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Cestovný ruch v kríze alebo kríza v cestovnom ruchu 
na Slovensku?
Vážení členovia ZZ LAVEX, 
subjekty zimného cestovného 
ruchu a všetci milovníci hôr a ly-
žovania!

Prihováram sa vám v období, kedy 
sa chystáme na zimnú sezónu 

2009 - 2010. Tretie číslo nášho 
časopisu LAVEX-info dostávate do 
rúk v čase konania XII. medzinárod-
nej výstavy Interlavex a 38. ročníka 
Dní lanoviek a lyžiarskych vlekov na 
Slovensku.
Kladieme si otázky – aká bude nastáva-
júca zimná sezóna? Prídu hostia, ktorí 
chýbali v strediskách zimného cestov-
ného ruchu na Slovensku v minulej se-
zóne? Podarí sa nám znížiť minuloroč-
ný pokles návštevnosti vo výške 30 % 
a niekde aj viac? Aké urobiť opatrenia, 
aby tomu tak nebolo? Je cestovný ruch 
na Slovensku v kríze alebo je kríza 
v cestovnom ruchu? Určite súhlasíte, že 
je veľmi ťažké odpovedať na tieto otáz-
ky. Nikto si nedovolí povedať prognózu, 
ako to naozaj bude. Skutočnosť bude-
me môcť vyhodnotiť až po budúcej 
zimnej sezóne 2009 – 2010. Bolo by 
ale veľkou chybou len nečinne čakať, 
ako to dopadne. Určite každé stredisko 
hodnotilo predchádzajúcu zimnú sezó-
nu, robilo opatrenia a kroky, ktoré by 
nepriaznivú situáciu dopadu finančnej 
krízy v rámci možnosti eliminovali.
 Samozrejme, každé stredisko má svo-
je špecifiká, svoju klientelu, možnosti 
v rámci regiónu, domácich či zahranič-
ných návštevníkov.
 Sú názory, že sa to bude riešiť bojom 
o klienta, bojom o zákazníka, bojom 
v dobrom slova zmysle – či to už bude 
cenou skipasov, poskytovania balíkov 
služieb, prispôsobením marketingovej 
činnosti na dané pomery. Som presved-
čený, že každé stredisko rieši problémy, 
ktoré ich postihli finančnou krízou ale-
bo inými okolnosťami.
 My, ako združenie lanoviek a vlekov 
LAVEX, nemáme možnosť vstupovať do 
tohto diania v jednotlivých strediskách, 
ale táto situácia nás trápi a nie je nám 
ľahostajná. Preto sme urobili kroky, kto-
ré by v tejto situácii všeobecne pomohli 
cestovnému ruchu na Slovensku. Zdru-
ženie LAVEX sa spojilo s ďalšími profe-
sijnými organizáciami, zväzmi a združe-
niami pôsobiacimi v oblasti cestovného 
ruchu v Slovenskej republike:

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej 
republiky
Slovenská asociácia cestovných kan-

-

-

celárií a cestovných agentúr
Bratislavská hotelová asociácia
Zväz kúpeľov 

a spoločne sme pripravili podklady 
a návrhy na podporu rozvoja cestovné-
ho ruchu a riešenia dopadu krízy. Tieto 
návrhy sme adresovali prostredníctvom 
Ministerstva hospodárstva SR vláde 
Slovenskej republiky. Naše návrhy si vy-
žiadali rokovanie na Ministerstve hos-
podárstva Slovenskej republiky, ktoré-
ho sa zúčastnili za MH SR:
Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. - mi-
nister,
Ing. Ivan Rybárik - štátny tajomník,
Ing. Gabriel Kuliffay - generálny riaditeľ 
sekcie turizmu,
Ing. Marián Bujna - riaditeľ odb. politiky 
a regionál. rozvoja turizmu,
Ing. Michaela Potočárová - vedúca odd. 
zahraničných vzťahov v turizme,
JUDr. Svetlana Gavorová - generálna 
riaditeľka SACR
a zástupcovia profesijných zväzov pô-
sobiacich v turizme.
 Závery z tohto rokovania, žiaľ, ne-
boli príliš optimistické. Aj keď návrhy 
boli vzaté na vedomie, ich riešenie sa 
v konkrétnom časovom horizonte ne-
prisľúbilo. Argumentovalo sa celkovou 
ekonomickou situáciou v Slovenskej 
republike, súčasnými legislatívnymi 
danosťami a, samozrejme, dopadom 
finančnej krízy na všetky odvetvia hos-
podárstva SR, nielen na cestovný ruch 
(pre informovanosť prikladám k môjmu 
príhovoru Návrh opatrení na podporu 
rozvoja cestovného ruchu a riešenia 
dopadu krízy, ktoré sme predložili za ZZ 
LAVEX). Samozrejme, budeme aktívne 
pokračovať v aktivitách v cestovnom 
ruchu na Slovensku a, najmä, v zimnom 
cestovnom ruchu. Preto sa obraciame 
aj na celú členskú základňu, aby nám 
pomohla, podávala návrhy a podnety. 
V rámci takejto širokej členskej základ-
ne sa potom ľahšie presadzujú návrhy 
ako jednotlivo samotným strediskám, 
či sa to týka ekonomiky, legislatívy, pro-
pagácie, marketingu a podobne. Som 
presvedčený, že aj naše podujatia XII. 
medzinárodná výstava horskej techniky 
Interlavex 2009 a 38. ročník Dní lano-
viek a lyžiarskych vlekov na Slovensku, 
vytvárajú priestor pre vzájomné návrhy, 
podnety a informácie. Preto sme aj ako 
hlavný motív podujatia položili otázku: 
Je hospodárska kríza aj krízou cestov-
ného ruchu na Slovensku? 
Na záver príhovoru by som chcel vyslo-
viť nádej, že nastavajúca zimná sezóna 
bude bohatá na prírodný sneh alebo 

-
-

aspoň silne mrazivá, aby sme si mohli 
pomôcť aj technickým zasnežovaním. 
Keď sa tak stane, potom verme, že prí-
de veľa domácich aj zahraničných náv-
števníkov - lyžiarov, aby sme na jar 2010 
mohli spokojne povedať, že sezóna bola 
aspoň dobrá, keď nie výborná. Všetkým 
strediskám na Slovensku prajem úspeš-
nú, bezproblémovú bezúrazovú sezónu.
 
 Ing. Ján Gavalier,
 predseda predstavenstva ZZ LAVEX

 Ing. Ján Gavalier

N á v r h
opatrení na podporu rozvoja cestov-
ného ruchu a riešenia dopadu krízy 

Záujmové združenie lanoviek a vlekov 
– LAVEX na Slovensku so základňou asi 
200 členov je združenie prevádzkovate-
ľov lanoviek a lyžiarskych vlekov, lyžiar-
skych tratí a s tým súvisiacich činností, 
ako sú technické zasnežovanie, úprava, 
značenie a zabezpečenie lyžiarskych 
tratí. 
 V súvislosti s dopadom krízy na zim-
ný cestovný ruch ZZ LAVEX v zastúpení 
členskej základne a na základe negatív-
nych hospodárskych výsledkov za uply-
nulú zimnú sezónu (prepad o 30 – 50 % 
v obrate) navrhuje vláde Slovenskej re-
publiky prijať tieto opatrenia:

znížiť DPH na 13 %,
zaviesť opatrenia na podporu rozvo-
ja cestovného ruchu na Slovensku 
a zvýšenia návštevnosti,
udržať zamestnanosť v sfére zim-
ného cestovného ruchu a službách 
s tým spojených (znížiť odvodové 
povinnosti zamestnávateľov v oblasti 
cestovného ruchu),
konkrétnymi opatreniami podporiť 
rozvoj domáceho cestovného ruchu 
– dovolenkové poukážky do zariade-
ní domáceho cestovného ruchu so 
spolufinancovaním zamestnancom, 
zamestnávateľom a štátom,

a)
b)

c)

d)
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vytvoriť legislatívu v oblasti cestov-
ného ruchu, ktorá by transparentným 
spôsobom riešila finančné toky z ob-
lasti cestovného ruchu do obcí a regi-
ónov, aby tieto zostávali a boli použité 
v obci a regióne na ďalší rozvoj a bu-
dovanie infraštruktúry cestovného 
ruchu a služieb,
riešiť obmedzenia v súčasnej legisla-
tíve, pokiaľ ide o ochranu prírody, aby 
mohol byť trvalo udržateľný rozvoj 
zimného cestovného ruchu. Týka sa 
to takmer všetkých najvýznamnej-
ších stredísk poskytujúcich služby 
zimného cestovného ruchu na Slo-
vensku.

Hlavným produktom zimného cestov-
ného ruchu na Slovensku je lyžovanie 
a s ním spojené služby. Pokiaľ tento 
produkt nebude dostatočne rozvinutý 
a nebude ponúkať služby, na ktoré má 
Slovensko jedny z najlepších podmie-
nok z krajín V4, potom aj ostatné sub-
jekty cestovného ruchu, ako sú hotely, 
penzióny, reštaurácie, cestovné kance-
lárie a pod., budú pociťovať nedostatok 
klientely a návštevnosti zariadení.
 Cestovný ruch rieši socio-ekonomic-
ké otázky regiónu, zamestnanosť, a tým 
v konečnom dôsledku aj tvorbu HDP 
štátu z cestovného ruchu, ktorého per-
cento je v porovnaní s krajinami V4, ako 
aj krajinami EÚ, veľmi nízke. Ak má byť 
cestovný ruch jednou z priorít rozvoja 
Slovenska, musíme mu pomôcť, musí-
me ho naštartovať. Robili to aj rozvinuté 
štáty EÚ – v oblasti zimného cestovné-
ho ruchu Francúzi, Rakúšania, Taliani, 
Švajčiari. Urobme to aj my!

e)

f)

ZUSAMMENFASSUNG

Der Vorsitzer des Interessenverbandes 
LAVEX Ján Gavalier spricht über die 
12. internationale Ausstellung INTER-
LAVEX 2009 und die 38. Tage der 
Seilbahnen und Skilifte sowie über die 
Wirtschaftskrise und ihre Auswirkun-
gen auf den Fremdenverkehr. Das 
Hauptthema des Fachseminars, das 
im Rahmen der Veranstaltung stattfin-
det, ist die Frage: „Ist die Wirtschafts -
krise auch Fremdenverkehrskrise in 
der Slowakei?“

The chairman of the interest associa-
tion LAVEX Ján Gavalier talks about 
the 12th international exhibition
INTERLAVEX 2009 and the 38th 
Days of cableways and ski-lifts as well 
as about the economic crisis and its 
impacts on tourism. The main theme 
of the expert seminar taking place in 
the framework of the event will be the 
question: “Is the economic crisis also 
tourism crisis in Slovakia?“

SUMMARY

Náš hosť
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani po prijatí niekoľkých 

nových legislatívnych nariadení stále nie je na očakávanej úrovni. Týka sa to 
aj oblasti našej činnosti, dôkazom čoho sú aj ťažké a smrteľné úrazy, ktoré sa 
v uplynulej zimnej lyžiarskej sezóne stali v zimných strediskách na Slovensku. 
Preto sme oslovili JUDr. RUDOLFA KUBICU, hlavného inšpektora Inšpektorátu 
práce v Žiline, aby sme aj takouto formou priblížili čitateľom – prevádzkovateľom 
a pracovníkom lyžiarskych stredísk súčasný stav v danej oblasti.

Na úvod sme požiadali Rudolfa Kubi-
cu, aby nás oboznámil s pôsobnosťou 
Národného inšpektorátu práce, jeho 
organizačnou štruktúrou a činnos-
ťou jednotlivých Inšpektorátov práce 
v rámci Slovenskej republiky.
Národný inšpektorát práce sídli v Ko-
šiciach, kde bol zákonom č. 82/2005 
Z. z. v znení neskorších predpisov pre-
sídlený z Bratislavy, predtým to bol 
Úrad bezpečnosti práce. Národný in-
špektorát práce riadi jednotlivé krajské 
Inšpektoráty práce, sú členené podľa 
vyšších územných celkov - máme na 
Slovensku osem VÚC a rovnako osem 
Inšpektorátov práce. Ich sídla sú vždy 
v sídlach VÚC. Na čele Národného in-
špektorátu práce je generálny riaditeľ, 
ktorého menuje minister Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. In-
špektoráty práce vedú hlavní inšpektori 
práce, teda nie ako predtým riaditelia. 
Hlavným inšpektorom práce môže byť 
iba ten, kto je inšpektorom práce mini-
málne 5 rokov.
 Hlavným poslaním Inšpektorátov 
práce je presadzovať ochranu zamest-
nancov pri práci a výkon štátneho prá-
va v oblasti inšpekcie práce. Vymedzujú 
pôsobnosť štátnej správy v oblasti in-
špekcie práce a ich pôsobnosť pri výko-
ne dohľadu podľa osobitného predpisu, 
ustanovujú práva a povinnosti inšpek-
tora práce a povinnosti fyzickej osoby 
a právnickej osoby. 
 Kompetencie Inšpektorátov práce sú 
dané zákonom č.125/2006 Z. z. o in-
špekcii práce, kde v § 2 je definované, 
čo je inšpekcia práce: je to dozor nad 
dodržiavaním pracovných právnych 
predpisov, ktoré upravujú pracov-
noprávne vzťahy, najmä ich vznik, zme-
na a skončenie, mzdové podmienky 
a pracovné podmienky zamestnancov, 
vrátane pracovných podmienok žien, 
mladistvých, domáckych zamestnan-
cov, osôb so zdravotným postihnutím 
a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, 
kolektívneho vyjednávania, právnych 
predpisov a ostatných predpisov na za-
istenie BOZP, vrátane predpisov upravu-
júcich faktory pracovného prostredia, 
právnych predpisov, ktoré upravujú zá-
kaz nelegálnej práce a nelegálneho za-

l mestnávania, záväzkov, ktoré vyplývajú 
z kolektívnych zmlúv a pod., taktiež bez-
platné poradenstvo. Inšpektoráty práce 
vykonávajú aj sociálnu legislatívu, spo-
ločne s príslušníkmi policajného zboru 
robíme previerky vodičov nákladných 
motorových vozidiel nad 3,5 t, ktoré sú 
vybavené tachografovými záznamami, 
či dodržiavajú pracovný čas a oddych 
v doprave v rámci EÚ. Na základe in-
špekcií práce vyvodzujeme aj zodpo-
vednosť za porušovanie predpisov, 
vykonávame kolaudácie, prešetrujeme 
závažné a smrteľné pracovné úrazy. Po-
čet prešetrovaní závažných pracovných 

úrazov enormne narástol aj prijatím zá-
kona č. 124/2006 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, kde v § 3 je ustanovená 
definícia ťažkej ujmy na zdraví. Definí-
cia, čo sa považuje za závažný pracovný 
úraz, sa zhoduje s Trestným zákonom 
č.300/2005 Z. z. V § 123 tohto zákona 
v jednom bode definície sa uvádza, že 
závažná alebo ťažká ujma na zdraví je 
aj v prípade, kedy práceneschopnosť 
trvá viac ako 42 dní, čo je veľký prob-
lém v porovnaní s minulosťou. Preto 
podnikáme určité kroky pri novelizácii 
zákonov, či už je to zákon o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci alebo zákon 
o inšpekcii práce, kde chceme zmeniť 
definíciu 42 dní práceneschopnosti tak, 
aby hlavný inšpektor práce mohol roz-
hodnúť, ktoré závažné pracovné úrazy 
bude inšpekcia šetriť a ktoré nie.
 

Má Inšpekcia práce dosah aj na vy-
hradené technické zariadenia?
Určite má a to tým, že zákon č. 124/2006 
Z. z. v znení neskorších predpisov o bez-

l

 JUDr. Rudolf Kubica
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pečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 
6, 8 a 9 ukladá zamestnávateľom povin-
nosti. Najmä v § 9, kde zamestnávateľ 
má povinnosť vykonávať kontrolnú čin-
nosť. Jednou z takýchto povinností je 
aj povinnosť sústavne kontrolovať a vy-
žadovať dodržiavanie právnych predpi-
sov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia 
pri práci a bezpečného správania sa na 
pracovisku a bezpečných pracovných 
postupov, najmä kontrolovať stav bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vrátane stavu bezpečnosti technických 
zariadení a na ten účel v intervaloch ur-
čených osobitnými predpismi zabezpe-
čovať kontrolu, meranie a hodnotenie 
faktorov pracovného prostredia, úrad-
né skúšky, odborné prehliadky a odbor-
né skúšky vyhradených technických 
zariadení. Je na škodu veci, že zákon 
č. 124/2006 neprevzal vykonávacie 
vyhlášky, ktoré boli vydané k zákonu 
č. 330/1996 Z. z. Jednou z vyhlášok 
bola aj vyhláška č. 718/1996 Z. z. Nový 
zákon č. 124/2006 tieto vyhlášky ne-
prevzal a de jure možno povedať, že sú 
neplatné, ale de facto sú platné, preto-
že prakticky ich každý používa. Obrátim 
pozornosť na skutočnosť, že ak by sme 
povedali, že nie sú platné, v tom prípade 
by každý zamestnávateľ musel vykoná-
vať túto činnosť podľa nariadení vlády, 
ktoré boli vydané k Rámcovej smernici 
89/391/EHS z 12. 6. 1989 o zavedení 
opatrení na podporu zdokonalenia bez-
pečnosti a zdravia pri práci a k zákonu 
č.124/2006 Z. z. o BOZP. Avšak naria-
denia vlády sú všeobecné, strohé, nie 
tak presne definované, merateľné, ako 
to bolo upravené vo vyhláške a každý 
zamestnávateľ by musel mať spraco-
vaný svoj vlastný vykonávací predpis, 
čo by bolo pre neho problematické. 
Preto každý radšej siahne po vyhláške 
č. 718/1996 Z. z., aj keď je de jure ne-
platná, môže si ju však zozáväzniť vo 
svojom vykonávacom predpise. Verím, 
že tie ustanovenia, ktoré boli dobré vo 
vyhláške č. 718/1996 Z. z., budú pre-
transformované aj do novej vyhlášky.
Nová vyhláška je už hotová, bola aj 
na medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. Neboli žiadne výhrady a mo-
mentálne je v Bruseli, kde by mohli, ale 
nemuseli byť k nej nejaké zásadné pri-
pomienky. Po 3-mesačnej lehote, kedy 
sa môžu jednotlivé členské krajiny vy-
jadriť, bude predpis vydaný, ak by boli 
pripomienky, bude prepracovaný.
 My v rámci poradenstva hovoríme, že 
táto vyhláška je dobrá, avšak na druhej 
strane za neuplatňovanie tejto vyhlášky 
nemôžeme zamestnávateľa sankciono-
vať, musíme sa vždy oprieť o zákon, pre-
tože štátne orgány v zmysle Ústavy SR, 

najmä čl. 2 ods.2, môžu konať len na zá-
klade ústavy, ústavných zákonov a zá-
konov. To znamená, že vyhláška nemá 
právnu silu ako zákon, treba sa odvolať 
na zákon č. 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, kde § 9 ho-
vorí, že zamestnávateľ musí kontrolovať 
aj stav a bezpečnosť technických zaria-
dení. Preto odporúčame, aby, pokiaľ ne-
bude platiť nová vyhláška, používali pri 
práci túto vyhlášku.

Jednou z dôležitých vecí v otáz-
kach bezpečnosti pri práci je výchova 
a vzdelávanie pracovníkov. ZZ LAVEX 
zabezpečuje výchovu a vzdelanie pra-
covníkov na obsluhu a opravy lyžiar-
skych vlekov. Kto vo všeobecnosti 
môže vykonávať základné školenia 
a aktualizačné prípravy týchto pracov-
níkov v zmysle vyhlášky 356/2007, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o podmienkach a rozsahu výchovnej 
a vzdelávacej činnosti?
Treba povedať, že bol vydaný vykoná-
vací predpis k zákonu č. 124/2006. Čo 
sa týka výchovy a vzdelávania, je to už 
spomínaná vyhláška č. 356/2007, kde 
sú jednoznačne stanovené určité pod-
mienky. Aj v zákone č. 330/1996 Z. z., 
ktorý dovtedy platil, bolo uvedené, že 
bude vydaný vykonávací predpis a prak-
ticky za 10 rokov účinnosti tohto zákona 
táto vyhláška nebola vydaná. Takže sme 
radi, že máme vyhlášku, na základe kto-
rej môžeme upravovať alebo schvaľovať 
projekty na výchovu a vzdelávanie. Aj 
táto vyhláška má nedokonalosti, a pre-
to sa v súčasnosti pracuje na zmene no-
vely zákona č. 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, aj zákona č. 
125/2006 o inšpekcii práce. Chceme 
niektoré ustanovenia bližšie precizo-
vať, aby boli zrozumiteľné a zrejmé aj 
pre širokú podnikateľskú verejnosť. Na 
druhej strane aj my sami, ako členovia 
akreditačnej komisie (momentálne som 
podpredsedom akreditačnej komisie) 
vidíme, že projekty na výchovu a vzde-
lávanie, ktoré nám predkladajú fyzic-
ké alebo právnické osoby, nie sú vždy 
v súlade so zákonom alebo vyhláškou, 
ktorá to upravuje. Je tam veľa nepres-
ností. Na druhej strane aj pre inšpekto-
ráty je to ťažko kontrolovateľné, pretože 
nepoznáme, aké konkrétne projekty 
boli schválené, pretože kópie projektov 
zostávajú na Národnom inšpektoráte 
práce. Tým, že táto problematika nebo-
la presne upravená, dochádzalo aj k ur-
čitým pozmeňovaniam, kedy konkrétny 
subjekt, ktorý získal oprávnenie, mohol 
meniť odborného zástupcu alebo lek-
tora bez vedomia inšpektorátu. Inšpek-
tor práce nemal možnosť si to overiť.
Chceme tieto veci upraviť, aby aj z našej 
strany boli lepšie kontrolovateľné. Pod-
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ľa informácií, ktoré mám, aj novely zá-
konov - či už 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci alebo zákon 
č. 125 o inšpekcii práce, budú prepraco-
vané, aby napríklad aj vstupné školenia 
mohla robiť len osoba odborne spôso-
bilá. V praxi zisťujeme, že školenia robia 
aj zamestnávatelia, často len formálne 
dajú zamestnancom podpísať prezenč-
nú listinu, že bol preškolený a keď príde 
k úrazu, inšpektor sa dozvie, že zamest-
nanec ani nevie, čo podpísal. Chceme, 
aby tento proces bol kvalitný, lebo život 
a zdravie sú nenahraditeľnými veliči-
nami. Samotná Ústava SR v článku 36 
hovorí, že zamestnávateľ musí vytvoriť 
bezpečné pracovné prostredie, aby sa 
zamestnanci pri výkone práce nezraňo-
vali. 
 Aj EÚ nás, ako členský štát žiada, 
aby sme preverili podnikateľov, ktorí 
pôsobia na trhu iných krajín EÚ - akú 
pozornosť venujú na úseku BOZP, chcú 
mať poznatky, ako daný zamestnávateľ 
venuje pozornosť bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci v materskej krajine. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prá-
ci stojí nemalé finančné prostriedky 
a tým, že v niektorých krajinách štát a, 
najmä, podnikatelia nevenujú tomu do-
statočnú pozornosť, šetria financie, sú 
na trhu lacnejší, konkurencieschopnejší 
a vytláčajú pracovníkov iného členské-
ho štátu z trhu práce. Preto dostávame 
požiadavky napríklad z Francúzska, Ne-
mecka, Holandska a pod., aby sme pre-
verili konkrétneho zamestnávateľa na 
území Slovenska, akú pozornosť venuje 
tejto problematike. 
 Je to navzájom prepojené. Na jar tohto 
roku sa konalo v Portugalsku zasadnu-
tie vrcholných predstaviteľov inšpekč-
ných orgánov, na ktorom sa zúčastnil 
aj náš generálny riaditeľ. Závery zasad-
nutia ukazujú, že aj v čase hospodárskej 
a finančnej krízy nemožno podceňovať 
problematiku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, práve naopak, zamest-
návatelia sa musia bezpečnosti venovať 
tak, akoby kríza nebola. Keďže je voľný 
pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci 
EÚ, musia členské štáty dodržiavať zá-
kladný dokument - rámcovú smernicu 
č. 89/391, ktorá predstavuje základný 
predpis a jednotlivé členské krajiny ho 
museli implementovať do svojich práv-
nych predpisov. U nás sa tak stalo v zá-
kone č. 124/2006. 
 Vidíme, že je stále čo naprávať! Za-
mestnávatelia u nás často nie sú pripra-
vení na podnikanie. V iných členských 
krajinách ten, kto chce podnikať, ne-
dostane živnostenský list alebo neza-
loží obchodnú spoločnosť, pokiaľ si ne-
osvojí potrebné zákony o účtovníctve, 
zákonník práce, zákony o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, pokiaľ ne-
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vykoná záverečné skúšky a nezíska cer-
tifikát. U nás, žiaľ, zatiaľ tomu tak nie 
je. Dnes sa stane u nás podnikateľom 
ktokoľvek, kto predloží výpis z registra 
trestov a predpísaný kolok. A až sa sta-
ne nejaký úraz, potom sa dozvie, aké 
povinnosti vlastne má. Preto v rámci po-
radenstva upozorňujeme na tieto sku-
točnosti, pri inšpekciách naši inšpektori 
rozdávajú podnikateľom brožúrky, ako 
sa majú správať, ako zabezpečiť zdra-
votne vyhovujúce pracovné prostredie 
atď. Našou snahou je robiť aj prevenciu, 
hoci v súčasnosti, keď máme celú ka-
pacitu inšpektorov vyťaženú šetrením 
závažných úrazov, nám nezostáva na 
prevenciu veľa času. Verím však, že sa 
to v krátkom čase zmení.
 Pokiaľ ide o oprávnenia na výkon vý-
chovy a vzdelávanie pracovníkov, opráv-
nenie vydáva Národný inšpektorát prá-
ce po predložení príslušných projektov 
a potrebných dokladov, ktoré preuka-
zujú, že fyzická alebo právnická osoba, 
spoločnosť alebo konateľ má odbornú 
spôsobilosť na činnosť, pre ktorú žiada 
vydanie oprávnenia. Ak nemá odbornú 
spôsobilosť, musí v projekte predložiť 
potvrdenie, že má v pracovnom pome-
re takúto osobu. Vyhláška č. 356/2008 
uvádza podmienky, koľko rokov mini-
málne musí mať odbornú spôsobilosť. 
Sú to minimálne tri roky praxe, lektori 
musia mať pedagogické alebo lektor-
ské minimum, garantom by mal byť 
autorizovaný bezpečnostný technik. 
V prílohe zákona č. 124/2006 sa uvá-
dza desať rôznych oblastí, pre ktoré 
možno získať oprávnenie, avšak majú aj 
svoje podskupiny, predpokladáme, že 
v krátkom čase sa rozšíria o ďalšie. Na-
príklad nie je ešte doriešené, kto bude 
školiť inštruktorov horolezeckej techni-
ky, inštruktorov motorových vozíkov či 
inštruktorov viazania bremien a pod. 
 V súčasnosti sa rokuje s Minister-
stvom školstva SR, či sa to upraví spo-
ločnou vyhláškou alebo v rámci Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Naším zámerom je vychovať kvali-
fikovaných odborníkov, ktorí budú ško-
liť pracovníkov pre zamestnávateľov. 
Účelom zákonnej úpravy pri výchove 
a vzdelávaní je dosiahnuť taký stav, že 
nie každý bude žiadať o získanie také-
hoto oprávnenia, chceme, aby bola 
zabezpečená kvalita výchovy a vzdelá-
vania. V súčasnosti zisťujeme, že počet 
oprávnení stúpa, že fyzické a právnické 
osoby chcú mať oprávnenie na všetky 
činnosti napriek tomu, že nemajú od-
borníkov s odbornou spôsobilosťou, 
a preto zvyčajne predkladajú rôzne 
fingované zmluvy. Verím, že v krátkom 
čase po vykonaní inšpekcie práce všet-
ko skontrolujeme a takéto oprávnenia 
budú odobraté.

Na udržanie odbornej spôsobilos-
ti musí pracovník v zmysle zákona č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia absolvovať každých päť rokov 
aktualizačnú odbornú prípravu. Mô-
žete bližšie charakterizovať, kedy sa 
končí platnosť preukazu?
Každý preukaz alebo osvedčenie na 
činnosť sa vydáva na dobu neurčitú 
pod podmienkou, že držiteľ preukazu 
alebo osvedčenia minimálne raz za päť 
rokov vykoná aktualizačnú odbornú prí-
pravu, ktorú možno vykonať len u oso-
by oprávnenej na výchovu a vzdelanie, 
teda u osoby, kde získal tento preukaz 
alebo osvedčenie.
 Upozorňujem na to, že každé takéto 
osvedčenie alebo preukaz stráca plat-
nosť, ak aktualizačná odborná príprava 
nebola vykonaná v horizonte päť rokov. 
Päť rokov sa počíta od dátumu vydania, 
t. zn., že ak niekto získal preukaz alebo 
osvedčenie napríklad 20. mája 2009, 
do 20. mája 2014 musí vykonať aktua-
lizačnú odbornú prípravu. Ten termín je 
prekluzívny - ak by vykonal aktualizačnú 
odbornú prípravu o deň – dva neskôr, 
už je preukaz neplatný a musí u osoby 
oprávnenej na výchovu a vzdelanie ab-
solvovať základný kurz atď., aby získal 
preukaz alebo osvedčenie. Na túto sku-
točnosť upozorňujem, lehota piatich ro-
kov vyplýva zo zákona. 
 Aktualizačnou odbornou prípravou 
sa jednak overujú znalosti pracovníka, 
v lehote piatich rokov tiež dochádza aj 
k určitým zmenám zákonov, čím sa tiež 
preverí či je so zmenami oboznámený. 
Vyhláškou č. 356/2008 je upravený 
rozsah aktualizačnej odbornej prípra-
vy, jej dĺžka (8 alebo 16 hodín) aj podľa 
toho, aké nové zákony boli v lehote pia-
tich rokov vydané.

Vráťme sa ešte k novelizácii vyhláš-
ky č. 718/1996, ktorou sa určujú vy-
hradené technické zariadenia. Aké 
zásadné zmeny môžu prevádzkovate-
lia lyžiarskych stredísk očakávať po 
nadobudnutí účinnosti novelizovanej 
vyhlášky? Ide predovšetkým o lehoty 
vykonávania odborných prehliadok 
a skúšok vyhradených technických 
zariadení, prípadne kvalifikačných po-
žiadaviek na odborných pracovníkov, 
ktorí budú tieto zariadenia obsluhovať 
a udržiavať?
Predbežne možno k tomu povedať iba 
toľko, že k novelizácii tejto vyhlášky sa 
vypracovalo viacero variantov, avšak 
podľa posledných informácií tak, ako 
bola schválená v medzirezortnom pri-
pomienkovom konaní. Nemala by ob-
sahovať zásadné zmeny, budú tam defi-
nované, resp. teraz máme tri oprávnené 
právnické osoby, predtým vo vyhláške 
bola len technická inšpekcia. Lehoty 

l

l

a skupiny sa nemenia, zmeny oproti pô-
vodnej vyhláške sú malé, avšak s tým, 
že vyhláška bude platiť vo všetkých od-
vetviach národného hospodárstva. To 
znamená, že sa k vyhláške vyjadrovali aj 
silové rezorty - Ministerstvo obrany SR 
a Ministerstvo vnútra SR, tiež Banský 
úrad, takže by mala byť jednotná. Už 
na ňu čakáme, aby sme čím skôr mohli 
podľa nej postupovať a aby aj zamest-
návatelia nemali v tom chaos. Stále však 
tvrdím, že napriek tomu, že vyhláška č. 
718/1996 je de jure neplatná, de facto 
je platná a treba sa jej pridržiavať, preto-
že ak zamestnávateľ plní tie povinnosti, 
ktoré mu ukladá vyhláška č. 718/1996, 
prakticky plní povinnosti, ktoré mu vy-
plývajú z § 9 o kontrolnej činnosti zá-
kona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci.
 Keď bude vyhláška schválená a pub-
likovaná, aj my budeme radi a budeme 
podľa nej postupovať. Chcel by som 
ešte upozorniť, ktoré sú tie právne 
a iné predpisy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci - sú uvedené 
aj v § 39 Zákonníka práce, preto aj aký-
koľvek de jure neplatný právny predpis, 
ktorý je vo všeobecnosti akceptovaný 
a používaný, sa môže stať záväzným, ak 
ho zamestnávateľ preberie do svojho 
pracovného poriadku - organizačného 
poriadku a oboznámi s ním zamestnan-
cov. Aj takáto neplatná vyhláška môže 
byť platnou.

Ďakujeme za čas, ktorý ste nám veno-
vali a tešíme sa, že budeme môcť s va-
mi o tejto problematike diskutovať aj 
na 38. Dňoch lanoviek a lyžiarskych 
vlekov, ktoré sa budú konať v rámci 
12. medzinárodnej výstavy horskej 
techniky Interlavex 2009. 
 - MG-

ZUSAMMENFASSUNG

In der Rubrik „Unser Gast“ bringt die 
Zeitschrift ein Gespräch mit Rudolf Ku-
bica, dem Hauptinspektor des Arbeits-
inspektorats in Žilina. Die Gesprächs-
themen waren die Sicherheit und der 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
und die neuen legislativen Richtlinien 
in diesem Bereich. Die Problematik ist 
sehr wichtig auch bei der Unfallvor-
beugung auf den Skipisten.

In the column “Our guest“ the maga-
zine presents an interview with Rudolf 
Kubica, the inspector general of the 
Work Inspectorate in Žilina. The themes 
of the interview were the safety and 
health protection at workplace and the 
new legislative guidelines in this field. 
The issue is very important also for ac-
cident prevention at ski runs.

SUMMARY
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Z činnosti združenia
Zasadnutie
predstavenstva
a dozornej rady

Pravidelné zasadnutie predstaven-
stva a dozornej rady LAVEX, La-

novky a vleky, záujmové združenie na 
Slovensku, sa uskutočnilo v malebnej 
Jánskej doline v penzióne Liptovský 
Dvor 9. júna 2009. Zasadnutie otvoril 
a prítomných členov predstavenstva 
a dozornej rady privítal predseda pred-
stavenstva Ing. Ján Gavalier. Ako hosť 
sa zasadnutia zúčastnil aj zástupca 
sekcie turizmu MH SR Ing. Michal 
Ševčík. 
V úvodnom bode rokovania riaditeľ zdru-
ženia Ing. Miroslav Grešo pripomenul 
uznesenie, ktoré prijalo valné zhromažde-
nie ZZ LAVEX v októbri 2008. Pri ich hod-
notení Ing. Dušan Mikloš podal podrobnú 
informáciu o práci v medzinárodnej or-
ganizácii pre lanovú dopravu OITAF, keď 
o. i. uviedol, že v tomto roku sa v Ríme 
uskutoční mimoriadne stretnutie OITAF 
pri príležitosti 50 rokov od jeho založenia. 
Upozornil aj na prípravu programu zasad-
nutia svetového kongresu OITAF, ktorý sa 
uskutoční v roku 2011 v Rio de Janeiro. 
Informoval o tom, že OITAF odsúhlasil 
odporúčania pre používanie pôvodných 
lyžiarskych vlekov s vysokým vedením 
lana a jednolanových obežných dráh 
s pevným uchytením, príp. prenosných 
zariadení podľa potreby prevádzky, ktoré 
sa opätovne po premiestnení uvádzajú 
do prevádzky. Predmetné odporúčania 
vypracovala pracovná skupina schválená 
riadiacim výborom OITAF na rokovaní 26. 
apríla 2006. 
 Zástupca sekcie turizmu MH SR Ing. 
Michal Ševčík oboznámil prítomných 
so správou o plnení koncepcie rozvoja 
cestovného ruchu, pričom zdôraznil, že 
správa má len informatívny charakter. 
Informoval tiež o stave prác na príprave 
zákona o turizme, uviedol, že do konca 
roka 2009 by mal byť vo vláde preroko-
vaný legislatívny zámer a v priebehu roka 
2010 by zákon mohol byť prijatý.
 V závere vyhodnotenia úloh ZZ LAVEX 
informoval Miroslav Grešo o zmenách 
v legislatíve, ktorá sa dotýka výstavby 
a prevádzky lanových dráh, pričom zdô-
raznil aj aktivitu sekretariátu ZZ LAVEX 
pri získavaní pracovných verzií pripravo-
vaných legislatívnych noriem a zasiela-
nie pripomienok. Upozornil na pracovné 
rokovanie na Ministerstve dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR v mesiaci júl, na kto-
rom budú so zástupcami ministerstva do-

pravy a Úradu pre reguláciu železničnej 
dopravy prerokované návrhy vykonáva-
cích vyhlášok k predmetným zákonom.
 K uzneseniu č. 2/4/2007 týkajúce-
ho sa rokovania so zástupcami Stredo-
slovenskej energetiky vo veci zníženia 
distribučných poplatkov pri dohodovaní 
odberu elektrickej energie pre lyžiarske 
strediská riaditeľ združenia uviedol, že ro-
kovanie sa doposiaľ neuskutočnilo z dô-
vodu nezáujmu pracovníkov energetiky. 
Napriek tomu sa sekretariát ZZ LAVEX 
ešte pokúsi o zorganizovanie pracovného 
stretnutia v priebehu mesiaca jún. 
 Ostatné uznesenia predstavenstva ZZ 
LAVEX boli splnené. Hlavným bodom 
rokovania predstavenstva boli otázky 
zabezpečenia medzinárodnej výstavy 
horskej techniky Interlavex 2009 a Dní 
lanoviek a lyžiarskych vlekov. Miroslav 
Grešo podrobne informoval o rokova-
niach s poskytovateľmi služieb počas 
podujatia – riaditeľom hotela Permon na 
Podbanskom a realizátorom výstavných 
priestorov – vedúcim odboru veľtrhov 
a výstav Progress Promotion Bratislava 
a konštatoval, že všetky záležitosti vo veci 
požiadaviek organizátora pre úspešné 
zvládnutie podujatia sa podarilo vyriešiť.
 Súčasne uviedol, že bolo rozoslaných 
vyše sto pozvánok výrobcom a poskyto-
vateľom služieb, najmä v oblasti zimného 
cestovného ruchu, ktorí sa na výstave už 
prezentovali, pričom so zástupcami väč-
ších firiem, ktoré sa zúčastňujú výstav 
pravidelne, sa uskutočnili osobné rokova-
nia a prihlášky postupne prichádzajú.
 Miroslav Grešo zdôraznil, že veľkú po-
zornosť bude potrebné venovať propagá-
cii podujatia, aby sa zabezpečila čo naj-
väčšia účasť návštevníkov, a to všetkými 
dostupnými formami – prostredníctvom 
regionálnych týždenníkov, združení 
a klastrov cestovného ruchu, časopisu 
Cestovateľ a pod.
 Osobitnú pozornosť venovali členovia 
predstavenstva výberu témy odborného 
seminára v rámci Dní lanoviek a lyžiar-
skych vlekov. Po zhodnotení súčasnej si-
tuácie v cestovnom ruchu na Slovensku, 
predovšetkým v súvislosti s dopadom 
zimy uplynulej sezóny a nízkej návštev-
nosti lyžiarskych stredísk, predstavenstvo 
rozhodlo venovať sa na odbornom semi-
nári ekonomickým otázkam s hľadaním 
východísk pre zlepšenie situácie v oblasti 
príjmov v nasledujúcej zimnej sezóne. 
Z toho dôvodu treba prerokovať jednotlivé 
odborné prednášky s Doc. Ing. Petrom Pa-
túšom z Ekonomickej fakulty UMB v Ban-
skej Bystrici. Ďalší program Dní lanoviek 
a lyžiarskych vlekov – zasadnutie valného 
zhromaždenia a tlačová konferencia, sa 
uskutočnia v zaužívanej forme.

 V ďalšom bode rokovania predsedníc-
tva Ján Gavalier informoval o stave III. eta-
py kategorizácie lyžiarskych stredísk Slo-
venska. Hodnotiaca komisia 5. júna 2009 
v Banskej Bystrici prerokovala hodnote-
nie lyžiarskych stredísk, ktoré z prijatých 
dotazníkov spracovala spoločnosť Sitour 
Banská Bystrica. Prijala úlohy, v ktorých 
na základe určitých pochybností jednot-
liví členovia komisie overia skutkový stav 
a súčasne schválila podmienku celkovej 
prepravnej kapacity pre lyžiarske stredis-
ká so štyrmi a piatimi hviezdičkami.
 V rôznom Miroslav Grešo informoval 
o stave prác na pripravovanej novele 
zákona o dráhach a zákona o doprave 
na dráhach. Súčasne uviedol, že sa pri-
pravuje pracovné stretnutie zástupcov 
lyžiarskych stredísk, MDPaT SR a Úradu 
pre reguláciu železničnej dopravy za úče-
lom prerokovania požiadaviek prevádzko-
vateľov lanových dráh k pripravovaným 
vyhláškam k zákonom – vyhláške o od-
bornej spôsobilosti pracovníkov dráh, 
vyhláške o dopravnom poriadku dráh 
a pravidiel technickej prevádzky lanových 
dráh. Taktiež upozornil na preberanie 
normy STN EN 155059 – Zariadenia na 
úpravu snehu, ktorá sa týka snežných pá-
sových vozidiel. Návrh predmetnej normy 
je potrebné pripomienkovať a prerokovať 
so spracovateľom. 
 Riaditeľ združenia informoval aj o ro-
kovaní s JUDr. R. Kubicom – hlavným 
inšpektorom Inšpektorátu práce v Žiline 
vo veci výchovno-vzdelávacieho procesu 
v oblasti bezpečnosti práce  pracovníkov 
pre obsluhu a údržbu lyžiarskych vlekov. 
Informoval, že v zmysle platnej legislatívy 
môže dodávateľsky túto činnosť vykoná-
vať len osoba na základe živnostenského 
listu, v ktorom má takúto činnosť schvá-
lenú. Podmienkou je získanie príslušného 
oprávnenia od Národného inšpektorátu 
práce.
 Na záver rokovania predstavenstva 
a dozornej rady ZZ LAVEX Ján Gavalier 
poďakoval všetkým prítomným za aktív-
nu účasť a rokovanie ukončil. 
 (mg)

Periodické a kvalifikačné 
skúšky spletania a opráv 
oceľových šesťpramenných
dopravných lán

Oceľové laná sú veľmi dôležitou 
strojovou súčasťou prepravných za-

riadení v rôznych priemyselných odvet-
viach, najmä v baníctve, stavebníctve 
a doprave. Používajú sa pri preprave 
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Novinky z výstavy 
Interalpin 2009

Oznamy a informácie

Malý výber z produktov prezentovaných 
na Interalpin 2009, z ktorých prvé štyri 
sú svetovými novinkami

ARE (Avalanche Releasing Equipment)
Prototyp najnovšieho systému na spúšťa-
nie lavín. Tento avantgardný vynález vy-
nikajúcej skupiny expertov v oblasti skú-
mania lavín bol po prvý krát predvedený 
na Interalpin 2009. Už na pohľad pôsobí 
neuveriteľne ako zmiešanina UFO a predi-
menzovaného hmyzu. ARE - spúšťač lavín, 
je diaľkovo ovládaný cez SMS aj viackrát 
opakovane za účelom testovania. Bez 
prívodu elektriny vo vysokohorských ob-
lastiach, bez hluku explózie a škodlivých 
emisií, absolútne ohľaduplný k životnému 
prostrediu, s nízkou investíciou a prevádz-
kou s oveľa nižšími nákladmi ako doteraj-
šie systémy, bol nominovaný v roku 2008 
na udelenie ceny za najlepší nápad v ob-
lasti bezpečnosti (Best Security Idea). Už 
v nasledujúcej sezóne 2009/2010 môže 
zavedenie do praxe tohto zariadenia znač-
ne prispieť k zlepšeniu bezpečnosti v alp-
ských oblastiach a počet obetí lavín sa 
môže znížiť. 

S päťdesiatimi tonami úžitkovej hmot-
nosti a 550 KS do hôr
Novo vyvinuté vozidlo firmy Rotz Seil-
bahnen AG určené na transport ťažkých 
nákladov vo vysokohorských terénoch je 
tiež svetovou novinkou. Náklad s hmot-
nosťou 50 až 70 ton dopraví bezpečne 
cez kamenistý terén aj so 60 % stúpaním. 
Pri zdolávaní strmín a rôznorodých preká-
žok na trati môže vozidlo svoju mobilitu 
meniť. Kolesá disponujú 180 stupňovým 
mechanizmom riadenia a každé z nich sa 
môže nezávisle od ostatných vytočiť o 90 
stupňov. Vozidlo sa tak môže nielen otá-
čať na mieste, ale sa môže pohybovať aj 
do strán. Konštrukciou tohto nového naj-
výkonnejšieho alpského transportéra sa 
otvárajú nové dimenzie prepravy. 

Zasnežovanie bez elektrickej energie 
zasnežovacou tyčou firmy SMI Snow-
makers
Zasnežovanie bez tlakového vzduchu 
a bez elektrického prúdu by sa dalo na-
zvať zázrakom. Tento nový systém sa na 
verejnosti, v úradoch a organizáciách 
chrániacich životné prostredie aj v odbor-
nom svete prevádzkovateľov lyžiarskych 
stredísk stretol s veľkým záujmom. Dôvo-
dom sú aktuálne vysoké ceny za energiu 
a všadeprítomné otázky ochrany prírody. 
Špeciálne zariadenie pre novo vyvinutú 

zasnežovaciu technológiu sa volá jedno-
ducho Snowstick - v preklade snežiaca 
tyč. Zariadenie už nepracuje ako doposiaľ 
používané tyče so stlačeným vzduchom, 
ale len s vodou, ktorá sa rozprašuje cez 
vysokovýkonné trysky v exaktnom uhle. 
Ako nukleátor sa používa ekologický biel-
kovinový proteín Snomax, ktorého známe 
prednosti pre životné prostredie a ekosys-
tém sú ďalším prínosom. 

Prvý solárny lyžiarsky vlek na svete 
z firmy SunKid
Slnečný vlek firmy SunKid Swisscord je pr-
vým lyžiarskym vlekom na svete poháňa-
ným nahromadenou energiou vo fotovol-
taických článkoch. Nakoľko lyžiarska trať 
dlhá 5,5 km v stredisku Brixen sa nekončí 
pri novej údolnej stanici SkiWeltbahn, 
hľadalo sa kreatívne riešenie pre rýchlu 
a bezpečnú prepravu lyžiarov k údolnej 
stanici. Ako sa potvrdilo v praxi, tento 
vlek dlhý 300 m s nastaviteľnou výškou 
staníc a prepravnou kapacitou 720 osôb, 
je vhodným riešením. 

Merač výšky snehu - firma PowerGIS 
Firma PowerGIS zo Salzburgu v spoluprá-
ci so svetoznámym koncernom Topcon na 
výrobu GPS priniesli na trh systém na me-
ranie výšky snehu Arena GPS, ktorý doká-
že základný terén a výšku snehu z kabíny 
strojov na úpravu tratí zmerať s presnos-
ťou na jeden centimeter. Systém informu-
je vodiča SPV priamo v kabíne na to, kde 
leží príliš veľa snehu, kde chýba, prípadne, 
kde sa nachádzajú vytvorené zásoby sne-
hu. Takto môže prevádzkovateľ lyžiarske-
ho strediska efektívnejšie využívať sneh. 
Dáta o výške snehu sa prostredníctvom 
komunikačnej jednotky prenášajú a za-
znamenávajú na dátový server. So sys-
témom Arena sa dá na každú zjazdovku 

vytvoriť prehľad o výške snehu a podľa 
neho presne rozmiestniť zasnežovacie 
zriadenia. Prednosti a možnosti využitia: 
chránenie prírodných zdrojov, lepšia kva-
lita zjazdoviek, rovnomerné rozdelenie 
snehovej nádielky, rozpoznanie zásob 
snehu, a s tým spojený úsporný potenciál, 
možnosť kontroly a vytvorenie základne 
pre stratégiu efektívneho využitia snehu, 
zlepšenie imidžu vďaka čistejším zjazdov-
kám a vďaka ochrane životného prostre-
dia aj získanie sympatií verejnosti. 

Beast z firmy Prinoth (technológia Leit-
ner) - najväčšie a najsilnejšie vozidlo na 
úpravu lyžiarskych tratí
Šesť metrov široké vozidlo Beast so silou 
527 KS, dizajnom od Pininfarina stavia 
všetky doteraz predvedené snežné páso-
vé vozidlá do tieňa. S týmto vozidlom otvá-
ra Prinoth úplne novú dimenziu v úprave 
zjazdoviek. Beast je vďaka optimálnej 
účinnosti, pôsobivej stúpavosti a tlačné-
mu výkonu efektívnejší a úspornejší ako 
všetky doterajšie, povedal Wernet Amort, 
prezident firmy Prinoth. 

 Snežné pásové vozidlo BEAST v plnom 
nasadení

All Weather zasnežovanie z Izraela
Firma IDE Technologies je na svetových 
trhoch známa ako priekopník v oblasti 
odsoľovania morskej vody. Na výstave 
Interalpin 2009 sa prezentovala so zasne-
žovacou technológiou IDE All Weather 
Snowmaker, ktorá dokáže produkovať 
sneh pri každej vonkajšej teplote v množ-
stve 200 až 2000 kubických metrov na 
deň a mašinu. Pritom ide o sneh vysokej 
kvality bez chemických prídavných zme-
sí. Jadrom zasnežovacieho zariadenia je 
VIM - vákuový mraziaci stroj pôsobiaci na 
báze vákuového odparovania, kde sa jed-
na časť vody premení na paru a druhá sa 
zmrazí. Zmes sa napumpuje do snežného 
koncentrátora, ktorý produkuje vysoko 
hodnotný sneh. Skutočne senzačnou no-
vinkou na zasnežovacej technológii z Iz-
raela je až neuveriteľné množstvo snehu, 
ktoré dokáže vyprodukovať za krátky čas 
a vlastnosti snehu, ktoré sú absolútne 
ohľaduplné k životnému prostrediu. 

Preklad z tlačových správ
Congress&Messe Innsbruck:

Eva Bajčiová
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IAG – úplný
začiatočník 
v zasnežovaní

Nové vrtuľové zariadenie
s osvedčenou technikou

Ako výrobca špeciálnych strojov je fir-
ma IAG z Wiener Neudorf už roky pevne 
zakotvená na rakúskej technicko-hos-
podárskej scéne. Teraz začína podnikať 
aj v zasnežovaní, samozrejme s techni-
kou, ktorá zasväteným môže pripadať 
ako veľmi známa.

V roku 2007 firma prevzala hospo-
dársko-technickú pozostalosť po fir-
me ZOTTL, ktorej zariadenie ZEK bolo 
prezentované a presviedčalo svojimi 
prednosťami o výkonoch v hraničných 
rozsahoch už na predminulej výstave 
Interalpin. Po prevzatí tímom IAG sa 
však ukázalo, že zákazníci nie sú spo-
kojní s hmotnosťou, obsluhou a spo-
ľahlivosťou tohto zariadenia. Preto sa 
rozhodili zariadenie skoncipovať od zá-
kladu. Opierajúc sa o princípy pôvodné-
ho zariadenia, avšak s požiadavkou na 
zlepšenie ekonomických parametrov, 
hmotnosti, prevádzkovej spoľahlivosti 
a, predovšetkým, s vyriešením otázok 
plošného zasnežovania, vyvinuli úplne 
nové zariadenie s označením BK. Štart 
vývoja sa datuje na začiatok roka 2008 
a už v novembri boli prvé zariadenia 
v prevádzke.
 Musíme ísť von na zjazdovky, aby 
sme videli naše stroje v reálnych pod-

mienkach. Je prirodzené, že trpia ešte 
rôznymi detskými chorobami a budú 
si vyžadovať ďalšie vylepšenia. Vďaka 
intenzívnej podpore nášho testovacie-
ho oddelenia sa nám podarilo dosiah-
nuť takmer regulárny chod zasnežova-
nia. Teraz sú naše zariadenia stabilné 
a všetci zákazníci, ktorí s nami túto ces-
tu prešli, sú s našim produktom spokoj-
ní - hovorí Dieter Pokorný, obchodný 
riaditeľ a vedúci vývoja BK-série.
 Konečne môže IAG po testoch zasne-
žovania na Arlbergu dokázať, že jeho 
snežné kanóny sú kvalitou porovnateľné 
s ostatnými kanónmi vyššej triedy. Pred-
nosť snežného kanóna IAG BK 100 spo-
číva v schopnosti zasnežovať od –0,5° C 

vlhkej teploty. Plošné zasnežovanie sa 
robí prostredníctvom plnoautomatické-
ho, vietor korigujúceho (540°) zdvíha-
cieho zariadenia pri nízkej prevádzkovej 
spotrebe pod 20 kW, napriek použitiu 
najvýkonnejších kompresorov. Okrem 
toho ponúka IAG aj BK-100S, „S“ pre su-
per tichý chod. Má rovnaký výkon ako BK 
100, len prevádzkový hluk je výrazne zní-
žený a spotreba je stlačená na 17,5 kW.
 Novú sériu prezentovali na výstave 
Interalpin 2009 a IAG s napätím očaká-
va, aké budú reakcie potenciálnych zá-
kazníkov a odborníkov z odboru na toto 
nové zasnežovacie zariadenie. 

 Preklad z tlače: Eva Bajčiová

 Sebastian Eberl (prvý sprava) na výstave INTERALPIN

Čo píšu iní...

...Turistov počas tohto roka pricestuje 
na Slovensko približne o pätinu menej. 
Kríza však dokázala udobriť dávnych ri-
valov – konkurujúce strediská pôsobia-
ce v jednom regióne. Po rokoch začali 
spájať sily a pripravujú spoločné projekty.
 Mnohé strediská a podnikatelia už 
pochopili, že jedinou cestou je zdru-
žovať sa a vytvárať spoločné ponuky, 
napríklad aj karty zliav. Znížia tým cenu 

Slovensko začne ďalšiu kampaň
na získanie turistov
(Z rozhovoru s generálnou riaditeľkou SACR Svetlanou Gavorovou)

a zatraktívnia sa v očiach návštevníkov. 
Výborným príkladom sú združenia ces-
tovného ruchu a takzvané klastre. Na-
príklad klaster Liptov, rozbiehajúci sa 
klaster Orava či Turiec. 

Z ktorých krajín by sa malo Slovensko 
snažiť prilákať návštevníkov?
Určite prioritnými zostanú susedné 
krajiny, teda Česko, Poľsko, Maďarsko 

a Rusko. Treba však zvýšiť propagáciu 
smerom na krajiny eurozóny, napríklad 
na Nemecko, Rakúsko, Holandsko a ur-
čite aj Taliansko. Práve Taliansko pre-
kvapuje v počte návštevníkov, preto 
SACR uvažuje ešte v tomto roku, naj-
neskôr v budúcom, otvoriť v Taliansku 
zahraničné zastúpenie.

Hovorí sa, že propagácia Slovenska 
podporovaná štátom je slabá...
Ticho závidíme rakúskym susedom, 
keď vidíme čísla ich rozpočtov. Len na 
tento rok majú určených na propagáciu 
krajiny 52 miliónov eur (1,6 mld. Sk). 
Slovensko má v rozpočte 27 miliónov 
eur (813 mil. Sk) na štyri roky. V roku 
2009 rátame s rozpočtom približne 
šesť miliónov eur. 

(www.pravda.sk 7. 8. 2009).
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Horská výstavba
apartmánov
neodhadla dopyt
Investície do horských apartmánov sa 
v posledných rokoch objavovali ako 
huby po daždi. Investori sa spoliehali na 
celoeurópsky trend vkladania peňazí do 
nehnuteľností. Okrem veľkých hráčov, 
napríklad britského Letterstone, české-
ho CPI alebo domáceho J and T, sa na 
horských apartmánoch rozhodli rozvíjať 
developerské aktivity aj menší slovenskí 
hráči Iuris, Credo, LBG alebo Esin.
 Podobne, ako v prípade luxusných by-
tov v Bratislave a iných väčších sloven-
ských mestách, sa však majetná klien-
tela rýchlo vyčerpala a s krízou vyschli 
aj zdroje za kanálom La Manche....
 Developeri, ktorých príliš nezaujímal 
život po kolaudácii, teda ako bude vy-
zerať prevádzka, marketing a vyťažova-
nie apartmánov, sa dostávajú do slepej 
uličky. Atraktivita lokality nespočíva len 
v tom, že sú tam apartmány, ale najmä 
v komplexnosti služieb, ktoré sa popri 
lyžovaní ponúkajú, hovorí analytik rea-
litnej spoločnosti Lexxus Filip Žoldák. 
Na Slovensku je však iba pár lokalít, kde 
sa už rozvíjajú služby a turista si nájde 
program – Vysoké a Nízke Tatry, Lip-
tov či Donovaly. Ale stavia sa všelikde. 
V Oščadnici, Kremnici, na Plejsoch pri 
Krompachoch, v Zázrivej, na Táloch, 
v Lazoch pod Makytou...
 Na Slovensku sa podľa Lexxusu v sú-
časnosti nachádza v príprave, výstavbe 
alebo predaji zhruba 4 600 apartmánov 
v 70 projektoch, len minulý rok ich pri-
budli dve tisícky. Predaných je iba niečo 
vyše polovice bytov vo výstavbe. Mana-
žér holandskej konzultačnej spoločnos-
ti VVMZ E. Heidema vraví, že sa mnoho 
z projektov nikdy nerozbehne, iné sa ne-
dostavajú, keď finančne slabší develo-
peri uvidia, že sa nepredávajú, prípadne 
sa budú stavať po fázach.  

www.etrend.sk

Bieda slovenského 
turizmu 

INFORMAČNÉ
CENTRUM
Námestovo, a. s.
ponúka na predaj
snežné pásové vozidlo
MULDA 120
Cena: 8000 €
Kontakt:
icn@orava.sk
Tel.: 0908 231 788

Volal som s riaditeľmi niekoľkých bra-
tislavských hotelov. Hovoria, že majú 
vyťaženosť asi 35 %, teda tí šťastnejší. 
Pritom čokoľvek pod 45 % je pre hotel 
smrteľné. Každý má údajne zatvorené 
jedno alebo viac poschodí. Jeden sku-
točne veľký hotel má iba na jeden alebo 
dva nájmy. Volal som do Tatier, známy 
z branže mi vraví: polovička penziónov 
je zavretá. Ľudia nevedia, čo robiť, tak 
zle ešte nikdy nebolo.

Turizmus s výnimkou Bratislavy žil naj-
mä z Čechov a Poliakov, niekde z Ma-
ďarov. Všetci sa ocitli na opačnej strane 
mentálnej barikády eura. Pamätáte si 
ešte na ten rešpekt, čo sme mali z čas-
to lacnejších Rakúšanov? Euro rovná sa 
drahota, to som mal vtedy v hlave. Ak sa 
k tomu pridá hospodárska kríza, v ktorej 
turizmus je prvý zasiahnutý a posledný, 
čo sa spamätáva, vidíme, že na rýchlu 
zmenu k lepšiemu môžeme zabudnúť.
 Ale ak dnešný stav zvaľujeme iba na 
krízu, zakrývame si oči. Je tu viac dôvo-
dov. Prvým je povestná slovenská po-
hostinnosť. Každý, kto bol vonku, vie, že 
je to hlúposť. Ak vôbec sme pohostinní, 
potom sa naša pohostinnosť začína až 
za dverami našich domovov. Úroveň 
služieb je ťažko porovnateľná s okolitý-
mi krajinami.
 Druhým dôvodom je krátkozraká 
nenažranosť podnikateľov, ktorí kúpili 
napríklad hotel v Bratislave, roky z ne-
ho iba ťahali peniaze, potom ho predali 
ďalej. Ceny izieb boli vyššie ako vo Vied-
ni a hotely skoro stále plné. Úroveň slu-
žieb nebola rozhodujúca, lebo hostia sa 
pred recepciou tlačili. Dnes   hotely po-
trebujú rekonštrukciu ako soľ, inak ich 
môžu zbúrať. A aj keby dali izbu za 40 
eur, jednoducho ju niet komu predať. 
Hotelierstvo nie je o peniazoch.
 Často sa v poslednom čase hovorilo 
o tom, ako Rakúšania ukradli turistov 
z Tatier. Stačila im na to jedna sezóna. 
S alpskými hoteliermi dohodli ceny niž-
šie ako v Tatrách. S Austrian Airlines 
dohodli chartrové lety lacnejšie ako do 
Popradu. Spravili silnú kampaň v Rusku 
od cestoviek až po koncového zákazní-
ka. A v predvianočnom čase, keď my 
sme zavreli zastupiteľstvá,  a teda Rusi 
si nemohli zaobstarať víza, Rakúšania 
postavili v metre búdky, kde víza rozdá-
vali.
 Keď toto počujem, hovorím si, tak 
takto sa to robí! A vidím, že tretím dôvo-
dom asi bude chýbajúce know-how. Ne-
vieme,  ako sa to robí. A to na všetkých 
úrovniach od vrchu až dolu. 
 Ale aj keby sme vedeli, kto by to uro-
bil? Kto zmanažoval hotely v Alpách, 
Austrian a zahraničné zastupiteľstvá? 
Kto to všetko zorganizoval a zaplatil?
 Poviem vám tajomstvo: v Rakúsku,  
ale aj vo všetkých ostatných krajinách 
EÚ 25 existujú organizácie, ktoré my 
nemáme. Volajú sa touristboardy alebo 
po novom Organizácie destinačného 
manažmentu (DMO). Viedenský tourist-
board má 150 zamestnancov a rozpo-
čet 12 miliónov eur. Aj ten v Innsbrucku 
má 12 M, keď už sme pri tých Alpách. 
Takáto organizácia je v každom mesteč-
ku a, samozrejme,  aj na úrovni kraja, 
kde sa koordinuje spolupráca lokálnych 
organizácií. Na ich chod zo zákona pri-

spieva branža, obec aj štát. Zriaďuje 
ich obec, resp. kraj podľa zákona, ktorý 
vznikol v roku 1954. To iba pre predsta-
vu, ako ďaleko sú pred nami. Nad tými-
to organizáciami je Austria Werbung 
– národná organizácia ako naša Sloven-
ská agentúra pre cestovný ruch. Všetko 
pod tým – telo a nohy pavúka – u nás 
chýbajú.
 U nás niet nikoho, kto by robil mar-
keting destinácií. Zaráža ma, ako málo 
hotelierov, majiteľov cestoviek až hore 
po štátnych úradníkov a politikov, si to 
uvedomuje. Veď je to podobné, akoby 
slovenské banky nemali pobočky, ani 
bankomaty. Alebo akoby Volkswagen 
vyrobil autá a potom čakal, že si ich sem 
Európania prídu kúpiť. Bez marketingu, 
reklamy a predaja.
 Jeden z problémov turizmu je ten, 
že mu každý rozumie. Všetci sme boli 
niekde na dovolenke a vieme posúdiť 
rozdiely. Ale črevá tohto systému, ktorý 
sa volá turizmus, z pláže nevidíš. Nevi-
díš zákonodarstvo, nevidíš prácu mar-
ketérov, ani nevidíš to, že turizmus je 
najväčším svetovým priemyslom. Áno, 
väčším ako ropa, zbrojárstvo a spol. 
A je v ňom naozaj drsná konkurencia.
 Aké je teda východisko z biedy? Ak 
hľadáme rýchlo, obávam sa, že žiadne. 
A ak to s využitím potenciálu myslíme 
vážne, musíme sa stať európsky konku-
rencieschopní. Teda vybudovať podob-
né organizačné štruktúry a naliať do 
nich podobné peniaze a know-how.
Pretože existujú aj nástroje na plošné 
zvyšovanie kvality, len sa,  žiaľ, akosi  
samy nezavádzajú. Ani nové zákony sa 
nezavádzajú samy. Pokiaľ teda hotely, 
reštaurácie, cestovky, vlekári atď. nezač-
nú kričať a búchať do stola, pokiaľ sa 
ani na smrteľnej posteli nespoja s kon-
kurenciou  a pokiaľ nepresvedčia vládu, 
že majú právo na takú podporu, aká je 
vonku štandardom, potiaľ bude sloven-
ský turizmus biedu trieť! 
 www.sme.sk 15. marca 2009



Snežné skútre Arctic Cat

Snežné skútre Arctic Cat...
 ...opäť na najvyšších priečkach
Už v minulej zimnej sezóne spôso-

bili snežné skútre Arctic Cat roz-
ruch na trhu v USA a Kanade svojimi 
revolučnými technickými riešeniami. 
Čím sú vlastne také výnimočné? Pre-
čo znova nedajú spať konkurencii?
V prvom rade vďaka novému radu mo-
torov Suzuki s vyššími kubatúrami a eš-
te vyššími výkonmi. Nové konštrukčné 
riešenia pre pohodlie posádky, ekolo-
gická prevádzka a, najmä, zvýšená spo-
ľahlivosť. 
 Už pravidelne držia svetový rýchlost-
ný rekord. Najsilnejšie stroje sa môžu 
pýšiť pri objeme 1 000 cm3 výkonom 
až 177 PS. Experti sa so skútrami Arctic 
Cat dostanú tam, kde iní nemajú šancu. 
Nesporne tento fakt potvrdzujú pozitív-
ne ohlasy z lyžiarskych stredísk a tiež 
ohlasy z radov Horskej záchrannej služ-
by Slovenska. 
 HZS Slovenska nákupom niekoľkých 
kusov pracovných strojov Bearcat Z1 
XT výrazne posilnila akčný potenciál. 

Nemôže byť väčšia radosť, ako je sku-
točnosť, že počas poslednej zimnej 
sezóny bolo potrebné riešiť na týchto 
výnimočných skútroch iba dve banálne 
poruchy (výmena sviečok). 
 Tento pracovný skúter prekonáva 
očakávania zákazníkov. Nový je silnej-
ší motor so špeciálnou konštrukciou, 
ktorá minimalizuje vibrácie. Širšie lyže 
lepšie plávajúce v hlbokom snehu, záro-
veň s vyšším kýlom dobre vedú stopu. 
Dvojitý hliníkový rám umožňuje poho-
dlný posed s 90° pokrčenými nohami. 
Nastaviteľné riadidlá v predozadnom 
smere a ich vertikálne otáčanie až 
o 85° umožňuje najvyšší komfort jazdy. 
Nádrž 66 l a nízka spotreba štvortakt-
ného motora dáva takmer zabudnúť na 
potrebu občasného tankovania. Nový, 
ľahší ohybnejší pás, výrazne prispieva 
k ľahkej jazde.
A to najlepšie nakoniec I.
Elektronicky riadená planétová prevo-
dovka. Obyčajným stlačením gombíka 

zmena smeru jazdy dopredu alebo do-
zadu. Už žiadna reťaz, už žiadne časté 
poruchy vplyvom nezodpovednej ob-
sluhy. Elektronika to nedovolí.
 No a doplnky, napríklad maják, konzo-
la proti skotúľaniu, húkačka, rôzne koše, 
navijak, sánky, prídavná elektrohydrau-
lická brzda do ťažkých terénov atď... už 
chýbajú len krídla.
A to najlepšie nakoniec II.
Výrazne nižšie ceny, rôzne splátkové 
možnosti, uľahčia každému začiatok 
zimnej sezóny.
 Ako sa zvykne hovoriť: Kto neverí, 
nech tam beží – s malou úpravou: Kto 
neverí, nech nás zavolá, prídeme so 
skútrom, vyskúšame a uvidí... 
 Teším sa spoločne s vami na konečne 
poriadnu zimu, veľa snehu, návštevní-
kov a dobrú náladu.  

 Ing. Peter Erdély, Autoraster Zvolen
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Zo života
našich stredísk
Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica

V našej pravidelnej rubrike Zo života našich stredísk pokračuje-
me predstavením lyžiarskeho strediska zo severovýchodného 

Slovenska, a to Lyžiarskeho strediska Ždiar – Strednica. O stredis-
ku, jeho vzniku, súčasnosti i pohľadu do budúcnosti sme sa poroz-
právali s riaditeľom akciovej spoločnosti Lyžiarske stredisko Ždiar 
– Strednica Ing. MARIÁNOM BEKEŠOM.

Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica sa 
nachádza, ako to už z jeho názvu vyplý-
va, v obci Ždiar pod Belianskymi Tatra-
mi, ktoré sú súčasťou Vysokých Tatier. 
Je to však samostatný orografický ce-
lok a je viac na báze vápencov. 
 Lyžiarske stredisko má veľmi dlhú 
tradíciu, pretože prvý lyžiarsky vlek 
z Transporty Chrudim tu postavili na 
konci 50. rokov minulého storočia 
a vtedy sa tu zrodilo aj lyžovanie. Pri-
rodzene, začiatky boli ťažké, ale odvte-
dy sa rozvíjalo. Na rozvoji cestovného 
ruchu sa svojou činnosťou podieľa aj 
obec Ždiar. Veď cestovný ruch v Ždiari 
sa začal už v 30. rokoch minulého sto-
ročia, keď tu Česi, ktorí kúpili pozem-
ky od pôvodných majiteľov, postavili 
prvé chaty. V rokoch 1936 až 1940 tu 
vzniklo osem chát a odvtedy sa datuje 
v Ždiari cestovný ruch, ktorý sa postup-
ne vyvíjal.
 Samotná obec Ždiar má približne 
1 400 obyvateľov, nie je to obec s veľ-
kým počtom obyvateľov. Je tu však veľa 
ubytovacích možností – dnes asi 3 500 
lôžok pre návštevníkov a sú aj dobre vy-
užívané. To súvisí aj so strediskom, kde 
sa vzájomne dopĺňajú možnosti lyžova-
nia a väčší počet ubytovaných návštev-
níkov. Je to dobrá kombinácia.
 Lyžiarske stredisko je na konci obce, 
rozprestiera sa v skutočne prekrásnom 
prostredí pod Belianskymi Tatrami, 
kde dominantu tvoria Havran a Ždiar-
ska Vidla. Krásne prírodné prostredie 
je hlavnou devízou nášho strediska, 
pretože my nie sme strediskom pre 
vrcholových športovcov. Je to stredis-
ko pre stredných lyžiarov, pre rodiny 
s deťmi, sú tu ideálne podmienky na 
výučbu lyžovania. Nachádza v nadmor-
skej výške zhruba 1 100 m. Pokiaľ ide 
o poveternostné podmienky, stredisko 
je veľmi dobre situované, pretože seve-
rozápadné prúdenie prináša v zimnom 
období pomerne časté snehové zráž-
ky. Napriek tomu, že sme vybavení aj 

technickým zasnežovaním, netreba ho 
často využívať, mnoho ráz si vystačíme 
s prírodným snehom. 
 

V súvislosti so vznikom strediska 
môžete uviesť niektoré osobnosti, 
ktoré prišli s myšlienkou vybudovať ly-
žiarsky vlek a venovať sa lyžiarskemu 
športu, prípadne lyžiarske osobnosti 
z obce Ždiar, ktoré dosiahli športové 
úspechy v lyžovaní?
Samozrejme, tým že tu boli tieto prí-
rodné danosti, máme v obci viacero 
významných športovcov, dokonca 
aj olympionika v bežeckom lyžovaní. 
Účastníkom ZOH v bežeckom lyžova-
ní bol Lukáš Michalák. Z významných 
zjazdových lyžiarov to boli bratia Krasu-
ľovci, František Krasuľa bol okrem toho 
československým reprezentantom 
v behu na lyžiach. Z mladšej generácie 
reprezentantmi v bežeckom lyžovaní 
boli Štefan Pavlák, Štefan Bekeš, Hele-
na Bekešová.

l

 Zakladateľmi alebo prvými prevádz-
kovateľmi koncom 50. rokov boli Šte-
fan Bachleda, za ním nasledovali Vác-
lav Vojtašák a Dobromil Buzák. To boli 
ľudia, ktorí tu pôsobili počas celého ob-
dobia, aj keď sa menili majitelia areálu. 
 Za činnosti Tatranskej správy účelo-
vých zariadení, hoci sa tu menili ľudia, 
hlavným nositeľom úvahy o stredisku 
bol Ing. Ladislav Harvan, ktorý areál 
objavil a začal dobudúvať, rozširovať. 
Určite treba vyzdvihnúť jeho zásluhy 
a poďakovať mu za to, že sa areál do-
stal do dnešnej podoby. Hlavný rozvoj 
strediska bol práve za pôsobnosti Tat-
ranskej správy účelových zariadení 
a, predovšetkým, vďaka Ing. Harvanovi 
sa stredisko rozvinulo.
 

Aké je súčasné technické vybave-
nie strediska a  skladba návštevnosti 
strediska?
Pokiaľ ide o vybavenie lyžiarskeho stre-
diska, dlho sme vo Vysokých Tatrách 
držali prím, pretože sme mali najvyššiu 
hodinovú prepravnú kapacitu – 6 080 
osôb/h. To sme dosahovali deviatimi 
lyžiarskymi vlekmi, ktoré sú tu postave-

l

 Ing. Marián Bekeš
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né. Z toho je ešte jeden LV z Transporty 
Chrudim – VL 1000, dva vleky Poma 
H 60, štyri vleky F 10, jeden typu P 
a jeden typu S. V podstate jedinou ne-
výhodou strediska je absencia svahu 
dlhšieho ako 500 m, čo je naším han-
dicapom. Ani v blízkom okolí nie sú sva-
hy, ktoré by presahovali dĺžku 500 m, 
preto aj technológia bola prispôsobená 
týmto dĺžkam.
 Pokiaľ ide o ďalšie technické vyba-
venie, máme zariadenie pre technické 
zasnežovanie, prakticky vieme zasnežiť 
celé stredisko, avšak prírodné podmien-
ky nám žičia, preto zasnežovanie pova-
žujeme za rezervu. Možno povedať, že 
počas štyroch rokov, odkedy stredisko 
prevádzkujeme, ani raz sme nezažili si-
tuáciu bez prírodného snehu. Počet dní 
využívaných na lyžovanie sa u nás pri-
bližuje k takým strediskám, ako je na-
príklad Štrbské Pleso či Orava. Zatiaľ je 
systém postačujúci, plánujeme dobu-
dovať ešte vodnú nádrž, čo nám umož-
ní zvýšiť počet zasnežovacích dní. 
 Dĺžky vlekov sa pohybujú od 350 m 
do 497 m. Naše terény využívajú lyžiar-
ske kurzy, možno povedať, že z celého 
okolia prichádzajú lyžiari na výučbu. 
Samotní návštevníci tvoria pestrú 
zmes, sú to jednak domáci, prichádzajú 
aj zahraniční, takmer 60 % tvoria Polia-
ci, prichádzajú lyžiari z Čiech, Ukrajiny 
a pod. Naše zjazdovky sú určené predo-
všetkým pre stredných a začínajúcich 
lyžiarov.
 V súčasnosti máme v areáli dosť ly-
žiarskych vlekov. Možno by sa malo 
stredisko vylepšiť jednou sedačkovou 
lanovkou, uvažujeme o tom. V dohľad-
nom čase by sa mohlo pristúpiť k pro-
jektovej dokumentácii pre sedačkovú 
lanovku. Máme dve možnosti výberu, 
závisí to však ešte od ochrany prírody, 
keďže sa nachádzame v piatom stupni 
ochrany. Z tohto dôvodu sme obme-
dzovaní, hoci sa snažíme splniť všetky 
požiadavky ochrany prírody. Sme si 
plne vedomí, že ľudia radšej prídu sem 
ako do nejakého narušeného priestoru. 
Myslíme si však, že symbióza lyžovania 
a prírody u nás existuje a všetky naše 
snahy vedú k tomu, aby to tak bolo aj 
v budúcnosti.

Aké sú vaše zámery do budúcnosti 
pre zvýšenie návštevnosti v ostatných 
doplnkových službách i v obci Ždiar?
Ako som už spomínal, tento areál sa bu-
doval dlhodobejšie a treba ho ešte vy-
lepšiť spomínanými technickými zále-
žitosťami. Čo sa týka obce Ždiar, ktorá 
dnes prakticky žije prevažne z cestov-
ného ruchu, je tu veľké zázemie v uby-
tovacej kapacite, a to nielen pre stre-
disko Strednica, ale aj pre Bachledovu 
dolinu a niektoré drobnejšie strediská. 

l

Treba však ešte dobudovať infraštruk-
túru obce tak, aby viac vyhovovala náv-
števníkom. Ak napríklad príde zlé poča-
sie, nie sú tu pre návštevníkov žiadne 
iné ponuky, aby deň-dva mohli stráviť 
príjemne aj pri náhradnom programe. 
 V oblasti úvah je aj možnosť vybudo-
vania termálneho parku. V  samotnom 
areáli vlastníme zhruba 200 ha pôdo-
hospodárskej a lesnej pôdy a snažíme 
sa ju obhospodarovať tak, aby vznikla 
parková úprava. V dohľadnom čase 
by sa tu mal vybudovať cyklochodník, 
ktorý povedie od Spišskej Belej cez Tat-
ranskú Kotlinu a údolím potoka Biela až 
do nášho areálu, čo by bolo oživením 
aj cez letné obdobie, pretože časť na-
šich stravovacích zariadení sa využíva 
aj v letnej sezóne. Okrem toho tu treba 
vybudovať vodnú nádrž a  prístupovú 
komunikáciu.
 Prakticky všetko je už zahrnuté 
v územnom pláne, pred dvoma rokmi 
bola schválená čiastková zmena na 
dobudovanie celého areálu. Okrem ly-
žovania by tu malo byť ihrisko, ktoré by 
sa v lete využívalo na tenis, prípadne 
iné loptové hry a v zime ako ľadová plo-
cha na korčuľovanie. Ďalej by mali pri-
budnúť altánky s celoročným využitím. 
Uvažujeme aj o výstavbe amfiteátra 
v spolupráci s obcou, pretože v našom 
areáli sa v lete konajú folklórne sláv-
nosti, otvorenie letnej sezóny, oblastné 
hasičské preteky, preteky konských zá-
prahov a iné podujatia. Naše stredisko 
žije aj v letnom období. Je to krásne 
prostredie, nachádzame sa pri medzi-
národnej ceste, sú tu parkoviská a ľudia 
sem radi prichádzajú aj v lete. 

Ako hodnotíte spoluprácu subjek-
tov pôsobiacich v cestovnom ruchu 
l

 Lyžiarske vleky v stredisku Ždiar – Strednica

v Ždiari a samotnej obci, najmä teraz, 
v krízovom období? Spolupracujete 
napríklad pri cenách za ubytovanie, 
skipasy, pri stratégii získavania náv-
števníkov a podobne?
Spoluprácu by som hodnotil v dvoch 
rovinách. Spolupráca ubytovateľov, 
obce a strediska je na veľmi dobrej 
úrovni, vieme vzájomne komunikovať. 
Na druhej strane komunikácia medzi 
lyžiarskymi strediskami občas trocha 
viazne, najmä v poslednom zimnom 
období sa konkurenčný boj dostával do 
popredia a spolupráca trochu uviazla. 
Naším zámerom napríklad bol spoloč-
ný lístok pre celý Ždiar. Návštevníci by 
vôbec nemuseli pociťovať, že sa pohy-
bujú medzi rôznymi strediskami, keďže 
pri spoločnom lístku by sa mohli voľne 
pohybovať v ďalších lyžiarskych stre-
diskách. Súčasná kríza túto myšlienku 
pozastavila, každý sa snažil na svojom 
piesku uhrať čo najviac. Verím, že v bu-
dúcnosti tomu bude už inak. Ak budú 
ľudia komunikovať, návštevník – ly-
žiar bude spokojný s tým, že s jedným 
lístkom sa môže pohybovať po celom 

 Nádherná panoráma Belianskych Tatier 
nad strediskom
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 Náš lanovkár na ceste za prírodnými 
krásami na svojej motorke

Lanovkári, ako ich nepoznáme

Ždiari a nemusí zakaždým stáť pri inej 
pokladni a kupovať si ďalší lístok.

Vráťme sa ešte k otázke bezpeč-
nosti na lyžiarskych tratiach, ale aj 
k pocitu istoty návštevníkov. Ako ste 
sa popasovali s týmto problémom?
Prakticky od začiatku prevádzky posky-
tuje zdravotné zabezpečenie na lyžiar-
skych svahoch Dobrovoľný zbor HZS. 
Sú to profesionáli. Úrazov sa vyskytne 
dosť, v poslednom období nám robia 
problémy predovšetkým snoubordisti. 
Pre ich pohyb po svahu vzniká dosť úra-
zov, našťastie, nemali sme mimoriadne 
ťažký úraz s trvalými následkami, sú to 
skôr drobné úrazy. Výhodou našich sva-
hov je predovšetkým trávnatý podklad, 
nie sú tu žiadne vyčnievajúce kamene, 
stromy, kde je potenciálne vždy väčšie 
riziko úrazov. S  našou záchrannou služ-
bou vieme úraz prakticky kompletne 
zabezpečiť. Veľmi dobrú spoluprácu 
máme aj s leteckou záchrannou služ-
bou pre prípad ťažšieho úrazu.
 Skutočne robíme všetko pre to, aby 
lyžiari mali pocit bezpečia - či už ide 
o stavanie plôtikov, zábran a pod. Po-
kiaľ ide o technické zariadenia, každý 
rok sa robia komplexné revízie tech-
nologických alebo elektrických častí 
dopravných zariadení, ktoré musia byť 
v 100 % stave, aby nevznikla žiadna 
možnosť vzniku úrazu z pohľadu zane-
dbania technických povinností. 

Dnešný pohľad do LS Ždiar - Stredni-
ca pripravil Miroslav Grešo

l

ZUSAMMENFASSUNG

In der Rubrik „Aus dem Leben der Ski-
zentren“ stellen wir das beliebte Ski-
zentrum Ždiar – Strednica vor. Das Ski-
zentrum liegt in der Nordostslowakei, 
in der Nähe der Stadt Ždiar unter dem 
Gebirge Belianske Tatry, einem Teil 
der Hohen Tatra. Die Dominanten der 
wunderschönen Landschaft sind die 
Berge Havran (2154 m) und Ždiarska 
vidla (2148 m). Über das Skizentrum, 
seine Geschichte, Gegenwart und 
Perspektiven sprechen wir mit Marián 
Bekeš, dem Leiter des Skizentrums.  

In the column “From the life of ski 
resorts“ we present the popular ski 
resort Ždiar – Strednica. It is situated 
in North-Eastern Slovakia, near the 
town Ždiar under the mountain chain 
Belianske Tatry which is a part of the 
High Tatra. The dominants of the beau-
tiful region are the mountains Havran 
(2154 m) and Ždiarska vidla (2148 m). 
We talked about the ski resort, its past, 
present and perspectives with Marián 
Bekeš, the director of the ski resort.

SUMMARY

Lanovkári,
ako ich nepoznáme
V rubrike Lanovkári, ako ich nepo-

známe chceme čitateľom dnes 
predstaviť dlhoročného kolegu Paľka 
Huntatu. Paľko Huntata pôsobí dlhý čas 
v lyžiarskom stredisku Martinské hole 
a v posledných rokoch sa popri lyžovaní 
venuje mnohým ďalším zaujímavým 
športom. Patrí k nim predovšetkým 
jachting a potápanie, ale aj jazda na 
motocykli a lyžovanie na vode. Sú to 
všetko koníčky, ktoré patria do sféry 
letných športov. V lete mu zostáva tro-
chu času na záľuby, keďže počas celej 
zimy je plne zaneprázdnený prácou 
v lyžiarskom stredisku. Skôr, ako nám 
všetko prezradí, požiadali sme ho, aby 
sa bližšie predstavil.
Narodil som sa v Martine 28. apríla 1965. 
Po ZDŠ som absolvoval štúdium na stred-
nom strojárskom učilišti s maturitou. Po 
strednej škole som začal pracovať v ZŤS 
vo výrobe náradia. Hoci práca bola zaují-
mavá, aj keď dosť náročná, zvíťazili nad 
ňou hory a práca v lyžiarskom stredisku. 
V roku 1988 som odišiel pracovať na 
Martinské hole, kde som ako nový mladý 
zamestnanec začal najskôr pracovať na 
jednoduchých zariadeniach, na lyžiar-
skom vleku F 12 na Javorinke, potom 
som postupne prešiel na LV Tatrapoma 
H a od roku 2001 pracujem ako vedúci 
lyžiarskeho strediska.

Čo všetko sa v lyžiarskom stredisku 
počas tvojho pôsobenia vybudovalo, na 
čom si sa osobne zúčastňoval? Aké sú 
ďalšie zámery v budovaní strediska?
Ja som v lyžiarskom stredisku začal pra-
covať ešte za TJ ZŤS. Majitelia strediska 
sa potom viac ráz menili až po Občianske 
združenie Lyžiarsky klub Martin. V tom 
období sa v stredisku dobudovali len 
ubytovacie zariadenia a menšie aktivi-
ty. V zime sme tu usporadúvali tradičné 
lyžiarske preteky Memoriál Janka No-
váka, ktorému už veľa nechýbalo k ju-
bilejnému 50. ročníku, ale pri zmenách 
rôznych štruktúr, ktoré tu prebiehali, sa 
tieto preteky prestali organizovať. Treba 
azda spomenúť, že stredisko prešlo do 
súkromného vlastníctva a boli tu snahy aj 
za pomoci mesta Martin vybudovať mo-
derné stredisko, Žiaľ, to sa však nedarilo, 
pretože stále boli nezhody medzi vlast-
níkmi zariadení, pozemkov atď., stále sa 
nenašla spoločná reč. V podstate možno 
povedať, že nám, pokiaľ ide o budovanie 
strediska, ušiel pomyselný vlak. 
 Až teraz v poslednom čase sa vzťahy 
urovnali. Dopravné zariadenia v stredisku 
majú jedného majiteľa, urovnali sa vzťa-
hy aj s mestom Martin. V roku 2008 sme 

l

vybudovali 6-miestnu sedačkovú lanovku 
odpojiteľného systému od firmy Doppel-
mayr, čo sme stihli v rekordnom čase 
štyri mesiace. Máme rozpracovanú prvú 
etapu technického zasnežovania, ktorú 
by sme chceli v tomto roku dokončiť. Po-
stavili sme aj dva nové moderné bufety, 
pribudli dve nové hygienické zariadenia 
pre návštevníkov, čo v našom stredis-
ku dosiaľ chýbalo. Všetko sa teda pohlo 
v lete 2008, kedy sme začali budovať 
a tvoriť toto stredisko. V súčasnosti sta-
viame apartmánový dom, ktorý by mal 
byť pripravený už na novú zimnú sezónu, 
máme nejaké aktivity pre bobovanie. Do 
budúcnosti je plánovaná výstavba ďal-
ších dopravných zariadení, pričom predo-
všetkým chceme riešiť najmä primárnu 
dopravu do strediska 8-miestnou kabín-
kovou lanovkou. 

Prejdime teraz k tvojim záľubám. Za-
čnime športmi, ktoré súvisia s vodou 
- s jachtingom, potápaním a lyžovaním 
na vode. Ako si sa k týmto športom do-
stal?
Azda najskôr zdôrazním to, že v zime, pri 
našom povolaní, čas na nejaké koníčky 
nezostáva, musíme sa plne venovať svoj-
mu povolaniu. Preto aj tie moje záľuby sú 

l

 Pri hľadaní podmorských krás
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prenesené až do letného obdobia, kedy 
sa už dá nájsť čas aj pre ne. K jachtingu 
ma priviedli kamaráti, je to aktivita, ktorej 
sa zatiaľ venujem najkratšie. Ide o veľmi 
pekný kolektívny šport, kde záleží veľa od 
súhry posádky, ktorá na lodi pracuje, od 
jej zohratosti. Možno z televíznych zábe-
rov to vyzerá veľmi jednoduché, že tam 
ľudia vlastne nič nerobia, iba sedia na 
okraji lode a vyvažujú ju. Ale pri plavbe sú 
veľmi dôležité úkony – napínanie plachty, 
rozhodovanie sa podľa vetra a podobne. 
Je veľký rozdiel, ak sa loď plaví len tak re-
kreačne, môže si vyberať trasu, alebo je 
to na nejakej regate, kedy je trasa presne 
určená a rozhoduje sa o tom, ako sa do-
stať čo najrýchlejšie do cieľa. 
 Pokiaľ ide o regaty, funguje to tak, že 
všetky posádky plávajú na jednom type 
lode. Jachty na more nevozíme, prenají-
majú sa od jednotlivých chartrových spo-
ločností, ktoré v tej oblasti sú, dokonca sa 
lode žrebujú, ale v tom istom type, v tej 
istej kategórii. Aj keď je viacej kategórií, 
každá kategória sa jazdí na určitom druhu 
lode. 

Ako sa vopred pripravujete na regatu? 
Aké sú možnosti trénovať a odskúšať si 
súhru posádky, aby ste boli pripravení 
správne reagovať?
Osobne nie som dlhoročný jachtár a v na-
šich podmienkach sa v príprave na vode 
nedá veľa urobiť, pretože u nás sa jazdí na 
podstatne menších lodiach. Jednoducho 
treba sa vybrať niekde k moru, napríklad 
do Chorvátska, prenajať si loď, plaviť sa 
na nej a získať skúsenosti, aby aj posádka 
lode vedela spolupracovať, reagovať na 
situácie.

Treba pred pretekmi preukázať od-
bornú spôsobilosť?
Podľa veľkosti lode býva rôzny počet po-
sádky – 6 alebo 8 ľudí. Možno povedať, 
že stačí, ak odbornú spôsobilosť – opráv-
nenie na vedenie lode, má aspoň jeden 
člen posádky – lodivod, ktorý nesie zod-
povednosť. On musí mať oprávnenie, kto-
ré musí doložiť preukazom, musí mať pat-
ričné znalosti o vedení lode a navigácii, 
pretože aj počas pretekov býva jedna roz-
plavba, ktorá sa týka navigácie. Ostatní 
členovia posádky, ktorí vykonávajú ďalšie 

l
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 Aj vodné lyžovanie patrí do záľub Pavla 
Huntatu

práce, nemusia mať osobitné oprávnenie 
na vedenie lode, stačí, že ovládajú základ-
né veci, ktoré sa dajú naučiť. Ide skutoč-
ne len o to, aby posádka bola zohratá, aby 
dokázala urobiť všetky potrebné úkony 
v čo najkratšom čase. Napríklad pri obra-
toch strata niekoľkých sekúnd môže spô-
sobiť dosť veľkú stratu v poradí.

Koľko času venuješ potápaniu a vod-
nému lyžovaniu? Kam sa chodíš potá-
pať a  ktorú lokalitu vyhľadávanú milov-
níkmi potápania by si chcel navštíviť?
K potápaniu som sa dostal úplnou náho-
dou. Môj švagor sa venoval potápaniu 
a raz pri Seneckých jazerách, kde sme 
boli v lete na dovolenke, sme sa zoznámili 
s členmi potápačského klubu Pickard zo 
Senca. Požičal som si základný výstroj, 
skúsil som to a chytilo ma to. Uvidel som 
tam toľko veľkých rýb, o ktorých by som 
neveril, že tam sú. Potom som si urobil 
kurz, získal preukaz na potápanie, ktorý 
platí na celom svete, hoci som ho ešte 
veľmi vo svete nevyužil. Ale každý rok 
s priateľmi organizujeme v rámci dovo-
lenky potápačské výlety. Je nás viacero, 
v Chorvátsku už máme aj svoj kompresor, 
takže nemusíme využívať služby nejaké-
ho centra. Ak sa mám priznať k nejakej 
túžbe, tak by som sa chcel ísť potápať do 
Egypta...
 Potápanie je skutočne veľmi pekný 
šport, človek pod vodou príde na iné myš-
lienky, bežné starosti zostanú hore na hla-
dine, dolu sa úplne zrelaxuje. Prirodzene, 
prináša to aj veľa nebezpečných situácií, 
v  hĺbkach sa telo správa inak, treba si 
dávať pozor najmä pri vystupovaní nahor, 
sledovať prístroje, ktoré človeka upozor-
nia na stúpanie, aby nedošlo k  poškode-
niu zdravia. Osobne som sa v Chorvátsku 
zatiaľ dostal do hĺbky 41 m. V tejto hĺbke 
už ani nie je veľmi čo pozerať, podmorský 
život je prevažne v menších hĺbkach, aj 
farebné spektrum už je úplne iné, farby 
nie sú už také rozlíšiteľné. Ale aj v chor-
vátskych vodách v hĺbkach 15 až 25 met-
rov je skutočne čo pozerať a obdivovať.
 Pokiaľ ide o vodné lyžovanie, to sa dá 
robiť na našich vodných plochách. Dnes 
už je to voľnejšie, ak má niekto motorový 
čln, môže ho využívať aj na vodné lyžo-
vanie. Predtým to nebolo až také dostup-
né, preto sme každý rok na týždeň cho-
dievali lyžovať na vodnú nádrž Ružín pri 
Košiciach, kde bol jeden z mála areálov 
na vodné lyžovanie za motorovým člnom. 
Samozrejme, sme to robili len na rekreač-
nej úrovni, žiadne preteky. Aj tento šport 
je veľmi pekný.

A čo tvoj posledný koníček - jazda 
na motocykli? Chodíš si zajazdiť len 
pre dobrý pocit, alebo skúšaš aj to, čo 
v tom stroji je?
V našom veku už netreba dokazovať, čo 
všetko človek a  stroj dokáže. Jazda na 
našich cestách je nebezpečná. Nebez-

l
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 Pavol Huntata so svojimi partnermi pri 
jachtingu

pečnou ich často nerobí stav ciest, ale 
správanie vodičov, najmä automobilov, 
ktorí motorkárov hádžu všetkých do jed-
ného vreca a vidia v nich len to najhor-
šie. Pre mňa jazda na motorke je jednou 
z aktívnych zábaviek, ktoré možno robiť 
najčastejšie. Za pekného počasia aj vo 
všedný deň po návrate z práce možno 
sa ísť na hodinu – dve previezť, netreba 
sa náhliť, možno si poobzerať okolitú 
prírodu, nechať si vyfúkať z hlavy bežné 
starosti a odreagovať sa. Cez víkendy 
s priateľmi chodievame na dlhšie trasy 
po Slovensku, kde aj zo sedla motocykla 
často objavujeme nádherné kúty, kto-
ré sme predtým nevideli. Teraz v lete sa 
chystáme na dlhšiu okružnú cestu cez 
Taliansko, potom sa prepravíme loďou do 
Grécka, prejdeme časť Grécka, Albánska, 
Čiernej Hory, Chorvátska a cez Maďarsko 
späť...

Ďakujeme za rozhovor a prajeme nášmu 
lanovkárovi veľa úspechov nielen pri prá-
ci v LS Martinské hole, ale aj pri jeho zau-
jímavých letných aktivitách. 

M. Grešo

ZUSAMMENFASSUNG

In der Rubrik, in der wir regelmäßig 
Seilbahner und ihre Hobbys vorstellen, 
sprechen wir diesmal mit Pavol Hunta-
ta, dem Leiter des gut bekannten Ski-
zentrums in Martinské Hole. Im Winter 
ist er völlig mit der Arbeit im Skizen-
trum ausgelastet, im Sommer widmet 
er sich seinen Hobbys, u.a. Segeln, 
Tauchen, Wasserskifahren und Motor-
radfahren.

In the column, in which we regularly 
introduce cableway workers and their 
hobbies, we talk to Pavol Huntata, the 
director of the well-known ski resort in 
Martinské Hole. In winter, he is busily 
engaged in the work in the ski resort, 
in summer, he dedicates himself to 
his hobbies such as yachting, diving, 
water skiing and motorcycling.

SUMMARY
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INTERLAVEX 2009 • ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Expozícia č. Firma

HALA GRANDE    
1 TECHNOALPIN EAST EUROPE, s. r. o. – zasnežovacie systémy, projekcia
2 SITOUR, spol. s r. o. - reklama a informačné systémy
2 MEINGAST, GmbH – zimná technika
3 SNOWWORK, s. r. o. - zasnežovacie systémy a snežné pásové vozidlá
3 GEMINI, GmbH – zasnežovacie systémy
4 VALMAN SK, s. r. o. – automobilové a priemyselné mazivá zn. NILS
5 FINSO, obchodná s. r. o. – bezpečnostné informačné prvky
6 NESSY, s. r. o. – pokladničné a turniketové systémy
7 OL TRADE, s. r. o. – zasnežovanie, mobilné ľadové plochy
8 ASTER, s. r. o. – informačné a riadiace systémy
9 AB ALVENIUS – potrubné systémy pre zasnežovanie
9 ARECO SNOWSYSTEM - zasnežovacie systémy
9 SUFAG – snehové delá a príslušenstvo

10 SNOWTECH, a. s. – pokladničné systémy, zasnežovacie systémy
10 SKI DATA – pokladničné systémy
11 TATRAPOMA, a. s. – lanové dráhy, lyžiarske vleky a vozíčkové dráhy
12 TŰV SŰD CZECH, s. r. o. – certifikácia, testovanie, homologizácia
13 BUDERUS, s. r. o. – liatinové systémy
14 TREOS, s. r. o. – výstavba lanoviek a vlekov
14 GEOMARK - geodetické práce
15 KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG A.G. – snežné pásové vozidlá
16 DOPPELMAYR SEILBAHNEN, GmbH - výroba lanových dráh
17 MADAST, s. r. o. - oleje a mazivá
18 LEITNER, A. G. – lanové dopravné zariadenia
18 PRINOTH, A. G. – snežné pásové vozidlá
19 MICHÁLEK, s. r. o. – lanovky, lyžiarske vleky a bobové dráhy
20 POMAGALSKI, S.A. – výroba a rekonštrukcia lanoviek a lyžiarskych vlekov
20 SNOW STAR, s. r. o. – výroba a inštalácia zasnežovacích systémov
20 TECHMONT-SNOW, s. r. o. – stavebno-montážne práce na lanových dráhach
21 DISA PLUS, s. r. o. – čerpacia technika
22 WIEGAND, GmbH - bobové dráhy, viacúčelové lanové zariadenia
23 MOTOREX Lubrication Technology – oleje a mazivá
24 ISR – Internationale Seilbahn-Rundschau – medzinárodný lanovkársky časopis
25 B. J. Mikeska – výroba lyžiarskych vlekov s nízkym vedením lana
25 ELEKTROPOHONY, spol. s r. o. - výroba a modernizácia lyžiarskych dopravníkov

KONGRESOVÁ SÁLA
26 SMI Snow Makers A.G./Snowmax Europe – zasnežovacie systémy
26 SN SUPERSNOW - zasnežovacie systémy
27 VIDEOCOM – ŠTANCEL – obchodná činnosť
28 HIGH SPORT, s. r. o. – odevy, obuv a výstroj do hôr
29 RESORT NARCIARSKI - odborný časopis

OTVORENÁ PLOCHA
AUTO RASTER, s. r. o. – snežné skútre, štvorkolky
DEMAC SNOWTECHNOLOGY – zasnežovacie systémy
FINSO, obchodná s.r.o. - bezpečnostné informačné prvky
GGP CZECH REPUBLIC, s.r.o. - komunálna a záhradná technika
KÄSSBOHRER GELANDEFAHRZEUG, A.G. - snežné pásové vozidlá
B+J MIKESKA – lyžiarske vleky
MERKUR SLOVAKIA, s. r. o. - predaj, servis komunálnej a záhradnej techniky
POMAGALSKI S. A. – lanové dráhy a lyžiarske vleky
PRINOTH, A. G. – snežné pásové vozidlá
PROGA - komunálna a zimná technika
LUBOMÍR REK, s. r. o. – letné využitie lyžiarskych vlekov, príslušenstvo pre zasnežovanie
ROSIMPEX SLOVAKIA, s. r. o. – snežné skútre Tajga a Buran
SNOWSERVIS, s. r. o. – snežné skútre a štvorkolky
SNOWTECH, a. s. – zasnežovacie systémy
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Lars Bergström

AB ALVENIUS Industrier

+46 (0) 16 166 500

+46 (0) 16 122 634

lars.bergstrom@alvenius.com 
www.alvenius.com

Expozícia č. 9Predmet činnosti:
Potrubné systémy

Kungsgatan 75, BOC 550, ESTILSTUNA, SE 63107

Johan Erling

ARECO Snowsystem AB

+46 (0) 63 577 50

+46 (0) 63 121 440

mail@areco.com 
www.areco.com

Expozícia č. 9Predmet činnosti:
Zasnežovacie systémy

Nifsäsvägen 11, ŐSTERSUND, SE 83152

Ing. Václav Dlouhý

ASTER, s. r. o.

+420 493 522 985

+420 493 522 995

info@astr-jc.cz 
www.aster-jc.cz

Expozícia č. 8Predmet činnosti:
Informačné a riadiace systémy

Denisova 504, JIČÍN, CZ 506 01

Ing. Peter Erdély

AUTO RASTER, s. r. o.

+421 0903 810 149

+421 045 5324 003

erdely@autoraster.sk 
www.autoraster.sk

Expozícia: otvorená plochaPredmet činnosti:
Predaj a servis snežných skútrov, štvorkoliek

Neresnícka cesta 3, ZVOLEN, SK 960 01

Ing. Roman Gric,
Korešpondent pre Slovensko, Česko a Poľsko

BOHMANN DRUCK-UND VERLAG
ISR – INTERNATIONALE SEILBAHN-RUNDSCHAU

+420 541 637 297

00420 603 142 371 

gric@povodi.cz 

Expozícia č. 24Predmet činnosti:
Medzinárodný lanovkársky časopis ISR

Leberstrasse 122, WIEN, A 1110

Ing. Pavel Moucha

BUDERUS, liatinové systémy, s. r. o.

+420 311 611 359

+420 311 624 243

obchod@buderus-ls.cz 
www.buderus-ls.cz

Expozícia č. 13Predmet činnosti:
Obchodná činnosť

Košťálková 1527, BEROUN, CZ 266 01

Ba. Miroslav Hořínek

DEMAC, obchodné zastúpenie pre ČR a SR

+420 604 223 026

+421 2 456 49219

demacsnow@demacsnow.cz 
www.demacsnow.cz, www.demac.eu

Expozícia: otvorená plochaPredmet činnosti:
Zasnežovacie systémy

Bobrová 249, BOBROVÁ, CZ 592 55

Andrej Uhlík

DISA PLUS, s. r. o.

+421 2 456 49217

+421 2 456 49219

ewaalzel@disaplus.sk 
www.disaplus.sk

Expozícia č. 21Predmet činnosti:
Čerpacia technika - obchod 

Ul. SNP 26, SENEC, SK 903 01
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Dr. Michael Bitterl

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmbH

+43 2267 2508

+ 43 2262 7250812

dm.stetten@doppelmayr.com 
www.doppelmayr.com

Expozícia č. 16Predmet činnosti:
Výroba lanových dráh

Gewerbegebiet 15, STETTEN, A-2100

Ing. Petr Kamp

ELEKTROPOHONY, spol. s r. o.

+420 556 880 660

+420 556 880 669

info@epo.cz 
www.epo.cz

Expozícia č. 25Predmet činnosti:
Výroba lyžiarskych dopravníkov, lyžiarskych vlekov, 
lanoviek, modernizácia všetkých typov

FRENŠTÁT pod Radhoštěm, Závodí 234, CZ 744 01

Ing. Roman Baďura

FINSO, obchodná s. r. o.

0903 211 624

+421 041 76456 24

finso@finso.sk 
www.finso.sk

Expozícia č. 5Predmet činnosti:
Výroba a predaj bezpečnostných
a informačných prvkov pre lyžiarske strediská

Vysokoškolákov č. 4, ŽILINA, SK 010 08

Peter Horník

GEMINI, GmbH – SNOWSYSTEMS

+43 3852 5178-0

gemini@hdp.at 
www.hdp.at

Expozícia č. 3Predmet činnosti:
Zasnežovacie zariadenia

Industriepark Hönigsberg 7, Mürzzuschlag - Hönigsberg,
A-8682

Susanne Polak

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

+49 7392 900 115 – 900100

susanne.polak@pistenbully.com
www.pistenbully.com

Expozícia č. 15 +otvorená plocha
Predmet činnosti:
Výroba a predaj snežných pásových vozidiel

Kässbohrerstrasse 11, LAUPHEIM, D 88471

Dominic Boscio

LEITNER AG

+39 0472 722 111

+39 0472 724 111

info@leitner-lifts.com 
www.leitner-technologies.com

Expozícia č. 18Predmet činnosti:
Lanové dopravné zariadenia

Brennerstrasse 34, STERZING, I-39049

Ing. Slavomíra Straková

MADAST, s. r. o.

+421 2 65440 444

+421 2 65440 446

0905 645 600 madast@madast.sk

Expozícia č. 17Predmet činnosti:
Veľkoobchod – maloobchod olejov a mazív

Ovsištské nám. č. 1, BRATISLAVA, SK 851 04

Werner Hűbler

MEINGAST GmbH 

+43 (0) 662 87 65 76-0  

+43 (0) 662 87 65 76-47

winter@meingast.at
www.meingast.at

Expozícia č. 2Predmet činnosti:
Dodávka zimnej techniky

Rocklbrunnstrasse 11, SALZBURG, A-5020
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Ing. Milan Licek

MICHÁLEK, s. r. o.

+420 469 365 111

+420 469 365 112

info@michaleksro.cz 
www.michaleksro.cz

Expozícia č. 19Predmet činnosti:
Dodávka lyžiarskych vlekov, lanových a bobových dráh

Čáslavská 52, CHRUDIM IV, CZ 537 01

Ján Mikeska

B+J MIKESKA

+420 603 838 760 

+420 556 835 924

info@vleky.cz, vleky@centrum.cz 
www.vleky.cz

Expozícia č. 25 + otvorená plochaPredmet činnosti:
Výroba a predaj lyžiarskych vlekov s nízkym vedením lana

Příčnice 1132, FRENŠTÁT p. Radhoštěm, CZ 744 01

Luke Bame

MOTOREX Lubrication Technology

+41(0)62 919 7671

+41(0)62 919 7698  

lucas.bame@motorex.com 
www.motorex.com

Expozícia č. 23Predmet činnosti:
Oleje a mazivá

Zurich-Strasse 31, P.O.B. 4901, BERN, CH-4901 Langenthal

Predmet činnosti:
Pokladničné a turniketové systémy

Ing. Milan Neškrábal

NESSY, s. r. o.

+420 603 498 005

+420 495 212 004

info@nessy.cz 
www.nessy.cz

Expozícia č. 6

Hořická 28, HRADEC KRÁLOVÉ, CZ 500 02

Ing. Ondrej Lörinčík

OL TRADE, s. r. o.

+421 2 43 42 74 96

oltrade@oltrade.sk 
www.oltrade.sk

Expozícia č. 7Predmet činnosti:
Zasnežovanie, mobilné ľadové plochy, vybavenie snoubordových 
parkov, odbavovacie systémy AXESS

Galvaniho 12, BRATISLAVA, SK 821 04

Predmet činnosti:
Výroba a rekonštrukcia lanových dráh a lyžiarskych vlekov

Pierre Ract

POMAGALSKI S.A.

+33 4 76 28 7000, 33 4 76 28 7143 

+33 4 76 28 7191

pierre.ract@poma.net, pomainfo@poma.net 
www.poma.net

Expozícia č. 20 + otvorená plocha

Rue Aristide Berges 109, VOREPPE, F 383 40

Predmet činnosti:
Výroba a predaj snežných pásových vozidiel

Johannes Michelotti

PRINOTH AG

+39 0472 722622

prinoth@prinoth.com 
www.prinoth.com

Expozícia č. 18 + otvorená plocha

Brennerstrasse 34 , STERZING, I-39049

Predmet činnosti:
Komunálna a zimná technika John Deere, Stiga

Dr. Ľuboš Mihál

PROGA, s. r. o.

+421 2 4464 8153 

+421 2 4464 8154   

proga@proga.sk 
www.proga.sk

Expozícia: otvorená plocha

P.O.Box 27, BRATISLAVA-RAČA, SK 830 05



Predmet činnosti:
Letné využitie lyžiarskych vlekov, hadice a príslušenstvo pre 
zasnežovanie

Tomáš Rek

LUBOMÍR REK, s. r. o.

+420 566 620 600, + 420 732 149 111 

+420 566 629 566    

obchod@lubomír-rek.cz 
www.lubomir-rek.cz

Expozícia: otvorená plocha

Brněnská 1146/30, ŽĎÁR nad Sázavou, CZ 591 01

Predmet činnosti:
Predaj snežných skútrov TAJGA a BURAN a príslušenstva

Mgr. Miloš Makonyi

ROSIMPEX SLOVAKIA, s. r. o.

+421 0905 232 090

info@tajga.sk 
www.tajga.sk

Expozícia: otvorená plocha

Do dielca 19, RUŽOMBEROK, SK 034 01

Predmet činnosti:
Reklama a informačné systémy

Ing. Ladislav Jurdík

SITOUR, spol. s r. o.

+421 48 4144 081 

+421 48 4144 081   

sitour@sitour.sk

Expozícia č. 2

T. Vansovej 10, BANSKÁ BYSTRICA, SK 974 01

Predmet činnosti:
Pokladničné systémy

Franz Holzer

SKIDATA, A. G.

+43 (0) 6246 888-0

+43 (0) 6246 888-7    

mail@skidata.com
www.skidata.com

Expozícia č. 10

Untersbergstrasse 40, GRÖDIG bei Salzburg, A 5083

Predmet činnosti:
Zasnežovacie systémy

Marco Bieri, President

SMI Snow Makers AG/Snowmax Europe

+41 33 439 03 03 

+41 33 439 03 00    

smi@snowmakers.ch 
www.snowmax.ch, www.snowmakers.ch

Expozícia č. 26

Glättemuhleweg 22, STEFFISBURG, CH-3613

Predmet činnosti:
Predaj a servis snežných skútrov a štvorkoliek

Ján Kozubík

SNOWSERVIS, s. r. o.

+421 0905 890755    

+421 52 775 6176  

snowservis@slovanet.sk 
www.snowservis.sk

Expozícia: otvorená plocha

 P. Jilemnického 868/15, SVIT, SK 059 21

Predmet činnosti:
Výroba zasnežovacích zariadení a inštalácie zasnežovacích 
systémov

Mgr. Vladislav Novýsedlák

SNOWSTAR, s. r. o.

+421 52 7721 669

+421 918 642 008    

+421 52 7721 649
snowstar@snowstar.sk
www.snowstar.sk

Expozícia č. 20

Železničná 1095, POPRAD, SK 058 01

Predmet činnosti:
Pokladničné kontrolné systémy, zasnežovacia technika

Ing. Dušan Grňo

SNOWTECH, a. s.

+421 0905 722 803

snowtech@snowtech.sk 
www.snowtech.sk

Expozícia č. 10 + otvorená plocha

Líščie Nivy č. 23, BRATISLAVA, SK 821 08

Ing. Dušan Schalek

GEOMARK, Kežmarok, SK 061 01

+421 908 207 549 Expozícia č. 14

Geodetické práce

Ing. Peter Antoška

HIGH SPORT, s. r. o., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK 031 01

+421 44 5621 511  

highsport@highsport.sk 
www.highsport.sk

Expozícia č. 28

Odevy a obuv do hôr. Výhradný zástupca pre SR značiek
SCARPA, STYL GRAND, TRANGO WORLD

Katalóg vystavovateľov • INTERLAVEX 2009
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Predmet činnosti:
Zasnežovacie systémy a snežné pásové vozidlá

Peter Horník

SNOWWORK, s. r. o.

+421 0905 291 333 

+421 53 449 3125

snowwork@snowwork.eu 
www.snowwork.eu

Expozícia č. 3

Havrania dolina 314, MLYNKY, SK 053 76

Predmet činnosti:
Zasnežovacie systémy a snežné pásové vozidlá

Thomas Maier

SUFAG Sport und Freizeitanlagen GmbH

+43 (0) 5574 6844-0 

+43 (0) 5574 6844-8 

office@sufag.com
www.sufag.com

Expozícia č. 9

Bregenzer Strasse 5, KENNELBACH, A 6921

Predmet činnosti:
Výroba lanových dráh, lyžiarskych vlekov a vozíčkových dráh

Ing. Jaroslav Mačičák

TATRAPOMA, a. s.

+421 52 787 7677  

+421 52 987 76 31

service@tatrapoma.sk 
www.tatrapoma.sk

Expozícia č. 11

Poľná č. 4, KEŽMAROK, SK 060 01

Predmet činnosti:
Výroba a predaj zasnežovacích zariadení, projektovanie 
a dodávanie manuálnych a plnoautomatických zasnežovacích 
systémov

Ing. Ladislav Podmanický

TECHNOALPIN EAST EUROPE, s. r. o.
TECHNOALPIN A.G./S.p.a.

+421 41 700 26 44-5    

+421 41 700 26 46

info@technoalpin.com 
www.technoalpin.com
www.technoalpin.sk 

Expozícia č. 1+ otvorená plocha

Via Copernico 6A, BOLZANO, I-391 00

Predmet činnosti:
Stavebno-montážne práce na lanových dráhach

Ing.Peter Olšavský

TECHMONT-SNOW, s. r. o.

+421 52 7721 669 

+421 908 987 824 

+421 52 7721 649 poma@techmontsnow.sk 
www.techmontsnow.sk

Expozícia č. 20

Železničná 1095, POPRAD, SK 058 01

Predmet činnosti:
Certifikácia, inšpekcia, testovanie, homologizácia, školenia

Ing. Miroslav Seidl

TŰV SŰD CZECH, s. r. o. 

+420 239 046 800    

+420 239 046 805

info@tuv-sud.cz 
www.tuv-sud.cz

Expozícia č. 12

Novodvorská 994, PRAHA 4, CZ 142 21

Predmet činnosti:
Predaj a distribúcia automobilových a priemyselných mazív zn. 
NILS

Milan Patraš

VALMAN SK, s. r. o.

+421 48 411 2201   

+421 48 414 72 05 

valman@valman.sk 
www.valman.sk

Expozícia č. 4

Nový Svet 27, BANSKÁ BYSTRICA, SK 974 01

Predmet činnosti:
Zariadenia pre voľný čas – bobové dráhy, viacúčelové lanové 
dopravné zariadenia, kĺzačky, tobogány 

Ing. Jiří Lhota –Mountain Service, s. r.o.,  Olešovice 485, 
251 68 ŠTIŘÍN, výhradné zastúpenie firmy Wiegand pre 
ČR a SR

WIEGAND –  Josef Wiegand GmbH

+420 602 341 226

lhota@mountainservice.cz
www.wiegandslide.com

Expozícia č. 22

Landstrasse 12, RASDORF, D 361 69

Ing. Rudolf Galko

TREOS, s. r. o., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK 031 05

+421 0915 960 019 Expozícia č. 14

Výstavba lanoviek a vlekov

treos@treos.sk 
www.treos.sk

Mgr. Jaroslav Štancel

VIDEOCOM ŠTANCEL, KEŽMAROK, SK 060 01

+421 52 452 3861

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

stancel@videocom.sk 
www.videocom.sk

Expozícia č. 27
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Zasnežovacie systémy

Čerpacie stanice

 Čerpacia stanica Vallos v Lenzerheide 
(Švajčiarsko)

Maximálna hospodárnosť zasne-
žovacieho zariadenia sa môže 

dosiahnuť vtedy, ak je prispôsobená 
na potreby zákazníka a je umožnená 
flexibilná a mnohostranná prevádz-
ka.
Aby boli od začiatku presne navzájom 
odsúhlasené všetky komponenty, vy-
chádza všetko v TechnoAlpine z jed-
nej ruky: od prvého rozhovoru o pláno-
vaní a umiestnení až do uvedenia do 
prevádzky a servisu. TechnoAlpin sa 
postará o zabezpečenie zásobovania 
vodou, položenie potrubia, inštaláciu 
tyčí a vrtuľových kanónov a taktiež 
o vybudovanie kompresorových a čer-
pacích staníc.
 V čerpacích staniciach, ktoré sú 
srdcom každého zasnežovacieho za-
riadenia TechnoAlpin, sa používajú vý-
hradne vysokohodnotné komponenty: 
filtračné zariadenia od Boll-Kirch, čer-
padlá od KSB a Caprari, kompresory 
od Kaeser a elektromotory od Siemens 
a ABB. Vysoké požiadavky na ventilo-
vú techniku sú zvládnuté regulačným 
ventilom s konštrukciou štrbinového 
škrtenia prietoku, ktorý vyvinuli odbor-
níci snow experts. Umožňuje optimál-
ne riadenie tlaku a prietoku v čerpacej 
stanici, chráni motor čerpadla od nad-
prúdu a čerpadlo od kavitácie. Čerpa-
dlá sa udržujú týmto regulačným ven-
tilom v optimálnej krivke.
 Pri čerpacích staniciach ide o oveľa 
viac ako iba o samotné čerpadlo. Pre-
dovšetkým  o to, aby existujúce stavby 
alebo stavby, ktoré sa budú novo bu-
dovať, boli správne využité a pomocou 
detailného plánovania v 3D softvéri 
bolo dimenzovanie optimalizované 
a všetky komponenty čo možno naj-
lepšie vzájomne zosúladené. Miestne 

„Srdce“ každého zasnežovacieho systému
pomery, montáže a obslužnosť sa plá-
nujú v samých začiatkoch, po dobrom 
premyslení – nič nebude pritom po-
nechané na náhodu. Ku klimatizácii 
priestoru sa pristupuje rovnako ako aj 
k nenáročnej údržbe a taktiež sa berú 
do úvahy špecifické podmienky krajiny, 
napríklad vodná pripravenosť. Veľká 
pozornosť sa venuje téme bezpečnos-
ti. Tak fungujú všetky čerpacie stanice 
TechnoAlpin v stave núdzovej prevádz-
ky, nezávisle od toho, či ide o manuál-
ne alebo automaticky prevádzkované 
vyhotovenia. Ak by aj vypadlo riadenie 
cez SPS, vždy sú zaistené základné za-
bezpečenia a prevádzka. Elektrotech-
nické riadenie a plánované prerušenie 
vodiča je ďalším dôležitým opatrením 
pre zvýšenie bezpečnosti.
 Elektrotechnické prístroje a kon-
štrukčné súčiastky pochádzajú vý-
hradne od renomovaných firiem. Tak 
sa pristupuje k palete výberu výrob-
kov od Schneider Electric, Siemens, 
ABB a Rittal; partnermi v oblasti elek-
troniky sú IFM, Siemens a Phoenix. 
Všetky čerpacie stanice TechnoAlpin 
majú k dispozícii skriňové rozvádzače 
s ľahko obslužnými displejmi - Touch-
screens. Namiesto nákladných a na 
údržbu náročných spätných ventilov 
používa TechnoAlpin vlastný vyvinutý 
pneumatický koncept. Výhoda je jas-
ná: pri každom type čerpadla sa môžu 
použiť tie isté komponenty, zmenia sa 
iba tlakové triedy a clona.
 Pokiaľ ide o techniku softvéru, môžu 
byť všetky existujúce a nové čerpacie 
stanice zapojené do TechnoAlpin ria-
diacich systémov ATASS alebo ATASS-
plus. Tieto riadiace nástroje boli 
vyvinuté programovacím tímom Tech-
noAlpin a sú preto čo najpresnejšie 
prispôsobené požiadavkám technic-
kého zasnežovania. Po dlhé roky boli 
vyvíjané v najrozličnejších riadiacich 
situáciách, a tak sa systém postupne 
stával bezpečnejším. Riadenie čerpa-
cích staníc môže byť, v prípade potre-
by, navzájom zosieťované optickým 
káblom, a tým sa umožní výmena dát 
v reálnom čase. Veľký dôraz kladie 
TechnoAlpin na uvedenie do prevádz-
ky, pritom sa dôkladne preveruje sof-
tvér a prispôsobujú sa prevádzkové 
stavy špecifickým podmienkam zaria-
denia prevádzkovateľa. Každé riadenie 
sa vždy programuje na dané zariade-
nie a primerane na požiadavky zákaz-
níka.

 Či ide o softvér alebo elektro-hydrau-
lickú inštaláciu – svojimi 25 filiálkami 
po celom svete je TechnoAlpin vždy 
v blízkosti zákazníka a dokáže rýchlo 
vykonávať servisné práce. Aj keď sa 
spravidla môže spoľahnúť na techni-
ku, musí byť poskytnutá pomoc v kra-
jine senzibilnej oblasti technického 
zasnežovania v prípade potreby do 24 
hodín. Zo servisnej centrály TechnoAl-
pin v Bolzane sa môže spojením VPN 
(keď nie je čerpacia stanica pripojená 
na internet, taktiež mobilom GSM, 
GPRS, WDGE, UMTU...) zasiahnuť 
a na riadení čerpacej stanice vykonať 
príslušné servisné opatrenia. V takých 
prípadoch je TechnoAlpin vždy spo-
ľahlivým partnerom.
 Zariadenie, ktoré je príkladom vyššie 
uvedených výhod, je zariadenie v Len-
zerheide (SUI). V roku 2007 tam vybu-
doval TechnoAlpin čerpaciu stanicu 
Vallos. Pri výstavbe sa vychádzalo z in-
tenzívnej plánovacej fázy v spolupráci 
s inžinierskou kanceláriou a osobne so 
zákazníkom zasnežovacím technikom 
- Martin Cola. Aby sa zákazník aj v bu-
dúcnosti mohol oprieť a spoľahnúť na 
pohotové a dôvtipné zasnežovacie za-
riadenie, sú už teraz zohľadnené v plá-
ne ďalšie možné rozšírenia. Momen-
tálny výkon čerpacej stanice je 250 
l/s. V konečnej výstavbe má čerpacia 
stanica dodať do rozvodovej siete 350 
l/s (do rozvodného systému paralelne 
k trom iným čerpacím staniciam). Voda 
na výrobu snehu je zo zásobného ja-
zera s obsahom 110 000 m3. Prázdne 
potrubia boli zaliate priamo do betónu, 
takže sa nemuselo počítať so žiadnou 
medzipodlahou pre uloženie káblov.
 V roku 2008 bola vybudovaná v bul-
harskom Borovets čerpacia stanica, 
ktorá zodpovedá najnovšiemu stavu 
výstavby zariadenia. Tri predtlakové 
čerpadlá á 110 kW a tri vysokotlakové 
čerpadlá á 500 kW dávajú pracovný 
tlak 95 bar. Potrubie a armatúry tla-
kovej triedy PN 100 sa tým využívajú 
do krajného limitu. V momente dáva 
čerpacia stanica v Borovets 120 l/s, 
zatiaľ čo v konečnej výstavbe dá 240 
l/s. Voda pre zasneženie doteraz po-
chádza z rieky. Akonáhle sa dokončí
zásobné jazero s kapacitou 35 000 m3, 
bude sa môcť odoberať voda podľa 
potreby z rieky, zásobného jazera ale-
bo spoločne z oboch zdrojov.
 Tak ako bude TechnoAlpin stále ďa-
lej rozvíjať propelárové kanóny a za-



 Čerpacia stanica v Levi (Fínsko), najsevernejšom usporiadateľskom mieste svetového 
pohára (Welt-cup), pochádza od snow experts

  V San Sicario (Taliansko) vybudoval TechnoAlpin 
plnohodnotnú kontajnerovú čerpaciu stanicu 
– High-Tech v najmenšom priestore

 V konečnej výstavbe bude mať nová čerpacia stanica v Borovets (Bulharsko) 240 l/s

snežovacie tyče, sú v ob-
lasti čerpacích staníc vždy 
a znovu možné zlepšenia.
 Práve čerpacie stanice 
skrývajú veľký potenciál, 
aby sa usporiadalo zasne-
žovanie nielen pri výstav-
be, ale aj pri údržbe a pre-
vádzke s nízkymi nákladmi. 
Doteraz môže TechnoAlpin 
pri výstavbe zariadení čer-
pať z 20-ročných skúse-
ností a tieto skúsenosti sa 
prejavujú vo vývojových 
prácach. Iba v poslednom 
roku bolo realizovaných 
viac ako 150 projektov 
s čerpacími stanicami. 

www.technoalpin.sk

Čerpacie stanice sa dimenzujú na základe 
presných analýz. Vysokohodnotné materiály a 
vyvinuté systémy ako regulačné ventily s kon-
štrukciou štrbinového škrtenia prietoku ako 
aj automatický preplachovací fi lter zaručujú 
bezúdržbovosť a dlhodobú životnosť.

Spoľahlivé, jednoduché a efektívne

Optimálne dimenzovanie
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Nové impulzy v oblasti Grossglockner-Resort

Od zimnej lyžiarskej sezóny sú lyžiar-
ske oblasti Matrei a Kals jedným ly-

žiarskym rezortom. Prepojenie umožnili 
dve nové lanovky Doppelmayr – zaria-
denia 8-MGD Kals s dvoma sekciami 
a 6-CLD-B Cimaross.
Lyžiarska oblasť Kals-Matrei sa nachádza 
na hlavnom spojení medzi severným a vý-
chodným Tirolskom. Má fantastickú polo-
hu s výhľadom na reťazec veľhôr skupiny 
Glockner, Schober a Granatspitz. Je tu 
110 km zjazdoviek a 16 horských doprav-
ných zariadení. Najnovšími sú:

kabínková lanovka s 8-miestnymi gon-
dolami Kals,
odpojiteľná 6-miestna sedačková lanov-
ka Cimaross s vyhrievaním sedačiek a
dedinský vlek Dorflift, lyžiarsky vlek zo 
zjazdovky Kalser Abfahrt späť do obce 
Kals.

Spojenie lyžiarskych oblastí Kals a Matrei 
sa pripravovalo už dlhšie. Avšak až keď 
skupine Schultz, ktorej patrí lyžiarska ob-
lasť Matrei, v roku 2006 kúpila aj oblasť 
Kals, sa tento plán stal realitou.
 V roku 2007 firma Doppelmayr posta-
vila na strane Matrei sedačkovú lanovku 
Cimaross-Bahn, aby sa vytvorili dosta-
točné kapacity pre očakávaný nárast 
návštevníkov po vybudovaní kabínkovej 
lanovky na strane Kals. Kabínkovú lanov-
ku vybudovali v roku 2008. Obe lanovky 
majú vrcholové stanice približne vo výške 
2 400 m. Vrcholová stanica kabínkovej 
lanovky je integrovaná do budovy hotela 
a reštaurácie Adlerlounge, tamojšia vy-
hliadková terasa bola nazvaná Adlerhorst 
(Orlie hniezdo). Vo vrcholovej stanici 
a v oboch údolných staniciach sú športo-
vé obchody.

-

-

-

 Medzistanica zariadenia 8-MGD Kals 

Úspora energie vďaka pohonu medzi-
stanice
Pohon pre lanové slučky jednotlivých 
sekcií kabínkovej lanovky, ktoré sú od 
seba navzájom nezávislé, sa nachádza 
v medzistanici, ktorá je údolnou stanicou 
druhej a vrcholovou stanicou prvej sek-
cie. Spoločný hnací kotúč má dve drážky, 
trasa druhej sekcie je odklonená o 1,96°. 
V dôsledku dvoch lanových slučiek sa 
mohol zvoliť menší lanový priemer, ako 
by to bolo v prípade priebežnej lanovej 
slučky. To prináša úsporu hmotnosti lana, 
na základe čoho postačuje menší výkon 
pohonu a menej energie.
 Stredisko má už objednané ďalšie la-
novky. V tomto roku sa už buduje zaria-
denie 6-CL-D-B Goldried II tiež s vyhrieva-
nými sedačkami, ktoré nahradí 2-miestnu 
sedačkovú lanovku na strane Matrei.

Lanovky na odstreľovanie lavín
Spolu s oboma lanovkami, ktoré vedú na 
vrchol, sa objednali aj tri lanovky na od-
strel lavín. Dve vybudovali v roku 2008, 
tretiu stavali v lete 2009. Lanovky križujú 
veľmi strmý terén, majú až 600 m rozpä-
tie medzi jednotlivými stožiarmi a dosa-
hujú vzdialenosť od zeme až do 120 m. 
Lanovka na odstrel lavín na svahoch vr-
chu Blauspitz značne zlepšuje aj ochranu 
obce Kals pred lavínami.

Technické údaje

8-MGD Kals Sekcia 1 Sekcia 2
Prepravný
výkon 1 600 os./h 1 600 os./h
Čas jazdy 8,1 min. 4,6 min.

Jazdná
rýchlosť 6,0 m/s 6,0 m/s
Gondoly 54 30
Interval 18,0 s 18,0 s
Šikmá dĺžka 2 539 m 1 257 m
Prevýšenie 617 m 432 m
Podpery 15 6
Pohon vrchol. st. údol. st.
Napínanie údol. st. vrchol. st.
 
6-CLD-B Cimaross
Prepravný výkon 2 400 os./h
Čas jazdy 4,5 min.
Jazdná rýchlosť 5,0 m/s
Sedačky 60
Interval 9,0 s
Šikmá dĺžka 1 237 m
Prevýšenie 447 m
Podpery 12
Pohon vrchol. st.
Napínanie údol. st.

1-SL Dorlift
Prepravný výkon 637 os./h
Čas jazdy 2,4 min.
Jazdná rýchlosť 2,5 m/s
Závesy 51
Interval 5,6 s
Šikmá dĺžka 353 m
Prevýšenie 77 m
Podpery 5
Pohon vrchol. st.
Napínanie vrchol. st.

Lyžiarsky vlek 
pre detské areály

Lyžiarske stredisko Steibis v bavor-
skej oblasti je od decembra 2008 

bohatšie o jednu atrakciu. V detskom 
areáli uviedli do prevádzky tanierový 
lyžiarsky vlek Imbi-Sonnenlift. Tento 
lyžiarsky vlek nie je postavený na 
hĺbkových betónových základoch, ale je 
upevnený na oceľovom ráme a betóno-
vých platniach.
Lyžiarsky vlek Imbi-Sonnenlift spoločnosť 
Doppelmayr špeciálne vyvinula pre malé 
lyžiarske oblasti a na špeciálne úlohy. Vy-
stačí si bez betónových základov pevne 
ukotvených v zemi a možno ho rýchlo 
zmontovať (a demontovať).
 Údolná a vrcholová stanica sú postave-
né na oceľovom ráme. Ako protizávažie 
k ťažnej sile sú v časti naproti staničného 
oceľového rámu nastohované oceľové 
platne. Obe traťové podpery stoja na be-
tónových platniach. Riadiaca jednotka sa 
nachádza v kontajneri pri údolnej stanici, 
odkiaľ sú regulované aj ostatné tri do-
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pravné pásy. Okrúhly tanier závesu sa pre 
deti osvedčil ako obzvlášť vhodný, preto-
že si vyžaduje menej sily a zručnosti ako 
kotvové závesy.
 Konateľ spoločnosti Imbergbahnen 
Thomas Lingg hovorí, že v podobe vleku 
Imbi-Sonnenlift prišiel na trh mimoriad-
ne špeciálny segment. „Sme lyžiarske 
stredisko pre všetkých, od malých detí až 
po seniorov. S vlekom Imbi-Sonnenlift sa 
nám podarilo optimalizovať ponuku. Vlek 
dokonale zapôsobil a v značne zvýšenej 
frekvencii v celom lyžiarskom stredisku 
ukázal, že sa viac ako vyplatil...“

Technické údaje

1-SL Imbi-Sonnenlift
Prepravný výkon 567 os./h
Čas jazdy 1,3 min.
Jazdná rýchlosť 2,0 m/s
Závesy 31
Interval 6,3 s
Šikmá dĺžka 190 m
Prevýšenie 33 m
Podpery 2
Pohon údol. st.
Napínanie údol. st.

Doppelmayr 
v Južnej Kórei

V roku 2006 vybudoval Doppelmayr 
v turistickom stredisku High 1 Kang-

won v Južnej Kórei osem sedačkových 
lanoviek a jeden lyžiarsky vlek. 
Kangwon sa nachádza dve a pol hodiny 
jazdy autom východne od hlavného mes-
ta Južnej Kórei Soul. Stredisko je známe 
tým, že sa tu nachádza najväčšie kasíno 
v krajine a je jediným strediskom, v kto-
rom majú kórejskí občania povolené hrať. 
Na kasíno sú napojené dva hotely  približ-
ne so 700 lôžkami, apartmánový dom so 
400 lôžkami, golfové ihrisko, dobrodruž-
ný park a od roku 2006 aj lyžiarske stre-
disko. Záujem o lyžovanie veľmi narastal, 
preto v roku 2008 museli postaviť ďalšiu 
6-miestnu sedačkovú lanovku na zvýše-
nie prívodnej kapacity.
 Nové zariadenie 6-CLD Lift A1 vedie 
bezprostredne vedľa a paralelne s lanov-
kou Lift A postavenej v roku 2006. Z tra-
dičných dôvodov nebude jazdná rýchlosť 
plne využitá, bude obmedzená na 3,5 
až 4,0 m/s. Lanovka je druhou lanovkou 
v Kórei so staničným garážovaním, je to 
prelomenie tradície, pretože v tomto re-
gió ne nebolo bežné sedačky garážovať. 
 Okrem toho je zariadenie Lift A1 vy-
bavené pracovnou plošinou pre údržbu 
úchytov, najbezpečnejším systémom 
kontroly polohy lana RPD, komfortnými 
sedadlami a pohonom na striedavý prúd. 
Čas výstavby - dva mesiace vrátane beto-
nárskych prác, čo je veľmi krátke obdo-
bie.

Technické údaje

6-CLD Lift A1
Prepravný výkon 3 085 os./h
Čas jazdy 3,5 min.
Jazdná rýchlosť 5,0 m/s
Sedačky 60
Interval 7,0 s
Šikmá dĺžka 970 m
Prevýšenie 157 m
Podpery 8
Pohon údol. st.
Napínanie údol. st.

Kabínkové lanovky
pre rastúci turizmus
Vietnamu

 Kangwon – dve paralelne vedené 
sedačkové lanovky na zvládnutie návalu 
lyžiarov

V Bana, neďaleko Danangu, približne 
v geografickom strede Vietnamu, 

postavil Doppelmayr dve 8-miestne 
kabínkové lanovky. Bana Cable Car bola 
dokončená koncom februára a Bana 
Peak Gondola v apríli 2009.
Bana leží vo výške 1 450 m n. m. Klíma je 
tu suchšia a priemerne o 10°C chladnej-
šia ako v neďalekom pobrežnom meste 
Danang. Preto bolo toto miesto už v 19. 
storočí udržiavaným výletným a rekreač-

ným miestom. Neskôr krásne vily chradli, 
a to až do 90. rokov 20. storočia, kedy 
vietnamské hospodárstvo zažilo rozvoj. 
Koncom 90. rokov tu Doppelmayr vybu-
doval pulzujúcu skupinovú lanovku, ktorá 
viedla od viliek po vrchol pohoria.
 Medzičasom vývoj pokračoval, mesto 
Danang zažilo veľký rozmach vo výrob-
nom sektore, v súčasnosti ho oživuje tu-
rizmus.
 V roku 2007 prišiel investor, ktorý plá-
nuje vybudovať celé pohorie na modernú 
turistickú oblasť s hotelmi a prázdnino-
vými domami. A hneď zadal do výstavby 
dve 8-miestne kabínkové lanovky. 
 Zariadenie Bana Cable Car vedie z Da-
nangu do Bana a značne uľahčuje prí-
stup, pretože horská cesta 18 km dlhá je 
veľmi úzka a strmá. Kabínková lanovka 
Bana Peak Gondola nahradila pôvodnú 
skupinovú lanovku, kapacita ktorej už ne-
postačovala.
 Pri oboch lanovkách boli z dôvodu ne-
dostatku miesta bezpečnostné úseky in-
tegrované do staníc, lanovka Bana Cable 
Car má stanice veľkosti UNI-G-L, lanovka 
Bana Peak Gondola stanice veľkosti UNI-
G-M. Pre silné búrky v období monzúnov 
sú nad nosným lanom natiahnuté dve 
laná na ochranu pred bleskom. Podľa že-
lania zákazníka boli zvolené rôzne typy 
kabíniek (od spoločnosti CWA) – lanovka 
Bana Cable Car má kabínky Omega IV 
tropical LWI, lanovka Bana Peak Gondola 
kabínky Konus 8 LWI.

Technické údaje
  

8-MGD Bana 8-MGD Bana
Cable Car Peak Gondola
Prepravný
výkon 1 500 os./h 1 500 os./h
Čas jazdy 15,1 min. 3,5 min.
Jazdná
rýchlosť 6,0 m/s 5,0 m/s
Gondoly 94 21
Interval 19,2 s 19,2 s
Šikmá dĺžka 5 042 m 698 m
Prevýšenie 1 292 m 131 m
Podpery 22 4
Pohon vrchol. st. údol. st.
Napínanie údol. st. vrchol. st.

 Namáhavá montáž v pralese. Doppel-
mayr prevzal kontrolu, zákazník 
transport, zaobstaranie podpier 
a montážnych pomocníkov
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Francúzsko, Super Besse
Funitel... „určite to správne zariadenie“ 

Veľký je priestor Poma ateliéru!
Najnovšie realizácie a získané zákazky sú toho rukolapným 

dôkazom a spoločnosť Pomagalski je na ne právom hrdá. V tom-
to vydaní časopisu predstavujeme Multix funitel La Perdrix 
v Super Besse; projekt kyvadlovej LD v New Yorku, navrhnutý 
podľa vzoru Vanoise express a projekt bezpilotnej pozemnej 
dráhy APM, ktorej úlohou bude spájať jednotlivé terminály 
káhirského letiska. Nakoniec pozvánka pre návštevníkov výsta-
vy Interlavex 2009: Nenechajte si ujsť nádherné videoštúdie 
projektov vo výstavnom  stánku Pomagalski!
A čo vás očakáva nabudúce?
Premiéra novej 40-miestnej kabíny Sigma vo švajčiarskom Zi-
nale; integrovaný evakuačný systém Poma - posun celých kabín 
k miestu pohodlnej evakuácie cestujúcich; rozmach odpojiteľ-
ných LD Multix v Bulharsku; príbeh Medellinského MetroCable 
pokračuje a to nielen v Medelline; o slovo sa hlási aj Rio de 
Janeiro.

S Poma info vás čaká naozaj zaujímavé čítanie, veď
s lanovkami Poma je nám ako doma!

Kto by tušil, že práve regiónu Auverg-
ne (stredné Francúzsko, región oko-

lo Clermont-Ferrand) udelia poctu v po-
dobe funitela? Na spokojnosť všetkých 
zainteresovaných Super Besse a Poma 
dokázali vytvoriť ozajstné partnerstvo, 
ktorého ovocím je toto nádherné dielo.
Skúste stlačiť pomyselné tlačidlo s ná-
zvom funitel a ústa dvoch mladých inžinie-
rov Poma pod taktovkou Jeana Gauthiera 
(operačného riaditeľa) a Franckieho Ta-
misiera (riaditeľa vývoja a produktového 
manažéra) nebudete môcť tak ľahko za-
staviť. Realizácia funitela bola skutočne 
ich srdcovou záležitosťou.

 Údolná stanica zariadenia funitel

 Pre mnohých sa zdal funitel v prípade 
Super Besse zbytočne predimenzovanou 
stavbou. No práve napriek tomu jeho 
realizácia nebola nielenže utópiou, ale 
stala sa vysoko aktuálnou odpoveďou na 
ozajstné potreby lyžiarskeho strediska. 
Funitel bola jednoducho nevyhnutnosť. 
Uisťujem vás, ak sa vyskytuje miesto, kde 
bolo potrebné postaviť funitel, volá sa ur-
čite Super Besse, rýchle upresňuje koor-
dinátor realizácie Roland Bertholet. A roz-
hodli sme sa pre zariadenie s najnovšími 
inováciami minulej sezóny, hrdo dodáva 
systémový inžinier, Guillaume Cottard.
 Od roku 1973 bola prevádzkovateľovi 

strediska k dispozícii kabínková lanovka, 
ktorá však pre vietor a námrazu stála aj 
30 až 40 dní počas sezóny. Je to možno 
prekvapujúci jav, ale tento kút pohoria 
Massif Central pozná v zime veľmi nízke 
teploty a veľmi silné vetry - je to skutočná 
malá Sibír. Rýchlo tomu uverili aj samotní 
montéri, ktorí sa museli naobliekať lepšie 
ako na vrchole Val Thorens!
 
Analýza situácie a odpoveď na potreby 
klienta 
Na úrovni prvotnej analýzy bolo všetko 
úplne jasné: stáli sme pred zariadením 
– hlavnou tepnou strediska, ktoré malo 
svoj vek, s možnosťami na dnešok znač-
ne obmedzenými. Bolo preto nevyhnutné 
vo veľmi krátkom čase navrhnúť a zreali-
zovať výkonné zariadenie, prispôsobené 
daným podmienkam a ako zvyčajne so 
„stiesneným“ rozpočtom. Boli sme pre-
svedčení o jedinečnom riešení redyna-
mizácie strediska, ktoré funitel predsta-
voval, avšak musel sa nájsť spôsob, ako 
rešpektovať potreby a rozpočet klienta.
 Keďže funitel je prestížnym zariade-
ním, museli sme nejakým spôsobom de-
mokratizovať tento príbeh. Pre všetkých 
to boli poriadne preteky, bolo treba pona-
máhať si mozgové závity. Jedným z naj-
väčších kumštov bolo spojiť dve kabínky 
8/10 miest do jednej siamskej dvojkabín-
ky 16/20 miest. To umožnilo použiť ma-
ximálne množstvo štandardných kompo-
nentov 8-miestnej kabínky vyvinutej pre 
rýchlosť 6 m/s a zrealizovať tak perfektné 
zariadenie schopné s prepravnou kapa-
citou 300 lyžiarov za hodinu dosiahnuť 
čas prepravy na dvojkilometrovej trati 
o máličko viac než tri minúty. Okrem iné-
ho odvetvie Poma Service nám pomohlo 
k dobrým nápadom ako najlepšie využiť 
to, čo už existuje - obzvlášť ako premeniť 
bývalú stanicu na garáž s cieľom rešpek-
tovať súčasné usporiadanie strediska.
 
Koniec lávkam na traťových objektoch
Hrubé vrstvy námrazy na pevných kon-
štrukciách sú v Super Besse veľmi čas-
tým javom, preto nám neostávalo nič iné, 
ako jednoducho oslobodiť sa od pevne 
uchytených lávok.  Bol to delikátny krok, 
pretože predpisy sú v tomto ohľade veľmi 
striktné, avšak naši inžinieri si dokázali 
poradiť aj s týmto problémom a zariadiť, 
aby v tomto ohľade predpisy prešli istým 
vývojom. 
 Všetko spočívalo na plnej mobilizácii 
a spoločnom úsilí všetkých prevádzko-
vateľov a príslušných orgánov, inžinierov 
a montérov. Predstavili sme si mobilné 
lávky - skutočný vozeň vybavený jednou 
rozkladacou časťou a nastaviteľnou tak, 
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aby sa pomocou z nej vytvorenej pracov-
nej plošiny dali vykonávať všetky nevy-
hnutné zásahy opráv, údržby a nastavení. 
 Štandardné komponenty, premena 
a využitie existujúceho, odstránenie 
lávok, malé množstvo betónu, všetko 
smerovalo k cieľu optimalizovať náklady. 
Optimalizácia sa tak stala kľúčom, bez 
ktorého by funitel v Super Besse svetlo 
sveta určite neuzrel. 
 
Úspech v čase
Práce sa začali 27. apríla 2008, keď sa 
brány strediska po sezóne uzavreli a odo-
vzdanie prebehlo 20. decembra 2008. 
A to sme pracovali za neuveriteľných 
podmienok - 8 metrov snehu v mieste vr-
cholovej stanice a nárazy vetra dosahujú-
ce až 50 m/s!
 Funitel je úspechom po každej stránke, 
obchodníci takmer nemali dostatok lyží 
vo svojich požičovniach, parkoviská pras-
kali vo švíkoch a všade navôkol boli nad-
šení lyžiari! Je zbytočné pripomínať, že to 
všetko by sa nikdy neudialo v prvom rade 
bez skutočného partnerstva, partnerstva 
založeného na vzájomnom načúvaní, dô-
vere, túžby uspieť a veľkej schopnosti pri-
spôsobiť sa.
 Tento nový spôsob ponímania projektu 
určite priláka okolitý svet! Stane sa impul-
zom pre nové dobrodružstvo - v Kórei už 
začína vyrastať jeho malý brat...

Technické charakteristiky funitela La 
Perdrix v Super Besse 

 
Rok uvedenia do prevádzky 2008
Typ zariadenia Multix funitel 20
Ťažná vetva pravá
Dĺžka 2 024 m
Prevýšenie 478 m
Vozeň FUNI20
Priemer dopravného lana 42 mm
Šírka trate 6,7 m 
Prepravná kapacita 3 000 os./h
Dopravná rýchlosť 6 m/s
Počet vozňov 34

 Funitel La Perdrix

USA, New York
Ó New York - nový skvost v Manhattane

Aj takýto nadpis môže privítať nové newyorské dobrodružstvo, o ktorom sa 
v tomto meste dozvedel už vari každý. Poma realizuje modernú kabínkovú 

lanovú dráhu spájajúcu Rooseveltov ostrov s Manhattanom 

Netreba osobitne komentovať, aká to 
bola úžasná správa pre Luc Marnasa a je-
ho operačnú divíziu Poma. 
Pre Jean-Paul Huarda vý-
sledok predstavoval skôr 
krásnu súťaž, v ktorej 
Poma znovu preukázala 
výnimočnosť a  vedúce 
postavenie v oblasti la-
novej mestskej dopravy: 
Mesto New York urobi-
lo logické rozhodnutie. 
Mestská doprava zaria-
deniami lanových dráh 
v tomto kontexte nie je 
nejaká drobnôstka, ani 
úlet zo všednej reality, ale 
veľmi potrebný, adekvát-
ne prispôsobený nástroj, 
ktorý dokonale odpovedá 
na všetky otázky týkajú-
ce sa trvácneho rozvoja, 
bezpečnosti, spoľahlivos-
ti a pohodlia. Pozrime sa  New York, kabínová lanovka

spolu s Philippe Adrienom na vývoj celej 
tejto výnimočnej operácie.



Tridsať rokov kabínkovej lanovky
História sa začala písať v roku 1976 vy-
budovaním kabínkovej lanovky, ktorá 
spájala Rooseveltov ostrov (East River) 
s Manhattanom. Jej úlohou bolo odľah-
čiť dopravu na moste Queensboro, kým 
sa nepostaví F-linka metra. Avšak vý-
stavba metra sa značne spomalila, a tak 
namiesto plánovaného otvorenia v 80. 
rokoch bolo spustené do prevádzky až 
v roku 1990. Na ostrove žije aktuálne pri-
bližne 10 000 obyvateľov a už dlhý čas sa 
na ostrove nachádzajú nemocnice. Lenže 
metro predstavovalo ľuďom s obmedze-
nou možnosťou pohybu, ktorí navštevujú 
spomínané nemocnice, veľmi veľkú pre-
kážku. Naopak, lanová dráha s priamym 
nastupovaním od zeme im život veľmi 
uľahčovala. Preto úrady ponechali kabín-
kovú lanovku naďalej v prevádzke. 
 Kabínka, skôr známa ako Roosevelt Is-
land Tramway, tak zažila pekné úspechy, 
s obdobiami výnimočnej aktivity - naprí-
klad každý večer 4. júla (Deň nezávislos-
ti), keď Newyorčania chodili obdivovať 
ohňostroj z najvyššieho bodu ostrova. Ur-
čite aj mnohí milovníci filmov si ju všimli 
v podobe kulís Spidermana!

Po stopách Vanoise Express
V roku 2006, po úctyhodných 24 milió-
noch pasažierov, musela byť kabínka 
odstavená z dôvodu technickej poruchy 
a  bohato medializovanej evakuácii, ktorá 
trvala takmer 14 hodín. Po tejto udalosti 
úrady zvažovali všetky možnosti vrátanej 
demontovania slávnej Tramway. Američa-
nia si to však logicky nasmerovali najskôr 
do Európy, aby sa poradili s lanovkármi 
zo starého kontinentu. Navštívili Švajčiar-
sko a Francúzsko, aby videli to najlepšie z 
toho, čo sa vyrába.
 Vo firme Poma sme im predstavili Va-
noise Express s konceptom va ou vient 
[va u vja~] (choď tam alebo vráť sa späť) 
= systém chodu dvoch od seba nezávis-
lých kabín. Táto konfigurácia spočíva na 
dvoch od seba nezávislých zariadeniach, 
ktoré umožňujú garantovať 100 % dispo-
nibilitu pri polovici prepravnej kapacity. 
 Newyorský klient v ňom uvidel ihneď 
svoj záujem: takéto zariadenie ponúka 
veľkú pružnosť v poskytovaní služieb 
a uľahčenú údržbu, pretože je možné 
pracovať na jednej vetve a pritom druhá 
vetva môže byť bez problémov v plnej 
prevádzke. Verejná súťaž v júli 2008 tak 
niesla požiadavku myšlienky dvoch od 
seba nezávislých vetiev. Poma, vyzbro-
jená skúsenosťami s Vanoise Expresse, 
v tejto súťaži zvíťazila. Pri tejto príležitosti 
súčasne vyvinula koncept širšej vetvy, 
ktorá zabezpečí vyššiu stabilitu vo vetre. 
Záväznú objednávku prijala Poma v no-
vembri 2008, kedy sa začali intenzívne 
projektové štúdie. Začiatkom júla 2009 
sa začalo s realizáciou stavebných prác. 
Termíny uvedenia do prevádzky: prvá vet-
va – 19. december 2009, druhá vetva – 7. 
január 2010. Z pôvodnej lanovky sa vyu-

žijú podpery, ktoré budú zosilnené a sta-
nice, ktoré prejdú kompletnou obnovou. 
Lanová dráha bude vybavená novými 
kabínami, z ktorých každá prevezie naraz 
maximálne 100 pasažierov.
 Na sledovanie ďalších osudov realizá-
cie lanovky čitateľov pozveme v nasledu-
júcich vydaniach časopisu LAVEX-info.

 Nový skvost Manhattanu

Technické údaje Vanoise Express
 

Rok výroby 2003 
Šikmá dĺžka 1 850 m
Prevýšenie 64 m
Maximálna rýchlosť
počas prevádzky 12,5 m/s
Prepravná kapacita 2 000 os./h
Počet vozňov 2
Kapacita vozňa 200+1 osoba

Technické údaje Tramway New York

Plánovaný rok uvedenia
do prevádzky december 2009
 a január 2010 
Dĺžka 945 m
Prevýšenie 69 m
Maximálna rýchlosť
počas prevádzky 8 m/s
Počet vozňov 2
Prepravná kapacita 1 200 os./h
Kapacita vozňa 110 osôb

 ... a budúcej stanice CAR PARK

Egypt, Káhira
Bezpilotná pozemná dráha 
Počas slávnostnej ceremónie podpisu 

realizačnej zmluvy za prítomnosti 
Jeho excelencie Ahmada Shafika, 
egyptského ministra civilného letectva, 
Poma podpísala s Cairo Airport Com-
pany zmluvu o dodávke a prevádzke 
bezpilotnej pozemnej dráhy APM (Auto-
mated People Mover) v Káhire v objeme 
takmer 75 mil. Práce na výstavbe APM 
budú trvať 24 mesiacov a Poma bude 
sprevádzať klienta a zabezpečovať 
funkčnosť a údržbu prvého APM v regió-
ne Stredného Východu počas ďalších 
piatich rokov jeho prevádzky.

 Štúdia zariadenia APM v Káhire ...

Technické charakteristiky APM Káhira
 

Celková dĺžka 1857 m
Počet staníc 4
Počet súprav 2
Počet vozňov v súprave 3
Počet cestujúcich v jednej súprave 170
Prepravná kapacita 4000 os./h
Čas prepravy 5 min.

Z podkladov Poma spracoval a pripravil 
Mgr. Róbert Hiľovský, Techmont Snow 
Poprad, výhradný zástupca Pomagalski 
v SR a ČR 
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– nový partner
 slovenských lanovkárov

V časopise LAVEX-info č. 4/2008 sme podrobne opísali 
históriu firmy Leitner. Pre spresnenie dodávame, že 

Leitner Technologies má štyri samostatné divízie:
Leitner Ropeways, Prinoth, MiniMetro a Leitwind. Dnes 

chceme slovenských lanovkárov oboznámiť predovšetkým s di-
víziou Leitner Ropeways, pretože práve tu sa vyvíjajú a vyrábajú 
lanové dopravné zariadenia. 

Výrobný program divízie
Leitner Ropeways 

Lyžiarske vleky:

Klasické lyžiarske vleky tanierové
a s kot vou, ako aj malé vleky určené pre 
deti a lyžiarske školy.

Sedačkové lanovky s pevným
uchytením: 

Tieto lanovky sa dodávajú s poháňacou 
stanicou tzv. hríbovej konštrukcie, prí-
padne s poháňacou stanicou s moder-
nejším kompaktným pohonom. Sedač-
ky sú dvojmiestne alebo štvormiestne.

Sedačkové lanovky
s odpojiteľným uchytením:

Dodávajú sa s komfortnými, odpružený-
mi 4-, 6- alebo 8-miestnymi sedačkami. 
Pre tento typ lanoviek vyvinuli jednodu-
chý dvojpružinový typ spínacieho apa-
rátu.

Kabínkové odpojiteľné lanovky
jednolanové:

Dodávajú sa s modernými presklený-
mi stanicami. Komfortné kabíny Dia-
mond a Ruby (4-, 6-, 8- a 10-miestne) 
navrhla známa dizajnérska firma Pinin-
farina, s ktorou firma Leitner spolu-
pracuje aj pri výrobkoch Prinoth.

LAVEXinfo • 3/2009
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Vážení priatelia, súčasne si vás dovoľujeme pozvať na návštevu 
našej expozície na výstave Interlavex 2009, na ktorej sa Leitner 
Ropeways zúčastňuje prvý raz.
Tešia sa na vás Dominic Bosio – manažér pre zahraničný predaj 
a zástupcovia pre Slovensko – Peter a Ján Hullovci (JPHulla, s. r. o.) 

Dvojlanové a trojlanové
kabínkové lanovky:

Ich použitie je výhodné do náročných 
terénnych podmienok. Môže sa nimi 
prepraviť viac ako 5 000 os./h pri rých-
losti až 7 m/s. Svojou konštrukciou 
eliminujú riziko vypadnutia lana aj pri 
rýchlosti vetra nad 100 km/h.

Dopravné technológie pre mestá
a turistické použitie:

Do týchto technológií patria už uvedené 
kabínkové lanovky (jednolanové, dvojla-
nové a trojlanové), pozemné kyvadlové 
lanovky, šikmé exteriérové výťahy a Mi-
niMetro (v súčasnosti pôsobí ako samo-
statná divízia).

Cieľom tejto informácie bolo oboznámiť 
slovenských lanovkárov s výrobným 
programom firmy Leitner v oblasti la-
nových dráh. V budúcich číslach nášho 
časopisu sa budeme technológiám fir-
my Leitner venovať podrobnejšie.

Kombinované odpojiteľné
lanovky jednolanové:

Inteligentné riešenie lanovky s dvoma 
dopravnými prostriedkami – sedačkami 
a kabínami. Tento systém lanovky sa 
osvedčil pri rôznorodých pasažieroch 
(lyžiari, deti, nelyžujúci...).
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informuje
Nové zariadenia  
Tatrapoma
v Poľskej republike            

Spoločnosť Tatrapoma, a. s., ktorá 
sa zaoberá výrobou horských 

dopravných zariadení určených predo-
všetkým na zimnú sezónu, začiatkom 
roka 2009 uviedla na trh v poradí 
ďalšie zariadenie, ktoré patrí medzi 
najobľúbenejšie atrakcie letnej sezó-
ny nielen pre deti, ale aj pre dospe-
lých,  a to vozíčkovú dráhu Tatrabob 
v Juraparku, lokalita Baltow v Poľskej 
republike.
Dráha má dĺžku 590 m a je konštruo-
vaná s prihliadnutím na maximálnu bez-
pečnosť.
 Na trase je 8 zákrut a 3 skoky. Boby 
jazdia rýchlosťou max. 40 km/h a sú 
brzdené 2 brzdami, ktoré sú od seba  
nezávislé, čo znamená, že posádka ak-

 Prinášame aj niekoľko fotografií 
z realizácie výstavby Tatrabobu

tívne určuje priebeh jazdy a reguluje 
rýchlosť vozíka.
 Na jedných boboch môže jazdiť 1 do-
spelá osoba a 1 dieťa vo veku 5 až 10 
rokov. Konštrukcie a ukotvenie dráhy 
sú navrhnuté a dimenzované na zákla-
de statických výpočtov. Optimálnym 
harmonizovaním rádiusa zákruty a na-
klápania nosného vodiaceho profilu 
v zákrutách  vzniká optimálny pocit bez-
pečnosti pri prejazde zákrutami. 
 Boby, vďaka svojej konštrukcii,  ne-
môžu vypadnúť z dráhy, sú vybavené 
bezpečnostnými pásmi a nezávislým 
brzdovým systémom. Túto letnú bobo-

vú dráhu vyvinuli na použitie v každom 
teréne. Dráha sa môže postaviť na lú-
kach, vedená cez priekopy, potoky a po-
dobne.

Technické parametre
 

Celková dĺžka trasy štart – štart 590 m
Dĺžka trate 382 m
Dĺžka vleku 135 m
Počet zákrut 8, tri ľavotočivé,
 päť pravotočivých
Počet skokov 3
Prepravná kapacita 300 vozíkov/hodina
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Snežné pásové vozidlá

 Celý systém má však zatiaľ jednu ne-
gatívnu stránku. Sú to zvýšené nadobú-
dacie náklady na takéto vozidlo. V akom 
časovom horizonte sa zvýšené nadobú-
dacie náklady vyrovnajú so zníženou 
spotrebou paliva,  bude možné povedať 
až po kompletných testoch vozidla. Dô-
ležité je, že zmena pohonu neprináša 
pre vodiča žiadne zmeny v systéme 
obsluhy. Vodič ovláda vozidlo tak, ako 
je zvyknutý - prostredníctvom volantu 
a plynového pedálu. Avšak každý, kto 
prvý raz jazdí s vozidlom na dieselelek-
trický pohon, zažije nový pôžitok z jazdy. 
Vodič plynovým pedálom predvolí rých-
losť vozidla, elektronika vypočíta a na-
staví optimálne otáčky dieselového 
motora pri optimálnej spotrebe. Takto 
môže ísť vozidlo napríklad dole kopcom 
na voľnobežné otáčky. 

Ing. Dušan Mikloš

Porovnanie PistenBully 600 s hydrosta-
tickým a dieselelektrickým pohonom 

PistenBully 600 hydrostatický pohon
Porovnávané údaje:
Ťažná sila 89 000 N
Rýchlosť 0 – 23 km/h
Motor
Typ Mercedes-Benz OM 460 LA
Objem valcov 12,8 l
Výkon podľa ECE 295 kW (400 PS)
Max. krútiaci moment 1 900 Nm
 pri 1 300 ot./min.
Spotreba paliva od 20 l/h

PistenBully 600 elektrický pohon
Porovnávané údaje:
Ťažná sila 95 000
Rýchlosť 0 – 25 km/h 
Motor
Typ Mecedes-Benz OM 460
Objem valcov 12,8 l
Výkon podľa ECE  295 kW (400 PS)
Max. krútiaci moment 1 900 Nm
 pri 1 300 ot./min.
Spotreba paliva od 15 l/h

 Pohľad na obrazovku počítača
v riadiacom stredisku ...

 ... a v kabíne vodiča

SNOWsat systém 
optimalizuje úpravu 
zjazdoviek

SNOWsat je integrovaný systém na 
riadenie a monitorovanie snež-

ných pásových vozidiel a snežných 
skútrov v reálnom čase.
Systém využíva GPS dáta, aby vytvoril 
kartografickú mapu zjazdovky vrátane 
všetkých podpier lanových dráh, snež-
ných diel, ako aj všetkých potenciálnych 
nebezpečných miest. Pozícia strojov 
sa prenáša v reálnom čase. SNOWsat 
môže byť nastavený tiež na meranie hĺb-
ky snehu.

 Systém SNOWsat je použiteľný okam-
žite. Integrované riešenie podporuje vodi-
čov pri práci, optimalizuje kontrolu kvali-
ty vykonanej práce a zvyšuje bezpečnosť 
osôb počas pracovného procesu.
 SNOWsat je k dispozícii nielen pre 
nové snežné pásové vozidlá PistenBully 
ako základné vybavenie od výrobcu, ale 
môže byť dodatočne inštalované kedy-
koľvek neskôr. SNOWsat umožňuje:

Zvýšenie produktivity
úspora času vďaka ľahkej lokalizácii 
a nezávislosti od poveternostných pod-
mienkach a viditeľnosti
podpora pri práci použitím rozdielnych 
farieb na monitore na práve upravova-
nej zjazdovke
optimalizácia pracovných postupov 
(riadenie)
koordinácia práce celého strojového 
parku
meranie hĺbky snehu (na požiadanie)
sledovanie nákladov, ktoré nesúvisia 
s úpravou zjazdoviek (napr. prepravné 
náklady iným zákazníkom)

Vyššiu bezpečnosť
lokalizácia vozidla – alarm na základni 
a súčasne priamo vo vozidle hlási, ak 
je spojenie prerušené, alebo ak vozidlo 
prichádza k nebezpečnému miestu
zobrazenie prekážok a nebezpečných 
miest
zobrazenie pozície ostatných vozidiel
zobrazenie lán vozidiel s navijakom
aktuálna pozícia vozidla s presnosťou 
na 1 m
uloženie prevádzkových stavov (napr. 
pre prípad právnych problémov)

Priamu bezprostrednú komunikáciu
monitorovanie podmienok upravova-
ných oblastí v reálnom čase
vodič môže ďalej odovzdávať dáta a in-
formácie získané počas práce pomo-
cou interaktívneho menu
potrebné informácie môže vodič získať 
z internetu

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Efektívny manažment (efektívne ria-
denie)

komplexná analýza dát a vykonaných 
prác
počítačom riadené plánovanie úpravy 
zjazdoviek

Pomocou špeciálneho zariadenia me-
rať výšku snehovej vrstvy
SNOWsat systém môže byť dodaný aj vo 
verzii s vysokou citlivosťou (presnosťou 
merania). Patentované riešenie dovo-
ľuje sledovať zmeny vo výške snehovej 
vrstvy počas sezóny použitím GPS dát 
s presnosťou na 1 cm. Zariadenie zobra-
zuje, ako sa mení hrúbka snehovej vrstvy 
a zjednodušuje plánovanie pri používaní 
zasnežovacích zariadení. Je nápomocné 
pri rozhodovaní, ktoré zjazdovky môžu 
byť otvorené pre verejnosť. 

-

-
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Nová generácia vozidiel PRINOTH vzišla z naj-
lepších technických riešení dvoch zlúčených 
značiek. Nápady, patenty a riešenia boli inovo-
vané, zdokonalené a následne jednotne včlene-
né späť do jednotlivých typov vozidiel. 
Mám v úmysle vytvoriť sériu článkov, ktoré 
by našim zákazníkom priblížili a plasticky vy-
obrazili najnovšiu techniku PRINOTH-u, jej silu, 
prednosti, originalitu i krásu. 
Dnes sa sústredím na dizajn, kabínu a inte-
riér. Práve tu sa odohráva prvý kontakt vodiča 
s vozidlom, tu je novátorstvo najviditeľnejšie, 
tu ho užívateľ ocení najskôr.

ISTÉ A POHODLNÉ SEDENIE

V spolupráci s fi rmou Recaro® hľadal PRINOTH inovač-
né riešenia, aby dlhé sedenie a prácu vo vozidle  urobil 
čo najpríjemnejším. Výsledkom je špeciálne pre naše 
snežné pásové vozidlá vyvinuté, vzduchom odpruže-
né anatomické sedadlo, ktoré rešpektuje individuálne 
zvyky operátora. Sedadlo garantuje aj pri extrémnych 
jazdných polohách a situáciách bezpečnú oporu a vy-
sokú stabilitu. Samozrejmosťou je štvorbodový bez-
pečnostný pás, ale aj klinovitý vankúš pod rozkrokom 
vodiča a opierky nôh pomáhajú udržovať stabilitu 
pri jazde nadol aj bez upnutia sa. 
Vylepšené lakťové opierky sedadla a šálkový tvar opo-
ry chrbta bránia kývaniu sa do bokov. Elektricky nasta-
viteľná bedrová opora chrbtice šetrí driekové stavce 
a stará sa o príjemný komfort dlhé hodiny.

PRVOTRIEDNY KOMFORT, BEZPEČNOSŤ, 
OSVETLENIE

Vysokohodnotná, nadmieru priestranná kabína 
ponúka vodičovi najvyššie pohodlie a optimálne pra-
covné podmienky. Vďaka robustnej konštrukcii certi-
fi kovanej ROPS, odpruženiu, izoláciám a efektívnemu 
vnútornému čalúneniu je kabína mimoriadne úspeš-
ne chránená proti vibráciám a hluku. Vďaka centrálnej 
pozícii sedadla vodiča a jedinečnej ploche čelného 
skla má jazdec perfektný a nezameniteľný výhľad 
z vozidla. Vyhrievané sklá ľavých i pravých dvier umož-
ňujú vodičovi kontrolu predného čela oboch pásov 
i všetky krajné pozície radlice aj bez vykláňania sa. 
Sledovať spätnú jazdu môže cez obe plecia. Výstup 
a nástup vodiča je možný z oboch strán a z dvoch 
miest spolujazdcov sa dá vodič vystriedať bez nutnosti 
vystúpenia z vozidla. 
Vysoko výkonné vykurovanie sa postará o optimál-
ne rozloženie vzduchu pre príjemnú pracovnú klí-
mu pri akejkoľvek vonkajšej teplote. O jasný výhľad 
aj v najhoršej snehovej metelici sa postará efektívne 
vyhrievanie čelného skla a vyhrievané stierače. Noc 
rozjasní veľkoryso rozložený systém dvoch xenónov 
a štyroch halogénov vpredu, prípadne posilnených 
ďalším párom halogénov na držiaku zrkadla. Operátor 
ocení i bočné halogény a štvornásobné osvetlenie do-
zadu. Množstvo šikovne umiestnených úložných kúti-
kov po ruke uschová všetky potrebné vecičky a ďalšie 
úložné priestory sa získajú vyklopením sedadla ľavého 
spolujazdca .

nová 
generácia



VŠETKO V ZORNOM UHLE A PO RUKE

Doktrína práce s PRINOTH-om hlási – ľavou rukou 
riadiť, pravou ovládať. Vozidlo sa dá v tomto smere 
pred nákupom prispôsobíť na svoj obraz. Je tu mož-
nosť zvoliť si riadenie pákami v ľavej lakťovej opierke, 
alebo klasickým polovolantom. Z pohodlného cen-
trálneho sedadla sú všetky dôležité obslužné funkcie 
v bezprostrednom dosahu. Priame uchytenie prvkov 
je výnimočne jednoduché. Pri pravej lakťovej opier-
ke, v bezprostrednom dosahu predlaktia sú vstavané 
tlačidlá primárneho použitia, prehľadne zjednotené 
a vzdialené od seba len na dĺžku prstov. Sekundárne 
funkcie sú umiestnené oddelene, avšak stále dobre 
prístupné priamo nad čelom vodiča.
Pred pravou opierkou je umiestnený digitálny farebný 
display. Všetky dôležité funkcie a parametre sú na prvý 
pohľad registrovateľné, zrozumiteľné a prehľadne 
usporiadané. Symbolové (piktografi cké) oznamovanie 
situácie a činnosti umožní vodičovi optimálnu, rýchlu 
a jednoznačnú diagnostiku stavu, funkčnosti, výstrah 
a štatistiky.
Pomocou zmeny v obslužnom menu môže každý 
vodič podľa svojich osobných požiadaviek nastaviť 
a prispôsobiť rýchlosť pohybu prídavných zariadení, 
riaditeľnosť vozidla či spôsob interakcií stroja. Okrem 
iného sa tiež z prehľadného menu dozvie, akou prie-
mernou rýchlosťou a koľko kilometrov či plochy uro-
bil, koľko hodín motor bežal na voľno, koľko hodín na-
ozaj pracoval a pri akej priemernej spotrebe vrátane 
alebo bez voľnobehu pracuje. Taktiež dokáže presne 
určiť momentálnu spotrebu či množstvo celkovo na-
tankovanej a celkovo spotrebovanej nafty. 
Taká jednoduchá, no presná môže byť technika.

ŠPORTOVÉ AUTO MEDZI RATRAKMI

Pravý Pininfarina: elegantný a futuristický. Dizajn 
všetkých PRINOTH-ov vytvára najúspešnejšia dielňa 
v obore. Športový, moderný, dokonalý tvar. Ako jazdí, 
pracuje a otáča sa, priťahuje na seba pozornosť. Vzru-
šujúce tvary, vyvážené proporcie a jasné línie robia 
z neho klenot dizajnu. Estetika a technológia sa zlu-
čujú do perfektnej harmónie. Tu ladí každý detail. 
Skutočná ozdoba svahu.

S ergonomickým joystickom, vyvinutým fi rmou 
PRINOTH má vodič každú situáciu doslova  pod kont-
rolou. Fréza a radlica sa dajú presne ovládať s minimál-
nou námahou. Výkonná elektronika pomáha vodičovi 
rýchle a nekomplikované riadenie v rôznych jazdných 
podmienkach. Joystick perfektne prispôsobený ana-
tómii ľudskej ruky umožňuje efektívnu a neúnavnú 
prácu.

Prevzaté od PRINOTH, preklad SNOWWORK.



SNOWWORK, s.r.o.
Havrania dolina 314, 053 76 Mlynky

tel.: +421 53 449 31 33
mobil: +421 905 291 333

e-mail: snowwork@troyka.sk
web: www.snowwork.eu

Výhradný distribútor






