
 
PODTATRANSKÉ NOVINY : utorok 15. apríla 2008, 

 
 
Kanoistika opäť na Dunajci 

V sobotu a v nedeľu 19. a 20. apríla sa na rieke Dunajec, v obciach Červený Kláštor a Majere, pod majestátnymi 
Troma korunami uskutočnia kanoistické preteky na divokej vode. Vodní slalomári z celého Slovenska si zmerajú 
svoje sily na Majstrovstvách SR dospelých družstiev v zjazde a šprinte, v treťom Slovenskom pohári (SLP) v 
zjazde a v šprinte a na treťom ročníku Pieninských zjazdov a šprintov. Usporiadateľom tohto podujatia je 
Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor a organizátorom Slovenský zväz kanoistiky na 
divokej vode. Prvým krokom k obnove zašlej slávy niekdajšieho Medzinárodného pieninského slalomu je 
usporiadanie Pieninských zjazdov a šprintov na Dunajci. Preteky začínajú v sobotu o 10.30 h šprintom 3. SLP, 
pokračujú o 14.30 h majstrovstvami Slovenska v šprinte družstiev. Začiatok šprintu je pri lávke cez rieku Dunajec. 
V nedeľu pokračujú preteky o 10.00 h štartom z prístaviska pltí v obci Majere, a to zjazdom 3. SLP a o13.00 h 
štartom majstrovstiev Slovenska družstiev v zjazde. Vyhlásenie výsledkov bude hodinu po ukončení pretekov na 
prvom nádvorí Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore.  
(sdz)  

 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY : č.17 22. apríla 2008, 
 
 
Cena pre Evu Križanovú 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (bel) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických 
sídiel udelil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky po prvý raz v histórii Cenu Alžbety 
Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky.  
Laureátkou ceny za rok 2008 sa stala historička umenia Eva Križanová (na snímke 
vpravo), dlhoročná pracovníčka Slovenského pamiatkového ústavu, kde pracovala od 
svojho vstupu do praxe v roku 1952 až do odchodu na dôchodok v roku 1990. Eva 

Kláštor opäť láka návštevníkov 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (bel) – Otvorenie tohtoročnej turistickej sezóny na Dunajci je naplánované na 26. apríla. Ešte 
predtým sa uskutoční ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré pripravuje nezisková organizácia Cyprián. 
„Rozhodli sme sa, že keďže je 18. apríl Medzinárodným dňom pamiatok, o deň neskôr pripravíme predohru k 
otvoreniu letnej turistickej sezóny v Zamagurí. Devätnásteho apríla o 11. h sa začne otvorenie múzea v Červenom 
Kláštore kultúrnym vystúpením vokálneho súboru Gregoriana z Košíc, ktorého členovia zaspievajú pôvodný 
gregoriánsky chorál. Potom si pripomenieme Medzinárodný deň pamiatok a bude sa odovzdávať cena 
Pamiatkového úradu osobnosti z oblasti pamiatkarstva. Priamo na oltárnom stole v kostole sv. Antona Pustovníka, 
ktorý bol minulý rok sprístupnený verejnosti, bude podpísaná zmluva Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s 
Pamiatkovým úradom Maďarskej republiky. Program má pokračovať otvorením výstavy s názvom Kláštory na 
Slovensku, ktorá obsahuje 28 panelov venovaných všetkým kláštorom, ktoré na Slovensku sú. Ide zároveň o 
výstavu, ktorú si môžu návštevníci pozrieť počas celej sezóny,“ uviedol Milan Gacík, riaditeľ neziskovej organizácie 
Cyprián. Súčasťou otvárania múzea v Červenom Kláštore bude strihanie pásky pred dobovou krčmou z 18. 
storočia, ktorá bude zároveň expozíciou i funkčným priestorom múzea. To znamená, že si v nej môžete objednať 
dobové špeciality, či si iba vypiť kávu, alebo obdivovať jej zariadenie. V priestoroch bývalého kláštora nebude 
chýbať ani ďalšia novinka – nová reštaurácia. „Počas tejto akcie chceme hosťom ukázať kláštor v jeho 
komplexnosti. Budeme pritom hovoriť – toto tu bolo, toto tu je a toto tu ešte chceme,“ uzavrel Gacík.  

 

 



Križanová bola žiačkou zakladateľských osobností slovenskej umenovedy Vladimíra Wagnera, Alžbety 
Güntherovej-Mayerovej a Václava Mencla. Realizovala výskumy významných pamiatok a pamiatkových celkov na 
území celého Slovenska, venovala sa najmä umelecko-historickému vývoju hradov, kaštieľov a zámkov a svoje 
poznatky publikovala v knihách Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Stručné dejiny architektúry na Slovensku a 
monografiách Bytča, Holíč, Topoľčianky, Strážky, Oravský hrad a Komárno. Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 
slávnostne odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová (na snímke 
vľavo) v Červenom Kláštore minulú sobotu, kde v národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov slávnostne 
otvorili výstavu s názvom Kláštory na Slovensku, sprístupnili novú expozíciu a otvorili sezónu 2008 pre verejnosť. 
Okrem toho bola v Zamagurí podpísaná zmluva o spolupráci medzi Pamiatkovým úradom SR a Pamiatkovým 
úradom Maďarskej republiky a zároveň otvorený nový objekt Krčma pod lipami.  

 
Otvoria sezónu 

Č. KLÁŠTOR (red) – Slávnostné otvorenie turistickej sezóny v Zamgurí Pieniny 2008 sa uskutoční v sobotu 26. 
apríla o desiatej hodine dopoludnia v parku Pod lipami v Červenom Kláštore. O pol dvanástej bude program 
pokračovať splavom rieky Dunajec do Lesnice a potom už príde na rad spoločenské stretnutie spojené s 
ochutnávkou kulinárskych špecialít na Chate Pieniny v Lesnici. Slávnostné otvorenie pripravili spoločnými silami 
obce Červený Kláštor a Lesnica, Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria a Správa PIENAP-u.  

………………………………………………………………………………………………….. 
PODTATRANSKÉ NOVINY : č.18, 29. apríla 2008, 
 
 
Na Dunajci už spustili plte 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (mna) – Minulú sobotu tohtoročnú letnú turistickú sezónu 
slávnostne odštartovali pltníci na hraničnej rieke Dunajec. 
Vďaka dobrému počasiu prví turisti tento rok splavili Dunajec na plti už počas Veľkej 
noci. Podľa Jána Hubceja, predsedu jedného z troch pltníckych združení v Pieninách, 
letnú sezónu každoročne začínajú zhruba s 12 plťami a v hlavnej sezóne pridávajú 
ešte 6 – 8 ďalších pltí. Na slovenskej strane Dunajca tak v hlavnej sezóne premáva 

celkom asi 50 pltí, čo je o dosť menej ako na strane poľskej. „Najviac slovenských pltí zišlo dole v rámci jedného 
dňa 127. Pieninami prejde v sezóne denne 1 000 - 2 000 ľudí či už na pltiach, pešo alebo na bicykloch. Chodia 
sem turisti z celého sveta. A z roka na rok viac a viac. Mám z toho obrovskú radosť, lebo zvyšujeme takto aj 
zamestnanosť,“ konštatuje pltník a zároveň vedúci Chaty Pieniny v Lesnici Ján Gondek. Pltníci sú závislí od 
počasia. Záver vlaňajšej sezóny nebol príliš šťastný, Ján Gondek však dúfa v priaznivejšie dni: „Verím, že tento 
rok nám „pánbožko“ dopraje a počasie bude priať“. Toto remeslo je v Pieninách čisto v mužských rukách. 
„Pltnícka práca je pre chlapa. Je to posledné povolanie, kde ešte neprenikla žena,“ smeje sa Ján Hubcej a dúfa, 
že sa to tak skoro ani nestane. Tieto slová však môžu byť pre ženy novou výzvou. 

 
Čisté hory a potoky v Pieninách 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (bel) – Štyridsať detí zo základných škôl v Haligovciach a Veľkého Lipníka a Centra voľného 
času v Spišskej Starej Vsi sa zapojilo do jarnej časti akcie Čisté hory a potoky v Červenom Kláštore. 
Deviaty ročník podujatia pripravila na predminulú sobotu Správa Pieninského národného parku spolupráci so 
Štátnymi lesmi TANAP-u, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Povodie Dunajca a Popradu, 
miestnymi samosprávami, podnikateľmi a neziskovými organizáciami. Čisté hory a potoky sú pravidelnou jarnou 
aktivitou PIENAP-u a tentokrát sa konali pri príležitosti Dňa Zeme. Deti a mládež vyčistili okolie rieky Dunajec, jej 
prítoky a turistické chodníky od neporiadku, ktorý doteraz schovával sneh a spolu nazbierali 75 vriec odpadu.  

Do Pienin pod Tri koruny sa vracia kanoistika 

Rieka Dunajec bola naposledy dejiskom vychýreného Pieninského slalomu na divokej vode v roku 1999. Po dlhých 
deviatich rokoch sa na Dunajci opäť súťažilo, tentoraz v zjazde a šprinte. V Červenom Kláštore sa predstavilo 46 
športovcov z viacerých slovenských klubov špecializujúcich sa na zjazd a šprint na Majstrovstvách Slovenska 



družstiev, treťom kole Slovenského pohára a na 3. ročníku Pieninských zjazdov a šprintov.  
„Vodný slalom nemôžeme momentálne zorganizovať preto, že sa charakter Dunajca zmenil. O slalome v 
Pieninách by sme mohli uvažovať znova vtedy, ak by sme rieku vrátili do starého koryta a vybudovali nový 
vodnoslalomársky kanál. O to nám pôjde v nasledujúcich rokoch, takže myšlienky oživenia Pieninského slalomu sa 
nevzdávame,“ vysvetlil, prečo sa kanoistika do Červeného Kláštora vrátila iba v podobe zjazdu a šprintu starosta 
obce Štefan Džurný, ktorý je zároveň aj predseda Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny – Červený 
Kláštor. Tento klub je jediný svojho zamerania v celom Prešovskom samosprávnom kraji a je pokračovateľom 
bohatej kanoistickej tradície v Pieninách. „Pokiaľ ide o náš klub, treba nám najmä vytvoriť vhodné materiálno-
technické podmienky na to, aby mládež zo Zamaguria mohla športovať a mohla sa zúčastňovať na kanoistických 
pretekoch. Tento šport je finančne náročný, no môžem s radosťou skonštatovať, že záujem oňho pod Tromi 
korunami je. Už na budúci rok chceme Pieniny zatraktívniť tým, že by sme presunuli šprinty a zjazdy priamo do 
národného parku. K tomu nám treba určité povolenia od zainteresovaných orgánov, no verím, že sa nám to 
podarí,“ dodal Štefan Džurný.  

 
OZVENY 

Kláštor v staronovom šate prekvapuje 

Nezisková organizácia Cyprián, ktorej riaditeľom je Milan Gacík, spravuje Kláštor 
kartuziánov v Červenom Kláštore. Táto pamiatka má za sebou zopár podstatných 
zmien a nová koncepcia osloví návštevníkov svojou kompaktnosťou. Môžete si tu 
vychutnať niečo úplne nové a doslova sa trochu vrátiť v čase.  
 
Lietajúci Cyprián 
Pred rokom a pol sa začali prípravy na film Lietajúci Cyprián. Kilometre filmu sú už 

natočené, ale zároveň prichádza čas natočiť jeho nosnú časť, ktorá sa viaže ku kláštoru. Časť filmu sa už 
zrealizovala v exteriéroch kysuckého skanzenu. Ešte v apríli postavili filmári exteriérovú časť na štvrtom nádvorí 
kláštora, kde nadobudne podobu z 18. storočia. Od 5. do 15. mája sa tu bude filmovať v kostole, na nádvoriach 
aj v časti expozície múzea. Potom sa tu vrátia na jeseň a v januári, aby ešte urobili zimné dokrútky. 
Zaujímavosťou bude pre návštevníkov to, že si môžu priamo v kláštore pozrieť filmovanie. Celá expozícia z 
filmovania ostane zachovaná. Štvrté nádvorie im ponúkne kláštor taký, aký bol v 18. storočí. „Je to úplne nový 
pohľad. Keď som tu prišiel pred tromi rokmi, chcel som odstrániť sterilitu z múrov, priestorov aj z objektov 
kláštora. Vzadu bol napríklad mlyn, preto sme si od filmárov nechali vozy, ktoré ho trochu pripomínajú. Na 
nádvoriach tiež nebolo nič, iba obvodové múry. Teraz to trochu ožije a keď tu človek príde, doslova sa vráti v 
čase," uviedol Gacík.  
 
Nezisková organizácia 
„Hľadali sme možnosť, ako zabezpečiť, aby zo vstupného neodchádzali peniaze do štátnej pokladnice. Červený 
kláštor je majetkom štátu, je v správe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Naše skúsenosti nás doviedli k 
projektovému zámeru, ktorý sa preniesol do stavebnej časti, do projektovej dokumentácie a podľa nej budeme 
opravovať jednotlivé časti kláštora. Po inštitucionálnej stránke najlepšie vyhovovala nezisková organizácia. To 
znamená nie subjekt, ktorý robí zisk pre seba, ani príspevková alebo rozpočtová organizácia, ale „neziskovka“, 
ktorá je zriadená na to, aby všetko čo získala opäť vracala, všetky financie, všetky činnosti v prospech toho, pre 
čo vznikla. A Cyprián, nezisková organizácia so sídlom Pod lipami 20 v Červenom Kláštore vznikla pre to, aby 
robila komplexnú správcovskú starostlivosť o celý kláštor, aby sa starala o muzeálnu expozíciu, ktorou sa 
prezentuje navonok, aby robila aj vydavateľsko-edičnú činnosť, propagačné aktivity, aby kontaktovala všetkých 
partnerov v cezhraničnej spolupráci, regionálne, ale aj smerom do zahraničia,“ vysvetľuje Gacík a dodáva, že 
spoluprácu už nadviazali s maďarskými a rakúskymi subjektami. 
 
Vízia 
Kláštor bude plniť ubytovaciu funkciu, vytvoria sa tu podmienky pre malú kongresovú turistiku, školenia, semináre 
a podobne. Plánujú sa tiež tvorivé pobyty umelcov na plenéroch, či už výtvarníkov alebo z oblasti fotografie, 



divadla... Mali by tu byť aj svadby. Tým, že bol Kostol sv. Antona Pustovníka reštaurovaný, ponúknu tam sobáše s 
možnosťou ubytovania. Zatiaľ je to však iba sobášny akt. „Chceme sa perspektívne, a máme to aj v štatúte 
neziskovej organizácie, vrátiť k určitej podobe školy v prírode. Nepôjde o subjekt, ale o obsahovú zložku. Škola v 
prírode by mala byť zameraná na dvoj- až trojtýždňové pobyty pre deti. Chceli by sme im priblížiť kultúrne a 
prírodné dedičstvo regiónu a zdravý spôsob života. Celkovo sa v kláštore chceme vrátiť k pôvodnému poslaniu – 
ku gastronómii, zdravému spôsobu života či duchovnej sfére. Základné línie sú také, aké vždy boli, ale treba ich 
dopracovať a realizovať. V prvom rade pôjde o aktívny cestovný ruch – kláštor ostane otvorený pre ľudí. V 
maximálnej možnej miere chceme vychádzať návštevníkovi v ústrety. Chceme tu robiť podujatia, ktoré sme si 
odskúšali za posledné tri roky. Malo by to byť 8 – 9 podujatí, ktoré boli súčasťou širšej ponuky Červeného 
Kláštora. Ale to, prečo tu predovšetkým ľudia chodia je druhá línia – duchovná. Tu tvorí muzeálna expozícia – 
interiérová a exteriérová. V interiérovej sa udiali výrazné zmeny.  
 
Novinky i história 
V roku 1999 v kláštore ukončilo svoje pôsobenie Východoslovenské múzeum, následne tu osem rokov fungovalo 
Ľubovnianske múzeum, ktoré posunulo výskum niektorých vecí viažucich sa ku kláštoru a okoliu oveľa ďalej. V 
roku 2007 pôsobnosť Ľubovnianske múzeum ukončilo a odišlo so svojou expozíciou. „Museli sme hľadať nové 
riešenie. Našli sme ho v tom, že tým najlepším čo môže byť je, že nezisková organizácia Cyprián si zoberie na 
starosť a bude mať v gescii aj muzeálnu expozíciu. Dohodli sme sa, že sa tu vráti opäť Východoslovenské 
múzeum. Po rokovaniach je ochotné do kláštora vrátiť expozíciu, ktorá tu pôvodne bola. Požičalo nám podstatnú 
časť zbierky, ktorú získalo počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v Č. Kláštore, mali to vo svojich depozitoch. 
Sústredili sme sa pritom na kláštorné múzeum, samozrejme s tým, že v tej časti, kde bola kedysi národopisná 
expozícia, by sme chceli skôr identifikovať, kde sa kláštor nachádzal. Budú tam informácie o Pieninách – ako 
horstva, ako hranice, naznačíme ako to vznikalo, aká bola história Pieninského národného parku a podobne. To 
znamená, že pôjde o náučno-informačnú kategóriu. Vrátila sa nám aj staručká „dlubanka“ (čln z kmeňa stromu), 
ktorá má 5,5 metra, poskytujeme základné informácie o pltníctve, informácie, ktoré sa viažu k hospodárskemu 
životu v Zamagurí, ale len v náznakoch – cez mníchov, cez ich život. To je prvá časť expozície, a tá druhá je 
venovaná životu mníchov v Červenom kláštore od polovice 14. storočia až po ich odchod koncom 18. storočia. 
Súčasťou expozície budú aj sochy z kostola. Dohodli sme s Pamiatkovým úradom v Bratislave a reštaurátorskymi 
ateliérmi v Levoči, že sochy budú na mieste opravovať, pretože opadávajú. Pre návštevníkov bude zaujímavé, že 
reštaurátorske práce uvidia naživo. Ide teda o živú náučno-informačnú záležitosť. Najskôr opravíme sochy sv. 
Štefana a sv. Ladislava,“ povedal Gacík. 
 
Krčma z 18. storočia 
Súčasťou novej expozície Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore je dobová krčma z 18. storočia. „Interiér 
Krčmy bol doteraz espresový. V zmysle projektového zámeru, ktorý máme v rámci celkovej rekonštrukcie a 
revitalizácie kláštora, sme jej prisúdili okrem užívateľskej aj expozičnú funkciu. Chceli sme, aby tu bola krčma v 
pravom slova zmysle. Podávajú sa tu nápoje a regionálne jedlá. Krčma v obsahovej zložke plní úlohu 
pohostinského zariadenia a zároveň je aj expozíciou. Interiér je riešený podľa návrhov z 18. storočia, s tým, že je 
tu použitý napríklad keramický riad. Rukopis 18. storočia sme preniesli do dobovej pozície. Zariadenie krčmy mali 
na starosti remeselníci z poľského Wilbromu. Interiér upravili tak, aby bol aj z pamiatkárskeho hľadiska 
zaujímavý, vrátane detailov, ktoré tam sú – ružice na stĺpoch, keramických tanieroch a laviciach. Sú to drobnosti, 
ktoré vypovedajú o čistote interiéru,“ uzavrel riaditeľ neziskovej organizácie Cyprián.  
Andrea BELOŠIČOVÁ  

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY : č.21, 20. mája 2008, 
 
 
 



Cyprián sa vracia do kláštora 

Mnohí z historiechtivých turistov ostávali prekvapení po tom, ako vstúpili na nádvorie historického kláštora v 
Zamagurí. Dôvod? Snáď prestavanie storočných mníšskych ciel? Nie tak celkom. Príčinou údivu boli cely nové, 
teda skôr ich makety, ktoré slúžili ako kulisy k natáčaniu filmu o jednej z najznámejších postáv Červeného 
Kláštora a vôbec Zamaguria - o frátrovi Cypriánovi. Film má na svedomí slovensko-poľsko-česko-maďarská 
spolupráca na čele s režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou. Hlavnú postavu si zahrá Marko Igonda, okrem neho 
uvidíme vo filme napríklad Ivana Romančíka, Ivana Palúcha, poľského herca Daniela Olbrychskeho, českého 
herca Radoslava Brzobohatého či jedného z najlepších ruských hercov súčasnosti Alexandra Domogarova.  
Prvá fáza natáčania filmu sa uskutočnila v januári. V minulých dňoch sa skončila druhá, pričom prípravy na ňu 
trvali od 9. apríla do 4. mája. V májovej časti natáčania bolo dôležité nádvorie kláštora. Drevené steny makiet boli 
ovakované a opracované tak, aby pôsobili dobovo. Trávnik na nádvorí bol nahradený pohrebiskom s niekoľkými 
krížmi bez mien. Ďalším filmovacím priestorom bol refektár (spoločná jedáleň kamaldulov) s kulisami 
vytvárajúcimi podobu veľkej mníšskej pracovne. (pozn.: práve v Červenom Kláštore bol v polovici 18. storočia 
mníchmi pod vedením Romualda Hadvábneho uskutočnený preklad Biblie do vtedajšej podoby slovenčiny). Štyri 
natáčacie dni sa odohrávali vo veži Kostola sv. Antona Pustovníka, kde filmári zriadili dielňu frátra Cypriána. V nej 
si herec Marko Igonda ako Cyprián skonštruoval „pekelný lietajúci stroj“, ktorý – ako hovoria historické 
dokumenty – dali radní mesta Spišská Belá pred 250 rokmi na mestskom rínku pre výstrahu spáliť. Lietajúci 
Cyprián ožije v Červenom Kláštore opäť v jeseni a v zimných mesiacoch, kedy budú natočené záverečné „klapky“ 
filmu. Film by mal byť natočený do marca 2009 a následne spracovaný vo filmovom štúdiu v dvoch jazykových 
mutáciách – slovenskej a poľskej. Podľa slov PhDr. Milana Gacíka, riaditeľa neziskovej organizácie Cyprian, ktorá 
je prevádzkovateľom Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, bude mať film štyri 
premiéry, z toho jednu aj v samotnom kláštore.  
Andrea GALICOVÁ  

…………………………………………………………………………………………………. 
PODTATRANSKÉ NOVINY : č.21, 20. mája 2008, 
 
V Pieninách sa zišli najlepší hráči 

Penzión Pltník v katastri obce Červený Kláštor sa od 7. do 11. mája stal miestom konania v poradí už 17. 
majstrovstiev Slovenska v doskovej hre GO, ktorá patrí medzi najstaršie známe strategické hry. 
Ako nás informoval prezident Slovenskej asociácie GO Martin Strelka, turnaja sa zúčastnilo tridsaťsedem hráčov z 
celého Slovenska. Majstrovstvá sprevádzal bohatý spoločenský program, do ktorého patril splav rieky Dunajec na 
pltiach, vyhliadkový let teplovzdušným balónom či opekanie jahňaťa pri živej ľudovej hudbe. Nad šampionátom 
prevzal záštitu starosta obce Červený Kláštor Ing. Štefan Džurný. „Víťazom a majstrom Slovenska pre rok 2008 
na doske 19x19 sa stal rodák zo Spišskej Belej Peter Jadroň. Víťazstvom získal právo reprezentovať Slovensko na 
Svetových hrách duševných športov, ktoré sa uskutočnia v októbri tohto roku v Pekingu. Na druhom mieste 
skončil Xaver Gubáš z Bratislavy a bronzovú priečku obsadil Maroš Kráľ z Košíc. V kategórii hranej na malých 
doskách 9 x 9 zvíťazil a majstrom Slovenska pre rok 2008 sa stal Maroš Kráľ z Košíc, na druhom mieste skončil 
Pavol Lisý ml. z Dolného Štálu a tretiu priečku obsadil Juraj Waczulík z Bratislavy,“ dodal Martin Strelka.  

……………………………………………………………………………………………… 

Noviny Poprad č. 44  Ročník:  XIX  

Vďaka projektu majú obce kvalitnú pitnú vodu  

      V utorok 10. júna sa v obci Červený Kláštor uskutočnilo slávnostné 
ukončenie projektu realizovaného Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. 
s. s názvom Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v 
podtatranskom regióne. Projekt spolufinancovala Európska únia a náklady na 
jeho realizáciu dosiahli výšku 149 miliónov Sk. Do projektu boli zahrnuté štyri 
stavby v piatich okresoch podtatranského regiónu – vodovod pre mesto 
Podolínec, skupinový vodovod pre obce Majere, Červený Kláštor a Lechnica, 
skupinový vodovod pre obce Odorín, Jamník, Domaňovce a Spišský Hrušov a 



kanalizácia a čistiareň odpadových vôd pre obec Hôrka. V rámci projektu sa 
vybudovalo 17 km vodovodných sietí, 3 vodojemy, 9 redukčných, 
vodomerných a kontrolných šácht, 3 čerpacie stanice na pitnú vodu, 9 km 
kanalizácie, 234 domových prípojok a čistiareň odpadových vôd v Hôrke. 
Výstavbou vodovodov a kanalizácie sa zlepšia životné podmienky pre viac ako 
11 tisíc obyvateľov. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PVS 
Vladimír Pastorek vyzdvihol význam tohto projektu pre rozvoj podtatranského 
regiónu a zástupcom dodávateľa i starostom obcí odovzdal ďakovné listy. 
Starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný povedal: „Tento vodovod nám 
priniesol nový zdroj kvalitnej pitnej vody, ktorý odštartuje rozvoj cestovného 
ruchu v obci.“ Starosta obce Jamník Ján Muráni vyzdvihol prácu svojho 
predchodcu Antona Petrušku, ktorý ako stavbár prispel k dobrému dielu tejto 
stavby. „Do našej obce Jamník s 1096 obyvateľmi sa doviedla kvalitná pitná 
voda, ktorú sme veľmi potrebovali,“ povedal. Starosta obce Majere Rudolf 
Velička, keď nastupoval do funkcie, dal urobiť rozbor vody zo studní, z 
ktorých ľudia čerpali vodu a z 8 vzoriek boli len dve vyhovujúce. „Teraz už 
máme kvalitnú pitnú vodu a ľudia sa môžu napájať na nový vodovod,“ uviedol.  

  

..................................................................................................................... 
 
 
PRAVDA 

Červený Kláštor má po 33 rokoch opäť pitnú vodu 
 

10. júna 2008  14:43 
Viac ako 11 000 obyvateľov v ôsmich obciach a mestách na Spiši má od utorka kvalitnú 
pitnú vodu, vybudovaná je aj kanalizácia. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Poprad v Červenom Kláštore ukončila projekt Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry 
vodovodov a kanalizácií v podtatranskom regióne.  
 

 
Ilustračné foto  

(autor: Pravda.sk)  
 

 



Projekt v hodnote 149 mil. Sk priniesol obciam Majere, Červený Kláštor a Lechnica v 
Pieninách a obciam Odorín, Jamník, Domaňovce a Spišský Hrušov a mestu Podolínec 
kvalitnú pitnú vodu z nových vodných zdrojov a nezávadný vodovod. V obci Hôrka 
vybudovali vodárne novú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, na ktorú sa budú môcť 
v budúcnosti napojiť aj obce Švábovce a Gánovce. "Najväčší prínos projektu je v tom, že 
viaceré obce majú kvalitnú pitnú vodu," povedal pre médiá generálny riaditeľ PVS 
Vladimír Pastorek. 

Obec Červený Kláštor má vodovod už 33 rokov. "Projekt nám priniesol nový zdroj vody, 
lebo obec mala len úžitkovú vodu z povrchového zdroja," povedal starosta obce Štefan 
Džurný. Starosta verí, že kvalitná pitná voda pomôže rozvoju cestovného ruchu v obci. 
Obec Červený Kláštor je jedinou obcou v Zamagurí, s výnimkou mesta Spišská Stará Ves, 
ktorá má kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd. Čistiareň obec sprevádzkovala len 
minulý rok. V rámci projektu vybudovali vodári v celom regióne sedem kilometrov 
vodovodných sietí, tri vodojemy, deväť redukčných, vodomerných alebo kontrolných 
šácht, tri čerpacie stanice na pitnú vodu, deväť kilometrov kanalizácie, 234 domových 
prípojok a čistiareň odpadových vôd. 

Na financovaní projektu sa Podtatranská vodárenská spoločnosť podieľala piatimi 
percentami. Európsky fond regionálneho rozvoja prispel 75 % z celkových nákladov a zo 
štátneho rozpočtu získali vodárne 20 % oprávnených nákladov. Vďaka projektu sa zvýšilo 
napojenie obyvateľov regiónu na verejný vodovod a kanalizáciu. V súčasnosti je v 
regióne PVS napojených na verejný vodovod 92 % obyvateľov. Na kanalizáciu je 
napojených 67 % obyvateľov. 

V súčasnosti pripravuje PVS ďalšie projekty zamerané na zlepšenie zásobovania 
obyvateľov pitnou vodou a odkanalizovanie. Nosným projektom je vybudovanie vodovodu 
v Hornádskej kotline od Liptovskej Tepličky až po Krompachy. Projekt si vyžiada 2,3 mld. 
Sk. Ďalším veľkým projektom vodární je výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
v Starej Ľubovni v hodnote približne 400 mil. Sk. 

...................................................................................................................... 

KORZAR 12.6.2008 

PROJEKT PVS POMOHOL - Obce sa dostali ku kvalitnej vode  

Pavol Hudák  

Pitná voda začína byť svetovým pokladom. Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) ukončila 
projekt, ktorý túto drahocennú tekutinu poskytne deviatim obciam v regiónoch Spiš a Tatry.  

ČERVENÝ KLÁŠTOR Projekt za 149 miliónov Sk priniesol rozšírenie vodovodnej siete o 17 km a 
kanalizačnej o 9 km. Na kanalizáciu sa napojilo 234 domov v Hôrke v okrese Poprad, k pitnej vode 
prišli v rámci projektu obyvatelia ôsmich obcí. Podľa riaditeľa PVS je región, obhospodarovaný touto 
spoločnosťou, napojený na vodovodnú sieť na 92 % a na kanalizačnú sieť 67 %.  

Spiš aj Zamagurie  

Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov PVS. Priniesol dobudovanie skupinových vodovodov v meste Podolínec, v obciach Červený 
Kláštor, Majere, Lechnica Domaňovce, Odorín, Jamník a Spišský Hrušov. V obci Hôrka pribudla 
kanalizácia a čistiareň odpadových vôd.  

Aj cestovný ruch  



Na svoje si vďaka čistej vode príde aj cestovný ruch v Zamagurí. "Obec Červený Kláštor mala 33 
rokov len úžitkový vodovod," povedal jej starosta Štefan Džurný. "Realizáciou projektu sa vybudoval 
vodný zdroj v Majeroch, odkiaľ k nám zo vzdialenosti 6 km prúdi kvalitná pitná voda. Od toho sa môže 
rozvíjať cestovný ruch v obci, z ktorého žijeme. Pitná voda znamená možnosť nárastu ubytovacích 
kapacít, reštaurácií a pod." Ďalším regiónom, na ktorý sa chce PVS zamerať, je Hornádska dolina. Tu 
chce spoločnosť vybudovať enviromentálnu infraštruktúru. Predpokladaný náklad projektu je 2,3 
miliardy Sk.  

................................................................................................................... 

ASVET.SK 

Obec má po 33 rokoch vo vodovode pitnú vodu 

10.06.2008, 13:56 

 

Viac ako 11 000 obyvateľov v ôsmich obciach a mestách na Spiši má od dnes kvalitnú 

pitnú vodu, vybudovaná je aj kanalizácia Podtatranská vodárenská spoločnosť, as Poprad 

dnes v Červenom Kláštore ukončila projekt Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov 

a kanalizácií v podtatranskom regióne Projekt v hodnote 149 mil.  

 

 

Sk priniesol obciam Majere, Červený Kláštor a Lechnica v Pieninách a obciam Odorín, Jamník, 

Domaňovce a Spišský Hrušov a mestu Podolínec kvalitnú pitnú vodu z nových vodných zdrojov a 

nezávadný vodovod V obci Hôrka vybudovali vodárne novú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, 

na ktorú sa budú môcť v budúcnosti napojiť aj obce Švábovce a Gánovce "Najväčší prínos projektu 

je v tom, že viaceré obce majú kvalitnú pitnú vodu," povedal pre médiá generálny riaditeľ PVS 

Vladimír Pastorek Obec Červený Kláštor má vodovod už 33 rokov "Projekt nám priniesol nový zdroj 

vody, lebo obec mala len úžitkovú vodu z povrchového zdroja," povedal starosta obce Štefan 

Džurný. 

 

Starosta verí, že kvalitná pitná voda pomôže rozvoju cestovného ruchu v obci Obec Červený 

Kláštor je jedinou obcou v Zamagurí, s výnimkou mesta Spišská Stará Ves, ktorá má kanalizáciu s 

čistiarňou odpadových vôd Čistiareň obec sprevádzkovala len minulý rok V rámci projektu 

vybudovali vodári v celom regióne sedem kilometrov vodovodných sietí, tri vodojemy, deväť 

redukčných, vodomerných alebo kontrolných šácht, tri čerpacie stanice na pitnú vodu, deväť 

kilometrov kanalizácie, 234 domových prípojok a čistiareň odpadových vôd Na financovaní projektu 

sa Podtatranská vodárenská spoločnosť podieľala piatimi percentami. 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja prispel 75 % z celkových nákladov a zo štátneho rozpočtu 



získali vodárne 20 % oprávnených nákladov Vďaka projektu sa zvýšilo napojenie obyvateľov 

regiónu na verejný vodovod a kanalizáciu V súčasnosti je v regióne PVS napojených na verejný 

vodovod 92 % obyvateľov Na kanalizáciu je napojených 67 % V súčasnosti pripravuje PVS ďalšie 

projekty zamerané na zlepšenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou a odkanalizovanie Nosným 

projektom je vybudovanie vodovodu v Hornádskej kotline od Liptovskej Tepličky až po Krompachy. 

 

Projekt si vyžiada 2,3 mld Sk Ďalším veľkým projektom vodární je výstavba kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd v Starej Ľubovni v hodnote približne 400 mil SkAgentúra vydá k správe zvukovú 

správuro;mt 

......................................................................................................................... 

Skupinový vodovod pre obce Majere, Červený Kláštor a Lechnica  

Jedinečné prírodné prostredie obcí Majere, Červený Kláštor a Lechnica ich predurčuje na 
rozvoj turizmu a cezhraničnej spolupráce. Obmedzujúcim faktorom rozvoja turistickej 
infraštruktúry i rozvoja samotných obcí sú však pretrvávajúce problémy so zásobovaním 
pitnou vodou. Súčasťou projektu Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a 
kanalizácie v podtatranskom regióne je vybudovanie skupinového vodovodu, ktorý 
zabezpečí celoročný prístup ku kvalitnej pitnej vode pre viac ako 600 obyvateľov týchto 
sídiel, ale aj pre rastúci počet turistov.  

Čo prinesie vybudovanie skupinového vodovodu  

Skupinový vodovod pre obce Majere, Červený Kláštor a Lechnica bude využívať nový 
podzemný vodný zdroj, vrt CK - 8, situovaný v údolnej nive rieky Dunajec asi 1 km od 
obce Majere. Voda zo zdroja sa bude výtlačným potrubím dopravovať do nového 
podzemného vodojemu umiestneného na vrchu Prívodná. Z vodojemu do jednotlivých 
obcí sa bude dopravovať dvoma radmi hlavného vodovodného potrubia - Rad 1 bude 
končiť vodomernou a redukčnou šachtou pri obci Majere, na ktorú bude napojený Rad 2, 
privádzajúci vodu do obcí Červený Kláštor a Lechnica. Hlavné vodovodné potrubie bude v 
oboch obciach napojené na existujúcu vodovodnú sieť. V obci Majere bude vybudované 
nové zásobovacie potrubie. V rámci realizácie skupinového vodovodu sa vybuduje 
celkovo 5 072 metrov vodovodného potrubia. Kvôli veľkému výškovému rozdielu medzi 
hladinou vody vo vodojeme a miestami spotreby budú súčasťou vodovodnej siete 
vodomerné a redukčné šachty, v ktorých sa bude optimalizovať tlak vody v potrubí.  

Informácie o výstavbe  

V rámci výstavby skupinového vodovodu pre obce Majere, Červený Kláštor a Lechnica 
bude vybudovaných niekoľko nových objektov.  

• Pri vodnom zdroji (hydrogeologický vrt CK - 8) bude vybudovaná čerpacia stanica, 
ktorej účelom je čerpanie podzemnej vody z vrtu do vodojemu.  

• Nový podzemný vodojem bude akumulovať 300 m3 vody v dvoch rovnakých 
nádržiach (každá bude mať objem 150 m3). Odpadovú a prepadovú vodu z 
vodojemu bude odvádzať 330 m dlhé kanalizačné potrubie.  

• K vodojemu bude vybudovaná spevnená prístupová komunikácia, ktorej trasa 
vedie po poľnej ceste. Vodojem aj vodný zdroj (hydrogeologický vrt CK - 8) budú 
chránené pred vniknutím nepovolaných osôb. K obidvom objektom sa vybudujú 
elektrické prípojky. Vodojem aj vodný zdroj budú vybavené riadiacim systémom, 



ktorý bude na základe nasnímaných údajov a povelov dispečingu v Starej Ľubovni 
riadiť všetky technologické procesy.  

• Výtlačné potrubie spájajúce vodný zdroj a vodojem bude mať dĺžku 1127 m a v 
maximálnej možnej miere bude vedené v zelených pásoch súbežne s poľnými 
cestami. Bude križovať poľné cesty aj štátnu cestu Spišská Stará Ves - Červený 
Kláštor.  

• Rad 1 hlavného vodovodného potrubia (z vodojemu k obci Majere) bude mať 
dĺžku 347 m a bude sa končiť vo vodomernej a redukčnej šachte, v ktorej sa bude 
merať spotreba vody dodávanej do obce Majere a redukovať prevádzkový tlak v 
potrubí. Potrubie bude vedené pozdĺž lúky.  

• Rad 2 hlavného vodovodného potrubia (z vodomernej a redukčnej šachty pri obci 
Majere do obce Červený Kláštor) bude mať dĺžku 2 992 m a bude sa končiť v 
ďalšej vodomernej a redukčnej šachte, kde sa tlak v potrubí prispôsobí potrebám 
vodovodnej siete v obci Červený Kláštor. Potrubie bude vedené pod chodníkom v 
obci Majere a po lúke a bude križovať 7 potokov.  

• Zásobovacie potrubie v obci Majere (napojené na vodomernú a redukčnú šachtu 
pri obci) bude mať dĺžku 606 m a bude vedené pod chodníkom apo lúke až k 
poslednému domu. Súčasťou vodovodnej siete bude vodomerná a redukčná 
šachta, v ktorej sa tlak v potrubí prispôsobí potrebám vodovodnej siete v obci 
Majere.  

• V oblasti výstavby vodovodu sa nenachádza chránený lesný porast ani 
pamiatkovo chránené budovy, takže realizácia projektu nebude mať negatívny 
vplyv na životné prostredie.  

Ukončenie výstavby objektov skupinového vodovodu pre obce Majere, Červený Kláštor a 
Lechnica je plánované na október roku 2007.  

 

Tento projekt 
spolufinancuje 
Európska únia.  

 

 

Tento projekt realizuje  
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.  

................................................................................................................. 

Most cez Moravu má zblížiť susedov 

Devínska Nová Ves hľadala inšpiráciu za Tatrami  
 
[29.4.2005, TREND / Iveta Niňajová] 



Rieka Morava, lemujúca slovensko-rakúsku hranicu, od nepamäti 
oddeľuje Slovensko od Rakúska a tvorí prirodzenú bariéru v 
prechode medzi týmito krajinami. Na jej brehoch sa v histórii 
udiali viaceré zaujímavé udalosti, ktoré rozdeľovali i zbližovali 
národy a kultúry.  

Od otvorenia hraníc v roku 1989 umožňuje obyvateľom krajín žijúcich na slovenskej a 
rakúskej strane prechod cez rieku Moravu len kompa vo Vysokej na Morave. Situácia by 
sa však mala čoskoro zmeniť. 

Pre konskú železnicu  

Cisárovná Mária Terézia trávila okolo rieky Moravy nemálo času. Obľubovala plavbu loďou 
po Dunaji a Morave. V roku 1771 nechala medzi Schlosshofom a Devínskou Novou Vsou 
postaviť pevný most pre konskú železnicu smerom do Viedne, ktorého fragmenty sa 
zachovali dodnes.  

V roku 1755 kúpila poľovnícky zámok Niederweiden neďaleko obce Engelhartstetten. V 
ten istý rok prikúpila ďalší pre svojho manžela Františka I. Lotrinského v Schlosshofe. 
Patril medzi jej najobľúbenejšie letné sídla. V súčasnosti ho s vysokými finančnými 
nákladmi priebežne reštaurovali a 15. apríla opäť sprístupnili verejnosti.  

Mestská časť Devínska Nová Ves je známa najmä svojou polohou na severnom úpätí 
prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, cez ktorú vedie štvorkilometrový náučný chodník.  

Najzaujímavejšou lokalitou tejto rezervácie je pieskový odkryv na vrchu Sandberg, 
svetoznáma lokalita neogénnych skamenelín.  

Osídlenie tohto priestoru vrátane Devína ovplyvnila obchodná Jantárová cesta z doby 
bronzovej.  

Nachádza sa tam významné nálezisko s archeologickými vykopávkami zo staršej i 
mladšej doby kamennej, bronzovej, železnej, rímskej, slovansko-avarskej, 
veľkomoravskej a sídlisko s pohrebiskom zo 7. – 9. storočia, ktoré je historickým 
dôkazom existencie Samovej ríše z roku 623. 

Pre peších i cyklistov  

Morava naďalej zostáva bariérou zblíženia dvoch národov a ich kultúr, dnes už oboch 
žijúcich v spoločnom hospodárskom priestore Európskej únie. Prvým prejavom zblíženia 
je projekt obnovy mostného prepojenia medzi mestskou časťou Devínska Nová Ves a 
Schlosshofom. Podporil ho aj Európsky fond malých projektov CBC Phare na jeseň roku 
2004. 

„Od výstavby mosta si sľubujeme zvýšenú návštevnosť a podporu realizácie ďalších 
pripravených projektov využitia voľného času,“ hovorí starosta mestskej časti Devínska 
Nová Ves Vladimír Mráz, ktorý myšlienku obnovy mostného prepojenia nosí v hlave už 
niekoľko rokov. 

Tento región je zatiaľ neobjaveným kútom Slovenska a Rakúska, no potenciál v podobe 
panenskej prírody, významných dejinných udalostí i kultúrnych tradícií ho predurčuje na 
rozvoj cestovného ruchu a aktivity na využitie voľného času.  



Vzhľadom na blízkosť hlavného mesta Bratislavy navštevuje Devín a Nivu Moravy počas 
víkendov nemálo cyklo- a peších turistov. Podľa výsledkov štúdie poradenskej spoločnosti 
pre cestovný ruch BeWell, s.r.o., Bratislava by uvítali prepojenosť cyklotrás a peších 
chodníkov na obidvoch stranách rieky Moravy.  

Štúdia podporená prieskumom medzi 500 obyvateľmi poukazuje na nízku informovanosť 
o aktivitách určených na voľný čas v celom prihraničnom regióne, o slabej propagácii a 
neexistujúcom systéme riadenia cestovného ruchu. Riešením by malo byť pripravované 
združenie cestovného ruchu, partner rakúskeho združenia cestovného ruchu, ktoré by 
postupne budovalo systém koordinácie cezhraničných aktivít cestovného ruchu. 

Európa môže pomôcť 

Vzhľadom na chýbajúce mostové prepojenie sa mestská časť Devínska Nová Ves v 
spolupráci s najbližšou rakúskou obcou Engelhartstetten, do ktorej patrí aj Schlosshof, 
rozhodla pripraviť projekt realizácie obnovy Mostu Márie Terézie pre cyklo- a peších 
turistov.  

Hlavný architekt mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Beláček spolu so študentmi 
architektúry v rámci študentských prác overil viaceré spôsoby premostenia a konštrukcií 
mostov. Nakoniec na základe skúseností navrhol projekt, o ktorom hovorí: „Tento most 
bude inteligentnou ekologickou stavbou 21. storočia.“ 

Umiestnenie ľahkej konštrukcie zminimalizuje zásah do chráneného územia lužných lesov 
Moravy počas výstavby i následného užívania. Most bude dlhý približne sto metrov a v 
prípade, že by všetko išlo podľa plánu, mal by byť dokončený už v budúcom roku. 
Vyžiada si to investíciu vo výške približne 15 –20 miliónov Sk. Mestská časť Devínska 
Nová Ves plánuje financovať obnovu mosta zo zdrojov Európskej únie, konkrétne z 
programu Interreg IIIA, určených na rozvoj cezhraničných aktivít.  

Vzorom im je v tomto obec Červený Kláštor, ktorá ako partner poľského 
žiadateľa získala v minulom roku z európskych zdrojov finančné prostriedky na 
pešiu a cyklistickú lávku cez rieku Dunajec. Spojí obce Červený Kláštor a 
Romowce-Nine, čo by malo výrazne pomôcť cestovnému ruchu v Pieninách na 
oboch stranách spoločnej hranice.  

Lávka dlhá 70 metrov sa bude využívať celoročne. Celkové náklady na jej výstavbu budú 
predstavovať 1,8 mil. poľských zlotých (vyše 17 mil. Sk). Ide o spoločný projekt gminy 
Czorsztyn a obce Červený Kláštor, ale predkladateľom projektu na spolufinancovanie z 
fondov únie bolo Malopoľské vojvodstvo.  

Autorka je doktorandka FM UK. 

........................................................................................ 

ŽIVOT PREŠOVA 

Lávka cez Dunajec zintenzívnila cestovný ruch v Zamagurí 

 



Červený Kláštor 19. júna (TASR) - Lávka cez Dunajec, ktorá v auguste 2006 spojila 
slovenský a poľský breh hraničnej rieky, zintenzívnila cestovný ruch v Zamagurí a predĺžila 
letnú turistickú sezónu. 

"Predvlani sme ukončili aj výstavbu nových parkovacích miest. Na prahu tohtoročného leta 
robíme úpravy verejných priestranstiev, aby obec privítala návštevníkov v peknom šate, " 
uviedol pre TASR starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. Vyzdvihol, že zamagurská 
obec, ktorá mala viac ako 30 rokov iba úžitkový vodovod, získala vďaka projektu 
realizovanému Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou nový zdroj kvalitnej pitnej vody. 
"Pomôže to ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu, " konštatoval Džurný. Doplnil, že obec má 
vybudovanú aj kanalizáciu a vlani začala prevádzkovať čistiareň odpadových vôd. 
"Plánujeme ďalšie skvalitňovanie miestnej infraštruktúry. Chceli by sme ešte využiť 
prostriedky z európskych fondov na dobudovanie dopravnej infraštruktúry, pretože 
otvorením lávky cez rieku Dunajec sa cestovný ruch u nás zintenzívnil a chodníky kapacitne 
absolútne nepostačujú, " informoval o rozvojových zámeroch v cestovnom ruchu starosta 
Červeného Kláštora. 
Zamagurie vsadilo na cestovný ruch. Zo zahraničných hostí dominujú Poliaci a to nielen po 
vstupe oboch krajín do schengenského priestoru. Lávka cez Dunajec, ktorá spája Červený 
Kláštor a Szromowce Niźne je výsledkom dlhoročnej aktívnej cezhraničnej spolupráce a 
spoločného slovensko-poľského projektu. Región je bohatý na prírodné i kultúrne 
zaujímavosti. Prielom Dunajca s Troma korunami, splav na pltiach, múzeum Červený 
Kláštor s Kostolom sv. Antona Pustovníka, ale aj rázovitý goralský folklór patria k miestnym 
devízam cestovného ruchu. 

Zverejnené: 19. 6. 2008 

................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY Ročník: IL Číslo: 28 Dátum vydania: 08. 07. 2008 

Zamagurie má čo ponúknuť 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (bel) – Letná sezóna sa už v Zamagurí rozbehla naplno. Hoci podľa slov starostu Červeného 
Kláštora Ing. Štefana Džurného je turistov trochu menej ako v minulom roku, zrejme to súvisí aj s tým, že sa 
sezóna začala trochu skôr ako tomu bývalo pred postavením lávky cez Dunajec. 
„Lávka, ktorá spája Slovensko s Poľskom priamo v Červenom Kláštore, k nám v minulom roku priviedla 260-tisíc 
návštevníkov z poľskej strany. Aj teraz očakávame prílev turistov a sme na nich pripravení. V prevádzke je viacero 
ubytovacích a reštauračných zariadení, ku ktorým pribudlo aj rekreačné zariadenie Dunajec. Kartuziánsky kláštor 
ponúka novú expozíciu a zvedavcov ku nám láka aj kostol sv. Antona, ktorý je súčasťou múzea. Okrem toho po 
Červenom Kláštore premáva vláčik a pltnice ponúkajú splav Dunajcom. Pieniny sú v lete sami o sebe nádherné a 
ak nim pridáme dobré služby, budú od nás odchádzať spokojní turisti, ktorí sa k nám určite radi vrátia,“ uviedol 
starosta a dodal, že sezóna vďaka lávke cez Dunajec trvá oveľa dlhšie. Skôr sa začína a neskôr končí.  
Červený Kláštor však žije aj bežnými starosťami. Patrí k nim napríklad odvoz komunálneho odpadu, ktorého v lete 
kvôli turistom pribúda a na obecnom úrade sa intenzívne venujú vypracovávaniu projektov, s ktorými chcú uspieť 
v ďalšom programovacom období. „Finančné prostriedky na dokončenie kanalizácie sme nedostali, takže sa 
musíme snažiť ďalej. Potrebujeme tiež vybudovať druhú čistiareň odpadových vôd v lokalite Smerdžonka, opraviť 
a dobudovať miestne komunikácie. Obzvlášť akútny stav je na ceste z Červeného Kláštora smerom do Lechnice, 
preto sa musíme pokúsiť pozháňať peniaze. Dúfam, že nám na opravu komunikácií prispeje aj vyšší územný 
celok,“ povedal Džurný.  

................................................................................................................... 

SME 



Červený Kláštor má po 33 rokoch vo vodovode pitnú vo du 
Viac ako 11 000 obyvateľov v ôsmich obciach a mestách na Spiši má od dnes kvalitnú pitnú vodu, 
vybudovaná je aj kanalizácia. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad dnes v Červenom 
Kláštore ukončila projekt Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácií v 
podtatranskom regióne. 
Projekt v hodnote 149 mil. Sk priniesol obciam Majere, Červený Kláštor a Lechnica v Pieninách a 
obciam Odorín, Jamník, Domaňovce a Spišský Hrušov a mestu Podolínec kvalitnú pitnú vodu z 
nových vodných zdrojov a nezávadný vodovod. V obci Hôrka vybudovali vodárne novú kanalizáciu 
a čistiareň odpadových vôd, na ktorú sa budú môcť v budúcnosti napojiť aj obce Švábovce a 
Gánovce. "Najväčší prínos projektu je v tom, že viaceré obce majú kvalitnú pitnú vodu," povedal 
pre médiá generálny riaditeľ PVS Vladimír Pastorek. 
Obec Červený Kláštor má vodovod už 33 rokov. "Projekt nám priniesol nový zdroj vody, lebo obec 
mala len úžitkovú vodu z povrchového zdroja," povedal starosta obce Štefan Džurný. Starosta verí, 
že kvalitná pitná voda pomôže rozvoju cestovného ruchu v obci. Obec Červený Kláštor je jedinou 
obcou v Zamagurí, s výnimkou mesta Spišská Stará Ves, ktorá má kanalizáciu s čistiarňou 
odpadových vôd. Čistiareň obec sprevádzkovala len minulý rok. V rámci projektu vybudovali vodári 
v celom regióne sedem kilometrov vodovodných sietí, tri vodojemy, deväť redukčných, 
vodomerných alebo kontrolných šácht, tri čerpacie stanice na pitnú vodu, deväť kilometrov 
kanalizácie, 234 domových prípojok a čistiareň odpadových vôd. 
Na financovaní projektu sa Podtatranská vodárenská spoločnosť podieľala piatimi percentami. 
Európsky fond regionálneho rozvoja prispel 75 % z celkových nákladov a zo štátneho rozpočtu 
získali vodárne 20 % oprávnených nákladov. Vďaka projektu sa zvýšilo napojenie obyvateľov 
regiónu na verejný vodovod a kanalizáciu. V súčasnosti je v regióne PVS napojených na verejný 
vodovod 92 % obyvateľov. Na kanalizáciu je napojených 67 % 
V súčasnosti pripravuje PVS ďalšie projekty zamerané na zlepšenie zásobovania obyvateľov pitnou 
vodou a odkanalizovanie. Nosným projektom je vybudovanie vodovodu v Hornádskej kotline od 
Liptovskej Tepličky až po Krompachy. Projekt si vyžiada 2,3 mld. Sk. Ďalším veľkým projektom 
vodární je výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Starej Ľubovni v hodnote približne 
400 mil. Sk. 
10. 6. 2008 14:53:00 | Copyright © SITA 2008 
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Martin Hal čin: „Titul som ne čakal, chcel som sa však rehabilitova ť za majstrovstvá Európy 
v Solkane"  
Martin Hal čin sa vracia so zlatom a bronzom 
ROUDNICE NAD LABEM 27. júla (SITA) - Slovenská výprava sa vracia z majstrovstiev sveta 
juniorov vo vodnom slalome, ktoré sa uskutočnili v českej Roudnici nad Labem, s jednou zlatou a 
jednou bronzovou medailou. Kto len trochu sleduje, čo sa deje v mládežníckych vekových 
kategóriách v tomto pre Slovensko najúspešnejšom olympijskom športe, vie, že takýto výsledok sa 
dá pokojne zaradiť medzi šokujúce. Avšak veľmi príjemne šokujúce. Zlato s prívlastkom senzačné 
si vybojoval ešte len 17-ročný (nar. 22. mája 1991) kajakár Martin Halčin z Dukly Liptovský 
Mikuláš. V najsilnejšie a najpočetnejšie obsadenej kategórii K1 nechal za sebou kompletnú svetovú 
špičku. Viedol už po semifinálovej jazde, o prvú pozíciu sa však delil s Francúzom Benjaminom 
Reniom, ktorý zajazdil na stotinu sekundy rovnaký čas. Vo finále mu na potvrdenie zisku zlata 
stačil tretí najrýchlejší čas. „Priznám sa, toto som veru nečakal. Chcel som odčiniť svoje vystúpenie 
na majstrovstvách Európy v slovinskom Solkane, kde mi postup do finále ušiel o pár stotín 
sekundy. Tam som vtedy nazbieral šesť trestných sekúnd, teraz som sa tomu vyhol. Obe jazdy som 
išiel čisto, bez dotykov bránok. Po semifinále pochopiteľne prišla nervozita, ale dokázal som sa s 
tým vyrovnať. Vo finále sa nedá ísť na istotu, snažil som sa ísť to, na čo mám. Som veľmi šťastný. 
Ukázal som všetkým, čo vo mne naozaj je. Verím, že to nie je môj vrchol, ale iba prvý schodík k 
ďalším úspešným výsledkom,“ podelil sa so svojimi pocitmi bezprostredne po prevzatí zlatej 
medaily slalomár, ktorý prvé pokusy v perejách divokej vody robil na 
Pieninách v Červenom Kláštore. 
Štyri roky v žiackych kategóriách dokazoval svoj talent pre tento atraktívny adrenalínový 
šport doma na Zamagurí. „Rodičia ma v tom podporovali, potom sa však presťahovali do Košíc, 
kde prakticky nie sú podmienky pre vodný slalom. Preto som vlani prišiel do Dukly Liptovský 
Mikuláš a od septembra som prestúpil na tamojšie gymnázium. Podmienky, aké mám teraz, sa s 



Košicami nedajú ani porovnať. Myslím, že práve to mi pomohlo dosiahnuť tento výsledok,“ naznačil 
svoju doterajšiu športovú genézu študent 2. ročníka gymnázia. V Liptovskom Mikuláši býva v 
internáte, v škole má individuálny študijný plán, začiatkom septembra ho čakajú skúšky z troch 
predmetov, ktoré by ho mali posunúť do 3. ročníka. Rodičia, ktorí ho k vodnému slalomu priviedli, 
boli prvými gratulantmi. 
Jeho trénerom je Peter Cibák, otec účastníka Hier XXIX. olympiády v Pekingu. „Venoval sa mi, 
koľko sa mu dalo. Samozrejme, že prvoradá bola príprava jeho syna. Nemôžem však povedať, že 
by ma odsúval na vedľajšiu koľaj. Má na mojom víťazstve obrovský podiel. Aj týmto mu chcem a 
musím poďakovať,“ nezabudol na strojcu svojho úspechu nový majster sveta.  
Slovenskí kajakári na šampionáte v Roudnici nad Labem príjemne prekvapili už v sobotnej súťaži 
trojčlenných družstiev. Martin Halčin spolu s Filipom Machajom a Michalom Bártom vybojovali v 
pretekoch 3xK1 juniorov v konkurencii 23 družstiev bronz. „Bolo to nečakané, ale o to viac to 
potešilo. Samozrejme, že mi to pridalo aj na psychickej pohode. Už tam sme sa presvedčili, že nie 
sme o nič horší ako naši súperi. Myslím, že môžem pokojne povedať, že tieto dva dni boli pre mňa 
doteraz najúspešnejšími v mojej športovej kariére. Nechcem predbiehať, ale mojím snom je dostať 
sa na olympiádu. Ak by sa mi to podarilo už o štyri roky v Londýne, bolo by to fantastické,“ uzavrel 
Martin Halčin. 
„To, čo dosiahol po desiatich mesiacoch špecializovanej prípravy v optimálnych podmienkach v 
Liptovskom Mikuláši, je skvelé. Dokázal, že je jednou z najväčších nádejí slovenského vodného 
slalomu. Myslím, že už roky sme nemali taký supertalent. Ja akoby som v ňom videl Michala 
Martikána spred pätnástich rokov,“ zareagoval na zisk zlata manažér slovenskej reprezentácie 
Richard Galovič a pokračoval: „Je to zároveň dôkaz toho, že ak vytvoríme mládežníkom 
podmienky, sú schopní konkurovať svetovej špičke. Mládežnícky šport, a nie je to len vodný slalom, 
je však doslova na okraji záujmu všetkých, ktorí by mu mali a mohli pomôcť. Strediská mládeže sa 
zrušili, náhrada za ne neexistuje. Myslím, že aj tento úspech by mal presvedčiť zodpovedných o 
tom, že investovať do športu nie je zbytočné. Verím, že ak sa nám bude dariť aj na olympiáde v 
Pekingu, zmení sa politika štátu k športu. Máme totiž obrovské množstvo talentov, Martin Halčin je 
toho potvrdením,“ uzavrel Richard Galovič. 
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Podtatranské noviny číslo 38 (17. 09. 2008) 
Poriadok budú strážiť kamery 

Č. KLÁŠTOR (plk) – Po moste cez Dunajec spájajúci poľské Sromowce s Červeným Kláštorom ročne prejde v 
obidvoch smeroch okolo 250-tisíc turistov. Ako nás informoval starosta Š. Džurný, tento údaj nie je celkom 
presný, a preto by most do budúcnosti chceli vybaviť čidlami, ktoré dokážu počet hostí spresniť. Zvýšený 
turistický ruch okrem peňazí do malej obce prináša aj problémy. Patria medzi ne napríklad spracovanie 
nadmerného odpadu po turistoch a tiež príležitostný vandalizmus. S jedným i s druhým sa chcú vyporiadať cez 
projekty euroregiónu, takže už na budúci rok, by v Červenom Kláštore mal na poriadok dohliadať kamerový 
systém. Na turistov a návštevníkov obce nezabúdajú ani v týchto dňoch. Na chodníku, ktorý vedie po brehu 
Dunajca, pribúdajú informačné tabule, ktoré zoznamujú návštevníkov s atrakciami okolia, s históriou obce i so 
zaniknutým kúpeľníctvom.  

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Základná charakteristika   (31.12.2006) 
Kód obce 523429 
Názov okresu Kežmarok  
Názov kraja Prešovský  
Štatút obce obec  
PSČ 059 06 
Telefónne smerové číslo 052 

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1828 
Nadmorská výška obce - mesta v m 462 

Celková výmera územia obce [m2] 3 042 503 
Hustota obyvateľstva na km2 72 

 

Spádovosť obce   (31.12.2006) 
Sídlo matričného úradu Spišská Stará Ves  
Sídlo pracoviska daňového úradu Kežmarok  
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného 
zboru Spišská Stará Ves  

Sídlo Okresného súdu Kežmarok  
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Spišská Stará Ves  

Sídlo pracoviska obvodného úradu Kežmarok  
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov  
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok  
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Kežmarok  

 

 
© Štatistický úrad Slovenskej republiky 



Podtatranské noviny číslo 39 (23. 09. 2008) 
Úspešní mladí kanoisti zo Zamaguria 

V polovici septembra sa na rieke Hornád v Košiciach uskutočnili vodnoslalomárske 
Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších a starších žiakov v slalome, zjazde a šprinte na 
divokej vode v rámci 9. a 10. kola Slovenského pohára žiakov a verejné preteky v slalome – 
Košický pohár. Išlo o najvýznamnejšie preteky a vyvrcholenie kanoistickej sezóny žiakov v 
tomto roku. 
Na pretekoch sa zúčastnili aj členovia Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny 
Červený Kláštor, ktorí trénujú na rieke Dunajec. V silnej konkurencii boli úspešní, dosiahli 
skvelé výsledky a môžu sa hrdiť titulmi majster a vicemajster Slovenska. Tomáš Džurný (na 
snímke vľavo) v kategórii C1 starších žiakov skončil druhý v zjazde, v šprinte mu bronzová 

medaila „ušla“ len o vlások a skončil štvrtý, v slalome sa mu darilo menej, vybojoval si v ňom siedmu priečku. V 
kategórii C1 mladších žiakov sa majstrom Slovenska v šprinte stal Marko Gurecka (na snímke vpravo) z toho 
istého klubu, v slalome a zjazde skončil druhý, čím sa stal najúspešnejším pretekárom ŠKVSZ Pieniny Č. Kláštor 
na tento kalendárny rok. 
Športový klub v Zamagurí má sídlo v obci Červený Kláštor. Jeho predsedom, organizačným vedúcim a trénerom je 
súčasný starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný. Kanoistika na Dunajci má dlhoročnú tradíciu. Na dravej 
vode Dunajca vyrástli olympionici, majstri sveta, nositelia majstrovských tried, ako napríklad Juraj Minčík, Martin 
Halčin, bratranci Peter a Laco Škantárovci, Karol Rozmuš či Dušan Ovčarik, ktorí s nadšením odovzdávajú svoje 
bohaté skúsenosti s divokou vodou mladým pretekárom. Vedenie klubu touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, 
obci Červený Kláštor, mestu Sp. Stará Ves a Prešovskému samosprávnemu kraju – NEFO PSK, n. f., za prejavy 
podpory a poskytnuté dotácie pre rozvoj telesnej kultúry.  
(sdz) 

…………………………………………………………………………………………………. 
KORZAR 24.9.2008 
V boji s vandalizmom majú pomôc ť kamery  

PAVOL HUDÁK  

Vybudovanie lávky cez Dunajec medzi poľskou obcou Sromowce a atraktívnym Červeným Kláštorom 
v Pieninách prinieslo pozitíva i negatíva. Pozitívom je nárast počtu turistov. Cez lávku v oboch 
smeroch prejde ročne približne 250- tisíc ľudí. Negatívnym javom je nárast vandalizmu v Červenom 
Kláštore.  

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Obec sa za posledné roky zmenila k lepšiemu. Pribudli tu reštaurácie, služby, 
parkovisko. Symbolom nových čias je aj lávka, presnejšie most nad Dunajcom. Nárast počtu turistov 
však začal prinášať prvé problémy, ktoré obec musí riešiť. Rapídne pribúda odpadu, ktorý je nutné 
zlikvidovať. Ďalšou odvrátenou stránkou zvyšujúceho sa množstva návštevníkov je nárast vandalizmu.  

Ničia najmä dopravné značenia  

Vandali začali robiť v Červenom Kláštore skutočné problémy. Zatiaľ nie je jasné, či pochádzajú z 
poľskej, alebo slovenskej strany. "Sú indície, že by to mohli byť Poliaci, no zatiaľ to nemôžem potvrdiť 
ani vyvrátiť," povedal pre Korzár starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. Podľa starostu sa 
vandali zamerali najmä na dopravné značenia. Viaceré dopravné značky postriekali sprejom.  

Ešte nebebezpečnejším z hľadiska dopravy je incident, ku ktorému došlo pri Národnej kultúrnej 
pamiatke Červený Kláštor. Neznámi páchatelia tu vytrhli zrkadlo, ktoré sprehľadňovalo dopravnú 
situáciu na mimoriadne nebezpečnom mieste. Takmer každý vodič pozná ostrú zákrutu tesne pri 
kláštore. Týmto miestom denne prejdú stovky osobných áut, autobusov, nákladných áut s plťami, 
cyklistov, ale aj chodcov. A práve z tejto zákruty zmizlo zrkadlo.  

Pomôcť by mali kamery  



Samospráve Červeného Kláštora došla trpezlivosť, a tak chce do boja s vandalmi nasadiť techniku. 
Presnejšie, nový kamerový systém. Ten po prípadnom incidente umožní slovenským či poľským 
policajtom lepšie identifikovať páchateľov. Podľa starostu najprv pribudnú dve kamery na úseku lávka 
- nové parkovisko. Potom sa na iných miestach objavia ďalšie štyri kamery. "Financie sme získali z 
ministerstva vnútra," uviedol Štefan Džurný. Kamery by mali byť nainštalované do mesiaca a pol.  

....................................................................................................................................................... 

KORZAR 25.9.2006 
 
Úspešní kanoisti zo Zamaguria  

(sdz)  

Na rieke Hornád v Košiciach sa uskutočnili vodnoslalomárske majstrovstvá Slovenskej republiky 
mladších a starších žiakov v slalome, zjazde a šprinte na divokej vode v rámci 9. a 10. kola 
Slovenského pohára žiakov a verejné preteky v slalome - Košický pohár. Išlo o najvýznamnejšie 
preteky a vyvrcholenie kanoistickej sezóny žiakov v tomto roku.  

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Pretekov sa zúčastnili aj členovia Športového klubu vodného slalomu a zjazdu 
Pieniny Červený Kláštor, ktorí trénujú na rieke Dunajec. V silnej konkurencii boli úspešní a dosiahli 
skvelé výsledky a hrdia sa titulmi majster Slovenska a vicemajster Slovenska.  

Majster a vicemajster  

Tomáš Džurný v kategórii C1-žiaci starší skončil ako druhý v zjazde, v šprinte mu bronzová medaila 
"ušla" len o vlások a skončil štvrtý, v slalome sa mu darilo menej a patrí mu siedma priečka. V 
kategórii C1-žiaci mladší sa majstrom Slovenska v šprinte stal Marko Gurecka z toho istého klubu, v 
slalome a zjazde skončil ako druhý, čím sa stal najúspešnejším pretekárom Športového klubu 
vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor pre tento kalendárny rok.  

Úspešní reprezentanti  

Športový klub v Zamagurí má sídlo v obci Červený Kláštor, ktorého predsedom, organizačným 
vedúcim a trénerom je súčasný starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný. Kanoistika na Dunajci 
má dlhoročnú tradíciu, kde na dravej vode Dunajca vyrástli olympionici, majstri sveta, nositelia 
majstrovských tried ako Juraj Minčík, Martin Halčin, bratranci Peter a Laco Škantárovci, Karol 
Rozmuš, Dušan Ovčarik, ktorí s nadšením odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti s divokou vodou 
týmto mladým pretekárom. Vedenie Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený 
Kláštor touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, obci Červený Kláštor, mestu Spišská Stará Ves a 
Prešovskému samosprávnemu kraju - NEFO PSK, n.f. za prejavy podpory a poskytnuté dotácie pre 
rozvoj telesnej kultúry.  

.......................................................................................................................................................... 

Významná návšteva v obci 

 

Dňa 26.9.2008 obec Červený Kláštor navštívila významná štátna návšteva 6-ich sudcov ústavného 
súdu SR   pod vedením predsedníčky Ústavného súdu SR – JUDr. Ivetty Macejkovej a podpredsedu  
ÚS SR Milana Ľalíka , ktorí sprevádzali predsedu Ústavného súdu Ruskej federácie Valerija Zorkina. 
Delegácia bola prijatá starostom obce Červený Kláštor v priestoroch NKP – Kláštor Kartuziánov, kde 
starosta obce podával recepciu . Hostia sa podpísali do kroniky pamätnej knihy obce. Po oficiálnej 
časti delegácia si prezrela Kláštorné múzeum a pokračovala v ceste splavením rieky Dunajec plťami 
až na Chatu Pieniny v Lesnici. 



.............................................................................................................................................. 

Prezident SR prijal predsedu Ústavného súdu Ruskej federácie 
24. september 2008 
 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal predsedu Ústavného súdu Ruskej 
federácie Valerija Zorkina. Sprevádzala ho predsedníčka Ústavného súdu SR Yvetta 
Macejková a veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander Udaľcov.  
Ivan Gašparovič v diskusii konštatoval, že každé takéto stretnutie na úrovni predsedov 
ústavných súdov je veľmi inšpirujúce a významné z hľadiska výmeny skúseností v oblasti 
štátneho práva i medzinárodného práva. „V súčasnosti sa na Slovensku diskutuje o tom, 
ako zabezpečiť vymožiteľnosť práva. Na súdoch sa stretávame s prieťahmi v konaní a 
lehoty na verdikt súdu niekedy presahujú aj obdobie niekoľkých rokov až desaťročí,“ 
uviedol Ivan Gašparovič. Podľa jeho názoru si občan zaslúži, aby sa dočkal spravodlivého 
rozhodnutia súdu.  
Valerij Zorkin na stretnutí uviedol, že ľudí spájajú hodnoty a „jednou z takýchto hodnôt je 
aj právo. Spájajú nás spoločné problémy, akými je napríklad aplikácia práva a máme spolu 
o čom hovoriť.“  
Predseda Ústavného súdu Ruskej federácie konštatoval, že jeho krajina zápasí taktiež s 
problémom vymožiteľnosti práva. Najviac sťažností na Európskom súde pre ľudské práva v 
Štrasburgu je z Ruska a väčšina z nich je spojených so sociálnymi problémami občanov.  
Prezident Ivan Gašparovič uviedol, že osobne vidí možnosti na zlepšenie vymožiteľnosti 
práva u nás vo zvýšení disciplíny sudcov, ktorí o jednotlivých prípadoch pojednávajú.  
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PODTATRANSKÉ NOVINY : č.44, 28. októbra 2008, 

 

Obnovené preteky v nádhernom prostredí 

V Červenom Kláštore zažilo v sobotu po sedemnástich rokoch svoje znovuzrodenie tradičné 
bežecké podujatie Malý pieninský maratón (MPM). Ten bol u bežcov v minulosti obľúbený 
najmä čarokrásnym prostredím, ktorým viedla jeho trať.  
Malý pieninský maratón sa bežal od roku 1982 do roku 1991, potom sa na dlhé roky vytratil z 
bežeckého kalendára. Obnoviť sa ho rozhodli členovia Bežeckého klubu v Starej Ľubovni, 
ktorí sú i spoluorganizátormi známeho Vyšehradského maratónu. „Mnoho ľudí, ktorí tu bežali 
dnes, má skúsenosti z tohto podujatia ešte spred takmer dvadsiatich rokov. Pýtali sa nás 
teda, prečo sa Malý pieninský maratón už nebeží. Aj preto sme sa rozhodli túto tradíciu 
obnoviť. Tohtoročný maratón je akýmsi prechodným ročníkom, aby sme upozornili bežeckú 

verejnosť na to, že znovu existuje. Už od budúceho roku ho chceme spustiť naostro s cieľom, že bude každým 
rokom čoraz známejším a obľúbenejším podujatím,“ vysvetlil Ladislav Šimko, organizátor bežeckých pretekov. 
Trať obnoveného MPM bola dlhá 17 km a viedla krásnou prírodnou scenériou rieky Dunajec. Na štart pretekov sa 
postavilo 40 bežcov z viacerých slovenských klubov, ale i z Poľska. Prvý do cieľa dobehol Marian Ryzak z 
poľského Rytra (na snímke) v čase 1:04,08 h. „Veľmi pekná trasa na slovenskej strane Pienin bola fantastickou 



kulisou celých pretekov. Nebežal som na doraz, pretože o týždeň štartujem na maratóne v New Yorku. Aj napriek 
tomu si myslím, že môj výsledný čas bol dobrý,“ povedal tesne po dobehnutí do cieľa absolútny víťaz. Druhé 
miesto obsadil ďalší poľský pretekár Franciszek Dlugosz, tretí dobehol jeho oddielový kolega Marek Tokarczyk. V 
Pieninách bežali i dve ženy, Eva Plavnická a Alena Mailingerová, najstarším účastníkom podujatia bol takmer 71-
ročný Ladislav Fiamčík z Podolínca. 
(bšl) 

 

 

 

 

 

 

 
 


