúť iná situácia, 

ktorá robí pobyt nepríjemným, až 

nebezpečným. Ak sa rozhodnete na 

zaplatený zájazd necestovať pre vše-

obecné obavy, nie je isté, že dostane-

prakticky nemá šancu predať ani 

s last minute zľavou. 

Cestovné kancelárie majú rôzne 

pravidlá rušenia zájazdov. Platí však, 

že pri určovaní počtu dní pre výpočet 

stornovacích poplatkov sa započítava 

aj deň, keď bolo cestovnej kancelárii 

oznámené odstúpenie od zmluvy. 

Zrušenie pritom musí klient oznámiť 

písomne. Konkrétne informácie sa 

klient dočíta v zmluvných podmienkach 

cestovnej kancelárie, ktoré nájde buď 

v jej katalógoch alebo priamo ako sú-

časť podpísanej zmluvy o zájazde. Mal 

by si preto vo vlastnom záujme prečítať 

všetky materiály poskytnuté cestovnou 

kanceláriou, aj tie, ktoré bývajú zväčša 

písané veľmi malým písmom.

Prevláda názor, že platenie storno 

poplatkov využívajú cestovné kance-

lárie ako ľahký zárobok. Je to mylná 

predstava. Účtovanie storna je bežnou 

obchodnou praxou a v prípade zruše-

ného zájazdu ho rovnako musí zaplatiť 

aj cestovná kancelária svojim dodá-

vateľom. Pred zrušením objednávok 

v krátkom čase pred začatím poskyto-

vania služieb sa chránia aj ubytovacie 

zariadenia, dopravcovia a podobne. Títo 

tiež vyúčtujú storno platby cestovnej 

kancelárii. V prípade zrušenia zájazdu 

sú teda stornovacie poplatky len pro-

striedkom na krytie sankcií, ktoré musí 

zaplatiť cestovná kancelária svojich 

obchodným partnerom za zrušenie 

už objednaných služieb. Cestovná 

kancelária totiž hradí ubytovanie, ako 

aj preddavky za dopravu, a to často 

v plnej výške, v značnom časovom 

predstihu pred začiatkom sezóny, aby 

mohla stopercentne garantovať zájazd.

Čo keď potrebujete na 
poslednú chvíľu zájazd 
presunúť?
V posledných rokoch sa stalo obľú-

beným kupovanie tzv. „fi rst moment“ 

dovoleniek. Poskytované zľavy sú 

totiž oproti bežným cenám nižšie aj 

o tridsať percent a sú výhodnejšie aj 

keby ste si kupovali dovolenku až na 

poslednú chvíľu, tzv. „last minute“. 

Nevýhodou kúpy dovolenky fi rst 

moment je čas, ktorý zostáva do 

nastúpenia na pobyt. Nikto nevie, čo 

sa môže stať za cca pol roka. Neisté 

je tiež, či termín, ktorý ste vybrali 
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Časopis GUEST vám prináša pravidelnú rubriku s názvom „Právnik 
radí“, ktorá sa bude venovať poskytovaniu praktických rád z oblasti 
legislatívy a právnej praxe týkajúcich sa najmä ubytovacích služieb, 
reštauračných služieb, cestovného ruchu a súvisiacich oblastí a to 
z pohľadu podnikateľa i spotrebiteľa. Aktuálnym témam sa venuje 
a na Vaše otázky odpovedá advokát Mgr. Tomáš Szabo a právnici 
z jeho advokátskej kancelárie.

JUDr. Ing. Barbora Popelková
Pripravila: JUDr. Ing. Barbora Popelková
Foto: dreamstime.com

Zrušenie dovolenky

Nech je príčina akákoľvek, treba počí-

tať s tým, že vám cestovná kancelária 

vráti zo zaplatených peňazí iba sumu 

zníženú o storno poplatky. Výška 

storno poplatkov je v jednotlivých ces-

tovných kanceláriách rozdielna. Závisí 

predovšetkým od časového rozpätia 

medzi stornom a nástupom na zájazd. 

Storno poplatky sa pohybujú zväčša 

od 10 do 100 percent z ceny zájazdu. 

Platí, že čím bližší je termín nástupu 

na zájazd, tým vyšší je storno popla-

tok. Od určitého času pred začiatkom 

zájazdu sa nevracia nič. Takto zrušený 

zájazd totiž cestovná kancelária už 

nie je zadarmo te peniaze späť. Cestovné kancelárie 

nie sú jednotné v tom, kedy má 

klient v prípade zrušenia zájazdu pre 

výnimočnú situáciu v mieste pobytu 

právo na vrátenie celej sumy, ktorú 

zaplatil. Nakoľko daná problematika 

nie je upravená zákonom, ani žiad-

nym všeobecne záväzným nariade-

ním, cestovné kancelárie si postup 

upravujú individuálne. Niektoré tvrdia, 

že vrátiť cenu zájazdu nemusia ani 

vtedy, ak ministerstvo zahraničných 

vecí odporučí do krajiny necestovať.

Za zrušenie zájazdu z dôvodu 

bezpečnostného rizika vám cestovné 

kancelárie zvyčajne vyúčtujú normál-

ny storno poplatok. Podľa informácií 

z viacerých cestovných kancelárií by 

však osobitne zvažovali každú riziko-

vú situáciu a jej významu prispôsobili 

aj postup pri zrušení zájazdu. Záleží 

aj na tom, či hrozí klientovi nebez-

pečenstvo v  celej krajine alebo iba 

v istej oblasti. 

Peniaze vám môže pomôcť zachrá-

niť Ministerstvo zahraničných vecí 

Slovenskej republiky. Musí však vydať 

vyhlásenie, že neodporúča cestovať 

do krajiny, kde ste chceli dovolenko-

Neočakávané problémy 
v rodine či zamestnaní sa 
môžu ľahko stať dôvodom na 
zrušenie kúpenej letnej dovo-
lenky. Hoci je právom klienta 
kedykoľvek pred začatím 
zájazdu zrušiť pobyt, nevyhne 
sa v takom prípade určitým 
fi nančným sankciám. 
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zákonníka je jedným z dôvodov na 

odstúpenie od zmluvy o obstaraní zá-

jazdu zo strany cestovnej kancelárie 

aj zrušenie zájazdu. V takom prípade 

má klient právo žiadať, aby mu 

cestovná kancelária na základe novej 

zmluvy poskytla iný zájazd najmenej 

v kvalite, ktorá zodpovedá službám 

dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak 

cestovná kancelária môže takýto 

zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej 

zmluvy sa platby uskutočnené na 

základe pôvodnej zmluvy považujú za 

platby podľa novej zmluvy. Ak je cena 

nového zájazdu nižšia ako už uskutoč-

nené platby, je cestovná kancelária 

povinná tento rozdiel bezodklad-

ne klientovi vrátiť. Ak klient nemá 

záujem o náhradný zájazd, môže sa 

rozhodnúť, že od zmluvy odstúpi bez 

zaplatenia zmluvných pokút. Takéto 

rozhodnutie je cestovnej kancelárii 

potrebné oznámiť písomne v lehote 

určenej cestovnou kanceláriou.

Ak sa riziková situácia vyskytne až po 

tom, ako už klient na zájazd nastúpil, 

tiež prichádza do úvahy zrušenie 

zájazdu. Najmä kvôli kritickým klima-

tickým alebo prírodným udalostiam 

vať. Vyhlásenia Ministerstva zahra-

ničných vecí SR majú rôzny obsah, 

od odporúčania venovať pozornosť 

vývoju miestnej situácie, nezúčastňo-

vať sa demonštrácií až po odporúča-

nie vôbec do danej krajiny necestovať 

a urýchlene sa pokúsiť o návrat späť. 

Stanovisko Ministerstva zahraničných 

vecí SR, ktoré má len varovný charak-

ter, nemusí byť dôvodom na zrušenie 

zájazdu. Zrušenie zmluvy o zájazde je 

v takom prípade vecou dohody medzi 

klientom a cestovnou kanceláriou. 

Stanovisko ministerstva nevycestovať 

do určitej krajiny akceptuje väčšina 

cestovných kancelárií ako dôvod na 

zrušenie zájazdu bez poplatkov. Hoci 

sa k všeobecnej aplikácii tohto prístu-

pu priklonila aj Slovenská  asociácia 

cestovných kancelárii a agentúr, 

môže sa stať, že práve vaša cestovná 

kancelária sa sním nestotožňuje. 

Odporúčania ministerstva totiž nie 

sú všeobecne záväzné, ale majú len 

odporúčací charakter. Nezaväzujú 

cestovnú kanceláriu k tomu, aby 

umožnila klientom odstúpiť od zmlúv 

bez nárokovania storno poplatkov.

Vo vážnejších prípadoch sa môže stať, 

že zájazd je zrušený priamo zo strany 

hotela alebo je jeho absolvovanie ob-

jektívne nemožné pre vážne problémy 

v mieste plánovaného pobytu. V ta-

kom prípade je cestovná kancelária 

priamo nútená zájazd zrušiť. Podľa 

ustanovenia § 741g Občianskeho 

vo vlastníctve poistenej osoby, 

• ak je znemožnená účasť na zájazde 

v dôsledku toho, že v mieste konania 

zájazdu, kam mal poistený vycestovať, 

je preukázateľne zvýšené nebezpečen-

stvo pobytu z dôvodu vojnových stavov 

(zvyčajne sa vyžaduje ofi ciálne odporú-

čanie Ministerstva zahraničných vecí SR 

necestovať do danej krajiny). 

V prípade vzniku poistnej udalosti 

poskytne poisťovňa poistné plnenie vo 

výške náhrady nákladov, ktoré musel 

klient vynaložiť v súvislosti so zrušením 

(tsunami, požiare ) sa môže stať, že 

ďalší pobyt je absolútne nemožný. 

Napríklad pri zavretí alebo zničení 

hotela v ňom už cestovná kancelária 

nedokáže zabezpečiť ubytovanie. 

Podľa ustanovenia § 741k Občian-

skeho zákonníka platí, že ak po 

začatí zájazdu cestovná kancelária 

neposkytne klientovi služby alebo ich 

podstatnú časť riadne a včas, je po-

vinná bezodkladne urobiť také opat-

renia, aby mohol zájazd pokračovať. 

Ak pokračovanie zájazdu nemožno 

zabezpečiť inak ako prostredníctvom 

služieb nižšej kvality, je cestovná 

kancelária povinná vrátiť klientovi 

rozdiel ceny medzi ponúkanými 

a poskytnutými službami. V prípa-

de, že dohodnuté služby nemožno 

zabezpečiť vôbec alebo služby nižšej 

kvality klient neprijme, je cestovná 

kancelária povinná bezodkladne 

vrátiť klientovi rozdiel ceny zájazdu. 

Rovnaké podmienky platia aj pre 

zrušenie fakultatívneho výletu, ktorý 

mal klient vopred zaplatený. Ak sú 

podmienky v dovolenkovej destinácii 

rizikové len v niektorej oblasti, môže 

sa stať, že cestovná kancelária zruší 

fakultatívny výlet, ktorý sa mal usku-

točniť v rizikovej zóne. Aj v takom 

prípade má klient právo žiadať po-

skytnutie náhradného fakultatívneho 

výletu alebo vrátenie jeho ceny. 

Storno poplatkom 
sa dá vyhnúť poistením 
pre prípad zrušenia 
zájazdu.
O peniaze v prípade zrušenej dovolenky 

však klient nemusí prísť, ak sa komerčne 

poistí proti stornu zájazdu. Poisťovňa 

mu v takom prípade storno poplatky 

preplatí. Poistenie proti stornu zájazdu sa 

dá vybaviť priamo v cestovnej kancelárii 

alebo takmer v každej poisťovni. Dôležité 

je overiť si, či poistenie kryje preplatenie 

celej sumy, ktorú klient za zrušenie do-

volenky zaplatil alebo len jej určitej časti. 

Od toho sa odvíja aj cena poistenia.

V prípade poistenia storna zájazdu je 

treba venovať pozornosť aj udalos-

tiam, ktoré poisťovňa akceptuje ako 

dôvod na zrušenie zájazdu a prepla-

tenie storno poplatkov. Vyhlásenie 

ministerstva o necestovaní do krajiny 

je poisťovňami všeobecne akcepto-

vané ako poistná udalosť na vrátenie 

zaplatených storno poplatkov. Poist-

nou udalosťou v poistení stornovania 

zájazdu býva zvyčajne:

• vážne ochorenie alebo vážny úraz, 

ktorý si vyžiadal ošetrenie u odborného 

lekára, 

• smrť poisteného alebo blízkej osoby 

poisteného, 

• hospitalizácia v dôsledku choroby 

alebo úrazu blízkej osoby poisteného, ak 

išlo o bezprostredné ohrozenie života, 

• zdravotné komplikácie v dôsledku 

tehotenstva poistenej osoby,

• krádež alebo vlámanie do miesta trva-

lého pobytu alebo sídla podniku, ktorý je 

Ak ste nútený zrušiť zájazd 
pre zhoršenie bezpečnostnej 
situácie vo vybranej destinácii, 
nemusia vám cestovné kance-
lárie vrátiť celú sumu, ktorú 
ste za dovolenku zaplatili.

G

cesty, zvyčajne znížené o spoluúčasť. 

Podľa dôvodu zrušenia zájazdu sa výška 

spoluúčasti pohybuje od 0 do 20 per-

cent. Poistenie sa vzťahuje na náklady za 

poplatky za zmenu a storno letenky alebo 

cestovné služby, všetky druhy poistenia, 

poplatky za vízum, palivový príplatok, 

letiskové a bezpečnostné poplatky a taxy, 

všeobecne na všetky poplatky spojené so 

zrušením zakúpeného zájazdu. Poisťov-

ne obmedzujú hornú výšku poistného 

plnenia z jednej poistnej udalosti určitou 

maximálnou sumou, ktorú klientovi 

preplatia (napr. 5.000 EUR).
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TURIZMUS

KEDY: September – máj, obdobie dažďov jún

– august.

AKO: Emirates, Qatar Air, KLM a Turkish Air

lietajú do Kuala Lumpur každý deň. Z Kuala

Lumpur 1-hodinový let s Malaysian air alebo

s Air Asia.

KDE: The Datai 5+* (10-dňový pobyt 2 545 Eur)

a The Andaman 5*+* (10-dňový pobyt

1 200 Eur) na najkrajšej pláži ostrova,

Tanjung Sanctuary resort 5*+* (10-dňový pobyt

1 340 Eur) v blízkosti rušnej časti ostrova,

Tanjung Rhu 5* s all inclusive programom +*

(10-dňový pobyt 1 525 Eur). 

Frangipani resort 3+* budget ekologický rezort 

na krásnej pláži +* (10-dňový pobyt 850 Eur).

JEDLO: Privilege restaurant & bar, Telaga

harbour. Mangoes restaurant, Kuala Teriang.

Fat Mum, Pantai tengah.

VÝLETY: Mangrove tour, Langkawi Tour,

šnorchlovanie a potápanie na ostrovčeku Pulau

Payar, plavby na plachetnici, prenájom jácht,

treking v pralese.

KONTAKT: www.pan-asia.sk, 02/2071 5433

SKYPE: PANASIA1, HP: 0907 437618,

laura@pan-asia.sk

Langkawi – nádherné 
súostrovie 99 ostrovov, 
nazývané tiež drahokam 
sultánstva Kedah, sa 
nachádza na severovýchode 
Malajského polostrova, pri 
hraniciach s Thajskom. Pre 
svoje výhodné klimatické 
podmienky počas európskej 
zimy je už desaťročia 
vyhľadávanou destináciou 
cestovateľov nielen z Európy, 
ale aj z celého sveta.

Ostrov Tehotnej devy

Súostrovie LANGKAWSúostrovie LANGKAW
Perla Andamanského mora

Datai Bay – 
najkrajšia pláž 
ostrova

The Datai – najluxusnejší rezort na Langkawi

vďaka ktorému je v mori niekoľkometrová 

viditeľnosť a úžasné šnorchlovanie. Na pláži 

sa nachádzajú len dva luxusné rezorty – 

The Datai a The Andaman. 

Prales chránený UNESCO-m
Kapitolou samou o sebe je príroda na Lan-

gkawi. 65 % ostrova pokrýva 500 miliónov 

rokov starý dažďový prales, ktorého časti 

dostali v roku 2007 od

organizácie UNESCO štatút Geopark. Azda 

najviac znalostí o pralese na Langkawi 

má naturalista Irshad Mobarak, ktorý 

sa ochrane prírody na ostrove venuje 

viac ako 20 rokov. Vyhľadávaný nielen 

milovníkmi prírody, ale aj fi lmovými tímami 

National Geographic a Discovery Channel 

pomáhal Irshad vytvárať dokumentárne 

fi lmy o veľkolepej prírode na Langkawi. 

Počas trekovania v pralese rozpráva tak 

zaujímavo, že sa mnohí turisti vracajú, aby 

si počas výletu do mangrovníkov, prechádz-

ky k Vodopádu siedmich studní, pri pozo-

rovaní vtákov alebo rannej bicyklovej túre 

vypočuli ďalšie príbehy. 

Návštevníkov pri príchode víta neodolateľná 

krása nádherného Andamanského mora, 

bielych pláží, zelených ryžových políčok 

a vápencových brál, pokrytých hustým 

smaragdovým dažďovým pralesom. 

Milovníci bielych pláží ich tu nájdu niekoľko. 

So scénickými vápencovými ostrovček-

mi priamo pred plážou je Tanjung Rhu 

považovaná za najromantickejšiu v Malajzii. 

Rezort s rovnakým menom, ktorý sa na 

nej nachádza, je preto častým dejiskom 

romantických svadieb. Mladí cestovatelia 

pre množstvo lacných hotelov, obchodíkov, 

reštaurácií a barov, zabezpečujúcich večer-

nú zábavu, obľubujú pláž Pantai Cenang. 

Dva km severne od nej sa nachádza malič-

ká súkromná lagúna s plážou Pantai Kok. 

Najkrajšia pláž s jemným bielym pieskom 

a krištáľovo čistým morom je Datai Bay. 

Neďaleko pláže sa nachádza koralový útes, 

Langkawi však ponúka veľa 
zaujímavých miest aj pre deti 
Či už je to podmorské akvárium s viac ako 

5 000 druhmi rýb a morských živočíchov, 

krokodília farma, alebo lanovka vedúca do 

nadmorskej výšky 650 metrov nad morom 

poskytujúca nádherný výhľad na celé 

súostrovie. Ďalším zaujímavým výletom 

je morská rezervácia v okolí koralového 

ostrovčeka Pulau Payar. Medzi obľúbené 

aktivity patrí kŕmenie žraločích mľáďat.

Ostrov opradený legendami
Langkawi je naozaj opradené legendami.

Jedna z najznámejších je o princeznej

Mahsuri. Krásna princezná žijúca na 

ostrove v druhej polovici 18. storočia bola 

nespravodlivo obvinená z nevery a odsúde-

ná na smrť. Legenda hovorí, že pri poprave 

z Mahsuri na znak jej neviny tiekla biela 

krv. Ďalší príbeh sa viaže k Ostrovu tehotnej 

devy, na ktorom sa nachádza veľké jazero. 

Hovorí o krásnej víle, ktorá sa zaľúbila do 

princa – človeka. Ich dieťatko však krátko 

po narodení zomrelo. Nešťastná víla ho 

pochovala do priezračných vôd jazera. 

Predtým však, ako sa vrátila do mystického 

sveta, jazero počarovala, aby sa každej 

žene, túžiacej otehotnieť, splnil po okúpaní 

sa v ňom sen. G

Naturalista Irshad
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celej pešej cesty neuvidíme. Je skrytý 

za hrebeňom sedemtisícoviek Anna-

purna II-IV, Gangapurna, Khangsar 

Kang, Tilicho Peak a ďalších, ktoré sa 

vypínajú priamo nad údolím, ktorým 

pôjdeme. Trasa treku, to je stará 

karavánová cesta idúca hore údolím 

rieky Marsyangdi Nadi z himalájske-

ho predhoria na sever medzi oblasť 

Annapurny a masív Manaslu, ktorý 

je východne od nej. Potom sa stáča 

na západ. Jej južnú stranu ohraničujú 

Pristávame v Káthmandu a na ďalší 

deň sa spolu s našimi sprievodcami 

a nosičmi, prenajatým mikrobusom 

presúvame asi 200 km na západ 

do oblasti nazývanej Annapurna 

Himal, v ktorej plánujeme absolvovať 

náš trek. Trek okolo Annapurny je 

najznámejším a najobľúbenejším 

nepálskym himalájskym trekom.Jeho 

trasa obchádza túto časť Himalájí, 

pričom je zaujímavé, že hlavný vrchol 

Annapurny vysoký 8091 m počas 

TURIZMUS

NEPÁL
Lietadlo indických aerolínií Kingfi sher airlines opúšťa  rozľahlé indické 
nížiny a blíži sa k najvyššiemu pohoriu sveta. Sedím v ňom spolu s ďal-
šími deviatimi spolupútnikmi a vyzerá to, že sa mi splní môj dlhoročný 
sen. Sen o krajine, ktorej názov ma zvláštnym spôsobom fascinoval už 
ako malého chlapca. Že by spomienka na minulý život? Krajina mojich 
detských snov sa síce volá Tibet a lietadlo o chvíľku pristane v Káth-
mandu, a to  je hlavné mesto Nepálu, ale oblasti, ktorú sa chystáme 
navštíviť sa hovorí, že je tibetskejšia ako Tibet. Je jednou z tých čas-
tí severného Nepálu, ktoré etnicky patria k Tibetu. Žijú tam Tibeťania, 
prevládajúcim náboženstvom je tibetský budhizmus s kláštormi, mod-
litebnými mlynčekmi a vlajočkami, na rozdiel od ostatných, hinduistic-
kých častí Nepálu, ktoré vždy boli a sú výrazne ovplyvňované Indiou.

Pripravil: Ing. Vladimír Žiaran

očami trekera
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slnkom osvetlenú stenu a vrchol 

skoro sedemtisícovky Lamjang Himal 

(6983m). Pozvoľne stúpame, cestička 

vedie borovicovým lesom s lúčkami 

a čistinkami. Človek sa cíti ako u nás 

v Tatrách, pokiaľ nezdvihne pohľad 

vysoko hore, kde sa občas medzi 

nižšími blízkymi kopcami objavujú 

biele steny a štíty masívu Annapurny 

II (7937m). Prekračujeme výškovú 

úroveň 3000 m a plynule bez veľkého 

stúpania, väčšinou v lese, prichádza-

me do dediny Lower Pisang, čo je 

pomerne nová osada s množstvom 

ubytovní pre turistov. My však pokra-

čujeme chodníkom hore, kde sa vo 

svahu priamo oproti obrovskému kot-

lu  Annapurny II rozkladá stará dedina 

zvaná Upper Pisang. Pred zotmením 

si ešte ideme pozrieť kláštor nad 

dedinou, na ktorého nádvorí mladí 

budhistickí mnísi po meditáciách, na 

ktorých nám bolo dovolené zúčastniť 

sa, hrajú futbal. Ako nám prezrádza 

teplo, slnko páli. Poobede prichád-

zame na miesto, kde sa údolie zrazu 

rozšírilo, rieka sa upokojila a rozliala 

do šírky. Sme v cieli našej dnešnej 

cesty, v dedinke Tal.   

              

Druhý deň treku
Dnes absolvujeme kratšiu etapu. 

Údolie je krásne, plné kvetov, z úbočí 

sa do doliny valia vodopády, nad 

ktorými sa v slnečných lúčoch tvorí 

dúha. Poobede sa počasie pokazilo, 

miesto prvých zasnežených štítov, 

ktoré sme dnes mali vidieť, vidíme 

len mraky. Pri vstupe do dedinky 

Danakya, ktorá je naším dnešným 

cieľom, krútime prvé modlitebné 

mlynčeky. Vstúpili sme do oblasti 

tibetského budhizmu.

Tretí deň treku
Ráno sa budíme do jasného počasia 

a priamo z pavlače našej ubytovne 

obdivujeme v diaľke na východe biely 

masív Manaslu. Včera bol ukrytý 

v mrakoch. Ešte krajší výhľad máme 

asi po hodine prudkého stúpania, 

keď sa chodník, ktorým sme kráčali, 

vynoril z lesa. Na terasovej streche 

miestnej čajovne sa občerstvuje-

me čajom, a potom pokračujeme 

v príjemnej ceste. Okolo obeda sa 

znovu zamračilo, čierne mraky hrozia 

dažďom, ale nakoniec zostávame 

suchí. Pred cieľom dnešnej trasy 

nás čaká ešte spestrenie, opička 

Zlatý Langur, ktorú vidíme pobehovať 

v lese celkom blízko nás. Žije si tu vo 

výške 2600 metrov. Spíme v dedin-

ke Chame, niektorí z nás sa večer 

pokúšajú spojiť so svetom pomocou 

drahého a pomalého internetu. 

Štvrtý deň treku
Ráno sa vďaka modrej oblohe opa-

kuje zážitok zo včerajšieho vstávania, 

ale namiesto Manaslu môžeme 

obdivovať priamo nad našimi hlavami 

stravovali. V ponuke sú na raňajky 

a večere domáce jedlá, ktorých zá-

kladom je ryža, zemiaky, zelenina, ale 

môžete si objednať aj európsku stravu. 

Domáci sa prispôsobili turizmu.

Ideme úzkym údolím striedavo po 

prašnej rozostavanej ceste, alebo 

po chodníku stúpaním a klesaním 

v úbočí. Dolu hučia pereje divokej 

Marsyangdi Nadi. Sme vo výške nad 

tisíc metrov, ale vládne tu subtro-

pická fl óra. Niet sa čo diviť, sme na 

zemepisnej šírke Káhiry. Banánovníky, 

kríky plné kvetov, zelené listnaté lesy. 

Vysoko nad nami, na hrebeni nad 

údolím vo výške dvetisíc metrov, ras-

tú palmy. Pri občasných dedinkách 

sa krčia terasové ryžové políčka. Je 

vyššie spomenuté sedemtisícovky 

a na severnej strane sú vrchy, ktoré 

sa tiahnu až do Tibetu. Dominujú im 

šesťtisícovky Pisang Peak a ďalej 

na západ štít Chulu. Údolím, ktorého 

centrom je mestečko a turistické 

stredisko Manang, cesta stúpa až do 

výšky 5416 m do priesmyku Thorung 

La. Tu začína územie Dolného 

Mustangu. Cesta sa stáča na juho-

západ do údolia rieky Kali Gandaki 

Nadi. Ďalej na západe sa rozkladá 

oblasť ďalšej osemtisícovky Dhaula-

giri. Zvyčajným miestom ukončenia 

treku je mestečko Jomson.

My sme trek absolvovali v novembri. 

Začíname v dedinke Syange vo výške 

1100 m, kam sme sa predošlí deň 

dopravili mikrobusom, najprv cestou 

a potom necestou, respektíve rozosta-

vanou cestou vedúcou vo svahu úzkeho 

údolia, plnou jám, výmoľov a skál, kde 

naša priemerná rýchlosť bola 10 km za 

hodinu. Nepálci v tejto oblasti postupne 

a pomaly stavajú cestu, čo síce uľahčí 

život miestnym obyvateľom, ale bude 

znamenať menej romantiky a viac 

civilizácie pre návštevníkov.   

Prvý deň treku
V dedinke Syange sme spali v jednom 

z miestnych Guest Housov, čo sú 

jednoduché ubytovne s izbami, v kto-

rých sú po dve, tri postele. Spí sa vo 

vlastných spacákoch, veci si môžete 

porozkladať po zemi. Tu sme sa aj 

TURIZMUS
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Kharka, plnej yakov a koní. Večer se-

díme v priestrannej jedálni, v strede 

ktorej tróni oceľový valec s komínom 

trčiacim cez strechu, a dvierkami, 

cez ktoré ho domáci kŕmi yačím 

trusom. Za odmenu nám dáva trošku 

tepla.

Jedenásty deň treku
Počasie sa pokazilo. Nízke mraky sa 

tlačia do údolia, hore ktorým kráčame. 

Všetko okolo zošedivelo a krajina pô-

sobí depresívne. Zrazu sa z hmly vynorí 

stádo yakov valiacich sa oproti nám 

po úzkom chodníku. Neostáva nám 

nič iné, len zostať stáť a pozerať sa, 

ako šikovne nás obchádzajú po tráve 

a kameňoch v strmom úbočí. Už okolo 

obeda sme v závere údolia v Thorung 

Phedi, čo je ubytovňa s niekoľkými 

domčekmi, s izbami na prespanie 

a veľkou jedálňou. Niektorí sme si ešte 

poobede vyšli na blízky kopec a vďaka 

zlepšeniu počasia medzi mrakmi 

občas zahliadli okolité štíty.

Dvanásty deň treku
Dnes by sme mali prekonať Thorung 

La. Vstávame o štvrtej ráno, niečo 

so svahov Gangapurny, končiaci 

až v jazere na jej úpätí. Údolie sa 

rozdvojuje. Naľavo pokračuje k jazeru 

Tilicho, z ktorého vyteká naša riečka 

Marsyangdi Nadi, napravo vedie 

cesta k priesmyku Thorung La. Ideme 

doľava, lebo jedným z cieľov nášho 

treku je aj krásne jazero Tilicho, 

ktorého hladina je vo výške 4920 m. 

K nemu však máme ešte dva dni 

cesty. Spíme v osamelom Guest Hou-

se s názvom Shree Kharka, v noci 

mrznem aj v teplom spacáku. 

Ôsmy deň treku
Naša, už aj tak skromná ranná hygiena, 

sa dnes ešte obmedzila, lebo voda, 

ktorú privádzajú so svahov nad 

ubytovňou, zamrzla. Čaká nás krátka 

etapa do Tilicho Base campu,  ktorý 

leží vo výške 4150 m. Vedie strmými 

úbociami pokrytými kamennou suťou, 

ktorou traverzujeme úzkym chodníkom. 

Pohľad z diaľky na cestičku vyzerá 

nebezpečnejšie ako samotný prechod. 

Deviaty deň treku
Za svitania stúpame z Base campu 

v skalnatom svahu, neskôr strmšími 

serpentínami, po prekonaní ktorých 

sa pred nami otvorí plytké údolie. 

Veľmi miernym stúpaním za krásneho 

počasia prichádzame k jazeru, ktorého  

hladina  pokrytá ľadom, sa rozprestie-

ra asi 40 metrov pod nami. Sme vo 

výške takmer 5000 m a zasnežené 

a zaľadnené vrchy okolo jazera, 

ktorým dominuje Tilicho Peak /7134 

m/, máme na dosah ruky. V malom 

bufetíku na brehu si dávame čaj, fotí-

me sa, až je čas vrátiť sa. Cestou späť 

sa zosilňuje vietor, ktorý zo skalnatých, 

zvetralých svahov dvíha oblaky prachu, 

zatieňujúcich slnko. Vraciame sa až 

do Shree Kharky, kde sme spali pred 

dvoma dňami a máme toho všetci za 

dnešný deň dosť.

Desiaty deň treku
Pokračujeme v ceste spať z výletu 

k jazeru Tilicho a traverzom cez 

kopec prechádzame do údolia rieky 

Thorung Khola, kde sa opať napo-

jujeme na klasickú trasu Annapurny 

treku. Na severnej strane sa priamo 

nad nami vypína mohutný vrch Chulu 

s krásnym údolným kotlom. Spíme 

v malej sympatickej dedinke Yak 

pútne miesto budhistov, ktoré leží 

nad Bragou v štyritisícmetrovej 

výške, priamo vo svahu Annapurny 

III. Je to Milaräpova jaskyňa, kde 

tento budhistický svetec, žijúci v 12 

stor. niekoľko rokov žil a meditoval. 

Výstup zvládame všetci bez problé-

mov, hore vôbec necítime výšku, 

zato priam hmatateľne silu a pokoj 

tohto svätého miesta. V Manangu 

sa opäť všetci stretávame. Je to 

centrum tejto oblasti. Jeho novšia 

časť je vystavaná pre návštevníkov 

aj s klinikou špecializovanou hlavne 

na pomoc ľuďom s výškovou choro-

bou a s drevenou budovou kina, kde 

premietajú klasické himalájske fi lmy. 

Predstavenie v polovici prerušia 

a prinesú Vám pukance a čaj.

Siedmy deň treku
Pokračujeme cestou hore širokým 

údolím, obdivujeme ľadovec padajúci 

jeden z nich, s ktorým sme sa dali 

do reči, futbal hrajú hlavne preto, 

aby sa zohriali. Večer sa  poriadne 

ochladzuje.

Piaty deň treku
Chodník vedie vysoko nad údolím, 

krajina je tu vo výške 3200 až 3600 

metrov nad morom temer bez stro-

mov. Kríky, tráva, hnedá kamenistá 

zem. Počas celého dňa máme krásne 

výhľady na zasnežené štíty. Zabrať 

nám dáva strmé stúpanie v serpen-

tínach do osady Ghyaru, najvyššieho 

bodu našej dnešnej cesty. Pred 

dedinkou Braga, kde budeme noco-

vať, sa k nám pripojilo stádo yakov 

vracajúcich sa z paše a sprevádzali 

nás až do osady.

Šiesty deň treku
Majiteľom Guest Housu, kde sme 

spali, je mladý sympatický muž, 

ktorý mladosť prežil v kláštore, stal 

sa lamom, ale potom kláštor opustil 

a teraz žije svetským životom. Ráno 

nás zobral na prehliadku kláštora, 

ktorý už 500 rokov stojí na skale 

nad dedinou. V kláštore nežijú mnísi 

trvale, schádzajú sa len pri sláv-

nostných príležitostiach. Vnútrajšok 

pôsobí skutočne starobylo, je plný 

sošiek  budhov, rôznych božstiev 

a iných výzdob. Pri hlavnom oltári je 

fotografi a 17. Karmapu, hlavy jednej 

zo štyroch škôl tibetského budhiz-

mu, ktorej kláštor patrí. Mestečko 

Manang, kam máme dnes prísť, je 

vzdialené len asi hodinu cesty. Nad 

ním žije v jaskyni v skale, staručký 

lama, ktorý dáva prichádzajúcim 

požehnanie za sto nepálskych rupií. 

V rámci aklimatizácie ho plánuje-

me navštíviť. Takéto “komerčné” 

požehnanie ma príliš neláka, takže 

sa šiesti rozhodujeme vystúpiť na 

TURIZMUS
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mestie Durbar Square s kráľovskými 

palácmi a hinduistickými chrámami. 

V okne na nádvorí paláca Kumari 

Bahal sa nám ukázala žijúca bohyňa 

Kathmandu Kumari. Prešli sme sa 

úzkymi uličkami starého mesta, kde 

sme sa preplietali pomedzi autá, mo-

torky a rikše a strávili sme niekoľko 

hodín v oáze pokoja tohto rušného 

a hlučného mesta, v areály Boudha-

náth, na jednom z najsvätejších miest 

tibetského budhizmu. Stojí tu jedna 

z najvačších stúp na svete, v okolí je 

množstvo kláštorov a námestie okolo 

stúpy je vždy plné mníchov, pútnikov 

a turistov.

Sedíme v lietadle indickej spoločnosti 

Kingfi sher airlines a lúčime sa s Ne-

pálom a Himalájami, ktorých hrebeň 

sa objavil, keď sa lietadlo vynorilo 

z kathmandského smogu. Thorung La 

som síce neprešiel, Dolný Mustang 

mi miestny bohovia zatrhli, (asi som 

tam v minulom živote kradol kone), 

ale stálo to za to. Zostali spomienky 

na chudobnú, ale krásnu krajinu a na 

ľudí v nej.

jeme a pijeme. Svietiac si čelovkami 

na cestu nám pomáha aj mesiac 

v splne, vykukujúci občas spoza 

mrakov. Kráčame hore prudkým 

svahom. Je veľmi chladno. Spočiatku 

sa mi kráča celkom dobre, neskôr 

mi začína byť zima hlavne na ruky, 

neviem si ich zohriať. Ide sa mi čoraz 

ťažšie a ťažšie. Mám krízu. Konečne 

za svitania prichádzame na miesto vo 

výške 4925 metrov, kde je posledná 

ubytovňa pred sedlom. Zmorený si 

dávam čaj, cítim sa zle. Zrazu sa 

mi zatmelo pred očami, na dve-tri 

sekundy strácam vedomie. To ma už 

kamaráti ratujú. Pijem ďalší liter čaju. 

Nič ma síce nebolí, ale cítim sa slabý 

a roztrasený, a tak padá rozhodnutie, 

že pokračovať vyššie, vzhľadom na 

to že nie je jasné, čo spôsobilo môj 

kolaps by bol hazard! Musím sa 

vrátiť. Schádzam so sprievodcami 

do Thorung Phedi, kde oddychujem 

a rozmýšľame, čo robiť ďalej. Nako-

niec sa rozhodujeme zísť do Ma-

nangu. Ja idem na prenajatom koni 

a moji sprievodcovia peši. Trvá nám 

to skoro až do večera. Na klinike ma 

vyšetril mladý americký lekár, ktorý tu 

dobrovoľne slúži celý rok. Nič akútne, 

čo by ma ohrozovalo na živote, nezistil. 

Thorung La a dolný Mustang sú však 

pre mňa nateraz nedosiahnuteľné.

Úspešnejší členovia našej výpravy 

medzitým prekročili priesmyk a po 

nekonečnom zostupe prišli do mes-

tečka Muktinath. Druhý deň pokra-

čovali v ceste do prekrásnej dedinky 

Kagbeni a posledný deň treku dorazili 

do mestečka Jomson, kde úspešný 

prechod večer oslávili. Spev sloven-

ských pesničiek uprostred noci pred 

miestnou policajnou stanicou našťastie 

nespôsobil medzinárodný konfl ikt. 

Po troch dňoch od nášho nedobrovoľ-

ného rozchodu sme sa všetci stretli 

v Pokhare, príjemnom mestečku 

s teplou klímou, pod južnými svahmi 

masívu Annapurna Himal. Dva dni 

sme relaxovali, nakupovali suveníry 

a darčeky pre blízkych a hlavne 

dopĺňali kalórie. Pred odletom domov 

sme ešte strávili jeden deň prehliad-

kou Kathmandu. Navštívili sme ná-

TURIZMUS
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G: Vážená pani Kamenická, 
pôsobíte na trhu cestovného 
ruchu už od roku 1998, od 
vtedy ste získali stabilné mies-
to na trhu a vybudovali ste si 
portfólio klientov. Aké však 
boli vaše začiatky?
Začiatky boli ťažké. Študovala som na 

strojníckej priemyslovke, ale ťahalo 

ma to stále k službám v cestovnom 

ruchu. Založila som si vlastnú ces-

tovnú agentúru, ktorá  dlho nemala 

žiadny zvláštny názov iba moje meno. 

Potom mi niekto navrhol, aby sa moja 

fi rma volala Kami, tiež mám nick na 

Pani Kamenickú som spoznala v hoteli 

Magnólia v Piešťanoch, keď pripravo-

vala sympózium pre viac ako 500 ľudí. 

Svojimi manažérskymi schopnosťami 

dokázala a stále dokazuje, že všetky 

jej aktivity končia úspechom a ná-

sledne aj lojálnosťou jej klientov, ktorí 

sa k nej neustále vracajú, a s ktorými 

si postupne vybudovala priateľské 

zázemie. Jej agentúra, ktorá vznikla, 

tak povediac „na zelenej lúke“ sa ve-

nuje službám cestovného ruchu. Prvý 

kongres organizovala, spolu so svojimi 

kolegyňami v spišskonovoveskej 

Redute. Začiatky v domácom prostredí 

vnímala ako veľkú devízu. Znalosť 

prostredia, služieb a ľudí jej pomohlo 

splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky 

klientov. Dnes sa CA KAMI venuje 

príprave a organizácii slovenských, 

ale často aj zahraničných kongresov 

a konferencií, ktoré majú svoju tradíciu 

a konateľka fi rmy CA KAMI sa stala 

ich súčasťou.

SLUŽBY
Pripravila: PhDr. Veronika Cicková, foto: Archív CA KAMI

„Nedovolenkujem, moja práca ma napĺňa 
a je pre mňa určitým druhom relaxu.“

Spišská Nová Ves je mesto označo-
vané aj za vstupnú bránu do nášho 
krásneho národného parku, do 
Slovenského raja. Zaujímavý je aj 
názov tohto mestečka v nemči-
ne: Zipser Neuendorf. So svojimi 
40timi tisíckami obyvateľov patrí 
k 16. najväčšiemu mestu na Slo-
vensku. Iba 7 kilometrov od „Spiš-
skej“ sa nachádzajú Markušovce, 
stará historická obec, ležiaca 
v údolí rieky Hornád. Svojimi kul-
túrnymi a historickými pamiatka-
mi, ktoré sú v tejto obci zákonom 
chránenou pamiatkovou zónou je 
predurčená na rozvoj turistické-
ho ruchu. K jedným z úžasných 
obyvateľov tejto malebnej dedin-
ky patrí aj Štefánia Kamenická, 
duchom aj srdcom východniarka 
s úchvatným temperamentom 
a nevyčerpateľnou energiou. 

Človek na správnom mieste a v správnom čase – 
konateľka spoločnosti CA KAMI, 

pani Štefánia Kamenická

internete ako Kamka. Prišlo mi to 

také milé a rýchlo sa to zaužívalo, 

kedže ma tak mnoho ľudí aj volá. 

Spojiť meno, s tým čo robím, bolo 

fajn. Na začiatku sme predávali dovo-

lenky, organizovali 

pobyty na Sloven-

sku, v Slovenskom 

raji, ktorý je mojou 

srdcovkou. Išlo 

to veľmi ťažko, 

ale nevzdali sme 

to. Neskôr som 

externe prijala 

prácu na marke-

tingu hotela, kde som sa po prvý raz 

stretla s požiadavkou zákazníka na 

zorganizovanie eventu. Vydaril sa, 

bol netradičný. Pozvali sme hostí na 

výlet, zorganizovali piknik na salaši, 

kde mohli hostia dojiť ovečky 

a degustovať výrobky salaša. Všetci 

sme mali nevšedný zážitok. Tam 

niekde sa to začalo. Prichádza-

li požiadavky na zorganizovanie 

eventu. Najprv len v Slovenskom raji 

a Tatrách. Hľadali niekoho, kto pozná 

prostredie aj ľudí...

G: Čo marketing, ako propa-
gujete svoju agentúru?
Môžem posielať tisíc mailov, no 

málokto si z mailovej reklamy 

vyberie agentúru zo Spiša. Zrejme 

nás musia klienti „zažiť“, vidieť nás 

pri práci, alebo musia mať skutočne 

dobrú referenciu, aby nás oslovili. 

Preto musí byť každá akcia zorgani-

zovaná na 110 %, vtedy viem že je 

šanca na ďalšiu spoluprácu. Malé 

agentúry z východu musia na svojej 

propagácii robiť trikrát viac a pracu-

jú často omnoho lacnejšie. Problé-

mom je časté zaškatuľkovanie. Keď 

klienti zistia, že nie sme z hlavného 

mesta, začnú mať pochybnosti 

a uprednostnia väčšiu a známu 

spoločnosť. Ale my sa stretávame 

aj s pozitívnym 

paradoxom, kedy 

nám ľudia neveria, 

že sme zo Spiša, sú 

milo prekvapení vy-

sokou kvalitou naších služieb. Teším 

sa, náš vlak sa dobre rozbehol a my 

máme stále viac a viac spokojných 

klientov.

 

G: Všímam si, že dnes  máte 
v ponuke okrem eventov aj 
množstvo kongresov a se-
minárov, ktoré organizujete 
pravidelne.
Na začiatku sme robili eventy a pro-

gramy len v hoteli v ktorom som 

pracovala, neskôr v Tatrách a potom 

už po celom Slovensku. Začali sme 

pre fi rmy ponúkať rôzne aktivity 

vhodné na stánok pri výstavách. Keď 

som sa neskôr zoznámila s klient-

kou, ktorá mala 

záujem zorga-

nizovať kongres 

práve na Spiši, 

bol to už len 

krôčik od toho, 

aby sme ponuku 

agentúry rozšírili 

práve o organizo-

vanie kongresov 

a seminárov. Ten prvý sa konal 

v roku 2004, v spišskonovoveskej 

Redute a táto spolupráca bezchybne 

funguje až doteraz, čo nás veľmi 

teší.  Vážime si každého zákazníka, 

neodmietneme žiadnu prácu. Praco-

„Event sa vydaril. Zobrali sme 
ich na výlet, na piknik, urobili 
sme si návštevu salaša, kde 
mohli klienti dojiť ovečky. 

Hostia aj my všetci, ktorí sme 
na tom pracovali, sme mali 

nevšedný zážitok.“

„Ak uspejeme a klient je 
s našou prácou spokojný, tak 

je pocit víťazstva neuveriteľne 
príjemný, pretože sme dokázali 
svetu, že aj malá spišská agen-
túra dokáže ponúkať kvalitné 

služby.“

vať opakovane pre našich klientov to 

je pocit, ktorý zaväzuje.

G: Ako Vy vnímate dopady krí-
zy na „cenové budgety“ spo-
ločností? Ovplyvnilo to aj Vás? 
Pocítili ste zo strany klientov 
znížené rozpočty?
Kvalita našich služieb sa ani po 

dopade krízy neznížila, nemôžeme 

si to dovoliť. Ale zníženie objemov 

objednaných služieb  cítime aj my. 

Snažíme sa udržiavať ceny ako boli, 

skôr chceme ponúknuť niečo navyše, 

ak to ide. Často sa stretávame 

s porovnávaním agentúr, rivalitou, 

konkurenciou. Pravidelne vedieme 

s inými agentúrami 

akýsi tichý boj 

o každú zákazku. 

Ak ale uspejeme 

a klient je s našou 

prácou spokojný, 

tak je pocit víťaz-

stva je neuveriteľne 

príjemný, pretože 

sme dokázali svetu, 

že aj malá spišská agentúra dokáže 

ponúkať kvalitné služby a pracovať 

na náročných projektoch. Považujem 

za úspech, že sme v časoch krízy 

nemuseli prepúšťať, práve naopak  

doplnili sme team o ďalšieho člena.

Budem rada, 
ak aj moje netere 
budú raz súčasťou 
teamu KAMI.

Na Reprezentačnom plese 
mesta Gelnica sme boli 
pracovne, ale bavili 
sme sa skvele.
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G: V prípade, že by si spoloč-
nosť chcela u Vás objednať 
„kongres na mieru“, je to 
možné? Čo to všetko obnáša? 
Stretávame sa s touto požiadavkou 

čoraz častejšie a teší nás to. Sme radi 

ak môžeme byť pri realizácii takého 

podujatia od samého začiatku. Po 

opakovaných stretnutiach s klientom, 

kedy získame prehľad o jeho pred-

stavách, vytipujeme a navrhneme pár 

miest vhodných na realizáciu a násled-

ne zabezpečíme všetky služby s tým 

súvisiace. Predbežne zazmluvníme 

partnerov a subdodávateľov, spolupra-

cujeme na príprave a realizácii pozvá-

nok, zaktualizujeme webovú stránku 

podujatia. Až do realizácie kongresu 

zabezpečujeme on-line registráciu 

účastníkov, registráciu priamo na 

mieste konania, sme nápomocní pri 

príprave odbornej časti, pracujeme na 

príprave bulletinov a iných materiálov, 

zabezpečíme ich tlač aj distribúciu. 

Samozrejmosťou sú kongresové balíč-

ky, kedy sa staráme o balenie tašiek, 

zabezpečujeme transfery a program 

pre VIP hostí, spoločenské večery 

s programom a množstvo iných detai-

lov, ktoré na takomto podujatí nesmú 

chýbať. Príprava kongresu s účasťou 

400 až 600 hostí trvá priemerne 6 až 

8 mesiacov. 

G: V čom je výhoda, že klient 
si objedná služby agentúry, 
namiesto toho, aby si kongres 
zorganizoval samostatne?
Som presvedčená o tom, že oslove-

nie agentúry nesmie byť pre klienta 

v žiadnom prípade nevýhodou, musí 

to byť pomoc. Môže to byť pre klienta 

cenovo náročnejšie, to záleží od 

náročnosti projektu, ale nesmieme byť 

na príťaž. Organizácia väčšieho po-

dujatia si vyžaduje množstvo stretnutí 

a konzultácií s klientom pred kona-

ním podujatia, no počas kongresov 

pracujeme samostatne a naši klienti 

sa môžu venovať reprezentačným 

povinnostiam. Úspešnosť a hladký 

priebeh podujatia je pre nás dôležitý, 

veď najčastejší spôsob, akým sa klien-

ti o našej agentúre dozvedia, je práve 

ten, že nás vidia pri práci.      

G: Ste konateľkou spoločnos-
ti, spoločnosť nesie aj Vaše 
meno. Zúčastňujete sa pri 
organizácii každého sympózia 
či eventu, alebo to nechávate 
na Vašich zamestnancoch?
Agentúra dostala názov KAMI až 

v roku 2002 , poskladali sme pár 

písmen z môjho priezviska, som hrdá, 

že nesie toto meno, pretože to som ja. 

Je to moje „dieťa“. Poznám jej slabé aj 

silné stránky, venujem sa jej 24 hodín 

denne a nepreženiem ak poviem, že 

aj 365 dní v roku. Mám svoju prácu 

veľmi rada, som šťastná že patrím 

k tej skupine ľudí, ktorým  je práca 

zároveň koníčkom. 

Uvedomujem si, že 

bez môjho skvelého 

teamu by to tak ne-

bolo. Moje kolegyne 

aj moja sestra mi 

veľmi pomáhajú, som naozaj rada, že 

sú súčasťou KAMI. Ak môžem, osobne 

sa zúčastňujem na akciách, ktoré 

organizujeme. Mám taký pocit, že to 

naši klienti oceňujú, a keď ma tam 

vidia, sú spokojnejší. Veľké projekty 

si vyžadujú účasť celého teamu, tie 

menšie si delíme. V rovnakom termíne 

pracujeme max. na 2 menších poduja-

tiach. Ak by ich bolo viac, zrejme by 

to znížilo kvalitu. To nechceme, a tak 

musíme spoluprácu odmietnuť.     

G: Vaša ponuka služieb je 
veľmi široká, vyzerá to tak, 
že Vašim fantáziám sa me-
dze nekladú. Ponúkate napr. 
Kubánsky večer, Čierno – bielu 
párty, Miliónový večer v Casí-
ne či Muzikálovú show. Stretli 
ste sa s požiadavkou klienta, 
ktorú ste nedokázali splniť? 
Vyzerá to tak, že nápadov, fantázie 

a energie mám stále dosť. Také-

to programy 

nájdete v po-

nuke mnohých 

agentúr, tie ktoré 

sme realizovali 

my, mali byť 

samozrejme iné. 

A myslím, že aj boli. Mali myšlienku, 

príbeh a ponúkali niečo, na čom 

nám vždy veľmi záleží – zážitok. 

Organizujeme programy, večierky, 

párty, či oslavy, o ktorých sa hovorí, 

naši hostia na ne často spomínajú. 

Toto bol náš cieľ a je to stále naša 

aktuálna úloha. Je to aj tým, že si vy-

berám na spoluprácu tých najlepších 

a z našich spolupracovníkov sú často 

aj naši kamaráti, či priatelia. Aby som 

ale odpovedala na Vašu otázku, ja 

som sa s nesplniteľnou požiadav-

kou nestretla, naozaj. Najčastejšie 

ponúknem program ja, podľa toho, čo 

sa hodí, alebo si klient vyberie z našej 

ponuky niečo čo už videl, alebo mu 

niekto odporúčal. Kladné referencie sú pre nás naozaj 

veľmi dôležité, dobre to funguje! Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa o to pričinili.  

G: Máte popri svojej práci aj čas si oddých-
nuť? Kam najradšej idete na dovolenku, 
zrelaxovať?
Čas by som si mala nájsť, ale nerobím to. Nedovolenkujem, 

pretože necítim potrebu oddychovať. Moja práca ma napĺňa 

a ja nemám pocit, že musím vypnúť. Uvedomujem si, že to 

na 100 % nepôjde stále, a tak aspoň sporadicky navštívim 

masérku alebo wellness. Rada šoférujem, aj toto je činnosť 

pri ktorej relaxujem. Čím dlhšia trasa, tým väčší relax, 

pretože sa musím „skľudniť“ a v pohode cestu absolvovať. 

Ďalšou mojou závislosťou sú priatelia, humor a káva, s nimi 

si dobíjam baterky. Ale sľúbila som mamke, že s ňou tento 

rok pôjdem na výlet do Medžugoria a plánujem svoj sľub 

dodržať. Takže asi bude aj dovolenka, teším sa.      

G: Okrem kongresov, ponúkate svojim klien-
tom aj pobyty na Slovensku či v zahraničí. 
Vaša spoločnosť sídli v Spišskej Novej Vsi. 
Aký je Váš najobľúbenejší kút Slovenska?
Je to tak, stále sme cestovná agentúra a už 13. sezónu 

ponúkame naším klientom dovolenky, prevažne v zahra-

ničí. Tešíme sa z toho. Pre nás sú títo zákazníci veľmi  

vzácni, mnohí sú naši priatelia. Niektoré rodinky s nami 

cestujú viac ako 10 rokov. Stretla som sa s ponukou, aby 

som svoje aktivity presťahovala do Bratislavy. Neurobím 

to, nie je to potrebné. Som hrdá Spišiačka, robím tomuto 

regiónu osvetu kade chodím. Pochádzam z Markušoviec, 

ktoré sú plné pamiatok i krás – som tam rada, som tam 

doma. A najkrajší kút? Je ich na Slovensku veľa, ale náš  

Slovenský raj považujem za NAJ. 

Žijem 
v dedine plnej 

historických 
pamiatok aj 
prírodných 

krás... 
Markušovský 

skalný hríb 
k nim určite 

patrí.

„Počas kongresov pracujeme 
samostatne a naši klienti sa 

môžu venovať reprezentačným 
povinnostiam.“

Žijem 
v dedine plnej 

historických 
pamiatok aj 
prírodných 

krás... 
Markušovský 

skalný hríb 
k nim určite 

patrí. G

Stretnutie pria-
teľov, partnerov 
a klientov agen-

túry KAMI. Minulý 
rok s Evkou Pavlí-
kovou a skupinou 

LA GIOIA v Leto-
hrádku Dardanely 
v Markušovciach.
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poľovných a pracovných psov. Výstava 

prebiehala v dvoch halách, pričom jed-

na bola venovaná terénnym vozidlám. 

Ako som uviedla, mojím cieľom bolo 

porovnať organizačnú úroveň dvoch 

výstavísk vzdialených 60 km. 

Čo sa týka parkovania, hneď vedľa 

výstaviska je parkovací dom, kde 1 

hodina stojí 0,90 EUR. Po príchode 

do priestorov výstaviska zaplatíme 

vstupné na osobu 9,-EUR. Tieto 

položky sú vyššie ako v bratislavskej 

Inchebe, avšak musím konštatovať, 

že služby sú (aj keď nie podstatným 

spôsobom) na vyššej úrovni. Vzhľadom 

na skutočnosť, že cena vstupenky 

je vyššia, výstavy sa zúčastnia len tí, 

ktorí majú skutočný záujem o obsah 

stánkov. Možno by bolo vhodné zvážiť 

túto možnosť aj v Inchebe, kedy by 

sa eliminovalo množstvo ľudí, ktorí si 

vypĺňajú víkendový program a bezcieľ-

ne sa potulujú po výstavisku. V celom 

priestore viedenského výstaviska sú 

v dostatočnom množstve sociálne 

zariadenia a pri odkladaní kabátov 

nečakáme ani minútu. Jednotliví 

vystavovatelia sa nám nevtieravým 

spôsobom prihovárajú a hladkajú 

Priznám sa, že okrem témy výstavy 

ma zaujímala aj organizačná stránka 

podujatia. Počas celého dňa som 

v duchu porovnávala organizačné pod-

mienky s „našou“ Inchebou. Ešte sa 

však vrátim k samotnej výstave, ktorej 

sa zúčastnilo 150 vystavovateľov 

z Rakúska a celého sveta. Výstava sa 

koná každé dva roky, pričom  tohtoroč-

nú navštívilo 16 447 návštevníkov. Ok-

rem najrôznejších potrieb pre poľovní-

kov a rybárov, tu môžete vidieť lovecké 

a športové zbrane, varenie z diviny 

a rýb, trofeje a preparáty, ako aj ukážky 

nášho jazvečíka, ktorého prítomnosť 

nikomu neprekáža. Poteší ma to a ľu-

tujem, že pri poslednej výstave, ktorú 

som navštívila v Inchebe (cestovný 

ruch) som sa zastavila pri niekoľkých 

stánkoch slovenských miest a nikto si 

ma nevšímal. Aj by som sa spýtala... 

Pomaly prechádzame miesta jednot-

livých vystavovateľov, návštevníkov 

pribúda, ale stále je dostatok miesta 

a čistý vzduch. Zastavujem sa pri kla-

sických rakúskych krojoch, len chvíľu 

rozmýšľam a už je pri mne ochotná 

pani. Vyberiem si nádherné šaty, len 

kde ich vyskúšam? Ukazuje sa, že nie 

je problém, malá kabínka so zrkadlom, 

usmiata pani, ešte otázka: môžem 

platiť kartou? Nie je problém? No 

nekúpte! Ešte blúzka grátis a vraj si 

tam nákup môžem nechať, kým 

si prezrieme výstavu. Pokraču-

jeme ďalej, pozrieme si ukážky 

výcviku poľovných psov a vyberie-

me si krásne terénne auto, ktoré by 

sme si kúpili, keby... V prípade, že by 

nás chytil hlad, je k dispozícii množstvo 

stánkov s občerstvením a patrične 

nadsadenými cenami. Po troch hodi-

nách odchádzame spokojní s darčekmi 

a presvedčením, že sa o dva roky opäť 

vrátime. Pri ceste späť do Bratislavy 

rekapitulujem a rozmýšľam, či sú 

veľké rozdiely medzi výstaviskami 

vzdialenými 60 km? Myslím, že až 

také veľké nie. Ochotní a milí ľudia sú 

zárukou úspešnosti akejkoľvek výstavy. 

Či je organizovaná v Inchebe alebo vo 

viedenskom výstavisku.

Text: JUDr. Viera Obšitníková, foto: Ing. Patrick Lutter

Milovníci 
prírody 
vo Viedni
Počas jedného februárového víkendu som navštívila 

medzinárodnú výstavu pod názvom „Jaspowa & Fische-

rei” a „Absolut allrad” 2011. Výstava, určená nielen pre 

poľovníkov, rybárov, ale aj všetkých milovníkov prírody 

a priateľov terénnych vozidiel, prebiehala vo  Výstavisku 

Viedeň, kde sme sa z Bratislavy bez akýchkoľvek doprav-

ných problémov dostali za cca 45 minút. 

G

„Jaspowa & Fischerei” a „Absolut 

allrad” 2011 – medzinárodná výsta-

va pre poľovníkov, rybárov, 

milovníkov prírody a priateľov 

terénnych vozidiel

11. – 13. Februára 2011 Výstavisko Viedeň

- 150 vystavovateľov z Rakúska 

   a celého sveta

- 16.447 návštevníkov

- Výstava sa koná každé dva roky

- Lovecké a športové zbrane

- Varenie z diviny a rýb

- Optika

- Trofeje a preparáty

- Poľovné a pracovné psy

- Potreby pre poľovníkov a rybárov

- Muškárenie

- J. P. Sauer & Sohn GmbH, Blaser 

Jagdwaffen GmbH, Mauser Jagdwaffen 

GmbH, Fjällräven - Leitold, Vitex CZ, 

Preßl Jagd & Trachtenmode

www.jaspowa.at

www.messe.at
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Sociálny projekt v piešťanskom hoteli Magnólia

Dňa 28.03.2011 Slovenská agentúra na 

podporu zdravotne postihnutých občanov SR 

uskutoční v priestoroch Hotela Magnólia, a. s. 

v Piešťanoch, v galérii Refl exy I. ročník festi-

valu umenia zdravotne postihnutých občanov 

SR, ktorý sa koná pod záštitou primátora 

Ing. Rema Cicutta

Záštitu prijali:
poslankyňa NR SR Ing.Viera Tomanová

JUDr. Renáta Zmajkovičová
Ing. Magda Košútová

Slávnostný program začína o 11:00 hod. v priesto-
roch galérie Refl exy, otvorením jedinečnej výstavy 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
pokračuje o 14:00 hod. v priestoroch Kultúr-

no-spoločenského centra Fontána slávnostným 
galaprogramom.

V rámci galaprogramu sa predstavia významné 
sociálne organizácie, handicapovaní umelci.

Programom sprevádza čestný predseda 
p. Ján Kroner a predseda združenia p. Arpád Beník.

POZVÁNKA
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Areál Rozálka
Všetky tieto služby a ešte omnoho 

viac ponúka najmodernejší slovenský 

jazdecký stánok- Areál zdravia Rozálka 

v Pezinku. Len niekoľko kilometrov od 

hlavného mesta zabudnete na ruch, 

stres a pokojne sa môžte poddať 

kráse prírody v Malokarpatskej oblasti. 

Vynikajúce podmienky poskytuje 

komfortné ustajnenie v novej jazdec-

kej hale. V boxoch s rozmerom 3,5x 

4 m sa má každý kôň ako v bavlnke. 

Jazdectvo ako také tvorí osem 

disciplín – parkúr, drezúra, western, 

endurance (vytrvalosť), voltíž, dostihy, 

military (všestrannosť) a záprahy. 

K tomu sa pridružili ešte viaceré 

konské hry, z čoho je asi najviac 

obľúbené čoraz populárnejšie pólo. 

Z toho vyplýva, že na koni sa rozhod-

ne nudiť nemôžete.

Jazdenie ako relax
Ak nie ste súťaživý typ, vyskúšajte 

len prechádzku v prírode v spoloč-

nosti štvornohého tátoša. Aj keď to 

predstavuje istú  fyzickú námahu, 

prechádzka na koni je vhodná pre 

všetky vekové kategórie. Treba na 

to len základné znalosti jazdenia 

a trochu odvahy.

Jazdenie sa niekedy mylne považuje 

za snobský a drahý šport, medzi 

jazdcami však nájdete ľudí všetkých 

spoločenských vrstiev. Obavu netreba 

mať ani z časovej zaneprázdnenosti, 

areály, ktoré vám ustajnujú koňe, 

vám zvyčajne poskytnú tzv. podko-

niara, ktorý sa o  koníka stará počas 

vašej neprítomnosti. Samozrejmosťou 

je čistenie boxov a kŕmenie vášho 

miláčika dvakrát denne.

v polovici mája drezúrnymi pretekmi. 

Po nich nesledujú troje medzinárodné 

parkúrové preteky, vrátane otvorených 

Majstrovstiev Slovenska a voltížne 

preteky svetového významu. Povest-

nou čerešničkou na torte a vrcholom 

sezóny na Rozálke bude v septembri 

už jubilejný 35. ročník skokových 

pretekov o Malokarpatský strapec, 

ktorý bude zaradený kalendári 

Svetovej jazdeckej federácie- FEI ako 

Trénovať sa dá 

na štyroch kol-

biskách, kde sú 

umiestnené pre-

kážky i drezúrny 

obdĺžnik, v chlad-

ných mesiacoch, či 

za nepriaznivého poča-

sia sú klientom k dispozícii 

dve haly. Ak nechcete byť limitovaný 

plotom jazdeckej arény, okolité lesy 

a vinohrady vás pozývajú na krátky 

ale i celodenný 

výlet do okolia. 

Mimochodom 

z karpatských 

kopcov je úžasný 

výhľad na celý areál.

Medzinárodné 
preteky
Areál Rozálka, respektíve jej vlast-

ník- spoločnosť  IRI AGRO-

FOREST, a.s., je skúseným 

organizátorom prestížnych 

medzinárodných pretekov. 

Ak si chcete pozrieť jazdecké 

umenie slovenskej i zahranič-

nej jazdeckej špičky, tento rok 

bude príležitostí viac než dosť. 

Sezóna 2011 bude zahájená 

Pripravila: Mgr. Petra Hašová, foto: archív AZ Rozálka

Uzite si rok 
v znamení kona
Nie, nemyslíme tým čínsky zverokruh, akoby sa mohlo 

na prvý pohľad zdať. Jazda na koni je „koníček“, ktorý 

si získal veľké množstvo priaznivcov. Mnohí sa pova-

žujú za fanúšikov tohto športu, či už z pohľadu diváka, 

alebo si doprajú relax priamo na konskom chrbte. 

Starostlivosť o kone

Diváci na pretekoch

Jazdecká aréna v hale

Dejisko 
medzinárodných 

volížnych pretekov

Drezúrne preteky

Sprievodný 
program

ˇ
ˇ
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jazdecká disciplína, kde jazdec s ko-

ňom prekonávajú prekážky v dráhe, 

zvanej parkúr. Jazdecké dvojice 

majú stanovený limit, za ktorý musia 

všetky prekážky v súťaži zvládnuť. 

Za prekročenie limitu, zhodenie 

prekážky, či neposlušnosť koňa sa 

prideľujú trestné body.

CSI3***-W. Laikom toto označenie asi 

nič nehovorí, vo svete jazdeckej špič-

ky však ide o mimoriadne významné 

podujatie s minimálnou dotáciou až 

100 000 €. 

Naoko športové podujatia majú 

aj významný spoločenský rozmer. 

V pezinskom areáli sa pravidelne 

stretávajú zástupcovia verejného 

a spoločenského života, umelci, poli-

tici, športovci a iní. Na všetky preteky 

je však srdečne pozvaná aj široká 

verejnosť. Pútavý program a skvelá 

zábava sú zaručené.

Skoky na koni
Kalendár pretekov na rok 2011 

zaznamenáva prevažne parkúrové 

preteky. Nie je to náhoda, nakoľko 

parkúr má najväčší úspech medzi 

laikmi i profesionálmi a zazname-

náva mimoriadny divácky záujem. 

K úspechu podujatí prispieva i to, že 

parkúr má v Pezinku už dlhoročnú 

tradíciu a dva zo skokových pretekov 

na Rozálke konajú pod záštitou 

Svetovej jazdeckej federácie.

Len pre informáciu, parkúrové 

jazdenie alebo jednoducho skoky, je 

čosi úžasné! Najkrajšie zviera, ktoré je 

pre mňa symbolom sily.

 

G: Vašimi klientmi sú známi
a úspešní športovci. Máte skúsenosti aj s jazd-
cami na koni?
Našimi ambulanciami ročne prejde niekoľko tisíc športovcov. Sú 

medzi nimi samozrejme aj jazdci na koni, džokeji. Častejšie sú to 

mladí, ešte neskúsení jazdci, ktorí majú viac úrazov z neskúsenosti.

 

G: Jazdectvo sa považuje za dosť nebezpečný 
šport. S akými zdravotnými problémami a úrazmi 
sa musia títo športovci potýkať?
Najčastejšie je to pád z koňa, kedy sa môže poraniť krčná chrbtica 

alebo nastať úraz hlavy. Tieto poranenia sú často závažné. Niektoré 

skončia aj na operačnom stole neurochirurga. Potom sú to zlome-

niny, hlavne rúk a kľúčnej kosti. Najčastejšie sú to však len rôzne 

pomliaždeniny, ktoré sa rýchlo hoja. Okrem pádu sme ošetrovali aj 

pacienta, ktorého kopol kôň. Záleží, ktorá oblasť tela je zasiahnutá. 

Okrem toho môžu v jazdectve vznikať aj chronické poškodenia orga-

nizmu – napríklad bolesti kolien z vnútornej strany pri natiahnutých 

vnútorných postranných väzoch kolena. Ale našťastie, v porovnaní 

s inými športmi, jazdcov na koni máme v ambulancii málo.

G: Pôsobíte ako športový a telovýchovný lekár.
Aký máte vzťah k športu v súkromí? Venujete sa 
niektorému odvetviu?
Mojím hlavným odborným zameraním je úrazová chirur-

gia – traumatológia. Tam sa špecializujem hlavne na liečbu 

a operácie športových úrazov, čo je vysoko špecifi cká čin-

nosť. Samozrejme, že aj sám športujem, už od detstva. Robil 

som závodne cestnú cyklistiku, hrával som rekreačne futbal 

a tenis. Teraz sa na bicykli preveziem len občas, hrávam viac 

tenis a posledný rok ma úplne opantal golf, takže veľa času 

trávim na golfových ihriskách.

 

G: Vaše zdravotnícke zariadenie SPORTMED sa 
podieľa na organizácii konských pretekov v Are-
áli zdravia Rozálka, poskytuje lekárske služby. 
Aký je váš vzťah ku koňom?
Naše neštátne zdravotnícke zariadenie je jediné svojho 

druhu na Slovensku, ktoré sa komplexne stará o zdra-

votnícke zabezpečenie športovcov. Okrem iného je to aj 

zabezpečovanie športových podujatí. Do krásneho Areálu 

zdravia Rozálka chodíme už niekoľko rokov a veľmi sa nám 

páči prostredie, organizácia aj kvalita pretekov. Sme radi, 

že môžeme takéto podujatia zabezpečovať. Pre mňa je kôň 

G
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Doc. MUDr. Branislav Delej, CSc.
Neštátne zdravotnícke zariadenie SPORTMED
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SLUŽBY

v ktorých mydlá často plávajú, vzniká životodarná lagúna pre 

baktérie. Lepšou a hygienickejšou voľbou sú mydlá v dávko-

vačoch, a preto by ste im mali dať vždy prednosť. Ak nemáte 

niekde možnosť použiť iné než tuhé mydlo, pomôžte si dávkou 

dezinfekcie, alebo dezinfekčných vreckoviek, ktoré môžete mať 

v malom balení z lekárne stále pri sebe. 

3. Dotýkate sa kľučky
Ste v divadle, kine alebo v reštaurácii a potrebujete si odskočiť. 

Poriadne si umyjete ruky, použijete tekuté mydlo a jednorázovú 

utierku a... dotknete sa umytou rukou 

kľučky na toalete. Viete, že na kľučkách 

a na vodovodných pákach sa nachádza 

viac baktérií ako na toaletnej doske? „So-

ciologické prieskumy navyše preukázali, 

že väčšina ľudí síce tvrdí, že si po použití 

toalety vždy umyje ruky, ale len necelých 

70 % populácie tak v skutočnosti vykoná,“ 

varuje Roman Garaj zo spoločnosti 

Kimberly-Clark Professional. Dvere preto 

vždy otvárajte lakťom, alebo použite jed-

norázovú papierovú utierku. Nezabúdajte 

ani kľučky u vás doma a pri pravidelnom 

upratovaní ich očistite vodou a mydlom. 

Stačí, aby vás navštívil prechladnutý zná-

my a dotkol sa kľučky a baktérie sa môžu 

začať množiť a šíriť. 

1. Používate horkovzdušné sušiče rúk
Výskum uskutočnený londýnskou University of Westminster 

preukázal, že používanie elektrických sušičov výrazne zvyšuje 

množstvo baktérií na rukách užívateľa – v prípade sušiča rúk na 

báze teplého vzduchu je to v priemere o 254 % baktérií viac. 

Naopak použitím papierových utierok sa znížil celkový počet 

baktérií na rukách v priemere o 77 %. „Výskumníci taktiež zistili, 

že používaním elektrických sušičov rúk sa môžu baktérie šíriť 

do značnej vzdialenosti – až do 2 metrov v prípade sušičov 

pracujúcich na báze rýchleho prúdu vzduchu. V prípade použitia 

papierových utierok nebolo zaznamenané 

žiadne výrazné šírenie baktérií,“ dodáva 

Roman Garaj zo spoločnosti Kimberly-Clark 

Professional, ktorá vyrába hygienické pomôc-

ky. Ak môžete, dajte preto pred elektrickým 

sušičom rúk prednosť jednorázovým utier-

kam, alebo vlastnej papierovej vreckovke. 

2. Kupujte tekuté mydlo
Používanie mydla pri umývaní rúk je 

nevyhnutné, pretože obsahuje látky, ktoré 

zmäkčujú vodu a pomáhajú dôkladne zbaviť 

sa špiny. Navyše obyčajné oplachovanie rúk 

pod vodou nestačí k likvidácii baktérií. Pozor 

však na tuhé mydlá a to najmä v prípade 

ich použitia na verejných toaletách a umy-

várňach. V ich póroch a v kalužiach vody, 

8. Nesprávne si umývate 
ruky
Ruky strčte pod kohútik s teplou vodou 

niekoľkokrát denne, vždy pred jedlom a po 

návrate z toalety, po manipulácii s peniazmi, 

ceste mestskou hromadnou dopravou alebo 

po kontakte s vašimi domácimi miláčikmi. „Sa-

motná voda však na likvidáciu baktérií a víru-

sov nestačí, nezabudnite preto na mydlo a ruky 

umývajte teplou vodou až po zápästie po dobu 

aspoň 20 sekúnd. Nezabudnite si pred umytím 

odložiť prstienky a hodinky, ktoré pre baktérie 

predstavujú skvelý úkryt, a dôkladne vydrhnite 

i priestory medzi prstami. Doma majte pripra-

vený malú kefku a večer si dôkladne vyčistite 

i priestor za nechtami,“ odporúča Roman Garaj 

zo spoločnosti Kimberly-Clark Professional.

9. Neumývate ovocie
Ovocie obsahuje množstvo vitamínov, preto 

ho kupujete po kilách. Jablká, hrušky a ďalšie 

ovocie, ktoré sa je so šupkou, samozrejme 

vždy pred konzumáciou poriadne umyjete pod 

tečúcou vodou. Pozor, starostlivo umyť by ste 

však mali aj šupku pomarančov, kiwi alebo banánov. Predstavte 

si, že si rukou ošúpete mandarínku a potom si rovnakou rukou 

vkladáte do úst jej dieliky. Všetky nečistoty, chemikálie a bakté-

rie zo šupky potom putujú priamo do vašich úst. Myslite na to, 

až sa nabudúce vrátite z nákupu ovocia a zeleniny. 

10. Dotýkate sa svojej tváre
Táto rada môže znieť banálne, ale oči, nos a ústa, alebo lepšie 

povedané očné, nosné a ústne sliznice, sú pre vírusy a baktérie 

otvorené dvere do vášho tela. Vyvarujte sa preto pretieraniu očí, 

škrabania nosa, obhrýzaniu nechtov a premýšľaniu s prs-

tom v ústach. Obzvlášť v kombinácii s nedodržaním pravidla 

o častom umývaní rúk je dotýkanie sa vlastnej tváre jednou 

z najjednoduchších ciest, ako dostať napríklad chrípku.

4. Odkladáte kabelku na stôl 
Premýšľali ste niekedy o tom, kde všade si 

odkladáte kabelku alebo tašku s laptopom? 

Na sedadlo v MHD, na umývadlo v reštaurácii 

a niekedy dokonca i na zem, keď nemôžete 

na jej dne nájsť kľúče alebo mobil. A potom 

prídete domov a tašku pohodíte na posteľ 

alebo dokonca na jedálenský stôl či kuchyn-

skú linku a s ňou i všetky nečistoty a baktérie, 

ktoré sa na ňu cez deň nachytali. Obstarajte 

si elegantný háčik na kabelku, ktorý ju podrží 

v prípade, že nenájdete vhodný háčik na 

zavesenie, a pravidelne ju podrobte očiste. 

Stačí ju votrieť teplou mydlovou vodou alebo 

tampónikom s dezinfekciou. Rovnaké pravidlo 

platí i pre detské školské aktovky. 

5. Kýchate do dlane
Keď na vás príde kýchnutie, automaticky si dáte 

ruku pred ústa a kýchnete do dlane. Je to od 

vás ohľaduplné, pretože kýchnutím sa baktérie 

môžu šíriť až do vzdialenosti niekoľkých metrov. 

Ibaže pokiaľ ihneď potom nepoužijete dezinfek-

ciu alebo nenavštívite kúpeľňu a podáte si ruku 

napríklad s novým kolegom, ohrozujete ho baktériami práve tak, 

ako keby ste kýchali do voľného priestoru. Kýchajte preto radšej 

do rukáva v záhybe lakťa. Chvíľku na to možno budete musieť 

myslieť, ale čoskoro si vytvoríte nový automatický návyk. 

6. Nečistíte kozmetické pomôcky
Vaše štetce na líčka, hubky na make-up i labutienky na púder 

potrebujú pravidelné čistenie, inak ich ohrozujú baktérie, ktoré 

môžu na vašej pleti napáchať poriadnu neplechu. Preto je 

treba pravidelne ich meniť a aspoň ich vyprať v teplej vode 

s antibakteriálnym mydlom. Zohnať môžete taktiež špeciálny 

roztok na čistenie vašich kozmetických pomocníkov. 

7. Nemeníte špongie 
Predstavte si pohodlné lehátko rozložené na pláži pri mori 

niekde v Karibiku, príjemne svietiace slnko, teplo, hukot vĺn 

a seba s kokteilom v ruke. Hovoríte si, že by to bola pohoda? 

Takto podobne sa asi cítia baktérie, keď sa ocitnú vo vašej ku-

chynskej špongii na umývanie riadu. Teplo a vlhko sú pre nich 

priamo raj na zemi. Pravidelne preto všetok kuchynský textil 

perte. Platí to aj pre obrusy, látkové utierky a chňapky. Špongie 

a handričky často vymieňajte a aktuálnu špongiu na riad každý 

deň na minútu ohrejte v mikrovlnnej rúre. Vysoká teplota ľahko 

zničí všetkých jej nežiaducich mikroobyvateľov. 

Pravdepodobne vás nikdy 
nenapadlo, že by ste mohli 
nejakým spôsobom hrešiť 

voči hygienickým pravidlám. 
Sprchujete sa každý deň, 

dvakrát denne si čistíte zuby, 
nezabúdate si umyť ruky, 

keď vyjdete z toalety. Základy 
hygieny iste ovládate, existu-
jú ale pasce, o ktorých by vás 

nikdy ani nenapadlo pre-
mýšľať, a napriek tomu môžu 
ohroziť vaše zdravie. Pripra-
vili sme pre vás ich zoznam. 
Vieme, čím si škodíte, keď:

Desatoro najčastejších
priestupkov voči hygiene

Posledná rada však znie: Nič sa nemá preháňať. 

Extrémna a úzkostlivá starostlivosť o hygienu môže 

prerásť až do ochorenia nazývaného mysofóbia, teda 

chorobný strach zo špiny a baktérií. Náš imunitný 

systém je dobre prispôsobený na to, aby s nežiaducimi 

mikroorganizmami bojoval. Tým, že sa občas kontak-

tu s baktériami nevyhnete, mu vlastne pripravujete 

potrebný pravidelný tréning, aby nezlenivel. G
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záujem o ponúkaný produkt, ktorým je 

turistická destinácia. Samozrejmosťou je, 

že by sa malo propagovať len to, za čím 

by návštevníci skutočne prišli, čo by ich 

k nám pritiahlo. V teórii marketingovej 

komunikácie sa pri komunikácii so zákaz-

níkmi využívajú štyri základné nástroje: 

reklama, podpora predaja, osobný predaj 

a public relations (vzťahy s verejnosťou). 

Všetky tieto nástroje tvoria spolu tzv. 

komunikačný mix. 

Na základe štatistiky najefektívnejším ná-

strojom v prostredí cestovného ruchu je 

osobný predaj, pretože sa najviac podieľa 

na vytváraní vzťahu zákazník - predajca 

cestou predaja služby. Výrazne sa do pro-

pagácie zapája reklama, ktorá má presne 

určený cieľový segment a na prezentáciu 

využíva rôzne druhy médií. Toľko teória. 

V praxi to ale vyzerá inak. Spoliehať sa 

na podporu štátu sa zdá byť zbytočné. 

Veď Slovenská agentúra pre cestovný 

ruch - SACR získala na propagáciu  Slo-

Cestovný ruch reprezentuje  dôležitú 

súčasť hospodárskeho života spoločnosti, 

pričom cieľom hospodárskej politiky 

v tejto oblasti je zabezpečenie konkuren-

cieschopnosti a s tým spojené vytváranie 

pracovných príležitostí  a zabezpečenie 

príjmov v prospech dotknutých regiónov. 

Z tohto pohľadu je nevyhnutnosťou 

správna komunikačná politika, zamera-

ná na výber vhodných komunikačných 

nástrojov, čo  v konečnom dôsledku 

zabezpečí očakávaný efekt.

Cieľom marketingovej komunikácie 

v cestovnom ruchu je osloviť rôzne 

segmenty trhu tak, aby bol vzbudený 

dám sociálne siete nie sú vhodné úplne 

pre každého a majú svoje špecifi ká. Je 

potrebné v rámci tvorby stratégie zvážiť, 

či je tento komunikačný kanál vhodný pre 

konkrétny produkt alebo službu. Oblasť 

sociálnych sietí sa neustále vyvíja, a pre-

to ju treba považovať  za dôležitý doplnok 

k ostatným formám on-line marketingu 

a celkového marketingového plánu.

venska príspevok zo štátneho rozpočtu, 

ktorý nepokryje všetky jej aktivity a ako 

zdroj fi nancovania sa využívajú fondy 

Európskej únie. Preto sa natíska otázka, 

ako ďalej s propagáciou v tejto oblasti?

Jedným z možných riešení je prechod na 

nízko-nákladovú formu propagácie. Ob-

rovský priestor poskytuje internet a s tým 

spojený súčasný fenomén, ktorými sú 

sociálne siete. Marketingová komunikácia 

na sociálnych sieťach sa stáva bežnou 

súčasťou marketingových plánov. Tieto 

predstavujú seriózny a dôležitý reklamný 

kanál, ktorým je možné realizovať mar-

ketingové aktivity. Možnosť zacielenia na 

základe pomerne presných sociodemo-

grafi ckých parametrov vytvára  priestor 

pre voľbu vhodnej reklamnej kampane. 

Italoblog na stránke http://www.italo.

sk/2010/08/30/koniec-masoveho-mar-

ketingu-b2b-udava-trendy-marketingo-

vej-komunikacie-buducnosti/ priniesol 

informáciu, na základe ktorej „predaj 

prostredníctvom sociálnych médií je 

revolúcia“. Ako všetky revolúcie, aj 

táto znamená prechod od tradičných 

zaužívaných postupov k moderným ná-

strojom, ktoré nás pri riešení banálnych 

úloh nútia objavovať inovatívne poznatky 

a procesy.

Je potrebné upozorniť, že napriek výho-

Pripravil: Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., foto: archív FMK

Propagácia cestovného ruchu 
pod vplyvom hospodárskej krízy

Slovenská republika a jej vstup do Európskej únie, otvorenie 

domáceho trhu a zrealizované reformy v našej legislatíve vy-

volali nové požiadavky na podnikateľské subjekty aj v oblasti 

cestovného ruchu. Tie sa prejavujú vo výrazne zvyšujúcej sa 

konkurencii, ktorá prináša tlak na zvyšovanie kvality produk-

cie, znižovanie nákladov a zavedenie novej fi lozofi e podnika-

nia. Boj o prežitie v procese globalizácie svetového priemyslu 

a služieb, ktorý bol charakteristický v uplynulom desaťročí, sa 

zmenil na boj o prosperitu a presadenie sa na európskom trhu.

G
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dopravy sú momentálne minimálne. 

Priletíte na malé letisko, ktoré ob-

klopujú krásne hory a vody z Kanálu 

Beagle a poviete si: „Tak som tu, na 

konci sveta! Ďalej je už len An-

tarktída!“ Nadýchnete sa a budete 

cítiť chladivý čistý vzduch vejúci od 

priľahlých ľadovcov, premiešaný mor-

ským vetrom. Spočiniete pohľadom 

na modrú vodu, na okolité snehom 

pocukrované vrchy a pod nimi uvidíte 

učupené mestečko Ushuaia so svo-

V tom prípade treba naštartovať toho 

malého dobrodruha, ktorého každý 

v sebe má, pribaliť mu zopár teplých 

ponožiek, nepremokavé vibramky, 

neprefúkavú bundu a ide sa! Smer 

Južná Amerika, presnejšie Argen-

tína a ešte presnejšie jej provincia 

Tierra del Fuego – Ohňová zem 

s hlavným mestom Ushuaia. Podľa 

vyššie spomenutých pomenovaní 

by človek povedal, že ide niekam 

do teplých južných krajín. Však ešte 

aj ten ohník navádza pocit tepla. 

Opak je však pravdou. Je tam tak 

trochu zima a tak trochu veterno, ale 

sľubujem, že všetka zlá energia vám 

vyfučí z hlavy a odnesie ju vietor až 

na Južný pól.

Do Ushuaie, najjužnejšie položeného 

mesta zemegule, sa dá ísť lietadlom, 

alebo si dáte pár dní v autobuse 

z Buenos Aires. Odporúčam ísť 

letecky, lebo ušetríte čas a rozdiely 

v cenách autobusovej a leteckej 

zdroje dymu spôsoboval zemný plyn 

a jeho erupcie.

Prví obyvatelia tejto prírodne drsnej 

krajiny sa tam usadili približne pred 

30 000 rokmi pri migrácii kmeňov 

z Ázie. Pri osídľovaní Ohňovej zeme 

bielymi na konci 19. a začiatkom 20. 

storočia žili na pevnine a priľahlých 

ostrovoch 4 rôzne kmene: yamani, 

jimi typickými domčekmi švédskeho 

štýlu. Hneď budete vedieť, že je to 

na zašitie sa na konci sveta to pravé 

miesto.

Ohňová zem dostala pomenovanie 

ešte za čias dávnych moreplavcov, 

ktorých zradné vody Kanálu Beagle 

nepustili až k pevnine. Z diaľky však 

videli dym a kde tu záblesky ohňa, 

ktoré nikdy neutíchali. A tak dostala 

táto zem svoje meno, s ktorým už 

dnes nemá nič spoločné. Ten dym 

a záblesky ohňa boli totiž dňom 

i nocou udržiavané zdroje tepla 

domorodých indiánov. Tí si oheň 

prenášali aj na svojich drevených 

kanoe, keď menili svoje obydlia po 

rôznych ostrovčekoch kanálu. Väčšie 

Ohnová zem – 
Tierra del Fuego

Mali ste niekedy chuť ísť na kraj 

sveta? Mali ste niekedy pocit, že po-

trebujete na chvíľu ujsť tak ďaleko, 

aby vás nikto a nič nedobehlo? Na 

chvíľu sa zašiť tam, kde ani vtáčika 

ani letáčika nechyrovať, ...ale zase, 

aby tam boli čisté hygienické zaria-

denia? Niekde na koniec zemegule, 

kde by ste mali kľud a pokoj na 

duši,...ale aby ste si mohli dať sprá-

vu na facebooku, že žijete?

Mali ste niekedy chuť ísť na kraj 

sveta? Mali ste niekedy pocit, že po-

trebujete na chvíľu ujsť tak ďaleko, 

aby vás nikto a nič nedobehlo? Na 

chvíľu sa zašiť tam, kde ani vtáčika 

ani letáčika nechyrovať, ...ale zase, 

aby tam boli čisté hygienické zaria-

denia? Niekde na koniec zemegule, 

kde by ste mali kľud a pokoj na 

duši,...ale aby ste si mohli dať sprá-

vu na facebooku, že žijete?

ˇ „Tak som tu, 
na konci sveta! 
Ďalej je už len 
Antarktída!“

TURIZMUS
Pripravila: Dana Lesayová

Výhľad 
na Kanál 

Beagle 
z ľadovca 

Martial

Cesta na Martial Na ceste 
na ľadovec 
Martial

Cesta okolo Kanálu Beagle Na ceste 
na ľadovec 
Martial

Maják 
na konci 

sveta



GUEST54 GUEST 55

alacalufovia, haushovia a selk´nami. 

K známejším kmeňom južnej časti 

patrili yamani, známi ako „nomádi 

mora“, ktorí boli lovci rýb a tuleňov 

a plavili sa na z dreva zhotovených 

kanoe. Na severe zase žili selk´nami, 

ktorých volali „ľudia za pochodu“. 

Žili na pevnine a živili sa lovom zveri 

a zberom plodov. Keďže sú zimy 

dlhé a kruté a ani v lete si človek 

nedá dolu sveter, dávni obyvatelia 

sa natierali tukom zo zvierat a prikrí-

vali kožušinami. Keď sa však začal 

topiť sneh, behali po svete ako ich 

príroda stvorila a určite nemali ani len 

nádchu. 

Ich svet však narušil, ako takmer 

všade, príchod bieleho človeka. Prví 

dobrodruhovia a prví misionári na 

začiatku 20. storočia priniesli choro-

by, zmenili pôvodný štýl života a za 

necelých 40 rokov vyhladili pôvod-

né obyvateľstvo. Táto neskutočne 

smutná história inak krásneho miesta 

je zapísaná všade a nenechá vás 

chladnými. V obchodoch so suvenírmi 

a v múzeách vás budú obklopovať 

staré fotografi e rodín zaodetých do 

kožušín, ktorých príbehy rozprávajú 

len tiché zápisky dejepiscov.

Spomienkou na slávu námorníctva 

zostávajú aj desiatky vrakov starých 

lodí, ktoré sem zavial dobrodružný 

duch človeka. Nepredvídavé počasie, 

prudké búrky a klamlivé zákutia 

Kanálu Beagle sa stali osudným 

mnohým malým aj veľkým lodiam. 

Nenadarmo sa hovorí okoliu Ushuaie 

aj „cintorín lodí“.

Ushuaia je mestečko, ktoré sa 

rozrástlo len pred necelými dvoma, 

či troma dekádami. Zostal mu šarm 

rybárskej osady, ale nájdete v ňom 

aj pekné a luxusné hotelíky. Ja som 

si vybrala malý hostel, lebo tým, že 

konci sveta som začala ľahkou túrou 

na ľadovec Martial. Začiatok cesty mi 

pripadal ako výstup na vodopád Skok 

v našich Tatrách. Bolo to však všetko 

väčšie a majestátnejšie. Niekde tam 

poblíž ide aj lanovka, ale predsa 

len, trochu pohnúť kostrou po ceste 

z Buenos Aires je fajn. Po hodinke 

výstupu sa vám začnú naskytovať 

nádherné panoramatické výhľady na 

mesto a neskôr na celý Kanál Beagle. 

A keď na konci trasy ochutnáte sneh, 

môžete si povedať, že ste olízali 

ľadovec na konci sveta.

Tých koncov sveta si v Ohňovej zemi 

budete užívať stále a takmer na 

každom kroku. Takže hneď v prvý deň 

sa nachádzate na konci sveta, aj tie 

ceny sú svetové, ba by som poveda-

la, že majú päťhviezdičkovú vyso-

kohorskú prirážku. Hostelov je veľa, 

sú útulné, udržiavané a majú veľmi 

priateľskú atmosféru. Turisti, ktorých 

som tam stretla, fi čali s malými no-

tebookmi, I-phonmi, a všetkými tými 

elektronickými vymoženosťami, píšuc 

si cestovateľské denníky rovno onli-

ne, pri pohodlí fungujúcej wifi  a vône 

smažiacich sa vajíčok v kuchynke.

Veľa ľudí sa ma pred mojou cestou 

pýtalo, čo sa dá na konci sveta robiť. 

Ani mne to nebolo úplne jasné, lebo 

už len byť na konci sveta sa mi zdá 

úžasné, ale povedala som si, že 

nebudem nič plánovať a nechám sa 

prekvapiť. Potom som sa neskôr hne-

vala sama na seba, že som predsa 

len mala trošku poplánovať a zostať 

v Ohňovej zemi dlhšie. Proste ma 

očarila už od prvého momentu. 

Počas celého pobytu nado mnou 

držala stráž „Olivia a jej päť bratov“. 

Tak sa totiž volá charakteristický vrch 

Ushuaie: Olivia. Oproti nej leží ďalší, 

ktorí má 5 menších vrchov. Tí vás 

budú sprevádzať a držať nad vami 

stráž. Podľa nich sa budete oriento-

vať a stále ich hľadať, či už budete 

na mori, na nejakom ľadovci alebo na 

letisku. 

Prvý deň môjho dobrodružstva na 

„V malých lagúnach 
sa môžete zašiť a nerušene 
pozorovať vtáky, alebo len 
tak zrkadlový odraz hôr 

vo vode.“

TURIZMUS

Národný park
Národný park
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Lapataia. Pohľady a krása, ktorá sa 

vám naskytne sa nedá popísať. Cítila 

som sa ako malý hobbit vo fi lme 

Pán prsteňov. V malých lagúnach sa 

môžete zašiť a nerušene pozorovať 

vtáky, alebo zrkadlový odraz hôr vo 

vode. Chodíte hodiny a stretnete len 

zopár ľudí. Dá sa tam aj stanovať. 

Veru, mať tak zopár dní navyše, 

určite by som nerozmýšľala a užila 

si pohľad na hviezdnu oblohu pri oh-

níku. Moju cestu národným parkom 

som ukončila na ceste číslo 3 (Ruta 

3). Táto je zakončením transame-

rickej cesty zvanej Panamericana, 

ktorá začína na Aljaške a ktorej 

posledný kilometer z tých 17 848 km 

sa nachádza práve v Argentíne pri 

Lapataia zálive. A naozaj, ďalej ako 

tam sa už nedá ísť, ďalej sú už len 

zradné vody zálivu.

Do národného parku môžete ísť aj 

to bola ochutnávka ľadovca na konci 

sveta. Na druhý deň som sa vybrala 

so národného parku Ohňová zem 

(vstupné 65 argentínskych pesos). 

Tam, na začiatku trasy, ktorá sa vinie 

okolo pobrežia, stojí malá milá búdka. 

Je to najjužnejšie položená pošta 

na svete, spolu s fúzatým starým 

poštárom. Môžete si tam napísať 

pohľadnicu a opečiatkovať ju z pošty 

na konci sveta. Trasa od pošty vedie 

popri nádhernom pobreží zálivu 

na vyplávanie, budete sa cítiť ako ob-

javiteľ sveta a kapitán všetkých morí. 

Vietor váDm bude šľahať do tváre, vy 

sa budete držať zábradlia, aby vás 

neodfúklo a slnko bude romanticky 

zapadať. Vidieť naživo tulene a tisíce 

historickým vláčikom, a tak navštíviť 

stanicu na konci sveta. Ale ja som 

si povedala, že si pôjdem pozrieť 

maják na konci sveta pekne na loďke 

a popri tom si popočúvam, o čom sa 

zhovárajú tulene a kormorány. Je to 

poldenná záležitosť, musíte však byť 

pripravení na vrtkavé počasie, pre 

ktoré sa odchody lodí neustále odkla-

dajú. Ako sa hovorí: trpezlivosť ruže 

prináša, a tak to aj platí. Keď sa po-

časie ustáli a loďky dostanú povolenie 

TURIZMUS

„Vidieť naživo tulene 
a tisíce kormoránov na 

malých ostrovoch, je zážitok 
nad všetky konce sveta.“ 

Ostrovy 
v Kanáli 
Beagle

Koniec cesty číslo 3

Skalné 
kormorány

Vrch Olivia 
a oproti nej 
Piati bratia
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nazvyš – takých 10 000 dolárov, pri 

zvýhodnených cenách za 3 000).

Ak budete mať teda raz chuť ísť až 

na kraj sveta, určite si naň vyhraďte 

viac času a zoberte si teplé oble-

čenie! No a keď tam už budete, 

pozdravte odo mňa Oliviu a jej piatich 

bratov!

kormoránov na malých ostrovoch, 

v lone krásnej a nedotknutej prírody, 

je zážitok nad všetky konce sveta. 

A keď potom uvidíte ten maják, ktorý 

pri západe slnka začne blikať, snáď 

nejedna romantická duša zaslzí. 

Dovolia vám pobehať si po ostrovoch 

a sprievodcovia vám popíšu život 

„nomádov morí“ yamanov pria-

mo tam, kde žili. Po západe slnka 

sa loďka bude pomaly vracať do 

vysvieteného prístavu v Ushuaii, nad 

ktorým budete vidieť obrysy Olivie. 

Za vami bude blikať maják na konci 

sveta, tvár budete mať bez mimiky 

a vyštípanú od chladu, v žalúdku vás 

bude hriať kávový likér od kapitána 

loďky. V diali zanecháte ticho prírody 

a mierne si budete trieskať hlavu 

o zábradlie, že ste si nenaplánovali 

cestu do Ohňnovej zeme na dlhšie. 

Však sa tu dá ešte lyžovať na Cerro 

Castor, pozrieť si bývalú trestaneckú 

kolóniu, ktorú volali Sibírom Južnej 

Ameriky, potrekovať ešte iné okolité 

ľadovce a prejsť až do Čile, navští-

viť ranče, ísť pozorovať tučniaky, 

vybaviť si niekoľko-dňové exploračné 

expedície a prípadne zaskočiť do 

Antarktídy (ak by teda bolo peňazí 

TURIZMUS

G

Vrak lode 
v prístave 
v Ushuaii

Tulene 
a kormorány
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SLUŽBY

ceste o šírke asi 3 metre. Nad nami len skaly a pod nami 

roklina. Trošku som sa obával zručností nášho šoféra, ale 

zvládol to až k rieke na jednotku. Ďalší šok som zažil, keď 

sme  vyložili všetky veci a kemp nikde. Zrazu na nás kričal 

miestny chalanisko  Miky, aby sme išli za ním, aj so všetký-

mi vecami. Ocitli sme sa na brehu rieky, kde bol pripravený  

raftový čln. Miky povedal : “davaj, davaj všetko do lode!“. Ja 

si pomyslím : “A to čo? Už ideme raftovať bez výstroje, so 

všetkými  osobnými vecami!?“ Miky : „Nie, nie musíme sa 

preplaviť cez rieku do nášho kempu.“ Po prejazde riekou  

so všetkými vecami, sa po desiatkach metrov pred nami 

zjavil nádherne upravený kemp. 

Veľká murovaná chata, kryté ohnisko so stolmi, pekným 

sedením a naše vytúžené chatky. Chatky boli krásne 

pripravené, čisté už si tam len ľahnúť. Po vybalení nasledo-

vala večera. Pekne sme si posadali za dlhý stôl, ku ktorému 

prišiel Miky a spýtal sa nás: „Čo budete piť?“ Zrazu bol stôl 

plný rôznych balkánskych špecialít, ktoré navarila Mikiho 

teta. Po výdatnej večeri nasledovalo ešte pár domácich 

slivovičiek a šup do postele, nech je tu už ráno a nech sme 

už na vode. Zobudili sme sa do krásneho slnečného rána. 

Dal som si príjemnú teplú sprchu, ale nešlo mi do hlavy, ako 

je to možné, že majú toľko teplej vody, keď nemajú ani elek-

triku. Pozerám, a za sprchami bol 100 litrový plechový sud 

pod ktorým horel oheň a zohrieval vodu. Hovorím si: “Šikul-

kovia.“ Aj  raňajky boli úžasné. Jedla bola taká kopa, že sme 

Prespali sme na brehu rieky a tešili sa plní očakávania na 

ráno, kedy vyrazíme na vodu. Po raňajkách sme vyrazili 

na štart, odkiaľ sme mali splavovať. Na mieste nám naši 

inštruktori rozdali výstroje a  dostali sme základné pokyny. 

A už je to tu! Po krátkej inštruktáži na brehu sme splavovali 

našu prvú rieku! Rieka nebola náročná, ale  bola prekrásna. 

Voda čistučká, priezračná, rýchle zákruty a nejaké tie vlnky. 

Ako stvorená na rozpádlovanie  a  zohriatie posádky. Asi 

v polovičke bol úsek  nesplavný a nebezpečný, tak sme 

na pokyn inštruktora  vystúpili z lodí a radšej sme tento 

nesplavný úsek prešli pešo  jaskyňou, v ktorej bola len čisto 

čierna tma. Našťastie  niekto vybral malú čelovku, ktorou 

sme si svietili. Bolo to veľmi zaujímavé, až hrôzostrašné, 

keď mi z času na čas niečo brnklo po nose. Po prechode 

jaskyne sme nastúpili do raftov a pokračovali v raftingu až 

do cieľa, kde nás už čakal náš mikrobus. 

Prezlečenie a zbalenie bolo rýchle a už sme mierili za 

ďalšou riekou Tarou. Počas cesty sme sa ešte zastavili 

v historickom meste Mostar, ktoré bolo počas občianskej 

vojny kompletne rozbombardované a zničené. Mestečko, je  

už ale komplet  zrekonštruované a plné malých kaviarni-

čiek, butikov a obchodíkov so suvenírmi, ktoré im  zostali 

ešte z obdobia nedávnej vojny. Po prehliadke mesta sme 

sa vybrali na cestu k rieke Tara, na ktorej strávime dva dni 

v najväčšom kaňone strednej Európy. Príchod bol veľmi 

zaujímavý. Našim mikrobusom sme išli po nespevnenej 

ako ho ešte 
nepoznáte

Naša raftová posádka sa skladala zo 4 chalanov, 2 dievčat 
a troch inštruktorov. V ranných hodinách sme sa  stretli na 
parkovisku pred jedným zo supermarketov v Bratislave a na-
kladali sme množstvo tašiek, batožiny,  minerálok, výstroja , až 
som si v jednom okamihu myslel, že sa to nemôže zmestiť do 
mikrobusu. Naším cestovaním cez Maďarsko a Chorvátsko sa 
dostávame po desiatich hodinách cesty autom zo Slovenska na 
vytúženú prvú rieku Cetinu, na ktorej začína náš raftový „TRIP“.

Balkán,

Naša raftová posádka sa skladala zo 4 chalanov, 2 dievčat 
a troch inštruktorov. V ranných hodinách sme sa  stretli na 
parkovisku pred jedným zo supermarketov v Bratislave a na-
kladali sme množstvo tašiek, batožiny,  minerálok, výstroja , až 
som si v jednom okamihu myslel, že sa to nemôže zmestiť do 
mikrobusu. Naším cestovaním cez Maďarsko a Chorvátsko sa 
dostávame po desiatich hodinách cesty autom zo Slovenska na 
vytúženú prvú rieku Cetinu, na ktorej začína náš raftový „TRIP“.

Pripravil: Rastislav Sukaný
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vysvetľovať odkiaľ  a ako je najlepšie skákať. Tak sme si 

vypočuli jeho rady, názory a schuti sme si zaskákali. Nakoni-

ec som sa vrátil ešte dva krát, aby som tie skoky zdokonalil. 

Cestou, alebo lepšie povedané „necestou“ do kempu som 

všetkým s hrdosťou vysvetľoval, ako som si krásne narazil 

o hladinu vody svoju zadnú časť tela. 

Po večernej párty a raňajkách sme sa vydali na cestu za 

ďalšou riekou - Neretvou. Počas cesty sme sa ešte zastavili 

v Sarajeve kde sme si podľa Kuba všetci povinne museli dať 

miestnu špecialitu „BUREK“. Bolo to mleté mäso, syr a neja-

ké ingrediencie v lístkovom cestíčku. Bolo to chutné a určite 

museli už Mikiho poprosiť, nech to dá zatiaľ na vedľajší 

stôl. Po raňajkách nás to už všetkých ťahalo k vode. Naši 

chalani pripravili lode a asi o desiatej sme sa nalodili. Tak 

toto už bola iná káva! Rieka  tiekla ako riava, krútila sa, 

besnila, pokojnejšie úseky  sa striedali  s búrlivými. Voda 

narážala do skál a striekala až do dvoch metrov .Všetci 

sme sa zapreli do pádiel a pádlovali na povely kormidelní-

ka. Bezpečne sme prechádzali perejami, občas zmáčaní, 

ale šťastní a vyburcovaní adrenalínom. Bolo očividné, že 

inštruktori dobre ovládajú svoje remeslo. Sedel som vzadu 

a všetko som perfektne videl. Niektoré tie vlny ma až 

celého preliali. No proste paráda. Na to aké boli veľké tieto 

vlny som nemal vôbec pocit nejakého nebezpečia, alebo 

ohrozenia. Asi po štvorhodinovom raftingu sme skončili na 

hraniciach medzi Bosnou a Hercegovinou a Montenegrom, 

kde na jednej strane rieky bola colná kontrola jednej krajiny 

a na druhej strane colná kontrola druhej krajiny. Most, ktorý 

tieto krajiny delil, bol asi 20m vysoký a náš inštruktor Mirec 

sa ma pýta či si skočím? A ja som bez váhania odpovedal 

„ keď skočíš ty, skočím aj ja“. Vybehli sme po brehu na 

most a keď  som už stál na hrane mosta, videl som ako sa 

ku nám blíži colník z blízkej budovy a niečo na nás máva 

a kričí. Otočil som sa na inštruktora a hovorím : „skočíme 

a ujdeme mu, alebo  počkáme čo chce?“ Tak sme sa 

rozhodli počkať. V tom k nám pristúpil colník a začal nám 

ktorú  púšťali susedia  z auta, kempujúci hneď vedľa nás 

a baviaci sa až do rána. Po prebdenej noci stojím pri brehu 

rieky a inštruktor  Rasťo na mňa kričí  „sadaj, sadaj, ideme!“  

Ďalšia úžasná riečka, krásna príroda, čistá voda. Po menej 

náročnej časti sa ocitáme aj s safety kajakom v nádhernom 

kaňone, ktorý mal do šírky asi 6 metrov a do výšky asi 40m. 

No proste nádhera! Na tejto rieke bolo pár ťažších úsekov, 

ale po super pokynoch nášho inštruktora Rasťa, sme všetko 

bez problémov zvládli. Navyše pred nami stále jazdili dva 

safety kajaky, ktoré boli pripravené v akejkoľvek situácii  

zachrániť stratené pádlo alebo aj vyloviť niekoho z divokej 

vody. Po raftingu sme sa vrátili do kempu, kde na nás už 

čakali grilované pstruhy s oblohou a pečenými zemiakmi. 

Tak sme si dali ryby a  nejakých pár domácich pív a do stanu 

som si líhal úplne vyčerpaný a zničený po ďalšom dni plnom 

zážitkov. Ešte som počul, ako sa chalani bavia s inštruktormi,  

čo sa im všeličo stalo už na vode a ako sú všemožne školení 

nás to nesklamalo. Pozreli sme si ešte pomník a miesto, 

kde zavraždili princa  Ferdinanda, kvôli čomu neskôr vznikla  

prvá svetová vojna a pokračovali sme ďalej. Podvečer sme 

prišli do „kempu“ na Boračko jezero . Pýtal som sa Kuba 

„kde sú sprchy?“. Kubo sa začal strašne smiať a ukázal 

rukou na železnú rúrku, čo trčala v strede kempu zo zeme.  

Tam je sprcha. Povedal som  si „no super a čo teraz!?“ Tak 

som si dal plavky a vybral som sa k jazeru, ktoré je počas 

letnej sezóny masívne navštevované domácimi. Voda bola 

úžasná, čistučká, teplota akurát mojich 18° C, tak som 

si krásne zaplával a hneď som sa lepšie cítil. Po kúpačke 

nás chalani zobrali do miestnej reštaurácie, kde som si po 

odporúčaní od Kuba dal klasickú balkánsku zalievanú kávu 

v železnej „džezve“. Hneď sme sa dohodli s majiteľom, že 

zajtra po rafte si dáme čerstvo nachytané pstruhy, ktoré 

nám pripravia na miestny balkánsky spôsob. 

Po večeri strávenej pri ohni prišla noc pri miestnej hudbe, 

SLUŽBY
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presne treba skákať, aby sa prinajlepšom nestalo to čo mne, 

alebo aby sa niekto nezranil. Prvý skákal inštruktor Kubo, 

ktorý nám to predviedol. Potom chalani pozhadzovali z vo-

dopádu raftové člny a za nimi sme postupne zoskakovali my. 

Poviem vám, to bol adrenalín skákať do spenenej hučiacej 

vody! Po odskákaní posledného z nás, sme všetci nastúpili 

do lodí a ide sa raftovať. Po nasadnutí nás safety kajakár 

inštruuje, kadiaľ  presne máme ísť a v tom -  šúúúp  5met-

rový vodopád, ktorý sme skočili s raftom! Váááuuu, paráda! 

Ďalej sme pokračovali po prekrásne čistej a perejnatej vode, 

kde sme splavili ešte pár menších vodopádikov, ale na ten 

prvý sa to už nechytalo. Postupne sa voda upokojila a zvyšné 

kilometre to už bola menšia voda s občasnými vlnkami. 

Po doraftovaní nás ešte inštruktori pozvali do miestnej koliby 

na pečené jahňa, ktoré grilovali pred nami na uhlíkoch a po-

tom nás čakal presun späť na Slovensko. Tento raftový „trip“ 

vo mne zanechal veľa neskutočných spomienok a zážitkov 

na ktoré veľmi rád spomínam!! 

Už teraz viem a teším sa, že ďalšiu sezónu nám chalani 

z vodáckej cestovnej kancelárie RAFTOvanie s.r.o. odporučia 

novú destináciu, kde zažijeme opäť niečo nové a zaujímavé.

rôznymi skúškami a kurzami, aby vedeli rýchlo a pohotovo 

riešiť rôzne krízové situácie, ktoré môžu vzniknúť na vode. 

Nie je nič krajšie ako si ráno uvariť čerstvú kávičku na 

ohnisku a vychutnávať si ju s rannými lúčmi pri nádhernom 

jazere. Ale vychutnával som si to len pár minút, pokiaľ  ku 

mne nepribehol inštruktor Mirec a nezačal ma popoháňať, 

aby som sa ja a ostatní spachtoši pobalili, aby sme mohli 

pokračovať v ceste. 

Z Boračko „jezera“ sme sa presunuli na hranicu Chorvátska 

a Bosny a Hercegoviny, k rieke Una. Štart raftingu začína 

nádherným vodopádom v dedinke Štrbačky Buk, ktorá bola 

v roku 1993 kompletne  zrovnaná so zemou a všetci jej oby-

vatelia boli popravení  partizánmi. Na brehu rieky sme sa ob-

liekli do vodáckej výstroje a šup na vodu. Asi po 50 metroch 

sme sa dostali na hranu vodopádu kde bolo na niektorých 

miestach asi 10centimetrov vody a Mirec nám hovorí: “Kto 

si chce skočiť, nech tu zostane. Ostatní  po brehu prejdú 

dole pod vodopád“. Samozrejme, keď som už skočil most 

na TARE a zadok už nebolel, tak túto lahôdku si nenechám 

ujsť. Polovica  išla pešo dole pod vodopád a my hore sme 

čakali, čo sa bude diať. Najprv sme boli poučení,  ako a kam G

SLUŽBY
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TURIZMUS
Text: Mgr. Oliver Solga, foto: Mgr. Oliver Solga, archív mesta (1)

Mestečko, ktoré 
stojí za to navštíviť

Tisíce slovenských turistov každoročne v letnom 

období navštevujú sever Talianska, najmä známe 

prímorské letoviská, akými sú Jesolo, Bibione 

a Lignano. Už menej  z nich však vie, že v tomto 

kraji medzi Terstom a Benátkami sa nachádza 

aj množstvo malých mestečiek, ktoré ponúkajú 

okrem možnosti dovolenkového oddychu na mor-

ských plážach, aj množstvo  historických pamia-

tok, umeleckého vyžitia a prírodných krás.

Caorle

miesto je cieľom každoročného stret-

nutia sochárov z celého sveta, ktorí tvr-

dému kameňu vdychujú život v podobe 

umeleckých diel. Výsledkom sympózia 

„Živá skala“ je okolo stovky sôch a re-

liéfov, ktoré sa vinú ako koráliky na niti 

zo spenených morských vĺn.  Sú nielen 

vďačnou turistickou atrakciou, ale aj 

galériou pod holým nebom. Pozorný di-

vák si môže vybrať medzi geometrickou 

abstrakciou, mytologickými námetmi 

alebo  inšpiráciami prírodou. Každá 

skala je tak originálnym umeleckým 

dielom, osadeným na pomedzí zeme, 

mora a azúrovo modrej oblohy.

Je ešte množstvo iných dôvodov, prečo 

Caorle navštíviť. Nájdete tu v kocke 

všetko, čo Taliansko ponúka, teda more, 

umenie, prírodu i skvelú kuchyňu. 

A, samozrejme, nesmieme zabudnúť 

ani na dobré víno.

Jedným z takýchto miest je aj Caorle,  

pôvodne rybársky prístav, založený 

okolo roku 40 pred Kr. Hlavnému 

námestiu dominuje románska Bazilika 

San Stefano so štyridsaťosem met-

rovou naklonenou kampanilou. Dóm 

a veža  boli postavené už v roku 1038. 

V susedstve je miestne múzeum so 

vzácnym relikviárom, ktoré ukrýva leb-

ku Sv. Štefana a Relikviárom najdrahšej  

krvi, obsahujúcim údajne hlinu, po 

ktorej kráčal krvácajúci Ježiš Kris-

tus. V kostole i v múzeu je množstvo 

maliarskych i sochárskych diel, ktoré 

svojou umeleckou kvalitou prevyšujú 

regionálnu úroveň.  Duchovný a poli-

tický význam Caorle je podčiarknutý  aj 

skutočnosťou, že bolo viac ako osem 

storočí sídlom biskupstva. 

Na pobreží sa nachádza pútnicky kostol 

Panny Márie od Anjelov s vežou, ktorá 

je zároveň aj majákom. Ku kostolu sa 

viaže dávny príbeh o tom, ako v období 

nájazdov Janovčanov sa nad Caorle, 

nad miestom, kde dnes stojí kostol, 

zjavila Panna Mária, ktorá svojim 

plášťom zahalila celý kraj do hustej 

hmly a lode okupantov stroskotali na 

skalách. Tu symbolicky končí mestské 

osídlenie a začína piesková pláž, ktorá 

má celkovú dĺžku osemnásť kilometrov. 

Jej súčasťou je aj známe letovisko 

Porto San Margherita, s veľkou marinou 

- prístavom plachetníc a jácht.

Caorle vás však uchváti aj svojimi ma-

lebnými uličkami, starými jednoposcho-

dovými domami rybárov, ktoré hýria 

pestrofarebnou výzdobou, množstvom 

kaviarní a reštaurácii, ale i prístavom, 

odkiaľ sa dajú podnikať výlety loďou 

do benátskej lagúny. Nájdete tu typické 

domy „casoni“, postavené z trstiny, kto-

ré učarovali napríklad aj takým ľuďom, 

ako bol spisovateľ Ernest Hemingway. 

Bohatá fauna a fl óra lagúny potešia oči 

i srdce každého milovníka prírody.

Od kostola na pobreží  smerom do 

mesta je dlhá promenáda lemovaná od 

mora obrovskými kameňmi. Práve toto 

Caorle

G
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nezabránil, jeho dobrá kondícia mu 

to stále dovoľuje. Gratulanti si však 

vodu s teplotou 2 stupne nenechali 

ujsť a zopár minútsi ju vychutnali. 

Pre nás „teplomilných“ by tých zo-

pár minút bolo nekonečných. Jeden 

až štyri stupne sú najvyšší stupeň 

záťaže pri otužovaní na ľudské telo 

pri pobyte vo vode nad 5 minút. 

Jubilant však v deň 

svojich narodenín 

do studenej vody 

nevstúpil. Nedávno 

absolvoval operá-

ciu oka a musí sa 

vyhýbať znečis-

tenej vode. Inak 

by mu v tom nikto 

Pred tým, ako do vody vstúpili, si 

však nezabudli zaspievať hymnu 

otužilcov: My sa zimy nebojíme, 

nemáme z nej strach, s odvahou si 

zaplávame v ľadových vodách, no 

tak plávaj, plávaj, pokojne dýchaj, 

len sa nevzdávaj... Hymnu zložil 

operný spevák Martin Babjak, 

ktorého pravidelne môžete stretnúť 

na zraze otužilcov v Piešťanoch. 

Po tomto, pre mnohých neľud-

skom výkone v studených 

vodách Váhu, nasledovala 

spoločná fotka a teplý čaj 

už v priestoroch reštaurá-

cie hotela Magnólia.

Toto pravidelné narode-

ninové stretnutie sa volá 

„Kevanova stovka“. Karol 

Kevan to vysvetľuje tak, že 

sa chce dožiť sto rokov a napísať 

knihu o tom, ako to dosiahol. S otu-

žovaním začal ako 40 ročný a že 

otužovanie má naozaj blahodarný 

vplyv na ľudský organizmus, vidíme 

práve na tomto elánom sršiacom 

pánovi.  

Pánovi Kevanovi držíme palce do 

ďalšieho otužovania a pripájame 

sa ku gratulantom!

G

Pripravila: PhDr. Zuzana Drahovská, foto: Anton Riha

KEVANOVA „STOVKA“ 
PRED HOTELOM MAGNÓLIA
Najstarší slovenský otužilec 
Karol Kevan oslávil svoje 
87. narodeniny stretnutím 
otužilcov na nábreží Váhu.

V nedeľu 13. 

februára sa stret-

la skupina otu-

žilcov na nábreží 

Váhu v Piešťanoch pred hotelom Magnólia. 

Tak ako každý rok, prišli osláviť narodeniny 

svojho veľkého vzoru a priateľa, nielen otužil-

ca, ale aj vyznávača zdravého životného štýlu, 

Karola Kevana. Pod pojmom oslava sa práve 

u otužilcov rozumie pokoriť chladné vody. 

V Piešťanoch sa otužil-

ci z celého Slovenska 

pravidelne stretávajú 

na Štefana. Úlohou 

otužilcov je preplá-

vať 300-metrovú trať 

medzi brehmi mestskej 

a kúpeľnej časti. Kaž-

doročne veľké množ-

stvo divákov vytvára 

jedinečnú atmosféru. 

V Piešťanoch dokonca 

dvakrát za sebou utvo-

rili slovenský rekord 

v počte otužilcov na 

jednom stretnutí, a to 

pri teplote vody 0,5 - 

1,5 stupňa Celzia.G

Diváci pred hotelom Magnólia

Spievanie hymny otužilcov

Tí najotužilejší 
otužilci
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Aj takto by sme si mohli zanôtiť 

v tento zimný čas, kedy sú fa-

šiangy a s nimi veselosť a radosť, 

ktorou si spríjemňujeme zimné 

večery.

Fašiangy, ako pôvodne pohan-

ská slávnosť zasvätená bôžikovi 

vína a nestriedmosti Bakchovi, 

sú v tomto zimnom čase v plnom 

prúde. Čas od Troch kráľov po 

začiatok cirkevného pôstu (Po-

polcovej stredy), má svoje 

neopísateľné čaro. Na chvíľu 

máme možnosť zabudnúť na 

svoje každodenné starosti, 

môžeme sa „nahodiť“ do 

pekných šiat a zapojiť sa do 

víru plesov, zábav, vychut-

nať si „štipku“ noblesy 

a vznešenosti. A prečo sa 

k tejto všeobecnej veselosti 

nepridať ? To si povedali aj 

študenti Súkromnej hote-

lovej akadémie GASMO na 

Žehrianskej ul. v Bratislave 

a pod vedením svojich peda-

gógov sa rozhodli pripraviť 

a zrealizovať akciu, na ktorej 

si mohli prakticky vyskúšať 

svoje teoretické vedomosti 

z odborných predmetov. 

A tak sa 11.februára 2011 

v kongresovej sále hotela Ta-

Pripravila: Dagmar Olgyajová, foto: Peter Gaman

Fašiangové stretnutie 
Súkromnej hotelovej akadémie

„Fašiangy, Turíce, veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.“

GASMOGASMO
Nechýbala ani 
ľudová zábava...

Ples ofi ciálne 
otvoril riaditeľ školy 

PhDr. O. Mrkývka 
svojim príhovorom

Výtvory 
študentov

Pozvaní hostia zaplnili do posledného 
miesta priestory hotela TATRA
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tra v Bratislave stretli pedagógovia, 

rodičia, ale aj ostatní pozvaní hostia 

na fašiangovom plese. Najskôr si 

študenti zvolili manažérsky tím, 

rozdelili si úlohy a pod vedením 

svojich pedagógov Ing. Jany 

Ptačinovej, Bc. Ľubice Hornej 

a Mgr. Dagmar Olgyajovej začali 

s prípravami. Zo začiatku mali 

študenti pocit, že túto spoločenskú 

akciu hravo zvládnu. Ako sa však 

približoval termín fašiangového 

stretnutia zistili, že je veľa malič-

kostí, ktoré ešte treba  doriešiť, či 

vybaviť. Hlavná manažérka z radov 

študentov, Beáta Jerigová si  spolu 

s ostatnými manažérmi vyskúšali, 

ako budú schopní zaradiť sa, po 

skončení školy,  do kolotoča pra-

covných povinností. 

Samozrejme, fašiangový ples, 

ako jedna z foriem ofi ciálneho 

spoločenského styku, sa zrealizo-

val presne podľa toho, ako si to 

študenti naplánovali. „Fašiangové 

časy, keď jedni pijú, druhí jedia za 

stolom klobásy“, mala na starosti 

manažérka pre kuchyňu Miroslava 

Pintešová so spolupracovníkmi, 

obsluhu hostí zabezpeči-

la  Emma Valigurská so 

svojim tímom a účtovnú 

agendu sledovala Zuzana 

Panková s PR manažérom 

Stanislavom Cigánekom. 

Stoly boli plné chutných 

jedál, ktoré nesklamali ani 

vychýrených gurmánov. 

Radosť z pohybu a  vese-

losť zabezpečila vynika-

júca  hudba a celkovú 

atmosféru dopĺňal pro-

gram v podaní študentky 

cirkevného konzervatória 

Zuzany Onderišinovej 

za klavírneho sprievodu 

Martiny Kondrádovej. Mi-

lovníkov ľudového umenia 

potešil ľúbivými melódiami 

a  tancom  súbor Vajno-

ráčik a bodku za progra-

mom urobila čačou Csilla 

Bugárová.

Fašiangový ples splnil 

aj najnáročnejšie oča-

kávania hostí. Prispeli 

k tomu nielen študenti 

a ich pedagógovia, ale aj 

GAbsolventi praktickej skúšky s profesorským zborom

Program 
dopĺňala 
tanečníčka 

vedenie hotela Tatra, sponzori a aj 

rodičia, ktorí  prípravu fašiangového 

stretnutia prežívali spolu so svojimi 

ratolesťami. Všetkým srdečne 

ďakujeme.  

A čo by sme si mohli na záver 

z fašiangových tradícií preniesť do 

dnešnej doby? „Dobro a svornosť 

nielen v rodinnom kruhu, ale tiež 

v celej spoločnosti!“ A keď sa rok 

s rokom zomknú, priaznivci Fašian-

gového plesu Súkromnej Hotelovej 

akadémie GASMO sa stretnú opäť.

EVENTY
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dom prípade sa svojej úlohy zhostil 

nanajvýš dôstojne.

Program pre vyše 200 pozvaných 

hostí odštartovala svojím spevom 

Helga Koválovská, speváčka a hereč-

ka známa z muzikálov Hair, Dracula či 

Mníšky a taktiež príležitostná mode-

rátorka. Jej výber opäť nebol náhod-

ný. Okrem hudobného nadania je totiž 

aj výbornou jazdkyňou a 3-násobnou 

majsterkou Československa a Slo-

venska v akrobatickej jazde na koni. 

Miesto po pani Koválovskej prevzali 

na parkete v kongresovej sále Hotela 

Známy bratislavský 4-hviezdičkoý 

hotel hostil v sobotu 12. februára 

2011 výročný galavečer Slovenskej 

jazdeckej federácie. Podnázov podu-

jatia bol: Ocenenie najlepších jazdcov 

a koní roka 2010. Ofi ciálny program 

začal o 19tej hodine a sprevádzal nás 

ním známy redaktor Janko Tribula. 

Obľúbený redaktor najsledovanejšej 

slovenskej televízie má ku koňom 

a jazdectvu vysoko pozitívny vzťah. 

Je o ňom všeobecne známe, že je 

milovníkom koní a sám sa aj aktívne 

jazdeniu venuje. To zrejme vysvetľuje 

prečo sa stal moderátorom večera on 

a nie napríklad Jan Kraus☺  V kaž-

Tatra mladí tanečníci. Zaujali pestrým 

tanečným program s modernými prv-

kami a prispeli trochou neformálnosti 

v tento slávnostný večer. Ja osobne 

som toto číslo veľmi privítal. 

Dosť bolo kultúry. Prejdime k hlav-

nému bodu večera - odovzdávaniu 

cien.  Pre ocenených v jednotlivých 

kategóriách boli pripravené diplomy 

a blišťavé zlaté poháre. Normálne 

som aj na chvíľku začal uvažovať, že 

sa začnem venovať jazdectvu. Ako 

som tak videl zlatý pohár so zlatými 

ušami po oboch stranách a elegant-

ným dreveným podstavcom, hneď 

som si rozmýšľal, kde v izbe by som 

si ho uložil. No k tomu mi chýba 

jedna maličkosť – dostať sa medzi 

najlepších jazdcov Slovenska. 

S pomedzi ocenených som spoznal 

iba jedného. Pána Radovana Šilla. 

Poznám ho z pretekov v Areáli zdra-

via Rozálka v Pezinku. A nehovorte 

mi, že ste tam ešte neboli. Pán Šillo 

je jedným z našich najúspešnej-

ších jazdcov a poradilo sa mu vlani 

presadiť aj na medzinárodnej scéne. 

Na Svetových jazdeckých hrách 

2010 v americkom Kentucky, ktoré 

sú považované za majstrovstvá sveta 

a konajú sa v štvorročných interva-

loch, sa kvalifi koval ako slovenský 

parkúrový reprezentant a skončil 

v prvej stovke na svete 

Medzi prítomnými nesmeli chýbať 

ani riaditeľ hotela Tatra Bratislava, 

pán Ivan Banič, predseda SJF Andrej 

Glatz, či predseda predstavenstva IRI 

AGROFOREST a.s., ktorá je prevádz-

kovateľom slovenského najmodernej-

šieho stánku AZ Rozálka v Pezinku, 

pán Marek Vittek.

EVENTY

SJF – niektorí ani netušia čo si majú pod touto skratkou 

predstaviť. A priznám sa, keby som nebol 12. februára 

v hoteli Tatra, tak žijem v tom, že je to Slovenský jaz-

zový festival alebo čokoľvek iné s jachtingom, fujarami 

a pod. Zasvätení však vedia, že ide o Slovenskú jazdec-

kú federáciu.

Galavecer SJF 2011
v bratislavskej TATRE

Na evente nemohol 
chýbať ani M. Horný (vľavo) 
– riaditeľ Národného 
žrebčína Topoľčianky

M. Noskovičová, 
najúspešnejšia 
parkúrová jazdkyňa 
spomedzi žien 
za rok 2010 
spovedaná 
telvíziou.

Juniorovi roka 
2010 v parkúro-

vom jazdení 
N. Folkmerovi 
(vpravo) ako 

prvý pogratulo-
val k úspechu 

jeho brat Martin, 
ktorý tiež patrí 

k reprezentačnej 
špičke SR.

J. Tribula (vľavo), 
R. Šillo

V foyae hotela Tatra 
panovala uvoľnená 

atmosféra.

ˇ

Pripravil: Timotej Galád, foto: Milina Strihovská, Peter Gaman

G
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Vám ponúkne jeho chuťovú výzvu, či 

variáciu, ktorou je úžasne dochutená 

červená cvikla s jabĺčkom a klasická 

žemľová knedľa. Mňam, budete sa 

oblizovať a Vaša chuťová stupnica sa 

opäť posunula. Šéfkuchár Kovarský 

je hrdý na naše špeciality a ja s ním 

totálne súhlasím. Používa naše 

slovenské huby, čerstvú zeleninku, 

kapustu, či iné veci, ktoré jeho 

kuchyňu ešte pozdvihnú. Ak by ste 

si chceli dať napr. jeho Signature 

kapustnicu, miesto smotánky Vám 

ponúkne chutný jogurt. Jeho heslo 

– „menej kalórií, znamená viacej 

chuti“, je mi sympatické, tak ako aj 

jeho myslenie.

Ale poďme na ryby, rybky, rybič-

ky. Božský zubáč (chovná Stanica 

Liptovská Mara), či úžasný pstruh 

Martin sa medzičasom dostal do 

reštaurácie Signature, patriacu nad-

národnej sieti  spoločnosti ACCOR, 

presnejšie reštaurácia hotela Mercu-

re v Bratislave. Reštaurácia má 130 

miest a zároveň poskytuje catering 

rôznym eventom. Martin je vyťažený 

od raňajok až do večere každý deň. 

Ale určite neoľutujete. Jeho výtvory 

a chuťové variácie sa, div sa svete, 

konečne odvíjajú od slovenskej 

kuchyne. Samozrejme, že ponúka 

medzinárodné špécie, ale ak si dáte 

jeho tradičnú voňavú a mäkučkú 

kačku, nehľadajte k nej napríklad 

tradičnú červenú kapustičku. Maťo 

Pripravil: Justin Topolský
Foto: Desana Dudášová Moje prvé stretnutie so 

šéfkuchárom reštaurácie 

SIGNATURE, Martinom Kovarským, 

bolo spontánne a vlastne bolo 

akousi pozvánkou na jeho dnes 

už uznávanú kuchyňu, ktorou 

mi chcel dokázať, že fakt  

„umí“. Jeho kamarátka, známa 

fotografka Desanka Dudášová, 

iniciovala náš meeting a po 

ochutnávke jeho vynikajúceho 

kuriatka sa medzi nami zrodila 

spolupráca, o ktorej môžem 

povedať zatiaľ len to naj.

SIGNATURE
Reštaurácia

GASTRO

Hotel Mercure  
v Bratislave 

na Žabotovej ulici
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lády a depresiu tejto zimy nadobro 

zažehnáte. Nezabudnite ani na výber 

úžasných slovenských vín- hneď 

pochopíte, že patríme do Európskej 

únie aj kulinársky. 

Apropo  Martin je aktívny v EU – sú-

ťaži (slovenskej) s názvom SLOVAKIA 

SKILLS, z ktorej sa postupuje do 

EU – SKILLS. Je to súťaž mladých 

cukrárov a kuchárov, na ktorej s ním 

spolupracuje moja  maličkosť. Tento 

rok sme robili fi nále na Danubius 

Gastro v januári. Veľmi úspešne.

A záver? Oslávte chute s Martinom 

Kovarským v hoteli MERCURE – 

REŠTAURÁCII SIGNATURU.

Váš Justin Topolský

sú nielen zárukou čerstvosti, ale 

dominuje v nich nová chuť prívarku, 

ktorým je šošovicový šalátik 

nateplo. Vidím, že sa už oblizuje-

te, len ešte počkajte na bravčovú 

panenku confi t, na pečenej cibuľke 

s redukciou slovenského vína zo 

Strekovskej oblasti. Kvalita a jedno-

duchosť , plus nápaditosť t. j. Martin 

Kovarský. Máte chuť na Signature 

dezert? Tak neváhajte a vyberte si 

napr. šúľance s vlašskými orech-

mi, alebo lievance.  A môj favorit? 

Tvarohový koláčik, v ktorom je okrem 

tvarohu aj syr Lučina, šľahané bielka, 

ktoré zaručia jeho jemnosť. Podá-

vaný je s hustým malinovým pyré. 

Hotový skvost!

Okrem toho ochutnajte ich ručne 

robené pralinky z belgickej čoko-

GASTRO

Tak nech 

Vám chutí 

    svet!

G
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G: Aké športy sú pre Vás tie 
srdcové?
Atletika, z ktorej sa postupne vyvinuli 

všetky ostatné športové odvetvia patrí 

medzi moje srdcovky. Postupne k nim 

pribudol futbal, klasické lyžovanie, vo-

lejbal a tenis, ktorým som sa komen-

tátorsky najviac venoval.

G: Máte nejaký najkrajší špor-
tový zážitok – aký?
Zážitkov bolo veľa, ale ak by som mal 

vybrať tie „naj“ asi by to boli v histórii 

prvé MS v atletike v Helsinkách, kde 

bola československá atletika veľmi 

úspešná.

G: Môžete spomenúť niektoré 
športové hviezdy, s ktorými 
ste sa na MS či OH rozprávali, 
ak áno, tak ako na Vás zapô-
sobili?
Najviac na mňa zapôsobil trojnásobný 

olympijsky víťaz v trojsku Viktor Sane-

jev, o ktorom som robil aj dokumen-

G: V súčasnosti pracujete 
v spravodajskej televízii TA3 
už desať rokov. V ktorých mé-
diách ste začali svoju kariéru?
Po skončení FTVŠ-UK som najskôr 

ukončil telesnú výchovu a zemepis 

na Gymnáziu a popri tom som už 

externe pracoval v športovej redakcii 

ČST v Bratislave, kde som nastúpil 

do interného stavu 1. 2.1972. Tam 

som sa zdržal do leta 1995. Spolu 

s viacerými násilne prepustenými 

kolegami som dal sám výpoveď. 

Všetci sme odišli do prvej súkromnej 

televízie na Slovensku VTV, kde sme 

založili športovú redakciu, v ktorej 

som sa neskôr stal šéfredaktorom. 

Po zániku VTV som založil športovú 

redakciu aj v prvej spravodajskej 

televízii na Slovensku – TA3 a stal 

som jej prvým vedúcim.

G: Ako dlho moderujete 
šport?
Keď to všetko zrátam, tak športové 

spravodajstvo moderujem štyri de-

saťročia. V dĺžke tejto profesie som na 

Slovensku rekordérom. Už ako stre-

doškolák som sa túžil stať športovým 

komentátorom, čo sa mi aj podarilo.

G: Aký bol Váš prvý priamy 
prenos?
Prvý priamy prenos som absolvoval 

v júni  1973 z medzinárodných atle-

tických pretekov Zlatá tretra Európy 

v Ostrave – Vítkoviciach.

G: Športujete ešte občas? 
A ak, tak nechceli by ste si za-
hrať v Mufuze ako Váš kolega 
Mário Porubec?
Kedysi som aktívne športoval. Najviac 

futbal za dorast a juniorov Slovana. 

Na vojenčine v ČH Bratislava som sa 

však vážne zranil. Musel som skončiť 

s aktívnou vrcholovou činnosťou. 

Neskôr sme v televízii mali futbalové 

mužstvo, v ktorom som bol kapitánom. 

Hrávali za nás aj viacerí slávni futba-

listi – Petráš, Buberník, Adamec, Ján 

Zlocha a ďalší. Ročne sme absolvovali 

do 10 zápasov po Slovensku. Podľa 

nášho vzoru založili v Čechách popu-

lárnu Amforu. Až oveľa neskôr vznikla 

Mufuza. Žiaľ, konfrontácia s ňou nie je 

reálna.  Venujem sa už takmer 40 ro-

kov rekreačnému tenisu, takže pohybu 

mám stále dosť. 

G: TA3 prešla v marci kom-
pletnou zmenou, ako to vní-
mate?
Tieto zmeny vnímam veľmi pozitívne, 

nová grafi ka je oveľa dynamickejšia 

a ponúka viac možností. Aj my sa 

snažíme držať trend s moderným vý-

vojom a novými technológiami. Formát 

16:9 umožní našim divákom lepšie si 

vychutnať kvalitu obrazu. A čo je pre 

mňa najdôležitejšie, budeme sa snažiť 

skvalitniť aj športové spravodajstvo 

a priniesť divákom ešte viac informácií 

zo všetkých športových oblastí.

tárny fi lm. Ale nesmiem zabudnúť ani 

na množstvo slovenských a českých 

olympijských medailistov či svetových 

šampiónov s ktorými som robil televíz-

ne rozhovory. 

G: S akými zaujímavými sve-
tovými športovcami ste sa 
stretli?
Na veľa európskych a svetových šam-

pionátoch som sa dostal do kontaktu 

a viacerými top – športovcami, taký 

najzaujímavejší sú napr. Carl Lewis, 

Alberto Juantorena, Marita Kochová.

G: Ktoré svetové šampionáty 
si najviac pamätáte a čo naj-
zaujímavejšie z komentátors-
kej praxe Vám najviac utkvelo 
v pamäti?
Bol som na štyroch svetových šampi-

onátoch vo futbale. Komentoval som 

Maradonu, ale komentoval som aj roz-

lúčkový zápas Pelého, keď oslavoval 

50-te narodeniny. 

Z atletiky spomeniem ešte jeden 

unikát. V roku 1984 som komentoval 

svetový rekord v hode oštepom (104, 

80), ktorý dosiahol v Berlíne Uwe 

Hohn. Potom posunuli ťažisko oštepu, 

takže od vtedy už nikto taký výkon 

nezaznamenal. 

Komentoval som dianie z ôsmych 

olympijských hier – Montreal, Moskva, 

Sarajevo, Calgary, Soul, Albertville, 

Barcelona a Lillehammer. 

G: Blížia sa majstrovstvá 
sveta v ľadovom hokeji, tešíte 
sa už na ne?
Nikdy som nekomentoval hokej, aj 

preto sa teším na MS, ktoré budú na 

Slovensku, a ktoré budeme pozorne 

spravodajsky mapovať vo vysielaní 

TA3. 

G: Aké umiestnenie 
tipujete pre našich hokejistov 
na MS?
Verím, že slovenská reprezentácia 

bude na nich úspešná. 

G: Nahnevali ste niekedy so 
svojimi otázkami nejakého 
športovca?
Keď robím rozhovor so športovcom 

alebo trénerom, nesnažím sa ho vy-

provokovať. Naopak, mám dobrý pocit, 

keď sa mi podarí aj s jeho zásluhou 

viac poodhaliť málo známe zákulisie 

športu.  

G: Pozriete si niekedy spätne 
záznamy zo svojho modero-
vania?
Mám niektoré záznamy z mojej 

dlhoročnej praxe, ale veľmi sa k nim 

nevraciam. 

G: Ako prijímate kritiku, ak 
nekajá je...?
Kritike sa nebránim pokiaľ nie je 

zákerná a účelová. 

G: Čo je pre Vás najväčšie 
ocenenie vo Vašej práci?
Najväčším ocenením je pre mňa 

uznanie športových divákov. To ma 

povzbudí a dobre naladí.

G: Máte ešte nejaký komentá-
torský sen?
Komentátorsky sen už nemám. Kedysi 

to bolo obísť s mikrofónom štyri teni-

sové grandslamy. 

SLUŽBY

Športovému spravodajstvu sa venujem už štyri desaťročia

Dušan Gabáni:

G

Pripravila: TA3

Dušan Gabáni 
a Juraj Benčík, 
reprezentant 
a tréner reprezen-
tácie chodcov.

Dušan Gabáni 
Moderátor relácie Šport, redaktor športového 
oddelenia v TA3
Dušan Gabáni pôsobí v televízii TA3 od jej vzniku v roku 
2001. Šport ho sprevádza po celý život, je nielen jeho 
vášňou, ale aj profesiou. Divákom sa cez televíznu 
obrazovku prihovára neuveriteľné štyri desaťročia. 
Komentoval dianie z ôsmych olympijských hier, viace-
rých svetových šampionátov a významných športových 
podujatí. 
 Dušan Gabáni v televízii v TA3 pôsobí už de-
siaty rok. V marci sa v nej uskutočnili významné zmeny, 
ktoré úplne zmenili jej tvár. TA3 začala vysielať v no-
vom formáte, prešla kompletným redesignom, pribudli 
relácie a na obraze sa objavili nové tváre. 
 Ako zasiahli tieto zmeny moderátora D. Ga-
bániho a čo o sebe prezradí človek, ktorý svoj život za-
svätil športu, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore. 

Dušan Gabáni 
a Juraj Benčík, 
reprezentant 
a tréner reprezen-
tácie chodcov.

Dušan Gabáni na 
zaslúženej dovolenke čapuje 

pivo svojim priateľom

Pre D. Gabániho 
je tenis formou 
relaxu






