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Noviny pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

Bežecký areál a bežecké lyžovanie na Štrbskom Plese získalo v rámci
ankety organizovanej KOCR Severovýchod Slovenska ocenenie
v kategórii NAJ PRODUKT CR 2019.
Bližšie informácie uverejníme v Štrbských novinách č. 2/2019.
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Informácia z rokovania obecného zastupiteľstva
V piatok 28. decembra 2018 sa uskutočnilo
prvé pracovné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva v Štrbe.
Predmetom rokovania bolo niekoľko najaktuálnejších tém. Poslanci prerokovali a schválili
návrh zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného
plánu obce Štrba a zároveň schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 6/2018 (ďalej len
VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre
„Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce Štrba“.
VZN je zverejnené na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu, že hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Kičáková sa k 30.11.2018 písomne vzdala
funkcie kontrolórky z dôvodu, že bola zvolená

za starostku obce Lučivná. Preto v zmysle zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo
vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá
sa uskutoční dňa 11. 2. 2019.
Obecné zastupiteľstvo vymenovalo na návrh
starostu obce v zmysle zákona o obecnej polícii Pavla Srebalu (jedného z radov príslušníkov
obecnej polície) za náčelníka Obecnej polície v
Štrbe s účinnosťou od 1. januára 2019. Doterajší náčelník odstúpil z tejto funkcie v novembri a
od 1. decembra bol dočasne poverený vedením
obecnej polície práve Pavol Srebala.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie
prenájmu energetických zariadení na výrobu a
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v Tatranskej Štrbe (ktoré sú majetkom obce) na dobu

1 roka (do 31.12.2019) pre doterajšieho nájomcu – prevádzkovateľa - Domovina Tatry, s.r.o.,
Štúrova 1502, Tatranská Štrba. V tomto prípade bolo potrebné od nového roka zachovať
kontinuitu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody
pre obyvateľov sídliska v Tatranskej Štrbe. Obec
Štrba je spoluvlastníkom tejto spoločnosti.
Z dôvodu zmeny systému odmeňovania
v zákone o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo prijalo aj nové zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva. Na záver
zasadnutia starosta spolu s poslancami diskutovali o niektorých ďalších otázkach a pripravovaných projektoch obce.
JUDr. Štefan Bieľak

Prehľad o stave obyvateľstva k 1. 1. 2019
Časť obce

Muži

Ženy

Chlapci (do 15 rokov )

Dievčatá (do 15 rokov)

Spolu

Bez adresy
Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso
Spolu
Prisťahovaní do obce
Odsťahovaní z obce
Narodení
Zomrelí

48
985
390
37
1460

33
1037
430
54
1554

8
168
41
4
221

9
176
46
3
234

17

18

19

12

98
2366
907
98
3469
79
62
35
31

Stav obyvateľstva v obci Štrba v období 2012 – 2017
Časť obce

2017

2016

2015

2014

2013

Bez adresy
Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso
Spolu

96
2340
944
96
3476

95
2336
965
85
3481

83
2300
981
85
3449

73
2296
1005
87
3461

71
2299
1012
80
3462

2012
60
2287
1029
82
3458
Zuzana Šefčíková

Personálne zmeny na obecnom úrade
V závere minulého roka došlo na obecnom úrade k niekoľkým personálnym zmenám. Pracovný pomer ukončila prednostka obecného
úradu Ing. Oľga Netočná. Spolu s ňou na Mestský úrad do Popradu odišla aj doterajšia ekonómka obce Ing. Adriana Sedláková. Na jej miesto
bola prijatá Ing. Martina Ovčiariková. V priebehu decembra prišiel pracovať na obecný úrad JUDr. Štefan Bieľak na pozíciu právnika obce a
poradcu starostu obce, ktorý riadi aj chod obecného úradu v určených oblastiach. Do radov obecnej polície bol prijatý Ján Gallo a za náčelníka bol vymenovaný Pavol Srebala, nakoľko predchádzajúci náčelník Emil Švorc sa vzdal tejto funkcie. V súčasnosti je vyhlásené výberové
konanie na hlavného kontrolóra obce, nakoľko doterajšia kontrolórka obce Ing. Monika Kičáková bola zvolená za starostku obce Lučivná.
Mojou snahou je v najbližšom období personálne stabilizovať obecný úrad s cieľom zlepšiť organizáciu jeho práce a skvalitniť jeho činnosť.
Michal Sýkora, starosta obce
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Práce na optike sa ukončujú
Rozvody optickej káblovej televízie boli realizované v roku 2018. V danom roku sa realizovalo aj pripojenie rodinných domov a bytov v Tatranskej
Štrbe. V minulom roku sa realizovalo zapojenie domov a bytov v obci.
V priebehu mesiacov august až december obec so spoločnosťou Harmata Service, Spišská Nová Ves uskutočňovali práce
na optických prípojkách televízneho káblového rozvodu v obci, a to pripájanie rodin-

bytovom dome musí byť spojazdnená technológia bytového rozvodu. Táto technológia premieňa optický signál a rozosiela
ho prostredníctvom zosilňovača do bytov.
Technológia optického televízneho káblového rozvodu musí byť realizovaná v celom bytovom
dome, bez ohľadu na počet
prípojok, ktoré sa v danom
bytovom dome budú realizovať. Je to aj príprava pre
byty do budúcnosti, ktoré
momentálne neprejavili záujem o pripojenie, ale v budúcnosti sa môžu kedykoľvek
rozhodnúť prihlásiť na pripojenie. Náklady na rozvody v
bytovom dome znáša príslušné bytové spoločenstvo.

ných a bytových domov.
Pri niektorých prípojkách rodinných domov
nastali problémy spôsobené v uličných rozvodoch, ktoré sa museli
riešiť zásahom do rozvodov v zemi.
Koncom
mesiaca
december sa začali
realizovať prípojky bytových domov na uliciach
1. mája, A. Sládkoviča,
Tatranská a na ulici

Školskej. Každá z bytoviek sa pripája individuálnym spôsobom a je riešená odlišne
ako prípojky rodinných domov. V každom

Týmto spôsobom sa umožní pripojenie tých, ktorí sa
prihlásili za účastníka našej
káblovej televízie a uhradili
poplatok za pripojenie tak,
ako v rodinných domoch vo
výške 40€.
Na jednotlivých uliciach
sa nachádzajú hlavné stanice TKR optickej siete. Pri
týchto staniciach sa osádzali a upevňovali skrine z
hľadiska dlhodobej využiteľnosti.
Pri vybraných hlavných staniciach sa
osádzali aj drevené snežné zábrany, aby
sa predišlo poškodeniu nielen snehom, ale

iným nepredvídateľným okolnostiam.
Pripomíname obyvateľom obce, že akékoľvek zemné práce nie sú na území povolené bez vytýčenia inžinierskych sietí. Je
dôležité, aby sa tieto siete vytýčili a predišli
prekopaniu optických vlákien. Ak dôjde k
prekopaniu optických vlákien, ukladá sa
pokuta.
Servis optického káblového rozvodu bude
1x v týždni z dôvodu náročnosti technických
opráv, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť
Harmata Service, Spišská Nová Ves. Poruchy
optického káblového rozvodu v Štrbe je potrebné nahlásiť p. Šulákovej na obecnom úrade
– 052/7878 811 a v Tatranskej Štrbe
p. Janekovej - 052/4484 420. Prvotné zistenie porúch sa zabezpečuje prostredníctvom
pracovníka obecného úradu p. Hovaňáka 052/7878841.
Bc. Marek Hovaňák
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Návraty k podujatiam
2. kolo Zimnej bežeckej série
nočný beh okolo zaniknutej osady Šoldov ovládli Daniel Kraviansky a Tímea Mihoková
trasy, na ktorej museli pretekári prekonať celkové stúpanie
105 metrov. Na organizácii sa podieľal aj Miestny odbor
Matice slovenskej v Štrbe, ktorý zabezpečoval osvetlenie
osady, účastníkom predstavil archeologický výskum tejto
lokality a pripravil pre pretekárov aj stánok s vianočnými
špecialitami a razením šoldovskej pamätnej mince. Absolútnym víťazom nočného behu sa stal Daniel Kraviansky a
Tímea Mihoková.

Štart pretekov.

Obec Štrba bola 9. 12. 2018 dejiskom 2. kola Zimnej bežeckej série,
ktorá je súčasťou projektu „Tatry v pohybe“. Magická nočná predvianočná
atmosféra privítala takmer 300 pretekárov, ktorí si prišli odbehnúť alebo odkráčať s paličkami 7 km dlhý okruh okolo Šoldova. Organizátorom podujatia
bol Športový klub Štrba, ktorý sa podieľal na kompletnom zabezpečení celej

Víťazi nočného behu Daniel Kraviansky a Tímea Mihoková s poslancami Obecného zastupiteľstva v Štrbe P. Hurajtom a M. Mackom po
odovzdaní ocenení.

Lyžiarska sezóna začala krstom
snehovej vločky a snežného pásového vozidla

Snehovú vločku pokrstili Tatranským čajom.

Hostia, turisti, lyžiari, všetci návštevníci
Štrbského Plesa 15. decembra 2018 boli na
námestí MS 1970 na krste snehovej vločky.
V tento deň sa konali preteky v behu na lyžiach – Tatranský pohár a pred ocenením víťazov týchto pretekov bola oficiálne otvorená
zimná lyžiarska sezóna 2018/2019.
Aby sa snehová vločka udomácnila na svahoch Štrbského Plesa a trvala až do neskorej
jari, starosta obce Michal Sýkora, riaditeľ
1. Tatranskej Peter Tomko, predseda Horskej

Sľub inštruktorov zjazdového lyžovania.

záchrannej služby dobrovoľného zboru Jaroslav Švorc a správca bežeckých tratí Peter
Mosný ju pokrstili Tatranským čajom a popriali dobrú lyžovačku a bez zranení.
Podujatie pokračovalo ďalším krstom.
Ing. Pilník z dodávateľskej firmy Termont
odovzdal starostovi obce Michalovi Sýkorovi
symbolický kľúč od nového snehového pásového vozidla, ktoré bude slúžiť na kvalitnú
úpravu bežeckých tratí PistenBully 400.
Medzi športovcami, ktorí čakali na vyhod-

notenie prvého dňa Tatranského pohára boli
aj športovci športových tried Základnej školy
v Štrbe v novom športovom oblečení, ktoré
im sponzorsky zabezpečil Juraj Straka v spolupráci s firmou Lizard.
Veríme, že sezóna bude úspešná tak pre
lyžiarov, ako aj pre prevádzkovateľov, či už
bežeckého alebo zjazdového lyžovania.
Po vyhodnotení a dekorovaní víťazov Tatranského pohára prvého dňa na námestí
bolo veselo s country kapelou Duo Weteráni.
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Lyžiari športových tried ZŠ Štrba pred vyhodnotením Tatranského
pohára v behu na lyžiach.

Nové snežné pásové vozidlo na úpravu bežeckých tratí.

Vianočný koncert
Stretli sme sa v čase, keď sa skoro stmieva
a dni sa ponáhľajú do Vianoc. Treba zohnať
darčeky, stromček, napiecť koláče,... Jeden
večer sme sa zastavili. Spoločne sme pookriali pri vianočnom darčeku, ktorý sme venovali
všetkým našim občanom – ľuďom dobrej vôle
- balíček zabalený do folklórnych piesní Terchoviancov.

Za nevšedný a jedinečný hudobný zážitok
ďakujeme Bobáňovcom – Terchovskému orchestru ľudových nástrojov, Ľudovej hudbe
Martinky Bobáňovej a Jasmínky Vallovej, Heligonkárkam Miloša Bobáňa a Ženskej speváckej skupine Čriepky z Ružomberka, ktorí sa s
vianočným programom predstavili 18. decembra 2018 v sále Kultúrneho domu v Štrbe.

Diváci počuli nádherné piesne z adventného
koncertu Vianoce spod Rozsutca, kedy odzneli všetky známe koledy, prinášajúce požehnanie a šťastie aj do Štrby.
Veríme, že všetci, čo prijali pozvanie odchádzali naplnení láskou a svoje vnútro duchovne
naladili na blížiace sa vianočné sviatky.

Terchovianci sa predstavili s rozmanitým vianočným programom.

Predvianočné stretnutie s dôchodcami
Pred Vianocami si všetci vzájomne prajeme
príjemné vianočné sviatky v rodine, na pracovisku a stalo sa už tradíciou popriať vianočné
sviatky aj dôchodcom. Preto obec organizuje
vianočné stretnutie s našimi staršími spoluobčanmi. Nielen spríjemniť im predvianočné

adventné obdobie, ale aj obdarovať vianočným
darčekom, kultúrnym programom a tiež pohostením. Veríme, že tieto dary všetci prijali s
takou láskou ako sme ich pre nich pripravovali.
Radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov zaželal všetkým vo svojom príhovore

Program pripravila Základná umelecká škola v Štrbe.

starosta obce Michal Sýkora aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Zvlášť pozdravil chorých spoluobčanov a poprial im skoré uzdravenie a veľa
psychických a fyzických síl.
Program tohto milého podujatia pre dôchodcov pripravila základná umelecká škola.
Účinkovali žiaci z hudobného odboru hrou na
jednotlivé hudobné nástroje, literárno-dramatický odbor pripravil vianočnú scénku a tanečný
odbor v zastúpení detského folklórneho súboru Štrbianček predstavil niekoľko vianočných
choreografií a detských hier. Do programu
prispeli aj deti materskej školy a základnej školy. Podujatie sa konalo na Štrbskom Plese v hoteli Borovica, v Tatranskej Štrbe v hoteli Rysy
a v Štrbe bol program v sále kultúrneho domu
a vianočná kapustnica v Reštaurácii Martek.
Všetci dôchodcovia nad 62 rokov dostali aj
vianočný darček.
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Každoročné vianočné stretnutie s najstaršími obyvateľmi obce sa koná vo všetkých troch častiach.

Vianoce sa priblížili,
čas radosti nastal nám

Podujatie otvorila ženská spevácka skupina Štrbän.

Hosťom programu bola mužská spevácka skupina Kriváň z Východnej.

Taký bol názov slávnosti Otvárania dverí
Vianoc podtatranských, ktorou sme umocnili v nedeľu pred Štedrým dňom čaro
vianočných sviatkov so svojím pokojom,
radosťou i láskou.
Opäť sme sa zišli na obvyklom mieste,
aby sme ticho a vrúcne vstúpili do vianočných dní. Aj keď táto slávnosť je opakujúca, predsa je stále iná. Veď Vianoce
sú pre nás niečím svojským, velebným a
posvätným. A naším cieľom je každý rok
sa stretnúť a navzájom si popriať krásne a
pokojné Vianoce.
Účinkujúci - cirkevné spevokoly evanjelickej, rímskokatolíckej, apoštolskej cirkvi
a folklórne súbory Štrbianček a Štrbän
- priali krásnymi vianočnými piesňami a
kňazi jednotlivých cirkví, starosta obce
a moderátorka programu vianočným slovom. U všetkých odznelo prianie požehnaných a príjemných vianočných sviatkov,
aby ticho Vianoc všetkých naplnilo pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním aj po celý nový rok
2019.
Mohutné spevy Mužskej speváckej skupiny Kriváň z Východnej obohatili program
našej slávnosti. Z pódia sa všetkým prihovorili a popriali pekné Vianoce so starostom obce Michalom Sýkorom aj riaditeľ Podtatranského osvetového strediska
Peter Šuca a sudca Najvyššieho súdu SR
Štefan Harabín.
Dojímavý záver – spoločne spievaná pieseň Tichá noc, v rukách divákov sa rozhoreli prskavky, v diaľke
sa rozliehali zvony obidvoch kostolov,
z oblohy začalo snežiť a ohňostroj...
Krásna bodka za programom 29. ročníka
vianočnej slávnosti.
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Vianočné trhy sprevádzal dážď
Vianočný sortiment v predajných stánkoch a hodnotný kultúrny program - to
všetko boli vianočné trhy v Štrbe, ktoré sa
konali 23. decembra 2018 už piatykrát.
Zorganizoval ich bar Art Café v úzkej spolupráci s obcou Štrba.
Popri nakupovaní vianočného sortimentu a ochutnávky medoviny, vareného vínka, či pečených klobás, návštevníci mohli
sledovať aj kultúrny program na pódiu.
Účinkovali deti z Materskej školy v Štrbe a
pri deťoch sme ostali aj s Ankou Gajovou –
Usmievankou, príjemnú atmosféru priniesla
so svojou kapelou Veronika Rabada a Barbora Hazuchová pre nepriaznivé počasie
spievala pre návštevníkov baru Art Café.
Deti súťažili o najkrajší ozdobený stromček
a ktorý bol najkrajší - rozhodli organizátori.

Víťazi sa tešili zo sladkej odmeny.
Návštevníkov vianočných trhov pozdravil
aj starosta obce Michal Sýkora.
Na priestranstve pri budove obecného
úradu aj napriek daždivému počasiu znela
atmosféra Vianoc.

Deti súťažili o najkrajší ozdobený stromček.

Trhy ponúkali široký vianočný sortiment.

Silvestrovské
podujatie

Počas podujatia bola výborná atmosféra.

Silvestrovské poludnie na
Štrbskom Plese dalo bodku
za kultúrnymi podujatiami
v roku 2018. Návštevníkov
na Štrbskom Plese privítal
starosta obce Michal Sýkora, poprial im príjemný
Silvestrovský deň a všetko
dobré v novom roku 2019.
Keďže snehovú vločku sme
už pokrstili na otvorení lyžiarskej sezóny, na Silvestra
sme už len umocnili jej silu
a zaželali jej udomácnenie a
dlhé trvanie až do neskorej
jari. Návštevníci sa zabávali s
hudobno-zábavnou skupinou
Ščamba a jej hosťami a pripravili sa tak na rozlúčku so
starým rokom 2018.
Návraty k podujatiam
pripravili:
Ľubomíra Otčenášová
Mária Pavelová

O zábavu sa postarala hudobno-zábavná skupina Ščamba.
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Vianočný koncert 2018 v DOME SENIOROV v Tatranskej Štrbe
Sviatočnú atmosféru uplynulých sviatkov zažili vďaka slávnostnému každoročnému vianočnému koncertu aj seniori v DOME SENIOROV v Tatranskej Štrbe.

Vianočný program pripravil folklórny súbor Rozmarija z Prešova.

V poradí už štvrtýkrát sme sa 15. decembra 2018 stretli v spoločenskej sále Domu
seniorov spoločne s našimi obyvateľmi, ale
aj ich rodinami, známymi a priateľmi, ktorí
k nám pravidelne každoročne prichádzajú
zažiť spolu s nami atmosféru vianočného
koncertu. Vianočný program nás tak opäť
spojil do jednej veľkej rodiny. Tento rok bol
vianočný koncert ladený do tónov ľudových
piesní a tancov, ale aj hovoreného slova,
ktorý si pre nás pripravil folklórny súbor FS
Rozmarija z Prešova. Svojím programom
umožnili našim klientom pospomínať si
na sviatky ich mladosti, tradície a zvyky,
ktoré sa s týmto obdobím neodmysliteľne
spájali. Priniesli hudbu, smiech a radosť a
predovšetkým ducha mladosti, ktorý našim
starkým mazal vrásky z tvárí. Veľmi pekne
ďakujeme za úvodné sviatočné slovo aj riaditeľovi zariadenia Ing. Tomášovi Hybenovi,
PhD. a osobitne starostovi obce Štrba Michalovi Sýkorovi, že aj tento rok k nám prišiel, prihovoril sa našim seniorom krásnym
príhovorom, v ktorom zdôraznil, že do štrbskej rodiny DOMU SENIOROV patria všetci
klienti, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú
a svojimi slovami povzbudil nielen nás, ale
aj našich klientov do ďalšej práce, lebo práve ich činorodosť, bohatá aktivizácia klientov a rôznorodosť ponúkaných aktivít je jedným z pilierov, na ktorých DOM SENIOROV
v Tatranskej Štrbe buduje svoju činnosť.
Okrem bohatého programu vianočného

koncertu bolo pre príbuzných a blízkych
klientov pripravené aj ďalšie prekvapenie,
a to ručne vyrábané vianočné oblátky na
štedrovečerný stôl, ktoré pripravovali naši
klienti spoločne so sociálnymi pracovníčkami na úplne nových oblátkovačoch, ktoré sa
stali súčasťou činnostnej terapie na začiatku adventného obdobia. Pripravených bolo
takmer 1000 vianočných oblátok. Pri príležitosti vianočného koncertu boli tieto oblátkovače aj slávnostne posvätené bratmi
farármi z ECAV a.v a RKC v Štrbe. Príbuzní
mali možnosť si v knižnici Domu seniorov

oblátky aj sami pripraviť a skúsiť si tak, čo
všetko vytvorenie jednej oblátky obnáša.
Tradičnou súčasťou sviatočného koncertu je aj vianočná kapustnica v jedálni
DOMU SENIOROV, ktorú každoročne klientom podávajú riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš
Hyben, PhD. a starosta obce Štrba Michal
Sýkora. Slávnostný prípitok, vôňa koláčikov a domácej kapustnice, to je znamenie
sviatočných chvíľ, ktoré naši starkí, rovnako
ako my všetci ostatní, chcú prežiť v kruhu
svojich najbližších, na mieste, kde sa cítia
dobre a kde vedia, že o nich bude postarané. My v DOME SENIOROV v Tatranskej
Štrbe sa tento cieľ snažíme napĺňať nielen
počas Vianoc, ale každý jeden deň počas
celého roka a spokojnosť našich klientov a
ich rodín je pre nás najväčšou motiváciou.
Spoločne so všetkými našimi klientmi pripájame novoročný vinš a všetkým vám želáme požehnaný rok 2019, aby bol pre vás radostný a presne taký, aký si ho aj vy želáte.
Nech vás láska stále hreje, nech vám
smutno nikdy nie je.
V novom roku nech vám zdravie slúži,
nech máte vždy, po čom vaše srdce túži.
To vám zo srdca želá celý tím a obyvatelia DOMU SENIOROV v Tatranskej Štrbe.
Mgr. Katarína Hybenová, PhD.
foto: archív DSTŠ, n.o

Na vianočnom koncerte sa stretli klienti Domu seniorov aj s rodinami, známymi a priateľmi.
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Informácia o dôležitých telefonických kontaktoch
Smerové číslo pri volaní v SR
Smerové číslo pri volaní do zahraničia
Informácie o telefónnych číslach
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach
Polícia
Záchranná zdravotná služba
Hasičský a záchranný zbor
Pohotovostná lekárska služba – dospelí
Pohotovostná lekárska služba – deti
Poruchy – elektrický prúd
Poruchy – plyn
Poruchy – voda
Poruchy – verejné osvetlenie
Poruchy – káblová televízia

052
00421 52
1181
12149
158
155
150
052/7125 614
052/7125 683
0800 123 33 32
0850 11 17 27
0850 111 800, 052/ 78 73 117
052/7781 461
052/7781 462

oznam
Kalendár kultúrnych a športových podujatí obce Štrba je
zverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke obce:
www.strba.sk/iné/podujatia.
O podujatiach vás pravidelne informujeme prostredníctvom našich médií.
redakcia

Odborná prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2019
pre mladých ľudí zo Slovenska
Ešte neskončila zima, ale mnohí mladí ľudia už teraz rozmýšľajú, ako účelne
strávia leto a letné prázdniny. Švajčiarsko
– slovenské združenie cestovného ruchu
v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom
vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk (aspoň na bežnej konverzačnej úrovni), možnosť stráviť letnú
sezónu vo Švajčiarsku formou odbornej
praxe v zariadeniach cestovného ruchu v
kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v termíne od 9. júna 2019 do
8. októbra 2019. Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti
obsluhy (v termíne od 9.6. do 22.6. 2019)
v školskom hoteli v Luzerne v kolektíve
mladých ľudí z Čiech, Maďarska, Litvy a
dokonca aj z Južnej Afriky. V rámci kurzu
je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku.
Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu v Luzerne 22. júna 2019, švajčiarsky partner
zabezpečí účastníkom odvoz do zariadení
cestovného ruchu, v ktorých budú vybratí
záujemci pracovať ďalších tri a pol mesiaca do 8. októbra 2019. Leto prežijú mladí
ľudia v niektorom zariadení cestovného
ruchu vo švajčiarskych Alpách v kantóne
Graubünden ako pracovníci obsluhy alebo
pomocníci v kuchyni. V uvedenom kantóne sa nachádzajú najznámejšie horské
strediská Švajčiarska ako sú St. Moritz,
Davos, Klosters, Lezerheide, Arosa a iné

(do strediska Klosters chodil lyžovať aj
britský princ Charles s manželkou Dianou
a ich deťmi). Prečo však nevyužiť voľný
čas počas víkendov na spoznávanie týchto stredísk, venovať sa vysokohorskej
turistike, cykloturistike na horských bicykloch, navštevovať diskotéky a využívať
bohatý nočný život v týchto strediskách?
Okrem toho je tu možnosť zdokonaliť sa
v nemčine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk v jednej z najrozvinutejších
krajín cestovného ruchu v Európe a získať
diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré možno využiť pri hľadaní zamestnania
po skončení strednej alebo vysokej školy.
Nezanedbateľná je aj garantovaná výška
čistého mesačného zárobku vo výške
768 švajčiarskych frankov. Okrem toho
možno rátať v obsluhe so sprepitným,
resp. s príplatkami za prácu nadčas. Z
uvedenej sumy sa už neplatí žiadna daň
ani odvody, ani náklady na stravovanie a
ubytovanie. Je to v podstate „vreckové“.
Ako s ním účastníci praxe naložia je len na
nich. Možno si niečo kúpia, precestujú alebo ich inak využijú vo Švajčiarsku, prípadne si ich prinesú domov a nasledujúci rok
vycestujú niekam do zahraničia. Máme
skúsenosti, že viacerí zamestnávatelia vo
Švajčiarsku požiadali praktikantov, s ktorými boli mimoriadne spokojní, aby prišli
na prax aj v nasledujúcej zimnej alebo

letnej sezóne, ale za lepších platových
podmienok (odpadne totiž platiť školné).
Prax možno príp. stráviť aj s priateľom
(priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky (vek
od 18 do 26 rokov, má aspoň základnú
znalosť nemčiny a úspešne absolvuje
výberové konanie 12. februára 2019 na
Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ktoré zahŕňa
písomný test v nemčine a osobný pohovor
s každým študentom v nemčine v rozsahu
cca 10-12 min. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Švajčiarsko-slovenskom združení
cestovného ruchu v Banskej Bystrici na
e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.
com, kde uvedú nasledovné údaje: meno
a priezvisko, dátum narodenia, názov a adresa školy (u študentov), zamestnávateľ
a jeho adresa (u ostatných záujemcov),
domáca adresa, číslo telefónu (pevná linka), číslo mobilného telefónu, e-mailová
adresa. Na základe toho obdržia mailom
prihlášku na prax a podrobné informácie
o podmienkach praxe s ďalšími pokynmi
ako pokračovať. Odporúča sa tiež pravidelne sledovať webovú stránku združenia
– www.swiss-slovaktourism.sk, kde budú
uverejnené aktuálne informácie k praxi.
Peter Patúš
riaditeľ Švajčiarsko-slovenského
združenia CR
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DOVOLENKY NA HORÁCH MAJÚ NAJRADŠEJ SLOVÁCI
Podľa nedávno zverejnených údajov z výskumu Európskeho štatistického úradu Eurostat, ktorý bol urobený vo všetkých 28 krajinách Európskej
únie EÚ/ a bol zameraný na spotrebiteľské správanie Európanov pri výletoch do hôr a dovolenkách na horách, sú to práve Slováci, ktorí sa s
podielom 25 percent umiestnili na špici európskeho hodnotenia národov, ktoré najradšej trávia svoj voľný čas v prípade výletov do hôr trvajúcich
jeden a viac dní. A to je veľmi dobrá správa aj pre samosprávu v Štrbe, pretože podiel domáceho cestovného ruchu na celkovom počte ubytovaných
návštevníkov na Štrbskom Plese, Tatranskej Štrbe a v samotnej Štrbe dosiahol v roku 2017 až 65,96 percent.
Podľa získaných údajov si hory, resp.
horskú turistiku vyberá na krátkodobé, či
dlhodobé výlety v priemere 13 percent obyvateľov Európskej únie. Na druhom mieste
za Slovákmi sa v rámci EÚ umiestnili Rumuni /s podielom výletov do hôr 24 percent/,
pred Francúzmi a Talianmi /so spoločným
podielom 19 percent/. Na výlety do hôr
sa vyberá napríklad 18 percent Čechov, či
15 percent Rakúšanov, 12 percent Poliakov
a 6 percent Maďarov. Na konci tohto európskeho rebríčka skončili Lotyši s podielom
jedného percenta.
Dôvodom, prečo sú v tomto ukazovateli
Slováci na čele EÚ je viacero. Do roku 1989
sme totiž nemohli veľmi cestovať do zahraničia, a tak si väčšina veľkých národných
podnikov a inštitúcií, ako aj mnohé rodiny

zaobstarali vlastné rekreačné zariadenia a
chaty, a to práve na horách. Pritom povrch
Slovenska je charakteristický veľkou rozmanitosťou a zastúpením viacerých geografických typov. Od nížin na juhu prechádza
krajina cez pásmo pahorkatín a vrchovín
až k veľhorám, zastúpeným na severe.
Slovensko je teda krajina s ideálnymi podmienkami na dovolenku na horách, pretože
z celkovej plochy krajiny 49 035 km2 až
41% plochy, teda 20 153 km2 zaberajú
lesy a hory.
Pri dlhodobých pobytoch na horských
dovolenkách sú na špici krajín EÚ paradoxne Briti, ktorí trávia na výletoch na horách
viac ako 14 dní v roku, na druhom mieste

sú Gréci, ktorí trávia na výletoch v
horách 12 dní a na
treťom mieste sú
Estónci s 11 dňami.
Pritom európsky
priemer, zistený
Eurostatom, pri výletoch do hôr je v
priemere viac ako
6 dní.
Zaujímavý je aj
pohľad na výšku
výdavkov, ktoré
jednotlivé národy
EÚ utratia priemerne ročne na dovolenku.
Slovákom pritom krátkodobejšie výlety
zhltnú viac peňazí, ako napríklad Čechom.
Slováci v priemere
ročne vynaložia
420,- EUR za viac
ako 4 noci, strávené na dovolenkách,
v prípade Čechov je
to okolo 250,- EUR.
Výdavky zahŕňajú
ubytovanie, stravu
v reštaurácii, dopravu či nákup suvenírov a podobne.
Dovolenka „vytiahne“ najviac peňazí
Švajčiarom, a to až
1 163,- EUR ročne, najmenej je to v prípade
Rumunov /v priemere iba 209,- EUR/. Pritom podľa údajov
Eurostatu sa podiel
Európanov, ktorí si
nemôžu dovoliť ani
týždennú dovolenku mimo domova,
postupne znižuje.
Optimistický je
aj výhľad rastu
cestovného ruchu
do
budúcnosti,
ktorý je podporený aj výrazným
rastom slovenskej

ekonomiky v ostatnom období. Veď v 3.
štvrťroku 2018 bola slovenská ekonomika
6-tou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v
rámci európskej dvadsaťosmičky, a to až
o 4,6 percenta hrubého domáceho produktu, teda celkovej produkcie tovarov a služieb. Spolu s tým sa miera nezamestnanosti
oproti 3. štvrťroku 2017 znížila o 1,6 percenta na 6,4 percenta. Zároveň narástli tiež
platy o 6,1 percenta, po očistení o infláciu
bol výsledný rast 3,3 percenta. Od nového
roku 2019 vstúpia do platnosti aj rekreačné
poukážky pre zamestnancov v organizáciách s viac ako 50 zamestnancami, čo by
tiež malo výrazne podporiť práve nárast domáceho cestovného ruchu.
Podľa portálu SME.sk a Eurostatu
spracoval Peter Chudý
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HRDINOVIA TATRANSKÝCH MAJStROVSTIEV FIS 2009
V Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese sa práve pred desiatimi rokmi, v termíne od 2. do 8. februára 2009 uskutočnili Majstrovstvá sveta
juniorov /MSJ/ FIS v skoku na lyžiach a v severskej kombinácii, pričom paralelne sa vo francúzskom stredisku Praz de Lys Sommand uskutočnila
ich bežecká časť. Francúzi totiž nestihli dokončiť modernizáciu skokanského mostíka v Chamonix, a tak sa Športový areál na Štrbskom Plese stal
už tretíkrát dejiskom usporiadania MSJ FIS, aj keď len v disciplínach, ktoré skokanský mostík vyžadovali.
Pridelenie týchto majstrovzo štrnástich súťažných disciplín,
stiev na Štrbské Pleso len
v roku 2009 získalo z krajín túto
tri mesiace pred ich plánocenu Nórsko pred Nemeckom a
vaným termínom bolo zo
Ruskom. Tatranské majstrovstvá
strany Medzinárodnej lyžiarvšak mali aj svojich individuálnych
skej federácie FIS značným
hrdinov a nemuseli to byť pritom iba
rizikom, pretože pre organivíťazi jednotlivých disciplín.
zátorov to bol veľmi krátky
Ziskom dvoch zlatých medailí z
termín na prípravu a naviac
Tatier sa mohol pochváliť 18-ročný
Štrbské Pleso viac ako päť
Talian Alessandro Pittin, excelentný
rokov pauzovalo v kalendári
pretekár v severskej kombinácii,
usporiadateľov medzinárodktorý nielen výborne skákal, ale
ných skokanských pretekov Starosta obce pri odovzdávaní cien.
ešte lepšie bežal, rovnaký dvojná/2003 – 2008/. Štandardná
sobný zlatý úlovok z tatranského
doba na pridelenie podobného podujatia Peter Chudý, jeho podpredsedom Michal mostíka HS 100 mal aj iba 16-ročný výzo strany FIS je totiž aspoň dva roky! Šerfel, riaditeľmi pretekov pre skoky bol borný rakúsky skokan Lukas Mueller aj v
Stačilo však výborné usporiadanie letné- Ján Jelenský a pre severskú kombináciu súťaži jednotlivcov, aj družstiev. Nádherné
ho FIS Cup-u v auguste 2008 a následné Vladimír Frák. Príkontrolné inšpekcie pretekového riaditeľa pravu bežeckých
perfektne
FIS pre severskú kombináciu Nemca Ulri- tratí
cha Wehlinga a technického komisára FIS zvládli technici pod
pre homologizáciu skokanských mostíkov vedením Vladimíra
Čecha Josefa Slavíka, ktoré boli pre FIS Staroňa a prípravu
dostatočnou zárukou, že tatranskí organi- skokanského moszátori sú schopní prípravu a organizáciu tíka technici pod
tohto podujatia zvládnuť. A tak sa prvý- vedením Jakuba
mi hrdinami týchto majstrovstiev stali ich Moravčíka. Štrborganizátori, technici a rozhodcovia, prvý- ských rozhodcov
krát pri takomto veľkom medzinárodnom viedol Matúš Janpodujatí už pod hlavičkou Športového čík, ubytovanie zaklubu Štrba, za výdatnej podpory starostu bezpečoval Peter
Lupták, technic- Víťazné skokanské družstvá.
obce Michala Sýkoru.
Predsedom organizačného výboru bol ké zabezpečenie
areálu Ján Gavalier a DZ skoky na perfektne upravenom mostíku
HZS viedol Jaroslav Švorc. však predviedli aj noví rekordéri mosOrganizátori podujatia teda tíka HS 100 na Štrbskom Plese, a to: v
predstavovali akýsi mix tím kategórii juniorov Nór Kenneth Gangners
„starých harcovníkov“ a výkonom 100 metrov a v kategórii junionovonastupujúcej generá- riek Nemka Julianne Seyfarth výkonom
cie organizátorov, ktorý sa 98 metrov.
grupoval zo Štrbanov, BysSamostatnou kapitolou tatranských
tričanov a Tatrancov.
majstrovstiev bola súťaž junioriek na mosJednotlivé krajiny, súťa- tíku HS 100, ktorá bola historicky prvou
žiace v lyžovaní už jedenásť skokanskou súťažou žien na území Slorokov, súťažia aj o Cenu venska. Nadšená divácka kulisa aplaudoMarca Hodlera, bývalého vala odvážnym mladým dievčatám, ktoré
dlhoročného
prezidenta sa nebáli spúšťať z tatranského mostíka
Medzinárodnej lyžiarskej viac než deväťdesiatdva kilometrovou náfederácie FIS. Po spočíta- jazdovou rýchlosťou. Miláčikom všetkých
ní bodov za výsledky naj- sa stala iba 13-ročná sympatická copatá
Koordinátor FIS so starostom obce.
úspešnejších
pretekárov Francúzka Coline Mattel, ktorá síce pre
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stope i samotnom dopade. Športová úroveň jednotlivých súťaží bola taktiež veľmi vysoká, veď napríklad pri finálovom
kole súťaže družstiev v skoku na lyžiach
viac ako 80% skokanov skočilo viac ako
90 metrov dlhé skoky a pritom všetky bez
pádu!
Na štarte majstrovských súťaží boli aj
štyria naši skokani a jeden združenár, no
takmer všetci sa počas pretekov z úctivej
vzdialenosti pozerali na chrbty svojich
súperov. Nepodarilo sa im naplniť ich výkonnostné ciele, pretože náš
najlepší skokan Tomáš Zmoray skončil až na 33. mieste
v súťaži jednotlivcov a druž- Najlepšie skokanky. Zľava: druhá Anna Hafele,
stvo skokanov bolo celkovo víťazka Magdalena Schnurr (obe GER) a tretia
štrnáste. No šport vie byť Coline Mattel (FRA).
veľmi vrtkavý, pretože Tomáš už dva dni po súťaži
na Štrbskom Plese skákal v celom svete. Prišiel Čech Jáchym Bulín,
Kontinentálnom pohári v ne- ktorý zakotvil vo švédskom Falune, Neďalekom poľskom Zakopa- mec Jochen Dannenberg, ktorý už viac
nom a predstavte si, zvíťazil, ako desiatku rokov trénuje skokanov v
čím získal svoj dovtedy jeho Južnej Kórei, bývalí medailisti z MSJ FIS
najväčší športový úspech v 1990 na Štrbskom Plese, ktorí teraz ako
tréneri viedli svoje juniorské národné družkariére.
Alessandro Pittin (ITA, číslo 1) štartuje v bežeckej časti pretekov v
stvá – Rakúšan Heinz Kuttin a Talian RoMajstrovstvá
sveta
junioseverskej kombinácii HS-100/10 km Gundersenovou metódou.
rov na Štrbskom Plese pre berto Cecon.
Na záverečnom spoločenskom stretnutí
mostíkov takmer desiatka žiačok a junio- rok 2009 skončili úspešne, zo všetkých
riek, a tak máme nádej, že v budúcnosti strán bolo počuť iba chválu na prípravu v hoteli Crocus si mali všetci čo povedať,
uvidíme niektoré z týchto dievčat skákať športovísk, na organizáciu pretekov, ofi- mnohí sa stretli po desiatkach rokov a
ciálne ceremoniály, ochotu organizátorov veru niekedy nechýbali ani slzy... Ale aj o
aj na tatranskom mostíku.
Tým najnešťastnejším účastníkom tat- a priateľské ovzdušie počas celého podu- tom je krásny lyžiarsky šport. O úprimnom
ranských majstrovstiev bol určite turecký jatia. Lyžiarsky svet sa vrátil do Tatier a priateľstve a nezabudnuteľných spomienskokan na lyžiach Faik Yukzel. Bol his- evidentne sa mu tu po tých dlhých piatich kach na celý život.
toricky prvým skokanom, ktorý sa z Tu- rokoch znova páčilo. Zase sa tu stretli lePeter Chudý
recka odvážil prísť na takéto majstrovské gendy tohto športu, ktoré sa roztratili po
podujatie, pričom v Tatrách bol jediným
zástupcom svojej krajiny, no po premeraní
jeho skokanskej kombinézy, ho technický
komisár FIS Horst Tielmann pre rozdiel
dvoch centimetrov šírky jeho kombinézy
diskvalifikoval. Zvuk hnevu jeho trénera
ešte dlho aj po skončení pretekov pretrvával v skokanskom areáli.
Do Tatier pricestovali pretekári z dvadsiatich šiestich krajín celého sveta, čo je
nový účastnícky rekord, lebo pred rokom
ich na týchto súťažiach MSJ FIS v poľskom Zakopanom bolo iba dvadsaťštyri.
Napriek nepriazni počasia našli mladí
športovci na Štrbskom Plese perfektne
upravený skokanský mostík HS 100 i dva
a pol kilometrový bežecký okruh zo štadióna k Slepému plesu a späť. O kvalite
práce technikov najlepšie svedčí skutočnosť, že v niektorých dňoch sa uskutočnilo na mostíku takmer päťsto skokov a Stupeň víťazov pretekov družstiev v severskej kombinácii. Vľavo druhí Francúzi, uprostred víťazní Nóri a
všetky na kvalitne upravenej nájazdovej vpravo tretí Nemci.
vietor pokazila druhý skok, ale dĺžka skoku 97,5 metra z prvého kola jej aj tak zabezpečila bronzovú medailu z Vysokých
Tatier.
Súťaž dievčat nadchla aj našich skokanských trénerov, ktorí sa rozhodli vyhľadať
aj medzi slovenskými dievčatami pohybovo nadané športové typy, aby sme v priebehu pár rokov mohli mať zastúpenie aj
v tejto športovej disciplíne tak, ako naši
susedia Česi, či Poliaci. V súčasnosti skáče v Banskej Bystrici i v Selciach z malých
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NOVÉ ŠPORTY NA PROGRAME ZIMNEJ KALOKAGATIE 2019
V Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese, na svahu Interski a na zimnom štadióne v Poprade sa v dňoch 12.–13. marca 2019 uskutoční už
9. ročník Zimnej kalokagatie /ZK/ 2019, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Okrem už tradičných športových súťaží
v behu na lyžiach, v zjazdovom lyžovaní, biatlone a snowboarde sa prípravný výbor rozhodol zaradiť do programu až dva nové ukážkové športy,
a to akrobatické lyžovanie a rinkbandy, čo je v podstate hokej s loptičkou na hokejovom klzisku.
Ostatné zasadnutie prípravného výboru
sa uskutočnilo v sídle Slovenskej lyžiarskej
asociácie v Poprade tesne pred Vianocami
2018, kde jeho členovia prerokovali aj vyhlásenie celoslovenskej amatérskej výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti konania 9. ročníka ZK
2019. Pre výtvarnú súťaž boli vyhlásené
dve témy, a to: „Mám rád zimné športy“ a
„Môj šport, moja motivácia“, pre fotografickú súťaž bola vyhlásená téma: „Kalokagatia – zameranie na šport, kultúru a umenie
v symbióze s človekom a prírodou“.
Novinkou počas organizovania športových súťaží 9. ročníka ZK 2019 bude aj
udeľovanie zelených kariet Fair play, ktoré
budú pravým opakom známych červených
a žltých kariet, ktoré udeľuje rozhodca za

zachovajú čestne,
ale kartu môžu
dostať aj tréneri,
rodičia, či pedagógovia. Rozhodca môže zelenou
kartou Fair play
oceniť aj súpera a obecenstvo
/napr. za originálne povzbudzovanie v duchu fair
play, za vtipné plagáty, heslá, a p./
Pri slávnostnom Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji, rok 1925.
vyhodnotení športových súťaží sa môže udeliť aj špeciálna Tento šport je považovaný za formu hokeja
a je predchodcom dnešného ľadového /
„Cena Fair play“.
Nové športové súťaže v kanadského/ hokeja, florbalu o hokejbalu.
ukážkových športoch budú Hrá sa zvyčajne v polčasoch po 45 minút
mať na programe ZK 2019 s 20 minútovou prestávkou a ihrisko má
svoju premiéru. Ako prvé rovnakú veľkosť ako futbalové ihrisko.
to budú 12. marca 2019 Bandy pochádza z Anglicka, kde už v roku
na svahu Interski súťaže v 1891 boli schválené oficiálne pravidlá tejto
akrobatickom lyžovaní, a hry. Potom sa rozšíril do Európy, najmä do
to v disciplíne skicross a v Škandinávie, Ruska i viacerých stredoeudisciplíne slopestyle. V ten rópskych krajín. U nás sa začal intenzívnejistý deň sa na zimnom šta- šie hrať po skončení prvej svetovej vojny,
dióne v Poprade uskutoční najrozšírenejší bol v Košiciach.
Rinkbandy je variantou bandy hokeja,
najskôr workshop a potom
následne aj turnaj v rinkban- ktorý sa hrá na hokejových klziskách s brády, čo je v podstate hokej nami na ľadový hokej a so šiestimi hráčmi
s loptičkou na hokejovom na jednej strane a s tým istým počtom na
klzisku. Cieľom úvodného strane druhej. Hrá sa zvyčajne v polčasoch
workshopu pre žiakov i uči- 30 minút s 10 minútovou prestávkou. V
teľov najmä popradských prípade popradského turnaja môžu proti
základných škôl je nielen sebe nastúpiť aj mix tímy, teda v každom
predstaviť tento nový šport družstve môže byť aj ľubovoľný počet
verejnosti, ale dať možnosť dievčat. S myšlienkou oživiť tento šport
prítomným si tento šport na Slovensku prišli otec a syn Vepyiovci
priamo na ľade aj vyskúšať. z Trenčína, ktorí v roku 2017 stáli aj pri
Bandy hokej je kolektív- zrode Slovenskej asociácie bandy.
Rinkbbandy bol ako ukážkový šport zany zimný šport a zároveň
aj loptová hra, ktorá sa hrá radený do programu 9. ročníka ZK 2019
na ľadovej ploche na dve na Štrbskom Plese úmyselne, pretože táto
Časopis „Světozor“ informoval o ME v ľadovom hokeji.
bránky, v ktorom korčuliari najvyššie položená osada na Slovensku je
priestupky voči pravidlám. Túto novú, ze- používajú hokejku na dolnom konci ob- priamo spojená s históriou tohto športu na
lenú kartu, môžu dostať nielen športovci lúkovito zahnutú. Cieľom hry je dopraviť našom území v minulom storočí. Veď už
ktorí nefaulujú, neodvrávajú rozhodcovi, loptičku pomocou hokejky do súperovej týždeň po usporiadaní známych Majstrovpriznajú svoj priestupok v kritickej situácii bránky. Nastupujú proti sebe dva 11 člen- stiev Európy vo februári 1925 v ľadovom
počas športového zápolenia či pretekov sa né družstvá /10 hráčov v poli a brankár/. /kanadskom/ hokeji na zamrznutej hladine
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a tretím najstarším vo svete. V Novom
Smokovci sa tak začala písať prvá stránka
kroniky slovenského organizovaného ľadového hokeja, ktorá bola v prvý deň turnaja
umocnená aj tým, že prítomné slovenské
hokejové kluby založili aj prvú strešnú organizáciu, a to Slovenskú župu Čs. zväzu
kanadského hokeja.
Posledný turnaj v bandy sa teda hral
pod Tatrami na jazere Štrbské Pleso v
roku 1927, a tak sa v roku 2019, teda po
92 rokoch vracia tento šport opäť pod
Vysoké Tatry, tentokrát ako ukážkový na
programe 9. ročníka Zimnej kalokagatie
2019.
Spracoval: Peter Chudý,
člen prípravného výboru

Ocenení z výtvarnej súťaže Zimnej kalokagatie, rok 2017.

Štrbského plesa usporiadal vo Vysokých
Tatrách agilný športový klub KSC Košice
tzv. športový týždeň a medzi športovými
disciplínami bol aj bandy hokej. V rokoch
1926 a 1927 klub KSC Košice v rámci
športových týždňov vo Vysokých Tatrách
usporiadal už vždy dva hokejové turnaje,
a to jeden v bandy a druhý v ľadovom
/kanadskom/ hokeji.
No bolo už zrejmé, že od roku 1925
začal ľadový /kanadský/ hokej pomaly
vytláčať bandy hokej a svoju pozíciu si naplno upevnil od sezóny 1929/1930, kedy
sa v Tatrách uskutočnil hokejový turnaj o
Pohár Palace sanatória Dr. Szontagha, pričom všeobecne sa tento turnaj považuje
za 1. ročník hokejového turnaja o Tatranský pohár, ktorý je v súčasnosti druhým
najstarším hokejovým turnajom v Európe

Víťazi jednotlivých súťaží – Zimná kalokagatia, rok 2017.

tatranský pohár
Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese úspešne otvoril
46. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach
Na Štrbskom Plese sa 15.-16. decembra 2018 uskutočnilo prvé kolo
kontinentálneho pohára FIS Slavic
Cup a prvé kolo Slovenského pohára
v behu na lyžiach. Pretekov sa zúčastnilo 130 súťažiacich zo Slovenska,
Poľska, Českej republiky, Maďarska,
Ukrajiny a Litvy. V sobotu boli na
programe individuálne preteky žien na
7,5 km a mužov na 10 km klasickou
technikou s intervalovým štartom.
Preteky boli zároveň prvým kolom Slovenského pohára staršieho dorastu a
dospelých a nominačnými pretekmi
na tohtoročný Európsky olympijský

Finále šprintu žien voľnou technikou.

festival mládeže EYOF Sarajevo 2019.
Počas hmlistého a mrazivého počasia
sa na trať vydalo 63 žien a 67 mužov.
Favoritkou bola historicky najlepšia
poľská pretekárka a 4-násobná olympijská medailistka Justyna Kowalczyk, ktorá s časom 18:57,8 o viac
ako minútu porazila svoju krajanku a
minuloročnú víťazku kontinentálneho
pohára Slavic Cup Elizu Rucku. Rucka
bola zároveň najrýchlejšou juniorkou.
Aj diplom za tretie miesto poputoval do Poľska vďaka Agate Warlo
(20:23,2). Najrýchlejšie slovenské
pretekárky boli reprezentantka Barbo-
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krstenie snehovej vločky. Lyžiarski inštruktori zložili sľub a prevádzkovateľom areálu
bežeckého lyžovania bolo odovzdané nové
snehové pásové vozidlo. Program spestrila
hudobná skupina Country duo Weteráni.
Druhý súťažný deň prebiehal v nádhernom
zimnom počasí a šprintu voľnou technikou
sa zúčastnilo 60 mužov a 53 žien. Na kvalitne pripravenej trati sa najlepšie darilo
poľským bežcom na lyžiach. V kvalifikácii
žien bola najrýchlejšia Weronika Kaleta,
ktorá 1,4 kilometrový okruh odbehla v
čase 3:14,90. Vo finále nakoniec obsadila tretie miesto. Víťazkou finále sa stala
Eliza Rucka a druhé miesto si vybojovala
slovenská bežkyňa Barbora Klementová.
Muži súťažili na 1,6 kilometrovej trati a najrýchlejším bežcom v kvalifikácii bol Poliak
Pawel Klisz s časom 3:20,79. Klisz si svoju
pozíciu obhájil aj vo finále, druhé miesto si
vyšprintoval Jan Antolec z Poľska a tretí

Muži počas finálového šprintu voľnou technikou.

ra Klementová (8. miesto; 21:29,7), juniorská reprezentantka Lucia Michaličková
(9. miesto; 21:49,7) a domáca pretekárka
Mária Danielová (10. miesto; 22:12,0), ktorá sa snaží nominovať na EYOF. V súťaži
mužov sa na popredných priečkach presadili aj slovenskí bežci na lyžiach. Minuloročné dvojité víťazstvo na Tatranskom pohári
obhájil Peter Mlynár, ktorý 10 kilometrovú
trať odbehol v čase 23:22,5. Druhé miesto
obsadil Poliak Ján Antolec so stratou
42,6 sekundy a o 4 sekundy horší čas mal
tretí Ján Koristek zo slovenského reprezentačného družstva. Štvrtý Andrej Segeč
stratil na bronzovú priečku 3 sekundy. O
miesto na EYOF najlepšie zabojoval Denis
Tilesch z Kremnice (36. miesto; 26:40,0).
Vďaka trojtýždňovému zasnežovaniu a

práci pracovníkov
areálu bežeckého lyžovania a
organizátorov, sa
podarilo pripraviť
2,5 kilometrový
okruh, na ktorom
súťažili aj preteky
štafiet cez Svetovú zimnú univerziádu v roku
2015. Spolu s
oceňovaním víťazov prvého dňa
Tatranského pohára sa konalo aj
Otvorenie lyžiarskej sezóny a po-

Na štarte Peter Mlynár.

Šprint žien voľnou technikou. Preteky v nedeľu prebiehali v nádhernom zimnom počasí.

skončil Ján Koristek. Zaujímavosťou v šprintoch bol aj spoločný semifinálový štart sestier
Weroniky a Karoliny Keletových z Poľska a
Barbory a Marianny Klementových zo Slovenska. Marianna svojím kvalifikačným výsledkom získala cenné body pre nomináciu na
EYOF. Spomedzi mužov si najlepšie nominačné body opäť odniesol Denis Tilesch. Organizátorom 46. ročníka Tatranského pohára bol
z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie
Športový klub Štrba. O hladký priebeh podujatia sa postaralo 40 dobrovoľných rozhodcov.
20. januára 2019 Štrbania organizovali aj verejné preteky v behu na lyžiach Štrbské bežky pod záštitou bratov Timkovcov z hudobnej
skupiny No Name a v marci budú organizovať
medzinárodné Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Matúš Jančík
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10 rokov činnosti rozhodcov ŠK Štrba

Rozhodcovia počas Svetovej zimnej univerziády v roku 2015 na Štrbskom Plese.

Desaťročné obdobie znovuobnovenia
činnosti rozhodcov Lyžiarskeho oddielu
Športového klubu Štrba bolo dôvodom,
prečo sa 35 rozhodcov zúčastnilo slávnostného stretnutia 12. januára v kongresovej sále pri Vatra bare hotela Patria.
Organizovaním športových podujatí
sme úspešne nadviazali na činnosť organizovania MS 1970, Tatranských pohárov,
ktoré boli súčasťou svetových pohárov v
klasických lyžiarskych discipínach, Majstrovstiev Československa i Slovenska v
behu na lyžiach, ako aj na činnosť takých
osobností, medzi ktorými boli aj Oto Špendel, Dušan Otčenáš, Pavol Petruška, Dušan
Čunderlík, Michal Koška, Ján Kováč, Ján
Tomko, Ján Kičin, Ján Baláž, Samuel Tekel,
Michal Koška, Pavel Jaško, Pavol Erdziak,
Ing. Ján Sokol a mnohí ďalší. Máme medzi
sebou i doteraz aktívnych rozhodcov Jána
Dobiasa, Gerharda Řeháčka, Jána Milana,
Michala Drugaja, Pavla Kováča a Jána
Marosiho. Môžeme konštatovať, že súčasní rozhodcovia LO ŠK Štrba sú zárukou
kvality, ktorí svojou prácou, organizovaním
podujatí na vysokej technickej i spoločenskej úrovni, robia dobré meno nielen obci
Štrba, ale i Slovensku, o čom svedčí napríklad vysoko hodnotené organizovanie
pretekov Svetovej zimnej univerziády v
roku 2015 vedením FISU, jej prezidentom
Claude Louisom Gallienom.
Petra Sokolová a Miroslava Petrušková
zrekapitulovali prvý rok účinkovania z článku "Duch lyžovania v Štrbe žije" (Obecný
spravodaj č.1, 04/2009) a prečítali spolu
s Beátou Jančíkovou, Vierkou Klimkovou a

Matúšom Jančíkom zhodnotenie Majstrovstiev SR i Majstrovstiev sveta juniorov v
roku 2009 očami priamych účastníkov.
Za nich aspoň dva komentáre z článku:
„Majstrovstvá Slovenska i sveta boli pre
nás obrovskou skúsenosťou. Pracovať s
tímom ľudí, vedieť zadávať aj plniť úlohy,
komunikovať a rozvíjať schopnosť riešiť
situácie často veľmi pohotovo iste stojí
veľa síl a energie, ale možnosť stretávať
dennodenne množstvo úžasných ľudí, ktorí športu a organizácii venujú kus svojej
osobnosti, nás neustále presviedčalo, presviedča a bude presviedčať o správnosti
a význame našej práce. Preberáme určitú
štafetu po ľuďoch, dávajúcich športu svoje
srdce, a tak nechceme byť horší. Preberáme ju s úctou a zároveň s výzvou pracovať
najlepšie, ako vieme. Sme radi, že sa aj my
môžeme zaradiť do veľkej rodiny lyžiarov,
rozhodcov a organizátorov a tešíme sa na
ďalšie podujatia, na ktorých sa budeme
môcť zúčastniť a ukázať, čo je v nás…”
(Jana Pohlodová
za Kultúrnu komisiu
MS a MSJ)
„Podľa mňa šport zušľachťuje, robí
ľudí lepšími, pokornejšími a citlivejšími.
No treba sa mu v prvom rade odovzdať.
Odovzdať sa úplne celý, nielen povrchne,
až vtedy sa odhalí jeho skutočná sila, až
vtedy sa šport stane radosťou, zábavou
a každý povel štart sa stane výzvou ísť
ďalej, vyššie, rýchlejšie a lepšie nie kvôli

iným, ale sám pre seba a pre tých, čo v
nás veria. Tak to je aj s našou rodinnou
zaangažovanosťou. Vlastne každý člen má
svoje miesto. Tá najmenšia hlavne v športových súťažiach a my ostatní členovia
rodiny, buď v rekreačnom športe, alebo
vo vytváraní dobrých podmienok. Preto
sa touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorým záleží na tom, aby naše
deti uprednostňovali pohybovú kultúru
pred tou elektronickou, dali im dostatočný
priestor na realizáciu a hlavne podporovali
ich v pohybových aktivitách.”
(Bc. Beáta Jančíková)
V ďalšej časti stretnutia bola predstavená
prezentácia:
"Oživme spoločne zašlú slávu bežeckého lyžovania
v Tatrách. Rozhodcovia bežeckého lyžovania Športový klub Štrba":
Kto sme
Rozhodcovia ŠK ŠTRBA - 70 členný tím
dobrovoľníkov, školených rozhodcov, zložený zo študentov, bývalých pretekárov a
priaznivcov športu.
Máme 4 technických delegátov - Pavol
Gründvaldský, Marek Šerfel, Michal Šerfel
a Matúš Jančík je medzinárodný technický
delegát FIS.
Náš cieľ
Aktívnou činnosťou podporiť lyžovanie na
Štrbskom Plese
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• nadviazať na tradíciu organizovania
a rozhodovania na športových
podujatiach
• dlhodobo propagovať beh na lyžiach pre
širokú verejnosť a pritiahnuť k tomuto
športu najmä mladšiu a strednú generáciu
• rozšíriť základňu bežeckého lyžovania
na Slovensku
• vrátiť podujatia svetového významu
do areálu na Štrbskom Plese
Naše skúsenosti
• Svetová zimná univerziáda 2015
• Majstrovstvá sveta juniorov v skokoch na
lyžiach a severskej kombinácii 2009
• Majstrovstvá SR v behu na lyžiach 2009, 2011 - 2018
• Tatranský pohár v behu na lyžiach
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
• Tatranský pohár v skoku na lyžiach 2011,
2015, Letný FIS CUP v skokoch
na lyžiach – 2008, 2009, 2010
• Zimná kalokagatia 2015
• Slovenský pohár v behu na lyžiach
• Tatranská lyžiarska liga, ScoolCup
• Tour de Pologne – V. etapa Zakopane –
Štrbské Pleso 2014
• Malý štrbský maratón, Deň detí a športu

v skoku na lyžiach a 3 preteky
v severskej kombinácii, väčšina bola
vysielaná naživo cez Eurosport
Tatranský pohár v behu a skoku na lyžiach
• vznik v roku 1949 v Zakopanom
a 1950 v Tatranskej Lomnici
• od roku 2013 je organizátorom
pretekov Tatranského pohára v behu na
lyžiach ŠK Štrba
• rozhodcovia ŠK Štrba spolupracujú aj
na skokanských pretekoch
• v decembri 2018 sa konal 46. ročník
s účasťou pretekárov zo 6 krajín, celej
slovenskej reprezentácie a viacerých
pretekárov zo Svetového pohára
"Štrbské bežky" - verejné preteky v behu
na lyžiach
• verejné preteky vhodné pre všetkých
fanúšikov bežeckého lyžovania
• súčasťou býva prekážková trať zaradená
do projektu FIS Snow Kidz a World Snow
Day a detské lyže pre najmenších
• podujatia sa zúčastňujú členovia hudobnej
skupiny NO NAME - bratia Timkovci
• sprievodný hudobný program

• snaha
vytvárať pre pretekárov
podmienky porovnateľné so svetovou
úrovňou
• pravidelne od roku 2011 ich
organizujeme ako záverečné preteky
Slovenského pohára
Deň detí a športu, bežecká štafeta
100x1000 metrov
• 33. ročná história bežeckej štafety
100x1000 metrov
• účasť 300 bežcov, 50 športujúcich
rodín, detí z detských domovov z Liptova
• účasť
mnohých
olympionikov
a osobností športu, autogramiáda
• súťaže pre deti a celé rodiny, kultúrny
program
Malý štrbský maratón
• pripravujeme už 42. ročník cestného
behu
• na hlavnej 31 km trati zo Štrby do
Liptovskej Tepličky a späť, zúčastňuje sa
ho viac ako 150 účastníkov z cca 10 krajín
• alternatívna 10 km trať zo Štrby cez
Šuňavu pre bežcov a nordic walking,
300 pretekárov
• detské kategórie na tratiach 150 m –
2,5 km v uliciach obce Štrba viac ako
150 detí
Chceme sa venovať vyhľadávaniu a podpore talentov, nasledovníkov osobností
lyžiarskeho športu pod Tatrami.
V ďalšom bode sa k zúčastneným prihovoril starosta obce Michal Sýkora. Vyzdvihol
činnosť rozhodcov a poďakoval im. Predstavil rozvoj Športového areálu na Štrbskom Plese, jeho význam pre slovenské
i medzinárodné lyžovanie a neustálu starostlivosť o jeho dobudovávanie a modernizáciu s cieľom možnosti organizovania
významných medzinárodných podujatí.

Tím rozhodcov LO ŠK Štrba.

Svetová zimná univerziáda 24.1. – 2.2.2015

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach

• najväčšie podujatie s účasťou súčasnej
skupiny rozhodcov
• 465 športovcov z 31 krajín – Štrbské
Pleso, Osrblie, Granada (ESP)
• z ŠK Štrba pracovalo na Univerziáde
spolu 73 rozhodcov a odpracovali spolu
viac ako 4200 hodín
• 11 pretekov v behu na lyžiach, 5 pretekov

• Majstrovstvá SR v behu na lyžiach vrcholné podujatie Slovenského pohára
• víťazi získavajú titul Majster a Majsterka
SR v behu na lyžiach
• spoločná večera a kultúrny program –
otvorenie podujatia
• žiactvo, dorast, seniorské a veteránske
kategórie (300 pretekárov x 2 dni)

Ing. Peter Chudý takisto poďakoval
rozhodcom, poukázal na súvislosť práce
rozhodcov s prideľovaním medzinárodných
podujatí. Na základe kvalitnej organizácie
sú prideľované ďalšie významné preteky.
Zároveň poinformoval o pripravovaných
podujatiach ktoré sa uskutočnia na Štrbskom Plese:
• Európske firemné hry, 15. ročník
19.-21. marca 2020
• Majstrovstvá sveta školských družstiev
v cezpoľnom behu, 18.-24 . apríl 2020.
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Na slávnostné stretnutie rozhodcov prijali pozvanie viacerí hostia.

Nasledujúca časť patrila poďakovaniam:
Michalovi Sýkorovi, starostovi obce Štrba
• za významnú podporu pri organizovaní
športových podujatí organizovaných
ŠK LO Štrba
• za vytváranie podmienok, ktoré radia
Štrbské Pleso k špičkovému stredisku
pre severské disciplíny
• za osobnú účasť na podujatiach,
slávnostných ceremoniáloch a komunikáciu
s LO ŠK Štrba
Ing. Petrovi Chudému
• za podporu, spoluprácu a odovzdávanie
skúseností pri organizovaní významných
medzinárodných podujatí - MS juniorov,
Svetovej zimnej univerziády, Tatranských
pohárov v severských disciplínach a
Zimnej kalokagatii

Pavlovi Hurajtovi
• za podporu pri organizácii podujatí
Jurajovi Strakovi
• za podporu pri starostlivosti o športový
areál a za zabezpečenie športového
oblečenia žiakov športových tried
i rozhodcov LO
Poľnohospodárskemu družstvu v Štrbe
• za dlhoročnú finančnú podporu podujatí
organizovaných ŠK LO Štrba
Poďakovanie za podporu patrí aj spoločnostiam:
• Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba

• Poľnohospodárske družstvo Štrba
• EXES
• RUTEX - Termovel
• Šatex
• Penzión Mevedica
• Penzión Furkotka
• Aquacity
• Arnox sportswear
• Baliarne obchodu, a.s.
• Sport Rysy
• Karloff, s.r.o.
• Región Vysoké Tatry
• SportCool, s.r.o.
• Tatrapak, s.r.o.
• Brubeck
• Eleven sportswear
• Areál bežeckého lyžovania SNOW
• Reštaurácia Martek
• Adino, s.r.o. – Radovan Blaško
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• Slovenská lyžiarska asociácia
• Podtatranské noviny
• RTVS
• Poprad24.sk
• Bezkar.sk
• Nabezky.sk
• Korzár
• Podtatranský kuriér
• TA3
• Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor
• OC MAX Poprad
• FROSS TRADE
• Davorin, s.r.o.
• Fabory, s.r.o.
• Originals, s.r.o.
• Expodom, s.r.o.

Tatranskej horskej službe - dobrovoľný
zbor zastúpenej Dr. Jaroslavom Švorcom a
Jurajom Švajdom
• za poskytovanie vysoko odbornej a
profesionálnej zdravotnej starostlivosti
počas podujatí organizovaných LO ŠK
Štrba
Lubomíre Otčenášovej
• za mediálnu podporu a informovanosť
o podujatiach
Františkovi Repkovi
• za podporu pri zabezpečovaní stravy,
ubytovania pre technických delegátov a
podpore na pretekoch
Počas stretnutia zhodnotili rozhodcovia svoju činnosť za 10-ročné obdobie formou prezentácie.
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• FAXCOPY
• Telefonica O2
• SLOVMATIC, a.s.
• BITO
• Sportujeme.sk
• SynoT tip
• PROGRAM, s.r.o.
• CBG, spol. s r.o.

• VIX, s.r.o.
• Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
• Skogtad
• Terichem, a.s.
• SITA
• TASR
• Poprad24.sk
• Skogtad

Prítomní potom v priateľskom duchu povečerali a prezreli si fotky a videá z činnosti
za desať rokov.
PaedDr. Michal šerfel
Matúš Jančík

39. ročník volejbalového turnaja o Pohár starostu obce
Možno sa to zdá až neuveriteľné, ale 29. 12. 2018 sa
stretli priaznivci volejbalu už
na 39. ročníku volejbalového turnaja o Pohár starostu
obce. Turnaja sa zúčastnilo 5
družstiev – Štrbské Pleso, Jarná Poprad, Paseka Štrba, ŠK
Štrba a Dupkovia Štrba. Turnaj sa hral systémom každý
s každým na jeden set do 30
bodov, podmienkou účasti na
turnaji bolo, aby každé družstvo malo počas hry na ihrisku minimálne dve ženy. Každé
družstvo hralo s obrovským
nadšením a chuťou vyhrať.
Môžem konštatovať, že turnaj
mal vynikajúcu úroveň, napínavé zápasy, hlavne zápas ŠK
Štrba a Paseka Štrba, ktorý sa Víťazné družstvo Jarná Poprad.
skončil výsledkom 34 : 32 a
vysoké nasadenie hráčov. Nálada a atmo- Štrbské Pleso a tretie miesto patrilo družsféra počas celého turnaja bola priateľská stvu ŠK Štrba. Po ukončení turnaja oba výborná. Víťazom sa tentokrát po vy- držali všetci účastníci pekné ceny, boli
rovnaných výkonoch stalo družstvo Jarná vyhlásení najkrajšia a najlepšia nahrávačPoprad. Druhé miesto obsadilo družstvo ka (Lenka Poništová) a najstarší účastník

Ocenenie pre najstaršieho účastníka turnaja Bohumila Tichého.

turnaja (Bohumil Tichý). Veľmi ma teší, že
o turnaj je stále záujem, určite môžeme
porozmýšľať, čo by sme ešte vylepšili.
V tejto súvislosti volejbalový oddiel ďakuje sponzorom turnaja - obci Štrba, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba,
Základnej škole Štrba, Potravinám Mária
Hlavová, Synot tip Poprad, MAX Poprad
a za prípravu občerstvenia počas celého
dňa Denisovi Blahovi a Ľudke Foltínovej.
V závere mesiaca január sa mali členovia
volejbalového oddielu zúčastniť volejbalového turnaja v družobnej obci Štěpánkovice, ale z pracovných a zdravotných dôvodov sa ho nezúčastnia. Od 11. 1. 2019
pokračujú v odohraní ďalších zápasov
okresnej volejbalovej súťaže zmiešaných
družstiev „Podtatranský MIX II“. Posledné
dva zápasy odohrali práve 11. 1. 2019 v
Spišskej Teplici, kde jeden zápas vyhrali a
druhý prehrali.
Pavel Dusík,
predseda VO ŠK Štrba
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