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Rok 2011 očami výkonného riaditeľa
Je mi cťou, že vás môžem informovať o výsledkoch činnosti Tatranského okrášľovacieho spolku. V spolku
pôsobím vo funkcii výkonného riaditeľa druhý rok a môžem povedať, že vďaka tímovej práci exekutívnych
orgánov spolku sa nám podarilo spolok posunúť opäť o krok vpred.
Spolok sa postupne etabluje v tatranskom prostredí a stále si drží svoju pozíciu mediátora a „budovateľa“.
Aj keď sme zaznamenali niekoľko pokusov o zatiahnutie spolku do viacerých konﬂiktných situácií, vždy sa
nám podarilo zachovať si svoju nezávislosť a kráčať za naším cieľom. Tým sú všeobecne prospešné aktivity
určené širokému spektru obyvateľstva.
Rok 2011 sa rozbehol veľmi sľubne, aj keď popravde, neočakávali sme až taký rýchly rozbeh. Popri
doznievajúcej prevádzke skibusov som ani nestačil vnímať rýchle dianie okolo plánov na leto. Čakali nás
nekonečné negociácie s dodávateľmi a zhotoviteľmi. Stretnutia s architektmi, na ktorých sme museli
bojovať o nájdenie kompromisu medzi našou ideou a materiálno-technickými vlastnosťami našich nápadov.
Za to všetko, čo sa nám podarilo dosiahnuť, môžeme poďakovať tímu a členom Tatranského okrášľovacieho
spolku. Na jeho čele stojí Správna rada, ktorá predstavuje akýchsi platónovských strážcov. Príprava každého
projektu je náročná. Predchádzajú jej dlhé diskusie, v ktorých sa rodí konečná podoba projektu. Niekedy
príde niekto len s nápadom a má veľmi neucelenú predstavu o konečnej podobe, no v rámci kolégia
Správnej rady táto idea dostáva jasné kontúry. Inokedy príde hotová idea a je úlohou navrhovateľa, aby
presadil jej realizáciu. Či je konečná predstava jasná, či vieme, ako a prečo ju chceme zrealizovať, kde je
nutné hľadať nástroje na samotnú realizáciu.
Každý projekt prejde od svojho vzniku k samotnej realizácii dlhou cestou, ktorá nie je vždy ľahká. No teší
ma, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorým môžem a musím otvorene povedať svoj názor. S ľudmi, s ktorými
nájdeme vždy riešenie. Aj keď niektoré veci niekedy vyzerajú veľmi zložito. Aj vďaka tomuto spoločnému
nasadeniu sme mohli splniť môj cieľ, realizovať každý mesiac nejakú aktivitu.
Je na mieste poďakovať sa výkonnému tímu ľudí, ktorí sa podieľali na samotnej prevádzke. Ďakujem preto
menovite asistentovi Jakubovi Staškovi a externistke, ktorá strážila našu gramatiku, Martine Petránovej.
Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť aj dostatočnú medializáciu spolku. Či už to boli pravidelné tlačové
konferencie k jednotlivým projektom alebo výstupy v regionálnych a celoštátnych médiách. Okrem
tradičných regionálnych printov (Podtatranské noviny, Tatranský dvojtýždenník) informovali o činnosti
spolku aj ďalšie médiá - TA3, Markíza, Pravda a Plus 7 dní. Taktiež sa nám podarila veľmi úspešná
medializácia v Poľsku. Informovali o nás v Tygodniku Podhalanskom aj v TVP Krakow.
Moje poďakovanie patrí našim stabilným externým spolupracovníkom. Skupine Petra Farkaša - Petrovi
Dičovi a Pištovi Krasňanovi, Marekovi Hudákovi, Katke Ferenčíkovej, syrárom bratom Šustrovcom, Katke
Betkovej a jej tímu, našim poľským priateľom z Tatrźanskej agencji promocji a rozwoju Tatr, Juzekovi
Michaľakovi, p. Jerdonekovi a Petrekovi, p. Ottovi Jalčovíkovi .
Moje poďakovanie patrí aj partnerom, ktorým prináleží samostatné poďakovanie v tejto výročnej správe.
Najväčšia vďaka však patrí všetkým členom spolku, lebo len ich zásluhou sa podarilo toto všetko.
Rozlúčim sa s tým, aby sme už toľko „negadali“ a radšej robili ďalej. Chváliť sa budeme, keď budeme starí.
Patrik Kolesár
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KALENDÁRIUM 2011
Január 2011
- rokovanie s TPN o možnosti nadviazania cezhraničnej spolupráce v projektoch Čisté Tatry a Tatry
do vrecka
- rokovanie s TPN o kultúrnej pastve a jej legislatívnych základoch
- dohoda s TPN o hľadaní riešení ďalšej spolupráce – okrem vyššie uvedených oblastí aj pri rekonštrukcii
prihraničných chodníkov
- prevádzkovanie skibusu, ktorý začal premávať v decembri 2010
- vypracovanie plánu možných enviro aktivít pre zamestnancov spoločnosti HENKEL - sadenie
stromčekov v lokalite Hrebienok, rekonštrukcia starého chodníka medzi Tatranskými Matliarmi
a Grandhotelom Praha, vrátane stavby detského ihriska
Február 2011
- rokovanie s predsedníctvom ŠK ŠL TANAP-u za účasti Ing. Oravca, Ing. Fabiána a p. Oravcovej
o projekte Bufet Čučky
- Farma Huncovce - komunikácia so Správnou radou, koncipovanie základnej myšlienky, obhliadka
pozemku
- Tier Park – konfrontácia idey s podobnými projektmi prostredníctvom internetu
- skibus – úprava graﬁkonov na základe prepravných štatistík, komunikácia s K. Betkovou o možnostiach
ﬁnancovania z prostriedkov EÚ a rovnako o výskume a vývoji nového autobusu
Marec 2011
-

účasť na konferencii „Wypas kulturowy“
rokovanie s Tatrzanskou agencjou promocji a rozwoja
výstup o Tatranských skibusoch v periodiku Československý dopravák
pomoc pri riešení problému s podozrením na vývoz nelegálneho odpadu v Kľačianskej doline, na ktorý
upozornil člen Martin Biederman – podnet posunutý Správe TANAP-u a TV JOJ - vývoz sa podarilo
zastaviť
Apríl 2011

- spustenie projektu Tatranské haraburdy
- splnenie sľubu tatranským dôchodcom zo septembra 2010 – spustenie TESCO busu 1-krát týždenne
na trase T. Lomnica 1.máj- ŽSR T.Lomnica - T. Zruby- Smokovce; po spustení projektu a mesačnej
prevádzke prevzala štafetu iná spoločnosť a TESCO bus pokračuje
- pomoc s projektom na nákup CNG busov pre SAD Liptovský Mikuláš, ktorý by v prípade ich získania
presunul dva lepšie nízkopodlažné autobusy do Jasnej ako SKIBUS; keďže výzva nevyšla, tento projekt
zlepšenia kvality SKIBUS dopravy do Jasnej je stále aktuálny
- rokovania s Katkou Betkovou a jej tímom o možnostiach vývoja nového elektrobusu, ktorý
by na 100 % spĺňal požiadavky na prepravu v horskom stredisku; TOS prostredníctvom dcéry TDD mal
byť výskumným strediskom pre spoločnosť SOR, s.r.o., Libchavy, avšak kvôli nevypísaniu výzvy pre
možnosť takejto spolupráce projekt zastal
- komunikácia so starostom Štrby Michalom Sýkorom – deklarácia spoločných priorít - rekonštrukcia
Štrbského Plesa a prinavrátenie jeho pôvodnej krásy; prerokovanie plánu rekonštrukcie zo strany TOS
na tento rok
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- rekonštrukcia chodníkov okolo plesa a to konkrétne zacelenie dier a výmoľov, drenážovanie
najkritickejších miest;
- v spolupráci s obcou Štrba odpratanie haluziny z brehov plesa a spolupráca pri osadených nových
lavičiek
- osadenie informačných tabúľ v spolupráci so ŠOPK (Správou TANAP-u so sídlom v Tatranskej Štrbe)
v spolupráci s BHP, a.s., vytvorenie kondičnej dráhy na Štrbskom Plese a rekonštrukcia prírodného
klziska na brehu plesa
- rokovanie so Správou TANAP-u o projekte Tier Park; Správa deklarovala podporu pri vytipovaní
vhodných priestorov a záchranných programov, do ktorých je možné sa zapojiť, Správa zároveň
odporučila farmový chov jelenej, srnčej a diviačej zveri, teda zvierat vhodných do daného prostredia
- vláčik Štrbské Pleso – v záujme zlepšenia dopravy z centrálneho parkoviska po Štrbskom Plese a zároveň
minimalizovania pohybu áut po osade bola nájdená možná alternatíva v podobe vláčika talianskej
výroby; priamo u výrobcu Dotto Trains boli prerokované ďalšie detaily; vláčik by mal byť súčasťou
komplexného riešenia problému vrátane siete peších zón, systému dopravy pomocou konských
povozov, bicyklov, turistických vláčikov, elektrobusu, elektromobilov a zabezpečenia nabíjacích staníc
- Svištia krajinka - predstavenie projektu Správnej rade Bratislavského okrášľovacieho spolku
- prepis spoločnosti Seporan – na základe rozhodnutia Správnej rady v snahe zastrešiť projekt farmy
Huncovce právnickou osobou, ktorá môže byť v budúcnosti vhodným prijímateľom ﬁnančných
prostriedkov z mechanizmov EU, bola vybraná spoločnosť SEPORAN, a.s., a rozhodlo sa o presunutí jej
reálneho sídla do okresu Kežmarok
Máj 2011
- Tatry do vrecka - výber dodávateľa, oslovenie zariadení cestovného ruchu na území mesta Vysoké Tatry
v snahe získať základné identiﬁkačné údaje na základe zadanej matrice, testovacia prevádzka
- rekonštrukcia chodníka okolo Štrbského Plesa – realizácia prác v hodnote 8200 Eur
- Tatranské haraburdy – článok v PLUS 7 dní, kritika webovej stránky projektu zo strany architekta
Tomáša Bujnu z Novej Lesnej
- kosenie pozemku budúcej farmy
- upratovanie Štrbského Plesa ako súčasť víkendového programu spojeného s Valným zhromaždením TOS
- návšteva Piemontu v Taliansku, zoznámenie sa s výrobou piemontských syrov, ktoré by mali byť jedným
z doplnkových produktov pripravovanej farmy; pozvanie syrára na Slovensko
- pracovná cesta v továrni Dotto Trains - komunikácia o príprave elektrickej verzie turistického vláčika –
v tejto fáze však zatiaľ nie je k dispozícii
Jún 2011
- stavba Tatranskej divočiny v Bratislave
- osadenie lavičiek na Lomnickej veži - v rámci dokončovacích prác na altánku na Lomnickej vyhliadke
boli k okuláru na Lomnickej veži inštalované dve masívne lavičky na spríjemnenie pobytu návštevníkom
- spustenie projektu Tatry do vrecka -22. 6. bola najsťahovanejšou aplikáciou v slovenskom App Store
z FREE aplikácií
- Nosičská stovka – pomoc pri organizácii populárnej akcie, dar pre víťaza v podobe knihy o Tatrách
Júl 2011
- Tatranské lesné kino – premietanie ﬁlmov v spolupráci s JT Caffe
- začiatok prác na kondičnej dráhe okolo Štrbského plesa
- Medvedie dni- originálny koncert pre Pirina, na ktorom vystúpil aj populárny Marián Varga
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- príprava brožúry pre Tatranskú divočinu v Bratislave
- podpis Memoranda o spolupráci s Tatrzanskou Agencjou Rozwoju, Promocji i Kultury v Jurgowe na
slovensko-poľskej hranici
- ﬁnalizácia architektonickej štúdie projektu farmy, ktorá šla na pripomienkovanie na ŠL TANAP-u, Správu
TANAP-u, obec Huncovce a obec Veľká Lomnica
August 2011
-

Tatranské lesné kino –pokračovanie premietania ﬁlmov z prostredia hôr v spolupráci s JT Caffe
spustenie projektu Čisté Tatry – tlačovka, umiestnenie 8 stojanov na vybrané miesta
kondičná dráha na Štrbskom Plese – odovzdanie do užívania, krst s Michalom Martikánom
rokovanie o nabíjacej stanici v Tatrách so zástupcom VSE Michalom Kožárom
spustenie negociácií pred podpisom memoranda o spoločnom postupe pri výrobe syra s bratmi
Šusterovcami
- podanie odborných stanovísk k architektonicko-urbanistickej štúdii farmy
- zbierka medzi členmi TOS na podporu dostavby Chaty pod Rysmi - špeciálne kachľovej pece
September 2011
- obhliadka bývalých kurtov pri hoteli Kempinski so statikom a stavbármi, príprava hrubého rozpočtu
záchrany múra, predloženie Správnej rade
- výročné Valné zhromaždenie TOS spojené s túrou na Východnú Vysokú za účasti 35 zakladajúcich
členov
- príprava prvého graﬁkonu skibusu na zimnú sezónu 2011/2012
- geodetické zameranie existujúcej chatky pre projekt Bufet Čučky, rokovania na príslušných úradoch
- Krakov - účasť na medzinárodnej konferencii o kultúrnej pastve v Karpatoch
- pokračovanie prác na realizácii detského ihriska pri hoteli Solisko
- presun realizácie SK PL iPhone aplikácie Tatry do vrecka na rok 2012
- ponuka pomoci s rekonštrukciou prístupovej cesty pre Chatu pri Zelenom plese
- Humno –projekt Siene slávy, výber výtvarného návrhu
- začiatok rokovaní so spoločnosťou ADIDAS o partnerstve pri realizácii letných bežeckých tratí v oblasti
Smokovcov a Tatranskej Lomnice
- rokovania s podnikmi SAD, hľadanie partnera na prevádzku skibusu, oslovenie podnikov SAD Poprad,
SAD Humenné, EUROBUS
- otvorenie Tatranskej divočiny v Bratislave
Október 2011
- úvodná fáza úpravy koryta potoka, ktorý podmočil pozemok pripravovanej farmy; po podpise dohody
so ŠL TANAP-u o vrátení potoka do pôvodného koryta - vytýčenie pôvodného koryta, jeho vyčistenie
ukončenie projektu ekologických WC na Štrbskom Plese z majetko-právnych dôvodov
- odovzdanie darov Chate pod Rysmi
- projekt Bufet Čučky – cenové ohodnotenie chaty Čučoriedky, vyhlásenie súťaže a výber dodávateľa
a zhotoviteľa stavby
- skibus Štrbské Pleso – dohoda s 1. Tatranskou a jej vstup do Tatranského dopravného družstva,
prevádzka skibusu na Štrbskom Plese
- rokovanie s podnikateľmi v Starej Lesnej o podpore projektu skibus
- po dohode ukončenie spolupráce s Jakubom Staškom
- ﬁnalizácia projektu Čučky pre územné konania
- projekt Farma – prijatie posudkov od ŠL TANAP-u a Správy TANAP-u
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November 2011
- prezentácia prevádzky skibusu prostredníctvom tlačovej konferencie v hoteli Grand v Starom Smokovci
- projekt Farma - súhlas od obce Veľká Lomnica na zriadenie prístupovej cesty, geomorfológia cesty
- Nadácia Joj –prvé rokovania o možnej spolupráci, návrh aktivít ako detský tábor, fotosúťaž, náučný
chodník na Štrbské Pleso
- výber zhotoviteľa a dodávateľa pre detské ihrisko
- Aqua skibus – dohoda s AQUACITY na ich účasti v TDD a pomoc pri prevádzkovaní
- príprava výstavy miniatúrnych modelov tatranských stavieb v hoteli Solisko
- prvé vyjadrenia dotknutých orgánov k detskému ihrisku pri hoteli Solisko
- Kométa – prvé rokovania o spôsobe záchrany nefunkčnej historickej električky
- spolupráca s tímom K. Betkovej pri identiﬁkácii možných veľkých investičných aktivít – oprava pamiatok,
- predĺženie električkovej trate do nových lokalít
- získanie povolenia od Obvodného úradu životného prostredia v Poprade na realizáciu klziska
pri Štrbskom plese
- objekt Encián na Skalnatom Plese – prehliadka s projektantmi a dizajnérmi, posúdenie možnosti
zriadenia galérie v budove navrhnutej architektom Jurkovičom, dohoda s TMR o možnej prevádzke
vyhliadky na budove Enciánu
- po dvoch rokoch ukončenie súdneho sporu o spolkovú doménu – vlastníkom
www.tatransky-okraslovaci-spolok.sk je deﬁnitívne spolok
December 2011
- Rozhlas a televízia Slovenska – výstup o skibusoch v relácii „Pozor, zákruta“
- akcia „Cooler Ski“ – propagácia bezpečnosti na lyžiarskych svahoch v duchu kampane
Nosiť prilbu je „in“
- začiatok prevádzky skibusu v sezóne 2011/2012
- s podporou TOS bol zakúpený skúter na úpravu bežeckých tratí
- ukončenie činnosti na zmene stanov TOS
- podanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok z Ministerstva kultúry SR na vydanie knihy
prof. Alfréda Grosza Povesti z Vysokých Tatier
- podanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok na realizáciu projektu festivalu Redyk,
propagujúceho a popularizujúceho folklórne tradície spojené s chovom oviec a dobytka
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1. CHODNÍK TATRANSKÉ MATLIARE
Hľadáme silného partnera na rekonštrukciu kalamitou zničeného chodníka
Na začiatku roka 2011 sme sa so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku dohodli, že TOS by v danom
roku mohol zrealizovať dva veľké projekty. Jedným z nich bolo aj zrekonštruovanie chodníka medzi
Tatranskou Lomnicou a Tatranskými Matliarmi, ktorý ostal po kalamite v roku 2004 v dezolátnom stave.
ŠL TANAP-u síce vykonali isté úpravy smerujúce k budúcej rekonštrukcii, no ďalej ako k začiatku chodníka
v smere od Tatranských Matliarov sa nedostali. TOS sa preto rozhodol prevziať iniciatívu a prisľúbil, že urobí
všetko pre to, aby bol chodník zrekonštruovaný.
Ešte v januári nás oslovila spoločnosť Henkel, ktorá mala záujem urobiť svoj kongres práve na území
Vysokých Tatier. Súčasťou tohto kongresu mala byť aj ﬁlantropická aktivita členov spoločnosti Henkel. Ako
ﬁlantropickú aktivitu vnímala spoločnosť výsadbu lesa, pomoc pri stavbe detského ihriska alebo nejakú inú
verejnoprospešnú aktivitu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť im práve projekt rekonštrukcie
chodníka medzi Grandhotelom Praha a Tatranskými Matliarmi v dĺžke 1 km, na ktorom sme našli miesto aj
pre detské ihrisko. Chodník mal mať zároveň náučný charakter.
Spoločnosť Henkel však napokon pre nedostatok ﬁnančných prostriedkov od zámeru upustila a projekt ostal
stáť. Dodnes čaká na svojho veľkého donora.
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2. ZMENA STANOV
Zmena stanov má pomôcť spolku udržať si akcieschopnosť
Zmenu stanov iniciovala Správna rada. K tomuto kroku ju viedlo niekoľko určujúcich momentov. Práca
s členskou základňou, jej motivácia, odmeňovanie členov. Na druhej strane bolo potrebné stanoviť jasné
pravidlá pre prijímanie nových členov a pozíciu jednotlivých orgánov v procese prijímania. Zámerom bolo
prijať aj také opatrenia, ktoré by zabránili tomu, aby sa zo spolku stala masová záležitosť. Akcieschopnosť
spolku by totiž mohla byť ohrozená aj tým, ak by sa členmi stali ľudia, ktorí doň vstupujú bez hlbšej
vnútornej pohnútky alebo motivácie. Ak chceme, aby spolok ďalej rástol a rozvíjal sa, musíme predchádzať
tomu, aby počet „nečinných duší“ neprevýšil počet naozaj zanietených a aktívnych členov. Zmenou stanov
sme ďalej chceli jasne zadeﬁnovať právo členov nosiť insígnie a právo nosiť čestné tituly, a to v prípade, ak
člen splní náležitosti požadované pre udelenie čestného titulu. Prax ukázala, že je potrebné zadeﬁnovať aj
pôsobnosti vrcholných orgánov spolku.
Diskusia o zmene prebiehala takmer celý rok a je možné ju zhrnúť do nasledujúcich hlavných kategórii:
a. členská základňa
V oblasti členskej základne návrh smeruje k nástrojom, ako efektívne prijímať nových členov a zároveň
chrániť spolok pred osobami, ktoré by svojím konaním poškodili dobré meno spolku. Správna rada preto
navrhuje do stanov zapracovať inštitút odporúčania. Obsahom tohto inštitútu je jednostranné vyhlásenie
existujúceho člena spolku voči spolku o tom, že uchádzač o členstvo si bude riadne a včas plniť svoje
povinnosti, bude dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok organizácie. Správna rada si myslí, že týmto
inštitútom neporušuje žiadne ústavou garantované práva, ale spája dokopy dve základné práva a to právo
na meno a jeho ochranu a právo združovať sa. Neporušuje tým ani stanovami deklarované právo stať sa
členom.
Zároveň si Správna rada uvedomuje, že je potrebné budovať aj určitý typ hrdosti a cnosti k spolku. Správna
rada preto navrhuje zaviesť inštitúty čestných titulov pre členov spolku, čím chce docieliť vyššiu angažovať
a väčšiu motiváciu členov spolku. Medzi čestné tituly spolku by mali patriť: Zakladajúci člen, Člen donor
a Čestný člen.
Okrem toho sa nám hromadí veľa prípadov, kedy sa do spolku hlásia ľudia, s ktorými zatiaľ spolok nemal
možnosť spolupracovať, no napriek tomu nechce zavrhnúť ich možný potenciál. Preto navrhuje zaviesť
inštitút Sympatizanta. V štádiu Sympatizanta môže jednotlivec naplno preukázať svoje kvality, spoznať sa
s členmi a prácou spolku, a tí ho navrhnú za člena spolku s ich odporúčaním.
b. orgány spolku
Potreba doplniť inštitút výkonného riaditeľa vyvstala z praxe a Správna rada chce preto jasne a presne
zadeﬁnovať úlohy výkonného riaditeľa v Stanovách. Okrem toho je nutné, aby výkonný riaditeľ mal právo
zastupovať a konať za spolok a uzatvárať platné právne úkony v mene a na účet spolku.
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3. TATRANSKÉ HARABURDY
Vytvorili sme web na prezentáciu chátrajúcich tatranských architektonických skvostov
S myšlienkou sústrediť na jednom mieste všetky chátrajúce stavby, ktoré sa na území Vysokých Tatier
nachádzajú, prišli členovia Valného zhromaždenia v septembri 2010. Vychádzali sme z toho, že slovenský
právny poriadok nepozná prostriedok, ktorým by prinútil vlastníkov chátrajúcich budov k rekonštrukcii alebo
iným úkonom smerujúcim k navráteniu funkčného a estetického rozmeru stavieb. Na Slovensku chýba
možnosť známa z niektorých európskych štátov, podľa ktorej môže verejnosť na svoje náklady chátrajúcu
budovu dať zrekonštruovať a investovanú čiastku si následne vymáhať od vlastníka, v krajnom prípade mu
dokonca môže túto budovu nechať vyvlastniť. Na Slovensku však takáto možnosť neexistuje a preto sme sa
rozhodli na tento problém aspoň poukázať. Sústredením chátrajúcich stavieb na jednom mieste a zvolením
negatívneho pomenovania „haraburdy“ sme chceli zámerne vyprovokovať diskusiu a prinútiť ľudí začať sa
nad touto témou zamýšľať. Na samotnej webovej stránke sme okrem krátkeho opisu budov, ich fotograﬁí,
deﬁnovania historickej hodnoty a verejného výpisu vlastníka, pridali aj nástroje ako hodnotenie a diskusia.
Vďaka nim chceme zachytiť verejnú mienku a zistiť, ktoré z chátrajúcich stavieb sú vnímané najhoršie.
Veríme, že aspoň niektorých vlastníkov vďaka tomu rozhýbeme a prispejeme tak k záchrane týchto cenných
architektonických skvostov, ktoré dotvárajú nezameniteľný kolorit Vysokých Tatier. Najdiskutovanejšou
témou v tomto zmysle sa v roku 2011 stal hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici.
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3. TIER PARK
Hľadáme silného partnera, ktorý by podporil úžasný projekt parku s divou zverou
Myšlienka Tier parku vznikla postupnou transformáciou myšlienky zakladajúcich členov TOS, ktorí kúpili
pozemok v k.ú. Huncovce s cieľom zriadiť na ňom zoologickú záhradu so severskými zvieratami. TOS dostal
spomínaný pozemok do správy v januári 2010 spolu s pôvodným investičným zámerom. Na návrh Správnej
rady spolku sme upustili od realizácie klasickej zoologickej záhrady, v ktorej sú zvieratá zatvorené v malých,
nedostačujúcich výbehoch. Začali sme hľadať koncept, kde by mohli zvieratá žiť v napoly divokom režime
s dostatočným priestorom pre život, voľnejším výbehom a kde by návštevníci mali pocit, že stretávajú
zvieratá vo voľnej prírode. Zároveň sme chceli ľudom na jednom mieste - aj keď relatívne rozľahlom -priblížiť
a ukázať zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Na základe týchto úvah sme sa rozhodli inšpirovať konceptom
Tier parku v Bavorskom lese, ktorý spĺňa všetky vyššie uvedené atribúty. V nadväznosti na to sme upustili aj
od myšlienky severskej fauny a rozhodli sme sa ukázať ľuďom zver, ktorá je v našich zemepisných šírkach
doma, teda zver známu z karpatských a tatranských lesov. Návštevníci by tak dostali jedinečnú šancu vidieť
na jednom mieste vlka, rysa, medveďa alebo jeleňa v ich prirodzenom prostredí, v dostatočne veľkých
výbehoch, v ktorých by bol rešpektovaný ich „welfare“. Tento úžasný projekt však zatiaľ zastal, pretože
hľadáme dostatočne silných partnerov na jeho podporu.
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5. FARMA
Chceme vytvoriť pokojnú oddychovú zónu pre návštevníkov hôr a vytvoriť im imagináciu starého
gazdovstva, resp. starej „opustenej“ horskej usadlosti uprostred hôr, ktorej obyvatelia žijú podľa starých
tradícii a zvyklostí a živia sa poľnohospodárstvom. Ide nám o vytvorenie
ilúzie, nebude to skanzen. Budovy odrážajúce kultúrne a tradičné štýly budú plne funkčné a budú spĺňať
všetky moderné štandardy. Nosnou ideou je však kultúrna pastva, ktorá je v
súlade s hlavným mottom spolku – pomáhať a chrániť bohatstvo a historické tradície Tatier. Našim cieľom je
ochrana biotopov a vzácnych druhov rastlín na jednej strane a na druhej strane vytvorenie pokojnej,
estetickej kľudovej zóny, ktorá tvorí zázemie, je v harmónii s okolitým prostredím a na druhej strane je plne
funkčná, aby vytvorila zázemie pre ochranárske aktivity spolku. Svoj priestor pre realizáciu niekde musí mať
zoológ, ktorý sa stará o vydry či zranené orly, niekde musí parkovať traktor kosiaci podhorské lúčne biotopy
a dorábajúci seno pre zver. Niekde musíme mať sklad potravy pre zver a ohrozené vtáctvo a podobne. Veď
okrem iného je hlavným motorom vytvorenie podmienok pre mladých zoológov, ktorým záleží na zachovaní
karpatských druhov zvierat.
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6. TATRY DO VRECKA
V máji sme sa pustili do práce na elektronickej aplikácii sprievodcu po Vysokých Tatrách. Konalo sa výberové
konanie na dodávateľa a zhotoviteľa diela.
Objednávateľom tejto činnosti bol zakladajúci člen spolku Peter Chrum, ktorý sa zaviazal, že na vytvorenie
aplikácie poskytne všetky ﬁnančné prostriedky.
Hlavnou myšlienkou bolo mať všetky základné informácie na jednom mieste, prehľadne usporiadané
a jednoducho dostupné. Uvažovali sme o všetkých službách, občianskej vybavenosti a podobne.
V prvopočiatkoch sme zvažovali aj možnosť vytvorenia vlastnej elektronickej mapy Tatier, do ktorej by sme
zapracovali trasy turistických chodníkov podľa GPS. Pre obmedzený rozpočet sme však nakoniec
do pilotného projektu vybrali len oblasti tatranských osád
a vysokohorských chát bez turistických chodníkov. Z toho istého dôvodu sme aplikáciu vytvorili len pre
mobilné zariadenie Apple iPhone. Jakub Staško v máji rozposlal emaily väčšine zariadení cestovného ruchu
na území mesta Vysoké Tatry s matricou na vyplnenie základných ID údajov. Po získaní informácií sme začali
napĺňať systém tak, že od konca mája bola spustená testovacia prevádzka aplikácie. Do prevádzky sme
aplikáciu spustili v júni a už 20. 6. 2011 sa stala jednotkou medzi bezplatnými aplikáciami v sekcii Travel.
V júli sme symbolicky na hraniciach v Jurgowe podpísali Memorandum o spolupráci. Naším partnerom sa
stala Tatrzanska agencja promocji a rozwoju Tatr. Spoločnými silami chceme napomôcť expanzii aplikácie aj
na poľskú stranu Tatier. Táto aktivita mala veľký ohlas aj v poľských médiách. Momentálne je v štádiu
zaškolenia pracovníkov na poľskej strane a nahadzovania dát.
Plány s aplikáciou sú veľké. Chceme vytvoriť vlastnú 3D mapu s turistickými chodníkmi, rozšíriť aplikáciu na
celé územie Nízkych a Vysokých Tatier. Všetko však závisí od toho, či bude úspešný náš spoločný projekt
v rámci cezhraničnej spolupráce.
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7. KONDIČNÁ DRÁHA OKOLO ŠTBSKÉHO PLESA
Na chodníku okolo Štrbského plesa si návštevníci môžu zlepšovať kondíciu
S myšlienkou kondičnej dráhy prišli ľudia z BHP, a.s. Ich zámerom bolo zmysluplne využiť prostriedky
z asignácie 2-% dane z príjmov na zatraktívnenie Štrbského Plesa. Po februárovom rokovaní so samosprávou
obce Štrba sme sa dohodli, že súčasťou rekonštrukcie chodníka okolo plesa bude aj vytvorenie kondičnej
dráhy, ktorá návštevníkom spríjemní chvíle na Štrbskom Plese. Dlho sme hľadali koncept, ktorý by bol pre
lokalitu najvhodnejší. Nakoniec sme zvolili najjednoduchšie riešenie a najjednoduchšie prvky. Skĺbili sme
drevo a kameň s prírodnými materiálmi a na brehu jazera vzniklo spolu 6 stanovíšť. Celú dráhu spoločnosť
Adidas zaradila do programu myCoach a spropagovala ju po celom svete. V spolupráci s odborným
garantom dráhy Radoslavom Hupkom zo Zion Spa sme pripravili pre návštevníkov dva druhy kondičných
cvičení. Podľa tabuľky pri každom stanovišti sa návštevník môže rozhodnúť, či si vyberie viac alebo menej
náročnejšiu alternatívu. Ku každej sú priradené konkrétne cviky a presný počet ich opakovaní nevyhnutných
pre zlepšenie kondície. Slávnostného otvorenia kondičnej dráhy sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti BHP,
starosta Štrby Michal Sýkora, Peter Spitzkopf zo ŠL TANAP-u a zástupca TOS. Krstným otcom dráhy sa za
pozornosti médií stal olympionik Michal Martikán.
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8. TATRANSKÉ LESNÉ KINO
Do hôr prinášame to najlepšie zo slovenskej horskej kinematograﬁe
Tatranské lesné kino je už tradičnou letnou aktivitou TOS. Tento projekt je dôkazom toho, že v Tatrách sa
snažíme nielen chrániť a zveľaďovať, ale aj rozširovať kultúrnu ponuku. Na terase bývalej Taverny v Starom
Smokovci sme tak počas letnej turistickej sezóny každý piatkový večer o 20.00 hodine premietali ﬁlmy
z domácej produkcie, ktoré sa dotýkali tematiky hôr. Tento rok sme aj vďaka spolupráci so Slovenským
ﬁlmovým ústavom priniesli tieto ﬁlmy:
Jagavá púť Lhoce Šar (1984)
Dokumentárny ﬁlm o ceste československej himalájskej expedície v máji 1984 na šiestu najvyššiu horu sveta
– Lhoce Šar.
Čertova stena (1948)
Komediálne ladený príbeh ľúbostného trojuholníka odohrávajúci sa v prostredí tatranskej prírody, pričom
ﬁlm sa odohráva aj v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci.
Kanchenjunga (1981)
Dramatické svedectvo o výstupe československej horolezeckej výpravy na tretiu najvyššiu horu sveta
(8 598 m) v roku 1981.
Medená veža (1970)
Kultový ﬁlm Martina Hollého o priateľstve Pirina, Valéra a Starca, ktorí žijú slobodne a šťastne v horskej
chate vo Vysokých Tatrách až do príchodu krásnej turistky Sašky.
Orlie Pierko (1971)
Pokračovanie životných osudov hrdinov ﬁlmu Medená veža, chatárov z tatranskej Stratenej doliny. Po
návrate z dvojročného väzenia, kam sa dostali pre pašovanie, sa rozhodnú pomstiť nadporučíkovi
Pardekovi...
Stratená dolina (1976)
Voľné pokračovanie príbehu z vysokohorskej chaty v Stratenej doline. Satirická komédia o troch priateľoch,
ktorí sa snažia zachrániť Stratenú dolinu pred pustošivou inváziou turistov.
Noční jazdci (1981)
Oproti sebe stoja dvaja zásadoví nekompromisní muži. Jeden má za sebou obyvateľov chudobnej dediny,
druhý zákon. Michal Dočolomanský v úlohe pašeráka koní a Radoslav Brzobohatý ako pražský colník sa
stretli v neistých a dramatických rokoch novozaloženej Československej republiky.
Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase (2007)
Vysoké Tatry sú najmenšie veľhory sveta. Skúste s nami opatrne nazrieť do ich kráľovstva. Potichu sa
rozhliadnuť a nechať svoje myšlienky unášať majestátom prírody. Možno sa dotknete poznania, ako všetko
so všetkým na tomto svete súvisí. A možno pochopíte aj svoju zodpovednosť za zachovanie divočiny, ktorá
by tu mala ostať aj pre budúce generácie akoby zamrznutá v čase...
Hosť projekcie: Pavol Barabáš
Projekt si aj tento rok našiel medzi divákmi svojich priaznivcov a vďaka pozitívnym ohlasom v ňom mienime
pokračovať aj naďalej.
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9. KONCERT PRE PIRINA
Zorganizovali sme koncert s legendou
Martin Šabla našiel v zime 2011 staré harmónium, ktoré bolo nápadne podobné hudobnému nástroju
zohrávajúcemu veľmi dôležitú úlohu v kultovom ﬁlme Medená veža. V snahe pripomenúť si legendárnu
scénu, v ktorej horali harmónium vyniesli na chatu, sme chceli niečo podobné urobiť aj my. Ako oslavu
chlapskej hrdosti a huncútstva hlavných ﬁlmových hrdinov. Začali sme preto nahovárať nosičov, aby nám
v tom pomohli a vyniesli - len tak z frajeriny - harmónium do Lomnického sedla. Plány boli veľké. Koncert
v Lomnickom sedle na harmóniu za prítomnosti Emílie Vášáryovej a Štefana Kvietika, teda predstaviteľov
hlavných ﬁlmových hrdinov.
Ukázalo sa však, že realizácia našej pôvodnej predstavy nebude až taká jednoduchá. Nikto z oslovených
nosičov totiž harmónium vynášať nechcel. Vo ﬁlme to síce vyzeralo efektne, reálne však harmónium herci
preniesli 10 metrov. No vyniesť takúto opachu až do sedla nebolo po chuti ani skúseným nosičom. Báli sa,
aby nespadli a tento cenný artefakt nezničili. Oslovili sme doc. Štefana Kvietika, ktorý sa ale zo zdravotných
dôvodov ospravedlnil. Z rodinných dôvodov sa ospravedlnila aj Emília Vášáryová. Koncert sa nám však aj
napriek tomu podarilo zorganizovať. Mladý nadaný Kežmarčan Peter Duchnický zahral na harmóniu
originálne skladby z ﬁlmu Medená veža. Horský vodca Pavol Rajtar si ako účastník nakrúcania zaspomínal
na rôzne zaujímavosti zo zákulisia. Potom prišiel na rad hlavný hosť - Marián Varga. Geniálny slovenský
hudobník odohral priamo na Hrebienku svoj SOLO in Koncert. Po koncerte sme premietli ﬁlm Medená
veža v rámci Tatranského lesného kina.
S odstupom času hodnotíme prvý ročník podujatia ako veľmi vydarený. Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky
Koncertu pre Pirina, na ktorých plánujeme uviesť skladby inšpirované Tatrami. Do úvahy tak prichádzajú
rôzni zaujímaví skladatelia – okrem iných aj bývalý majiteľ Nového Štrbského Plesa Ján Móry a jeho
Tatranské suity či ďalšie známe mená ako Gorecki, Kilar alebo Spišiak Ernest Grosz.
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10. KURTY PRI KEMPINSKOM
Kurty pri Štrbskom plese v zime ožili – ako klzisko
Stav bývalých kurtov pri Štrbskom Plese bol dlhý čas bezútešný. Oporný múr, ktorý oddeľoval prvú a druhú
terasu schátral a vyžadoval si statické úpravy. Rozhodli sme sa preto pripraviť štúdiu, ako by sa tento priestor
dal skrášliť. Chceli sme pritom zohľadniť dve požiadavky návštevníkov. Vytvoriť jednoduché oddychové
miesto, kde by mohli ľudia sedieť voľne v parku na tráve a len tak oddychovať. Niečo v štýle zelených
piknikových oddychových miest a piknikových zón v parkoch. Na druhej strane sme však chceli zachovať aj
polyfunkciu priestoru a nechať tam ihrisko. Na to, aby sme mohli oba zámery skĺbiť dohromady, bolo
nevyhnutné zabezpečiť statiku múrov, urobiť nové drenáže, vysušiť okolie. Oddrenážovanie a vysušenie
bolo potrebné aj preto, aby sme v zime mohli na hornú terasu umiestniť ľadovú plochu, na ktorej by sa
mohli robiť exhibičné hokejové zápasy v duchu histórie a pamiatky zápasov majstrovstiev sveta, ktoré sa
konali práve na Štrbskom Plese v 20-tych rokoch 20. storočia.
Do prvých prípravných prác sme sa pustili v septembri. Vypracovali sme štúdiu, v ktorej sme všetky vyššie
spomenuté požiadavky zohľadnili. Spolu so stavbármi sme vyčíslili výšku predpokladaných nákladov
na sanáciu muriva a čakali sme na odozvu Správnej rady. Tá uznala, že tento projekt je potrebné zahrnúť
do projektov ﬁnancovaných Európskou úniou. Následne sme v decembri našli investora, ktorý bol ochotný
pustiť sa do rekonštrukcie a akceptoval našu víziu. Spolok mu veľmi rád našu víziu odovzdal a prisľúbil, že
bude plne nápomocný pri rekonštrukcii a ďalších prácach. Projekt bol vypracovaný do výziev a investor
na ňom nič nezmenil.
Prvým úspechom na mieste bývalých kurtov bolo otvorenie bezplatného klziska pre malé deti, čím sme náš
sen začali pomaly napĺňať. Krstným otcom klziska s rozmermi 15 x 10 m bol Zdeno Cíger. Klzisko využívali
v zime najmä rodiny s deťmi a priemerná denná návštevnosť bola 30 osôb, z toho asi 20 detí. Na začiatok
určite úspech. Toto klzisko s proﬁ mantinelmi sme mohli postaviť aj vďaka partnerom a ich asignácii 2 %
z dane z príjmov.
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11. MÁJOVÉ STRETNUTIE TOS
V máji sme stihli Majáles, zbieranie odpadkov i valné zhromaždenie
V máji sa predseda Správnej rady Róbert Kukučka rozhodol založiť novú tradíciu pre členov TOS. Pre členov
a priateľov Tatranského okrášľovacieho spolku zorganizoval 13. mája v Humne majáles, na ktorom sme
sa výborne zabavili.
Na druhý deň všetci účastníci povinne nastúpili do elektrobusu a vyviezli sa na Štrbské Pleso. Tam sme
sa rozdelili na tri skupiny, ktoré postupne plnili plastové vrecia odpadom. V okolí Štrbského, Popradského
a Jamských plies sme vyzbierali spolu 7 plných vriec odpadu. Po tejto enviro aktivite sme sa previezli späť
do Tatranskej Lomnice, kde sa v príjemnej a uvoľnenej atmosfére uskutočnilo Valné zhromaždenie.
Zhodnotili sme doterajšie pôsobenie TOS a stanovili sme si priority pre ďalšie obdobie. Nechýbali medzi
nimi zámery vytvoriť aplikáciu pre iPhone, naďalej tvrdo pracovať na projekte farmy či posunúť o krok ďalej
rekonštrukciu chatky na Čučoriedkach. Perličkou stretnutia bola ochutnávka prvého syra Tatranského
okrášľovacieho spolku.
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12. DETSKÉ IHRISKO PRI SOLISKU
Chceme zveľadiť nevyužitý priestor pri LD SOLISKO
Už v máji 2011 sme premýšľali nad tým, ako skrášliť celý priestor bývalého volejbalového ihriska medzi
vilou Marína a liečebným domom Solisko. Prvé nápady nám poslal Jozef Honek - a to v podobe krajinárskej
štúdie kolégia Technickej univerzity zo Zvolena, ktoré ju vypracovalo pod vedením P. Jančuru. Naša
predstava však bola vytvoriť na tomto mieste polyfunkčný priestor so zachovaním všetkého, čo ho dnes
vytvára. Pôvodný lesný charakter navyše doladiť výsadbou pôvodných drevín a zachovať pritom výhľady aj
dispozíciu priestoru. Zámerom bolo funkčne využiť aj bývalé kamenné pódium v západnej časti priestoru.
Následne sme dostali odporúčanie na Ing. arch. Kristínu Bužekovú, ktorá bola do problematiky uvedená
na základe spomínaných podkladov od Jozefa Honeka. Priamo na mieste sme vysvetlili, že v priestore
chceme skĺbiť dispozície pre voľnočasové aktivity, hru detí, polyfunkciu a zachovanie parku, porastov
a výhľadov. Už v septembri sme mali prvé štúdie, ktoré dokonale odzrkadlili naše požiadavky. Striktne sme
sa zasadzovali proti akémukoľvek výrubu drevín. Naopak, žiadali sme ich revitalizáciu a dosadenie ďalších.
Ďalej sme chceli detské ihrisko a na kamennom pódiu výstavbu altánku so zachovaním secesného štýlu.
Všetky tieto požiadavky boli akceptované a teší nás, že nie len nami, ale aj samotnými orgánmi ochrany
prírody. Do stavby sa chceme pustiť na jar 2012.
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13. VALNÉ ZHROMAŽDENIE TOS
V septembri sme bilancovali
V septembri 2011 sa konalo výročné valné zhromaždenie Tatranského okrášľovacieho spolku, na ktorom
sme bilancovali uplynulý rok a stanovovali priority pre rok budúci. Už tradične sme pri tejto príležitosti
zrealizovali aj výlet. Tento rok sme si za cieľ túry stanovili Východnú Vysokú. Zraz bol v sobotu ráno
v Grandhoteli v Starom Smokovci, v sídle TOS. Odtiaľ sme peši pokračovali na Sliezsky dom a ďalej Velickou
dolinou až na Východnú Vysokú. Po ceste sme mali skúšky z tatroznalectva. Cestou dole dostal každý
účastník igelitovú tašku z akcie Čisté Tatry a povinne zbieral odpadky až do Starého Smokovca. Pri pamätnej
tabuli Sliezskej sekcie Uhorského karpatského spolku, nášho predchodcu, ku ktorému sa hrdo hlásime, sme
si urobili spoločnú fotograﬁu. Text na tabuli mal všetkým pripomínať, že o stavbu chodníka na Poľský hrebeň
sa zaslúžila práve táto sekcia.
Na druhý deň sa konalo už tradičné zasadnutie Valného zhromaždenia. Členovia Správnej rady prítomným
odprezentovali výsledky práce spolku za posledný rok. Okrem iného informovali aj o aktuálnom stave prác
na zmene stanov a rekonštrukcii chaty Čučoriedka. Na tomto Valnom zhromaždení dostal každý
z účastníkov jedinečný odznak zakladajúceho člena spolku s osobným číslom. Výnimočná edícia odznakov
pozostáva zo 100 kusov vyrobených len pre zakladajúcich členov spolku.
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14. ČISTÉ TATRY
Pomohli sme Tatrám i ľuďom
Cieľom tohto projektu bolo naučiť návštevníkov Tatier, aby neodhadzovali odpadky v tatranských osadách
a vysokohorských dolinách. Vychádzali sme z myšlienky, že ak človek aspoň raz v živote vyzbiera odpadky
v horách po neporiadnych turistoch, sám už viac nebude pôvodcom takéhoto odpadu. Projekt sme doplnili
o motivačný moment v podobe súťaže. Akciu Čisté Tatry sme odštartovali v auguste 2011, ako pilotné osady
sme vybrali Tatranskú Lomnicu, Štrbské Pleso a Starý Smokovec.
Dali sme vytlačiť 3000 ekologických, v prírode rozložiteľných igelitových tašiek, ktoré si mohli návštevníci
vyzdvihnúť na vybraných miestach v troch spomínaných tatranských osadách. Vytvorili sme jednotný logotyp
súťaže a rozdali asi 500 nálepiek, ktoré bolo vidieť vo všetkých tatranských osadách. Aj takýmto spôsobom
sme chceli ľudí inšpirovať k tomu, aby premýšľali nad svojimi činmi v horách. Do sprievodnej súťaže, v ktorej
mohli účastníci vyhrať aj pobyt v Grandhoteli Kempinski či týždňový skipas, sa zapojilo 12 súťažiacich.
Podmienkou bolo zaslanie fotograﬁe s taškou plnou odpadkov pred našim kontajnerom tak, aby z nej bolo
možné identiﬁkovať súťažiaceho.
Podľa dostupných informácií, ktoré nám potvrdili aj ŠL TANAP-u dlhoročne realizujúce akciu Čisté hory,
množstvo odpadkov vo vysokohorskom prostredí každoročne klesá. Aj z tohto dôvodu sa v budúcom
ročníku akcie Čisté Tatry plánujeme zamerať na väčšie ekologické záťaže v dolinách. Na ich likvidáciu však
bude nevyhnutný zvoz vrtuľníkom.
Teší nás aj veľká podpora zo strany partnerov:
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15. BUFET ČUČKY
Zo starej drevenej chatky na Čučoriedkach by mohol byť bufet podporujúci detský lyžiarsky šport
S nápadom zrekonštruovať starú lyžiarsku chatku na Čučoriedkach prišli členovia Správnej rady Patrik Tkáč
a Ivan Jakabovič. Rozhodli sme sa, že vypátrame vlastníka budovy a následne sa pokúsime nájsť cestu, ako
dať tejto chatke nový život. Zistili sme, že vlastníkom chatky je Športový klub ŠL TANAP-u. Oslovili sme preto
vedenie klubu s ponukou na spoluprácu pri rekonštrukcii. Náš návrh bol, aby všetky prostriedky získané
z budúceho prenájmu bufetu boli spätne do posledného centu použité na rozvoj a podporu detského
lyžiarskeho športu.
Výsledkom druhého vzájomného stretnutia oboch strán bola názorová zhoda v nasledujúcom znení:
“TOS i Športovému klubu ŠL TANAP-u záleží na všestrannom rozvoji lyžiarskeho športu, najmä na vytvorení
podmienok pre rozvoj mládežníckeho a juniorského lyžiarskeho športu. Obe strany sa preto dohodli
na spoločnom postupe pri rekonštrukcii chátrajúceho zrubového objektu. Ten má v budúcnosti slúžiť ako
zázemie pre obe združenia. Obnovu chaty zaﬁnancuje TOS, ktorý prisľúbil, že vytvorí dostatočný priestor
pre Športový klub ŠL TANAP-u, a to najmä v podobe skladu lyžiarskeho materiálu. Rekonštrukciu
chátrajúceho zrubového objektu chce TOS urobiť šetrne k okolitému prírodnému prostrediu a v nadväznosti
na kultúrne tradície regiónu Tatier. Štít strechy a konštrukcia opláštenia bude reﬂektovať architektúru
horného Spiša, s ktorou je región Vysokých Tatier pevne zviazaný, čo sa premietne do zrubovej horskej
architektúry s vysokou štítovou strechou.”
Tento návrh bol odkomunikovaný s členskou základňou ŠK ŠL TANAP-u, ktorá za takýchto podmienok
vyjadrila súhlas so spoluprácou. TOS bol zaviazaný dodať projekt a zrealizovať rekonštrukciu. Dozor
pri rekonštrukcii mal vykonávať ŠK ŠL TANAP-u. Projekt bol dokončený a odsúhlasený oboma stranami,
pripravený na podanie na stavebný úrad. Kvôli nečinnosti zo strany ŠK ŠL TANAP-u sa však momentálne
v projekte nepokračuje. Kvôli istým vnútorným problémom si ŠK ŠL TANAP-u vyhradil právo prehodnotiť
podmienky spolupráce do jari 2012.
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16. ZÁCHRANA KOMÉTY
Chceme pomôcť zachrániť nádhernú historickú tatranskú električku
V októbri 2011 prišla z Veterán klubu železníc v Poprade smutná správa o vážnej poruche, ktorá odstavila
populárnu historickú električku známu pod prezývkou Kométa. Ihneď po stretnutí s nadšencami, ktorí majú
tento nádherný exemplár v správe, sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme tento historický kus
zachránili a našli prostriedky na jeho opravu. Na úvod sa nám podarilo pripraviť všetky nevyhnutné podklady
pre vyhlásenie verejnej zbierky, ktorá by mala byť základom pre dosiahnutie nášho cieľa.
Okrem samotnej Kométy má Veterán klub železníc v Poprade v správe aj ďalší zaujímavý už historický kus –
EMU 49.001. známy ako Škoduľa, spolu s niekoľkými vozňami. Tie by v budúcnosti mohli byť prestavané na
otvorené vozne a mohli by byť súčasťou atraktívnej pravidelnej prevádzky nostalgických súprav na
koľajniciach vo Vysokých Tatrách.
Aj v tomto prípade je našou prioritou pracovať systematicky a formou postupných krokov. Sústredíme preto
naše sily najprv na záchranu Kométy. Po jej opätovnom spojazdnení sa budeme snažiť o to, aby aspoň
v letných mesiacoch jazdila pravidelne medzi Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom. Až následne príde
na rad záchrana Škodule. Ak sa to podarí, náš zámer vrátiť do Tatier to najlepšie z minulosti s nádychom
nostalgie dostane aj v tomto smere zelenú.
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17. KNIHA PROF. ALFRÉDA GROSZA – POVESTI Z VYSOKÝCH TATIER
Hľadáme možnosti ako podporiť vydanie najkomplexnejšieho diela povestí z Vysokých Tatier
a okolitého regiónu
Alfréd Grosz (1885 - 1973) bol profesorom nemeckého i slovenského gymnázia v Kežmarku a Spišskej
Novej Vsi. Patril medzi vynikajúcich znalcov Tatier, dlhé roky zhromažďoval povesti a báje o Vysokých
Tatrách, ale po II. svetovej vojne ako Nemec (hoci antifašista) nič vydať nemohol. Niekdajší žiaci prof.
Grosza žijúci v Nemecku často prichádzali do Kežmarku a pri jednej z návštev vzali rukopis povestí so sebou.
Bez vedomia autora ho vydali knižne v Mníchove r. 1971, z čoho mal prof. Grosz veľa nepríjemností, avšak
spoluúčasť na vydaní, resp. prebranie honoráru mu nikto nemohol dokázať a vyšetrovanie prestalo.
Mnoho exemplárov sa prepašovalo aj na územie Slovenska, predovšetkým na Spiš. Nasledovalo
vykrádanie povestí viacerými autormi - niekde ich uverejnili doslovne, niekde text upravili. Čo však chýbalo,
boli odkazy na nemeckú, maďarskú i slovenskú literatúru a pôvod povestí, ako aj informátorov, čo bolo
v Groszovej knihe podrobne uvedené.
Podľa historičky a spisovateľky Nory Baráthovej, Groszova kniha povestí si zaslúži veľkú pozornosť
z viacerých dôvodov:
1. Ide o najkomplexnejšie dielo povestí o Vysokých Tatrách a o tatranskom a podtatranskom regióne,
pričom niektoré povesti sú staré okolo 300 rokov, navyše kniha ešte na Slovensku nebola vydaná.
2. Oboznámenie čitateľa (od detského po najstaršiu kategóriu) s históriou Tatier - skutočnou
i tradovanou.
3. Vyvolanie ešte väčšieho záujmu o návštevu Tatier a regiónu v rámci domáceho cestovného ruchu,
teda nárast návštevníkov v tejto oblasti, ktorá prakticky z cestovného ruchu žije.
4. Vyvolanie záujmu o ďalší výskum ústneho folklóru.
Na vydanie tejto knihy sme vypracovali projekt a požiadali sme MK SR o poskytnutie dotácie.
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18. REDYK
Pripravujeme originálny festival, chceme pripomenúť zaujímavé tradície spojené s chovom oviec a
dobytka v regióne
Festival REDYK by mal pomôcť predstaviť a zároveň uchovať valašské tradície karpatského salašníctva.
Sekundárnym zámerom je prezentovať tradičné remeslá typické pre región Tatier a tradičnú ľudovú hudbu
zo SR a blízkeho zahraničia. Program podujatia je zameraný na všetky vekové katogórie, odbornú i laickú
verejnosť, pričom okrem prezentácie kultúrneho dedičstva je cieľom ponúknuť inšpiratívny spôsob trávenia
voľného času pre návštevníkov. Festival programovo zapadá do aktivít TOS pri obnove a rekultivácii
vysokohorského prostredia. TOS má záujem o návrat oviec a dobytka do vysokohorského prostredia,
pretože to považuje za nástroj na udržiavanie ekologickej rovnováhy na lyžiarskych zjazdovkách.
Vychádzame pritom z predpokladu, že sezónny výpas je ekologickejší a šetrnejší k prírodnému prostrediu
ako úprava ťažkými mechanizmami.
Festival plánujeme zorganizovať v katastri obce Huncovce, v lokalite Košariská, na lúke Kromrain.
Návštevníci by mali možnosť vidieť prechod baču s valachmi cez dedinu v sprievode hudby, dojednávanie
baču s majiteľmi oviec o odplate, kontrolu vlastníckych znakov, pripnutie zvoncov na krk ovciam a samotné
sčítanie oviec. Nasledovalo by vyprevádzanie baču so stádom na obradnú lúku a miešanie oviec.
Po spoločnej modlitbe bačov a pastierov za ochranu stáda by v kolibe slávnostne zapálili ohnisko. Festival by
mal aj takýmto spôsobom pripomenúť celú obradovosť, sviatosť a kultúru, ktorá bola súčasťou prvého
jarného vhonu oviec do vysokohorského prostredia. Následne by vyššie uvedený program doplnili
originálnymi pásmami a improvizovanými scénkami folklórne súbory zo Slovenska a Poľska, nechýbali by ani
ukážky tradičných remesiel a aktívna možnosť vyskúšať si ich samotnými návštevníkmi.
Náklady na realizáciu projektu sú vo výške 11 050 EUR, z toho spoluﬁnancovanie žiadateľa predstavuje 600
EUR. Požadovaná dotácia je vo výške 9 900 EUR. Podujatie je určené pre cca 500 návštevníkov.
Predpokladané výnosy zo vstupného sú vo výške 250 EUR a z prenájmu stánkov s občerstvením vo výške
300 EUR. Stánky propagujúce tradičné remeslá budú mať zabezpečené miesta bezplatne. Všetky výnosy
budú použité výlučne na úhradu nákladov na realizáciu projektu.
Festival takéhoto charakteru sa na území spišského regiónu dlho nekonal. Motiváciou je preto zorganizovať
nielen úvodný ročník festivalu, ale zároveň v ňom aj každoročne pokračovať.
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19. MINIATÚRY V SOLISKU
Pomohli sme tvorcovi miniatúr tatranských budov, našli sme dôstojné miesto pre výstavu jeho
papierových modelov
Pán Otto Jalčovík, autor krásnych papierových modelov pôvodných tatranských budov, prišiel v lete za nami
s prosbou o podporu jeho aktivít.
Rozhodli sme sa vyriešiť to systémovo. Najprv tvorbu Otta Jalčovíka ukážeme svetu, vďaka čomu by sa
donor na podporu stavby ďalších modelov mal hľadať jednoduchšie. Začali sme preto hľadať vhodnú
miestnosť, kde by sa dali modely umiestniť a následne možno vybudovať aj verná replika Smokovcov spred
roku 1900. Vyhovujúcu miestnosť sme napokon našli v bývalom liečebnom dome Solisko. Jestvujúce modely
sme umiestnili pod historické erby tatranských osád. Modely sa nachádzajú na drevených poličkách
s tabuľkami, na ktorých nechýbajú fotograﬁe a krátke informácie o budovách. Návštevníci tam môžu vidieť
aj také skvosty ako bývalú kaviareň či poštový úrad zo Smokovcov.
Ešte pred otvorením výstavy sa prihlásili donori, ktorí chcú stavbu ďalších papierových modelov podporiť.
Preto sme sa rozhodli, že postupne pribudnú modely víl zo Štrbského Plesa. Vystaveným smokoveckým
modelom sa preto pokúsime nájsť miesto priamo v Smokovcoch.
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20. DAR PRE CHATU POD RYSMI
Podporili sme dostavbu Chaty pod Rysmi, pomohli sme Slobodnému kráľovstvu
Bolo leto, keď v médiách zarezonovala informácia o chýbajúcich ﬁnanciách na dostavbu Chaty pod Rysmi.
Medzi členmi spolku došlo k dohode, že na túto vec prispejeme z vlastného vrecka. Navštívili sme preto
chatára a opýtali sme sa ho, s čím potrebuje pomôcť najviac. Viktor Beránek nás informoval, že stavia novú
kachľovú pec a tam si našu pomoc vie predstaviť. Na oplátku nám chatár ponúkol vlastnú tehličku
na kachliach s logom spolku a prednostné právo nocľahu na peci pre členov.
Motivovaní sme rozbehli zbierku v rámci spolku pod heslom „Kto chce prispieť na novú pec pod Rysmi“.
Vďaka Róbertovi Kukučkovi, Ilonke Škultétyovej, Martinowi Wiedermanovi, Jožovi Jágrikovi, Tomášovi
Kukučkovi a Borisovi Kubovičovi sme vyzbierali 1 200 eur, ktoré sme ako dar odovzdali chatárovi.
Aj vďaka nám je na chate o pár tehličiek viac.
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21. TATRANSKÝ PARČÍK V BRATISLAVE
Preniesli sme kus Tatier do hlavného mesta, kvôli deťom
Projekt Tatranského parčíka v Bratislave dozrel do konkrétnej podoby. Pôvodný plán sme museli upraviť
podľa pozmeňujúcich návrhov zo strany kompetentných orgánov. Viac priestoru získalo detské ihrisko.
V Tatrách sme sa preto začali pohrávať s myšlienkou umiestniť tam Svištiu krajinku zo Skalnatého Plesa.
Svištia krajinka je konceptom hravého vzdelávania rozvíjajúceho vedomosti i motorické zručnosti dieťaťa.
Drevená krajinka je priestorom, v ktorom deti okrem získavania vedomostí o tom, ako žijú tatranské zvieratá,
môžu aj liezť, skákať a riešiť hádanky. V snahe priblížiť Tatry deťom v hlavnom meste padlo deﬁnitívne
rozhodnutie. Ideme do toho! Zámerom bolo vytvoriť krajinku, ktorá bude symbolicky nadväzovať na Svištiu
krajinku na Skalnatom Plese a zároveň pozývať na návštevu originálu vo Vysokých Tatrách. Správna rada
Bratislavského okrášľovacieho spolku náš nápad odobrila. Výsledkom nášho snaženia bolo otvorenie krajinky
v septembri 2011. Jej súčasťou je replika domčeka, lezeckého ihlana, veže, nechýba ani mostík s chodníkom.
Okrem toho sú v parku ukryté štyri tatranské zvieratá, ktoré musia deti hľadať a riešiť tak hádanky. Bonusom
parku je chatka postavená v štýle vysokohorských chát. V parčíku pripomínajúcom vysokohorskú skalku plní
chata funkciu toaliet. Tie sú jediným verejným WC na celom bratislavskom nábreží. V chatke je možnosť
prebaliť aj malé dieťa, tvorí teda prirodzené zázemie aj pre samotnú Tatranskú divočinu. V objekte je
prostredníctvom špeciálnej urny možné prispieť na činnosť BOS. V budúcnosti uvažujeme aj o predaji
suvenírov a rozdávaní propagačných materiálov BOS. Doterajšie reakcie návštevníkov na tento projekt
sú veľmi pozitívne.
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Plán práce na rok 2012
Cyklotrasy
Milovníkom cykloturistiky chceme vyjsť v ústrety obnovením značenia existujúcich cyklotrás, pre ktoré
budeme hľadať vhodného partnera. Z dlhodobého hľadiska je zámerom rozšíriť sieť cyklotrás v okolí Starého
Smokovca využitím jestvujúcich lesných ciest. Do úvahy prichádza prepojenie horárne v Dolnom Smokovci
v smere na Sibír, Tatranskú Polianku, Tatranské Zruby a Gerlachov. V širšom kontexte potom prepojenie
Šarpanca s Tatranskou Lomnicou, Starou Lesnou, Smokovcom a Poliankou pod Cestou slobody po
existujúcich lesných cestách.
Náučný chodník Popradské Pleso - Št. Pleso
Príprava náučného chodníka v spolupráci s Nadáciou TESCO, spoločnosťou UNILEVER a Nadáciou TV Joj.
SZOPK
Ochrana prírody dostala zo strany TOS ponuku na spoluprácu pri strážení tatranských dolín. Táto aktivita je
zatiaľ v štádiu rokovania.
Lojšov prameň
Práca na príprave PD dokumentácie a vybavenie nevyhnutných povolení.
Kultúrna pastva
Príprava odborných posudkov rozsiahleho projektu.
Redyk
Príprava originálneho festivalu, ktorého cieľom by malo byť pripomenutie tradície spojené s pasením oviec
a dobytka v podtatranskom regióne. Festival by mal pripomenúť obrady spojené s prvým jarným vyháňaním
oviec do vysokokohorského prostredia a jarného výpasu dobytka na pastviny. Realizácia festivalu závisí od
dotácie MK SR.
Povesti z Vysokých Tatier
Vydanie knihy povestí Alfréda Grosza –v závislosti od schválenia dotácie MK SR.
Pamätník Alfréda Grosza
Spracovanie nevyhnutnej administratívy a vybavenie povolení pre rekonštrukciu pamätníka Alfréda Grosza
pri Bielych plesách, pomenovanie chodníka od Šalviového prameňa k Bielym plesám ako „Chodník Alfréda
Grosza“. Podanie žiadosti o grant od mesta Kežmarok.
Záchrana električiek „Kométa“ a „Škoduľa“
Aktivity na záchranu dvoch legiend z tatranských koľajníc. Rokovanie so spoločnosťou Škoda, a.s., CZ
o rekonštrukcii električky značky Škoda z tridsiatych rokov 20. storočia. Podniknutie krokov na záchranu
„Kométy“ - vyhlásenie a realizácia verejnej zbierky.
Detské ihrisko pri SOLISKU
Príprava projektovej dokumentácie pre originálne detské ihrisko určené najmenším návštevníkom Tatier
a Štrbského Plesa.
Kurty pri Kempinskom
Príprava projektovej dokumentácie, realizácia reklamnej plochy na starej ploche kurtu - selfpromo TOS.
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Čisté Tatry
Vzhľadom na klesajúci počet odpadkov vo vysokohorskom prostredí je potrebné projekt okresať iba
na hotely a zamerať sa skôr na vytvorenie ﬁnančnej rezervy
pre letecký zvoz starých ekologických záťaží z tatranských dolín. Príprava projektu Green Patrol.
Kone na Štrbskom Plese
Koncepčná práca na vybavení trás a povolení. Zadeﬁnovanie konceptu (oblečenie, povoz, veterinárne
prehliadky a pod.).
Letné bežecké trasy
Príprava a zokruhovanie bežeckých trás v okolí Smokovca a T. Lomnice. Projekt zahŕňa označenie, vytvorenie
mapiek, to všetko v spolupráci so spoločnosťou ADIDAS.
Tatranské lesné kino
Pokračovanie projektu po premiérovej sezóne má dve alternatívy:
1. pokračovať v koncepte s JT Banka Caffé
2. preniesť kino do parku v Tatranskej Lomnici a spoločne s Rudom Biermannom pripraviť skutočné lesné
kino, vždy v piatok jeden ﬁlm s dobrou technikou
Farma
Príprava a realizácia rozsiahleho projektu - nákup zvierat, stavba cesty, stavba provizórneho strážneho
domčeka, oplôtkov, výpas, výsadba stromčekov.
O ďalších zámeroch už len v skratke:
-

Detské ihrisko na Hrebienku
Parkové úpravy pri hoteloch SASANKA a Grand Starý Smokovec
Prerezávane haluziny pre ŠL TANAP
Dláždenie chodníkov na Poľský hrebeň
Príprava projektovej dokumentácie budovy Encián na Skalnatom plese
Pravidelné výstavy moderného umenia
Kniha o zakladateľovi spolku JAMES Ferovi Liptákovi
Preklad knihy histórie Uhorského karpatského spolku
Pomoc pri akcii Čisté vody
Oprava nosičskej skratky v Malej Studenej doline po kalamite v roku 2008
Pas člena
Chata Čučoriedka
Rozšírenie iPhone aplikácie pre Android, iPad a pod.
Lavínové semináre
Osadenie drenáží na chodníku na Hrebienok
Tatranské haraburdy – novinky po roku fungovania projektu
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Zakladajúci členovia TOS
Belzarová Lucia
JUDr. Ciprová Monika
Ďurechová Michaela
Chrum Peter
Ing. Jágrik Jozef
Ing. Jakabovič Ivan
Ing. Jarabica Róbert
Jarabica Ján
Ing. Jarabicová Miriam
Jarabicová Ľudmila
Mgr. Kolesár Patrik
Ing. Korbačka Peter
Ing. Krivjanský Juraj
Krivjanský Oliver
JUDr. Kubovič Boris
Kukučka Róbert
Kukučka Vladimír, st.
Ing. Kukučka Tomáš
Kukučka Mário
Kukučka Vladimír, ml.
Kukučková Danica
Mgr. Kukučková Barbora
Kukučková Denisa
Ing. Kuzma Richard
Mgr. Laufová Lucia
Ing. Maček Martin
Mikloš Pavol
Ing. Palcr Dušan
Petrík Andrej
Petríková Daniela
Ing. Rattaj Igor
Ing. Šatánek Valér
Ševc Vasiľ
Škultétyová Ilona
Ing. Škultétyová Pavla
Ing. Tkáč Patrik
Ing. Tkáč Jozef
Ing. Tkáčová Andrea
RNDr. Tkáčová Marta
Tkáčová Karolína
Ing. Tkáčová Ivet
Ing. Tomko Peter
Ing. Tordová Katarína
Ing. Vančo Marián
Ing. Vančo Peter
Ing. Vančová Adriana
Ing. Wiedermann Martin
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PARTNERI TOS V ROKU 2011
Správa Tatranského národného parku
Štátne lesy Tatranského národného parku
Sportcentrum Galfy, s.r.o., Starý Smokovec
Tatralift, a.s., Kežmarok
Slovenský ﬁlmový ústav, Bratislava
Tatrzańska agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Zakopane
Związek Podhalan, Oddział Gorali Śląskich
Obec Štrba
Mesto Vysoké Tatry
Veterán klub železníc Poprad,Poprad
Stolárstvo Jerdonek a syn, s.r.o., Kežmarok
Drevo Atyp, s.r.o., Spišské Podhradie
Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš
ESIN group, s.r.o., Považská Bystrica
BEST HOTEL PROPERTIES, a.s., Bratislava
Tatra Flora, s.r.o., Švábovce
Ing. Marek Hudák- Tatradesign, Spišská Teplica
Obec Huncovce
Eurobus, a.s., Košice
Horská záchranná služba - Infocentrum
Reštaurácia CASA DOLCE, Tomáš Kupčo, Starý Smokovec
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Starý Smokovec
Penzión Vesna, Starý Smokovec
Grandhotel Starý Smokovec - Interhouse, s.r.o., Košice
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec
SOR, spol. s.r.o., Libchavy CZ
Podtatranská knižnica, Poprad
Spolok horských vodcov Vysoké Tatry, Starý Smokovec
Nadácia Joj, Bratislava
Himalaya Club, Vysoké Tatry
Pawlik pr, Krakow
Zemedar Poprad – Marián a Vlado Šustrovci, Poprad
Klub vysokohorských nosičov, chatárov a priateľov vysokohorských chát, Vysoké Tatry
Pekos, s.r.o., Považská Bystrica
Advokátska kancelária RELEVANS, Bratislava
Hotel Solisko, Katarína Kaňová, Vrbov
FAMILIA SMOKOVEC, s.r.o., Ružomberok
Penzión Partizán, Horný Smokovec
TOS V ROKU 2011 PODPORILI:
Patrik Tkáč 40 500,- €
Beanly Corporate Limited 192 500,- €
Róbert Kukučka 800,- €
Ilonka Škultétyová 100,- €
Wiedermann Martin 500,- €
Gálfy Róbert 200,- €
Valér Šatánek 200.- €

Familia SMOKOVEC 10,- €
ESIN group, s.r.o., 8 200,- €
Bratislavský okrášľovací spolok, o.z.(BHP) 17 362, 15 €.
Do tejto sumy patria aj nasledujúci donori:
Kukučka Robo (97,57€),
Ilonka Škultétyová(12,12 €),
Pavla Škultétyová(5, 79 €) a Lucia Belzarová(26,99 €) ,
zvyšok BHP, a.s. .
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Výročná správa
Tatranský okrášľovací spolok
Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry
42 089 514
202 320 6317
SK 202 320 6317
J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, expozitúra Vysoké Tatry
1200016319/8320
1300000779/8320
Zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom: 34390, zo dňa 24. 9. 2009
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Organizačná štruktúra:
Valné zhromaždenie:
Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie stanov združenia a rozhodovanie o ich zmene,
b) schvaľovanie rozpočtu združenia a ročnej účtovnej závierky združenia,
c) voľba a odvolanie členov Správnej rady a určenie predsedu a podpredsedu,
d) rozhodovanie o výške a splatnosti členského príspevku a o ostatných príspevkoch;
e) rozhodovanie o odmenách pre členov orgánov združenia a členov združenia;
f) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o neprijatí za člena združenia,
g) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správnej rady o vylúčení člena
h) združenia zo združenia,
i) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením,
j) rozhodovanie o koncepcii činnosti združenia a jej zmenách ako aj o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
k) rozhodovanie o kreovaní prípadných ďalších orgánov združenia a voľbe a odvolaní členov týchto orgánov,
l) rozhodovanie o ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí na rozhodovanie.
Členom Valného zhromaždenia sú vždy všetci členovia združenia.
Zasadnutie Valného zhromaždenia sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho Správna rada buď písomnou pozvánkou
odoslanou najmenej 20 dní pred dňom jeho konania a zaslanou na adresu člena združenia naposledy udanú alebo
písomnou pozvánkou vyvesenou najmenej 15 dní pred dňom jeho konania v sídle združenia.
Člen združenia sa zúčastňuje rokovania Valného zhromaždenia združenia
osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného
plnomocenstva s úradne overeným podpisom. Splnomocnencom nesmie byť člen Správnej rady združenia.
Valné zhromaždenie združenia je schopné uznášania, ak sú prítomní členovia združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov združenia. Každý člen združenia má jeden hlas. Členovia združenia prítomní na konaní Valného
zhromaždenia združenia sú povinní zapísať sa do listiny prítomných. Správnosť listiny prítomných a uznášaniaschopnosť
Valného zhromaždenia združenia potvrdzujú svojimi podpismi osoby, ktoré podpisujú i zápisnicu z Valného zhromaždenia
združenia.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
Hlasovanie Valného zhromaždenia združenia sa koná verejne, aklamáciou, ak na návrh ktoréhokoľvek člena združenia,
resp. jeho zástupcu, nerozhodne Valné zhromaždenie združenia, že sa hlasuje tajne, lístkami.
Zasadnutie Valného zhromaždenia je neverejné a riadi ho predsedajúci, ktorý je zvolený v úvode zasadnutia na návrh
Správnej rady združenia.
Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia, pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak. O zasadnutí Valného
zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje úplné znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Valného
zhromaždenia, návrhy Správnej rady, členov združenia a výsledky hlasovania. Zápisnicu o priebehu konania Valného
zhromaždenia združenia zhotovuje zapisovateľ zvolený v úvode rokovania na návrh Správnej rady a podpisujú ho všetci
členovia Správnej rady prítomní na zasadnutí Valného zhromaždenia.
Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia sú členom združenia k dispozícii k nahliadnutiu v sídle združenia.

K 31. 12. 2011 malo Občianske združenie 45 zakladajúcich členov.
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Správna rada
Správna rada je najvyšším výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia. Správna rada rozhoduje o všetkých
záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti VZ. Správna rada ako najvyšší výkonný orgán
koná a rozhoduje v mene združenia najmä v čase, keď nezasadá VZ. Správna rada združenia zastupuje združenie voči tretím
osobám, pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy a operatívne riadi činnosť združenia a zabezpečuje realizáciu
jeho cieľov v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia.
Správna rada rozhoduje formou uznesenia. O zasadnutí Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje aj úplné
znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je na jej rokovaní
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.
Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a) rozhodovanie o prijatí alebo vylúčení člena združenia na prvom stupni,
b) rozhodovanie o použití ﬁnančných prostriedkov združenia,
c) zabezpečovanie administratívneho vedenia združenia,
d) výkon prípadných zamestnávateľských práv,
e) zabezpečovanie výkonu uznesení Valného zhromaždenia,
f) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov združenia,
g) vedenie zoznamu členov združenia a členov Správnej rady,
h) zostavenie rozpočtu združenia a príprava ročnej účtovnej závierky,
i) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa,
j) rozhodovanie o udelení alebo odobratí titulu spolupracovníka.
Zloženie Správnej rady k 31. 12. 2011:
Róbert Kukučka, predseda
Ing. Patrik Tkáč, podpredseda
Ing. Ivan Jakabovič, podpredseda
Ing. Igor Rattaj, podpredseda
Ing. Peter Korbačka, podpredseda
Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ bol k 31. 12. len orgánom, ktorý sa kreoval na základe zvykového práva členov Správnej rady a bol jej
vykonným orgánom, ktorý koná v mene a z poverenia Správnej rady, v čase, keď Správna rada nezasadá. Výkonného
riaditeľa menuje a odvoláva Správna rada. Riaditeľ je splnomocnený na všetky právne úkony voči tretím osobám, ku
ktorým dochádza pri prevádzke združenia a ktorých menovitá hodnota nepresiahne výšku 15- tisíc Eur, aj keď sa na ne
vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Funkciu riaditeľa môže vykonávať len fyzická osoba.
Riaditeľ je splnomocnený na všetky právne aj faktické úkony, ku ktorým dochádza pri styku s orgánmi verejnej moci bez
obmedzenia.
V rámci výkonu svojej funkcie nie je riaditeľ oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
Na základe toho sa ustálili tieto oblasti pôsobnosti riaditeľa:
Výber ročného členského príspevku vo výške a v splatnosti stanovenej Valným zhromaždením. Ďalej
a) viesť zoznam členov,
b) viesť zoznam záväzkov a pohľadávok,
c) nakladanie s ﬁnančnými prostriedkami na základe záväzného rozhodnutia Správnej rady združenia,
d) zabezpečovanie administratívneho vedenia združenia,
e) bežný výkon zamestnávateľských práv,
f) zabezpečovanie výkonu uznesení Správnej rady,
g) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva a iných dokladov združenia,
h) príprava rozpočtu združenia a príprava ročnej účtovnej závierky,
i) navrhuje Správnej rade základné strategické rámce a postupy pri napĺňaní uznesení Valného zhromaždenia,
j) vedie zoznam projektov,
k) zodpovedá za realizáciu projektov na základe inštrukcií Správnej rady,
l) procesne pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a Správnej rady,
m) zabezpečuje vedenie kroniky,
n) vyjadruje sa k prepožičaniu titulu čestného člena.
Výkonným riaditeľom k 31. 12. 2011 bol Mgr. Patrik Kolesár.
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Informácie o účtovnej jednotke
1. Názov a sídlo účtovnej jednotky:
Tatranský okrášľovací spolok
Grandhotel Starý Smokovec 38
Vysoké Tatry
062 01
Združenie Tatranský okrášľovací spolok (ďalej len Združenie) bolo založené 05.09.2009 a do registra združení bolo zapísané
24.09.2009.
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR – číslo spisu: VVS/1-900/90-34390.
IČO: 42089514
2. Hlavnými činnosťami Združenia sú:
Činnosti záujmových organizácií.
3. Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov Združenia k 31.12.2011: Združenie nemalo zamestnancov.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Združenia k 31.12.2011 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR
č. 465/2008 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.1.2011 do 31.12.2011.
2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie Združenia dňa 18.9.2011 schválilo účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie a rozhodlo
o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010 v sume -3 654,- EUR zaúčtovať na nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Správna rada
Ing. Róbert Kukučka – predseda (od 24.09.2009)
Ing. Patrik Tkáč – podpredseda (od 24.09.2009)
Ing. Ivan Jakabovič – člen (od 24.09.2009)
Ing. Igor Rattaj – člen (od 24.09.2009)
Ing. Peter Korbačka – člen (od 24.09.2009)
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania združenie (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi
účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania č. MF/24485/2008-74 v znení
neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2009 a k 1.1.2010.
(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nevyskytol sa.
Náklady na výskum: nevyskytli sa.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku: Združenie nemá dlhodobý nehmotný majetok
Odpisy dlhodobého hmotného majetku: Združenie nezaradilo do používania obstaraný dlhodobý hmotný majetok
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(c) Dlhodobý ﬁnančný majetok
Dlhodobý ﬁnančný majetok - cenné papiere: nevyskytli sa.
Dlhodobý ﬁnančný majetok - obchodné podiely: nevyskytli sa.
(d) Zásoby
Zásoby obstarané kúpou: nevyskytli sa.
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou: nevyskytli sa.
Zásoby obstarané iným spôsobom: nevyskytli sa.
(e) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou:
nevyskytli sa.
(f) Krátkodobý ﬁnančný majetok
Krátkodobý ﬁnančný majetok účtovaný v účtovnej skupine 25: nevyskytol sa.
Peňažné prostriedky a ceniny: oceňujú sa ich menovitou hodnotou.
Účty v bankách: oceňujú sa menovitou hodnotou.
(g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(h) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku: nevyskytli sa.
Dlhopisy: nevyskytli sa.
Pôžičky: nevyskytli sa.
Úvery: nevyskytli sa.
(i) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: nevyskytli sa.
Deriváty sa oceňujú nominálnou hodnotou: nevyskytli sa.
(j) Deriváty
Deriváty – nevyskytli sa.
(k) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nevyskytli sa.
(l) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Majetok prenajatý na základe nájomných zmlúv vykazuje ako svoj majetok prenajímateľ.
Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: nevyskytol sa.
(m) Dotácie a a granty poskytnuté účtovnej jednotke
Dotácie a granty poskytnuté účtovnej jednotke: nevyskytli sa.
Mena
Od 1.1.2009 je zákonným platidlom a menovou jednotkou na území Slovenskej republiky mena euro.
Účtovníctvo sa vedie v mene euro a účtovná závierka sa zostavuje v mene euro.
Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia: nevyskytli sa.
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informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku je v nasledujúcej tabuľke:
Majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Spolu

Obstará
vacia
cena
k 1.1.
2011
6 152

Prírastky

Úbytky

Prevody

OC
k 31.12.
2011

Oprávky
k 1.1.
2011

Prírastky

Úbytky

Prevody

Oprávky
k
31.12.
2011

Zostatková
cena
k 1.1.
2011

Zostatková
cena
k 31.12.
2011

12 210

0

0

18 362

0

0

0

0

0

6 152

18 362

6 152

12 210

0

0

18 362

0

0

0

0

0

6 152

18 362

Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať: - nevyskytuje sa.
2. Dlhodobý ﬁnančný majetok
K 31.12.2011 Združenie má obchodné podiely a hlasovacie práva v inej spoločnosti.
Dňa 5.12.2010 Združenie vyjadrilo súhlas so zvýšením základného imania v Tatranskom dopravnom družstve
o 400 000 EUR,
Členskom vklade 315 EUR a ďalšom členskom vklade 12 500 EUR.
Združenie v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti účtovalo o:
- prírastkoch dlhodobého ﬁnančného majetku,
Združenie neúčtovalo o:
- opravných položkách k dlhodobému ﬁnančnému majetku,
- zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého ﬁnančného majetku,
- záložnom práve k dlhodobému ﬁnančnému majetku,
- o ocenení dlhodobého ﬁnančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
3. Pohľadávky
Združenie účtovalo v priebehu bežného účtovného obdobia o pohľadávke voči Tatranskému dopravnému družstvu v sume
118 EUR.
Združenie neúčtovalo o:
- opravných položkách ku krátkodobým pohľadávkam.
4. Finančné účty
Ako ﬁnančné účty sú vykázané peňažné prostriedky v pokladni a bankové účty.
Združenie môže účtami v bankách voľne disponovať.
k 31.12.20 11
Pokladňa, ceniny
Bankové účty
Spolu

K 31.12.2010
6
4 837
4 843

1 022
3 784
4 806

5. Krátkodobý ﬁnančný majetok
V bežnom účtovnom období:
a) Krátkodobý ﬁnančný majetok: nevyskytuje sa.
b) Opravné položky ku krátkodobému ﬁnančnému majetku: nevyskytujú sa.
c) Krátkodobý ﬁnančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo: nevyskytuje sa.
d) Ocenenie krátkodobého ﬁnančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky: nevyskytuje sa.
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6. Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:
k 31.12.20 11
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Spolu

K 31.12.2010
47
0
47

26
0
26

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
Vlastné zdroje krytia majetku
Informácie o vlastných zdrojoch krytia majetku sú uvedené v časti K.
2. Rezervy
Združenie v priebehu bežného účtovného obdobia neúčtovalo o rezervách.
3. Záväzky
Prehľad o ostatných a iných záväzkoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav
k 1.1.2011
Záväzky z obchodného styku
Záväzky z upísaných CP a vkladov
Spolu

Stav
Prírastky Úbytky
k 31.12.2011
13 543
3 827
0
17 370
0 230 000
0
230 000
13 543
233 827
0
247 370

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
k 31.12.20 11
a) z hľadiska ich splatnosti:
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:
záväzky z obchodného styku
Splatné do 1 roka
Splatné od 1 roka do 5 rokov
Splatnosť viac ako 5 rokov
c) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:
záväzky z upísaných CP a vkladov
Splatné do 1 roka
Splatné od 1 roka do 5 rokov
Splatnosť viac ako 5 rokov

K 31.12.2010

247 370
0
0
0

13 543
0
0
0

17 370
0
0

13 543
0
0

247 370
0
0

0
0
0

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené: nevyskytli sa
V bežnom účtovnom období: Záväzky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.
4. Sociálny fond
Združenie nemá zamestnancov, preto neúčtuje o sociálnom fonde.
5. Bankové úvery
Združenie neprijalo žiadny bankový úver.
6. Časové rozlíšenie
Združenie neúčtovalo o účtoch časového rozlíšenia na strane pasív.
7. Majetok prenajatý formou ﬁnančného prenájmu u nájomcu: nevyskytol sa.
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F. informácie o výnosoch
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Informácie o výnosoch: Rok 2011 znamená obdobie: 01.01.2011 – 31.12.2011.
Združenie realizuje svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa hlavných produktov: v priebehu bežného
účtovného obdobia Združenie dosiahlo tržby z predaja služieb v hodnote 184 eur.
2. Ostatné výnosy
Prehľad o výnosoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prijaté príspevky od fyz. osôb zakladateľov
Prijaté príspevky od fyz. osôb
Prijaté príspevky od iných organizácii
Spolu

k 31.12.20 11
K 31.12.2010
41 400
10 000
500
218 772
260 672

10 000
150 000
170 000

5. Údaje o ﬁnančných výnosoch
Prehľad o ﬁnančných výnosoch: Združenie účtovalo o úrokoch v hodnote 2 EUR.
6. Kurzové zisky
Prehľad o kurzových ziskoch: nevyskytuje sa.
G. Informácie o nákladoch
Informácie o nákladoch: rok 2011 znamená obdobie: 01.01.2011 – 31.12.2011.
1. Náklady na poskytnuté služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady
Prehľad o najvýznamnejších položkách nákladov je znázornený v nasledujúcej tabuľke:
Ostatné služby– reprez entačné
Ostatné služby- notárske poplatky
Ostatné služby– náklady na doménu, webhosting
Ostatné dane a poplatky - kolky, poplatky
Iné ostatné náklady – bankové poplatky
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Spotreba mateirálu
Spolu

2. Údaje o ﬁnančných nákladoch
Prehľad ﬁnančných nákladov: nevyskytli sa.
3. Kurzové straty
Prehľad o kurzových stratách: nevyskytli sa.

Rok 20 11
Rok 2010
343
36
91
0
56 900
23 566
196
3
58
53
9 700
150 000
2 576
0
69 864
173 658

tradícia od roku 1873

H. Informácie o DANIACH Z PRÍJMOV
V účtovnom období roku 2011 nedošlo k zmene sadzby dane z príjmov.
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Základ dane
Výsledok hospodár. pred zdanením
Z toho teoretická 19 % daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Spolu
Úľavy na dani
Splatná daň
Dorúbenie dane z príjmov z daň.kontr.
Odložená daň
Celkovo vykázaná daň

Rok 20 11
Daň

190 994

Daň
%

69 864
-260 858
0

0
100 %
36 289
19 %
13 274 6,95 %
-49 563 -25,95 %
0
0%

0
0

0%
0%
0%
0%

0
0

Rok 2010
Daň

Základ
dane
-3 654
173 658
-170 004
0

Daň
%

0
-694
32 995
-32 301
0

0
0

100 %
19 %
-902,98 %
883,98 %

0
0

0%
0%
0%
0%
0%

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Najatý majetok
- v bežnom a minulom účtovnom období: Združenie nemá najatý majetok.
2. Ručenie
- v bežnom a minulom účtovnom období: Združenie neručí za žiadne záväzky iného subjektu.
3. Prísne zúčtovateľné tlačivá
- v bežnom a minulom účtovnom období: Združenie neeviduje prísne zúčtovateľné tlačivá.
J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa
nevykazujú v súvahe,vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne
- v bežnom a minulom účtovnom období: nevyskytujú sa.
Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
– v bežnom minulom účtovnom období: nevyskytujú sa.
Opis a hodnota podmieneného majetku – v bežnom a minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.
Prípadné ďalšie záväzky
- v bežnom a minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.
Ostatné ﬁnančné povinnosti
- v bežnom a minulom účtovnom období:
Združenie nemalo iné povinnosti z devízových termínovaných obchodov, z iných ﬁnančných derivátov, z opčných
obchodov, povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov a povinnosti vyplývajúce
z privatizácie.
Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
Bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa.
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K. Informácie o vlastných zdrojoch krytia majetku
Prehľad o pohybe vlastných zdrojoch krytia majetku v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav
k 1.1.2011
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových
účastín
Fondy tvorené zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné účt. Obdobie
Spolu

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav
k 31.12.2011

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
1 095

0
0
0

0
0
0

0
0
-3 654

0
0
0
- 2 559

-3 654
- 2559

190 994
190 994

0
0

- 3 654
0

190 994
188 435

O výsledku hospodárenia, zisku za účtovné obdobie 2011 vo výške +190 994,– EUR rozhodne valné zhromaždenie
v priebehu roka 2012.
Zostavené dňa:

Schválené dňa:

Podpisový záznamčlena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
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