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Do šperkov vkladá krásu z prírody

Z informácií Európskej komisie Očakáva sa pomalé zotavovanie ekonomiky
Podľa jarnej ekonomickej predpovede pre EÚ, 

ktorá vyšla v minulých dňoch, sa odhaduje, že 
ekonomika EÚ je v súčasnosti v miernej recesii. 
Aj keď neistota v súvislosti s hospodárskymi a 
fi nančnými vyhliadkami je naďalej vysoká, roz-
hodné politické opatrenia a zásadné pokroky v 
inštitucionálnom rámci EÚ priniesli začiatkom 
roka 2012 zmiernenie napätia na fi nančných 
trhoch a krehkú stabilizáciu dôvery na trhoch. 
Vďaka nej sa očakáva v budúcom období ďalšie 
posilnenie ekonomiky. 

Zotavovanie sa začne pomaly prejavovať od 
druhej polovice roka. Podľa priebežných pro-

gnóz pre celý rok 2012 by mal reálny HDP podľa 
predpokladov v EÚ stagnovať a v eurozóne by 
mal klesnúť o –0,3 perc. Rast v roku 2013 sa v EÚ 
očakáva na úrovni 1,3 perc. a v eurozóne na úrov-
ni 1 percenta. Očakáva sa, že nezamestnanosť v 
EÚ zotrvá v prognózovanom období na vysokej 
úrovni 10 perc. a v eurozóne 11 perc. Infl ácia sa 
zľahka zmierni v nadväznosti na to, ako sa začne 
vytrácať vplyv vyšších cien ropy a vyšších daní. 

Hospodárska situácia sa v jednotlivých člen-
ských štátoch značne líši, pričom prognóza pre 
Slovensko je priaznivá. Očakáva sa, že v roku 
2012 dosiahneme medziročne rast HDP 1,8 

perc. a v roku 2013 2,9 perc. Infl ácia dosiahne 
medziročne v roku 2012 2,9 perc. a v roku 2013 
1,9 perc., kým v roku 2011 bola 4,1 perc. Ne-
zamestnanosť by mala poklesnúť z 13,5 perc. v 
roku 2011 na 13,2 perc. v roku 2012 a 12,7 perc. 
v roku 2013. Hnacím motorom na Slovensku 
v období rokov 2012-13 bude naďalej export. 
Predpokladá sa však spomalenie ekonomic-
kej aktivity hlavných obchodných partnerov 
Slovenska, čo bude hlavným spomaľovačom v 
roku 2012, a preto sa pravdepodobne spoma-
lí rast HDP v tomto roku na úroveň 1,8 perc. 
z 3,3 perc. v roku 2011.  (ilu)

Tatranskú galériu ovládla počas sobotňajšej Noci múzeí a galérií krása 
šperkov. Pod Tatry s nimi priniesla aj kus exotiky autorka Izabela Štefunko-
vá (na foto), rodáčka z Popradu. Jedinečné šperkárske kúsky vytvorila totiž 
z nevšedných materiálov – do živice zaliatych orchideí 
či ruží, pravých tahitských perál, mušlí až z Nového 
Zélandu, Indického oceánu a z ďalších originálnych 
vecí z prírody. Autorka sa vyznala: „Prírodu mám veľ-
mi rada a počas množstva mojich ciest po celom svete 
som si z rôznych krajín prinášala rozmanité vzácne ma-
teriály, ktoré používam vo svojich šperkoch a nenájdete 
ich na každom kroku.“ Nádherné šperkárske výtvory 
robí ručne, každý je unikát. Mnohé sú inšpirované 
čarom podmorského sveta, ktorý je svojím spôsobom 
jedinečný. Motívy lastúr, hviezdic, koralov uchvátili i 
početné návštevníčky. Mužov bolo iba zopár, veď sme 
práve hrali o hokejové medaily s Českom. 

I. Štefunková sa vo svojej kariére venovala obchod-
ným aktivitám, posledných osem rokov pracovala 
ako export manažérka pre jednu rakúsku módnu 
fi rmu. Hovorí ôsmimi jazykmi, takže ju vysielali do 
rôznych končín sveta. Bežne tristo dní v roku trávila 
v lietadlách a hoteloch. Na svojich cestách nachádza-
la veľa pekných vecí, kupovala ich, zhromažďovala 
– dalo by sa povedať doslova vyhľadávala neobyčajné 

umelecké drobnosti vytvorené prírodou. Pred dvanástimi rokmi I. Štefun-
kovej zomrela mama, pred dvoma rokmi otec. „Zrazu som si uvedomila, 
že život je krátky na to, aby sme sa hnali za niečím a neuskutočňovali svoje 

sny. Tak som pred niekoľkými mesiacmi dala výpoveď 
a šla robiť, čo ma baví. 1. februára tohto roku som ot-
vorila svoju fi rmu. Odvtedy som mala dve prezentácie 
– v Prahe a Hradci Králové. V Poprade bola tretia,“ 
priblížila autorka. 

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková dodala: „Sme 
radi, že popradská rodáčka je autorkou takých nád-
herných šperkov, ktoré už oceňujú aj vo svete.“ I. Šte-
funková sa vlani prvý raz zúčastnila na súťaži šper-
kov European Design Contest v Londýne a spomedzi 
600 dielok sa dostala do prvej dvadsiatky. Tohto roku 
má opäť v prvej dvadsiatke náhrdelník Záhrada or-
chideí, lebo témou bola Kvitnúca Ázia, a čoskoro sa 
rozhodne o troch najkrajších šperkárskych prácach. 
Tento šperk je naozaj výnimočný - akoby pospriada-
ný z kvapiek rosy, z do striebra osadených orchideí a 
ďalších komponentov. 

Noc múzeí a galérií využili návštevníci TG v Po-
prade aj na kurzy kreslenia Kreslím a maľujem z tera-
sy galérie a Intímne zákutia a miesta galérie, na preh-
liadku výstav i koncert šansónovej hudby.  (mar)

Potulky
Slovenskom
V oddelení umenia v Spišskej 

Sobote je od 15. mája sprístupnená 
výstava fotografi í Ľubomíra Ma-
jerského pod názvom Potulky Slo-
venskom. Je to jeho druhá výstava. 
Prvú mal pred tromi rokmi. Vysta-
vených je 32 fotografi í aj dve veľké 
plátna. Výstava potrvá do 22. júna 
a pozrieť si ju môžete v pracovné 
dni okrem stredy.  (ppl)

Lucia Bíla
v Kežmarku
Koncert Lucie Bílej s hudobným 

sprievodom Petra Maláska sa usku-
toční v sobotu 26. mája o 19. h v 
drevenom artikulárnom kostole v 
Kežmarku. Deň predtým 25. mája o 
19. h bude na nádvorí Kežmarského 
hradu Latino-fi esta – koncert ku-
bánskej speváčky Janelys Fernandéz 
Diaz s vystúpením profesionálnych 
kubánskych tanečníkov.   (ppp)

Zimné tyčové značenie už z tatranských dolín pozbierali
Spolu so snehom zmizli z tatranských dolín i 

tyče zimného značenia. Približne tisícku dreve-
ných tyčí vyzbierali popri turistických chodníkoch 
pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych 
lesov TANAPu a uložili na budúcu zimnú sezónu. 
Turisti tak prechádzajú už iba po letných turistic-
kých chodníkoch. Tyčové značenie zostalo len na 
miestach, kde sa letná trasa turistického chodníka 
zhoduje so zimnou a v kalamitnom území, v kto-
rom chýbajú stromy, na ktoré by 
sa turistická značka namaľovala. 

Vo vysokohorskom prostre-
dí je každoročne vytyčovaných 
približne 95 km značkovaných 
turistických chodníkov. Dĺžka 
takto vyznačených turistických 
chodníkov je premenlivá a závi-
sí predovšetkým od snehových 
podmienok. Tyčové značenie 
osádzajú Štátne lesy TANAPu na 
chodníkoch vedúcich ku všetkým 
vysokohorským chatám, ktoré sú 
v zime otvorené,  okrem chaty pod 
Rysmi. Tiež v dolinách po miesta, 
od ktorých platí sezónna uzávera. 
Rovnako tyčami označujú aj tie 

chodníky, ktoré prechádzajú úsekmi bez lesa.
Na vybraných úsekoch a vhodných miestach 

značkovaných turistických chodníkov nad hornou 
hranicou lesa ponechávajú Štátne lesy TANAPu 
niektoré tyče zimného značenia celoročne. Pre prí-
pad, že prvý sneh značku na kameni zakryje a tyče 
sa pre jeho nedostatok osadiť ešte nedajú. Tieto 
tyče však slúžia v teréne len pre hrubú orientáciu 
správnym smerom. Sú totiž umiestnené vo väčších 

rozostupoch a v hmle ich nemusí 
byť vidieť.

Počas letných mesiacov budú 
pracovníci Strediska terénnych 
služieb Štátnych lesov TANAPu 
pripravovať na zimu nové tyče. 
Pretože približne tretina z celko-
vého počtu tyčí zimné poveter-
nostné podmienky poškodili ale-
bo zničili. Okrem prác týkajúcich 
sa starostlivosti a údržby o turis-
tické chodníky a informačnú tu-
ristickú sieť ich čaká aj premaľo-
vanie zelenej turistickej značky, 
ktorá v Tatranskom národnom 
parku označuje takmer 200 km 
turistických chodníkov.  (bur)




