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Začiatkom júla 2006 Slovenský skauting otvoril druhý 
ročník projektu Dobrovoľníci pre Tatry. Do Vysokých Tatier 
zamierili v lete po skupinách stovky mladých ľudí, aby aj 
tento rok pomohli pri odstraňovaní kalamity a obnove zasia-
hnutých oblastí, ktoré na dlhé roky poznačila veterná smršť 
v novembri 2004. 

Minulý rok sa 890 dobrovoľníkov zo 14 európskych 
krajín vrátane Slovenska zapojilo do obnovy infraštruktú-
ry a a odstraňovania následkov víchrice v intravilánoch 
osád tvoriacich mesto Vysoké Tatry. Išlo najmä o čistenie, 
štiepkovanie, likvidáciu haluziny, zničených porastov a 
poškodenej infraštruktúry z verejných priestorov, zaria-
dení a škôl. V Kežmarských Žľaboch, na Medvedej lúke, 
v Dolnom Smokovci, v Tatranskej Lomnici, vo Važci a v 
Gerlachove uhadzovali haluzinu na ploche 100 hektárov. Vo 
Vyšných Hágoch zrevitalizovali okolie zotavovne, postarali 
sa o úpravu okolia lanovky v Tatranskej Lomnici, priestorov 
futbalového ihriska v Starom Smokovci a terénne úpravy 
miestneho poškodeného cintorína. Dobrovoľnícka pomoc 
zahŕňala aj čistenie korýt vysokohorských a pre techni-
ku neprístupných potokov v obciach Nový Smokovec, 
Tatranská Lomnica a Vyšné Hágy. Spolu s občianskym 
združením Ľudia a voda sa skautskí dobrovoľníci zapojili 
aj do projektu Vodný les. S ostatnými brigádnikmi vybudo-
vali pri Ceste Slobody neďaleko Smokovca na ploche 40 
hektárov systém protieróznych prepážok, ktorého úlohou 
je zadržiavať vodu na strmých rúbaniskách, čím čiastočne 
nahrádza funkciu spadnutého lesa a podporuje rýchlejší 
rast nového lesa. Už v roku 2005 bola práca dobrovoľníkov 
nasmerovaná aj mimo intravilány zasiahnutých tatrans-
kých obcí, postupne revitalizovali turistické chodníky oko-
lo Štrbského plesa, v Žiarskej doline, medzi Tatranskými 
Matliarmi a Tatranskou Poliankou a pod Kriváňom. 

Akútnu pomoc vystriedala obnova
„Kým minulý rok sme sa zamerali na akútne veci, dob-

rovoľníci najmä upratovali a sťahovali haluzinu z množstva 
hektárov pôdy, tento rok sme urobili akciu síce v menšom 
meradle, ale o to viac zameranú na obnovovanie, zmyslu-
plnú prácu, ktorá by bola pre dobrovoľníkov zaujímavá a 
ktorá by zároveň pomohla Tatrám, “ hovorí František Šotola 
zo Slovenského skautingu, koordinátor dobrovoľníkov, kto-
rý strávil v Tatrách celé minuloročné aj tohoročné leto. Vyše 

500 dobrovoľníkov sa po-
čas 7 týždňov striedalo po 
turnusoch na pracoviskách. 
Budovali náučný turistický 
chodník v Žiarskej doline, 
čistili potoky, starali sa 
o veľkoškôlku s novými 
stromčekmi určenými na 
výsadbu v kalamitných 
oblastiach Tatier a uhadzo-
vali haluzinu, čím pripravili 
niekoľko desiatok hektárov 
územia na výsadbu nových 
sadeníc. Okrem toho sa za-
merali aj na iné, než postih-
nuté oblasti Tatier. Spolu so 
strážcami Správy TANAP-u viacnásobne odstraňovali ne-
poriadok po návštevníkoch na turisticky frekventovaných 
trasách a priestranstvách a vo vyšších polohách národného 
parku, najmä v oblasti Lomnického štítu, Skalnatého plesa 
a celej Skalnatej doliny. Raritou medzi nálezmi sa stal hrdza-
vý radiátor, ktorý medzinárodný tím dobrovoľníkov znášal 
z výšky 1 700 m n. m. Na Lomnickom hrebeni vystavali 
drevené zábradlie, ktoré bude zabraňovať návštevníkom 
pohybovať sa mimo turistického chodníka a tiež zrekon-
štruovali zábradlia okolo Skalnatého plesa a sedačkovej la-
novky. Práce ukončili vo vysokohorskom teréne, keď spolu 
so zástupcami združenia TATRY-EÚ-VRCHOLY na vrchole 
Veľkej Svišťovky osadili panoramatickú tabuľu. „Takýmito 
minimálnymi zásahmi chceme zatraktívniť a sprístupniť 
návštevníkom TANAP-u aj vyššie tatranské polohy a pod-
poriť tým tzv. mäkký turizmus – návrat turistov do Tatier a 
opätovné nachádzanie ich príťažlivých miest. Spolu plánuje-
me takto rozmiestniť ešte ďalších 30 tabúľ,“ vysvetlil zámer 
združenia jeho predseda Milan Kapusta.

Malý Babylon plný dobrovoľníkov
Projekt Dobrovoľníci pre Tatry 2006 bol podobne ako 

minulý rok otvorený všetkým záujemcom, členstvo v skau-
tingu nebolo podmienkou. Na výzvu Slovenského skautingu 
k dobrovoľníckej pomoci Tatrám zareagovali nielen skauti 
zo Slovenska a Českej republiky, ale aj mladí ľudia z Litvy, 
Lotyšska, Bulharska, Luxemburska, Estónska, Rakúska, 

Francúzska, Talianska, Ru-
munska, Nórska a Poľska, 
ktorí prišli na Slovensko v 
rámci programu EÚ Mládež 
– Európska dobrovoľnícka 
služba. Okrem európskych 
krajín prišli Tatrám pomôcť 
dobrovoľníci dokonca aj z 
Gruzínska, Chile, Indie či 
USA. 

Hlavným zámerom pro-
jektu Dobrovoľníci pre Tatry 
bolo pomôcť pri odstraňo-
vaní následkov víchrice a 
pri obnove Vysokých Tatier. 
Organizátori projektu sa 
však rozhodli poskytnúť 
viac. V Tatrách sa vytvorila 

jedinečná medzinárodná komunita mladých ľudí, priestor 
pre ich neformálne vzdelávanie v oblasti životného prostre-
dia a získavanie pracovných zručností, ba aj pre zážitko-
vé outdoorové aktivity – kultúrne akcie, športové súťaže, 
splavy, vysokohorské túry, umelá lezecká stena, aquapark 
či Tatranský dobrovoľnícky viacboj v netradičných disciplí-
nach, ktorý počas svojej návštevy dobrovoľníckeho centra 
v Tatranskej Lomnici odštartoval Ján Figeľ. Takáto kom-
binácia zmysluplnej práce a aktívneho oddychu vytvorila 
zážitkový program, ktorý prispel k pozitívnemu formovaniu 
osobnosti mladého človeka. 

Spojenie síl v záujme dobrej veci
Okrem skautov a ostatných mladých dobrovoľníkov 

sa na obnovovacích prácach zúčastnili aj zamestnanci 
Nadácie Pontis a Západoslovenskej energetiky, Hewlett 
Packard Slovakia, Slovak Telekomu, Accenture a Provident 
Financial. Zamestnanci firiem, ktoré podporili projekt pomo-
ci Tatrám finančne, sa rozhodli v rámci rozvoja firemnej fi-
lantropie a firemného dobrovoľníctva vlastnoručne prispieť 
k obnove najmenších veľhôr sveta. V záujme dobrej veci 
takto dokázal neziskový a podnikateľský sektor spojiť svoje 
sily. „Na tomto projekte oceňujeme aj to, že spája ľudí – 
bolo tu vidieť mladých skautov z celej Európy vedľa zamest-
nancov firiem aj so svojimi riaditeľmi, ako spolu nezištne 
odviedli kus práce. Tatry so svojimi problémami potrebujú 
takéto dobré príklady spolupráce,“ vyhlásil druhý koordiná-
tor projektu Kristián Šeffer zo Slovenského skautingu.

Ďalšie projekty na seba nenechajú čakať
V roku 2005 a 2006 vyše 1 400 dobrovoľníkov od-

pracovalo v najväčšom dobrovoľníckom projekte v histórii 
Slovenska 80 000 brigádnických hodín. Dva roky po vích-
rici sú Tatry upratané a zásluhou dobrovoľníkov bude zre-
kultivovaných viac hektárov lesa. Podľa slov koordinátorov 
projektu Dobrovoľníci pre Tatry sa misia Slovenského skau-
tingu vo Vysokých Tatrách po tomto lete skončila, ďalšie 
práce na obnove si vyžiadajú odbornú úroveň. „Dúfame, že 
sme svojou malou časťou prispeli k tomu, aby Tatry zís-
kali opäť niečo zo svojej osobitosti a príťažlivosti,“ dodáva 
Kristián Šeffer. Už teraz Slovenský skauting plánuje ďalšie 
projekty, do ktorých by sa mohli zapojiť ako slovenskí, tak 
aj zahraniční a firemní dobrovoľníci.
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