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Návrh zmeny územného plánu dňa 27. mája 2020 obec prerokovala aj so subjektami z oblasti cestovného ruchu na Štrbskom Plese. Rezonovala potreba nevyhnutne riešiť dopravu a parkovanie. Obec plánuje aj verejné zhromaždenia jej obyvateľov v Štrbe, v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.

Lehota na zaslanie písomných pripomienok k návrhu na zmenu a doplnenie územného plánu
obce Štrba č. 2/2000 je predĺžená do 23. júna 2020. Pripomienky je treba doručiť (adresovať)
v písomnej forme Obecnému úradu v Štrbe. Ak sa verejné zhromaždenia s obyvateľmi obce uskutočnia až po tomto termíne, táto lehota sa ešte predĺži.

Návrhy na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Štrba
Vážení spoluobčania,
obec od minulého roka začala postupne pripravovať návrh čiastkovej zmeny územného plánu
obce, ktorá sa dotýka všetkých troch častí –
Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa. Táto
navrhovaná zmena pozostáva z návrhov obce a
návrhov doručených občanmi, ako aj inými subjektami. Tieto návrhy posúdila komisia dopravy,
výstavby, životného prostredia a regionálneho
rozvoja obce a následne ich prerokovalo obecné
zastupiteľstvo. Spracovateľ spoločnosť Ateliér
Urbeko, s.r.o. – Ing. arch. Ligus pripravil návrh
na zmenu a doplnenie územného plánu (textovú a grafickú časť), ktorý predložil obci v apríli
tohto roku na verejné prerokovanie so všetkými
dotknutými štátnymi orgánmi a inštitúciami.

Na webovej stránke obce a na úradnej tabuli
obce tak, ako to ukladá zákon, bol od 24. apríla
vyvesený návrh týchto zmien a doplnení. Súčasne začala plynúť 30 - dňová lehota na pripomienkovanie tohto návrhu pre všetky dotknuté
subjekty a verejnosť. V tejto lehote bola obec
povinná zvolať verejné prerokovanie podľa zákona s dotknutými štátnymi orgánmi a organizáciami a so žiadateľmi, ktorí podali návrh na
zmenu územného plánu. Takéto rokovanie bolo
oficiálne zvolané na 19. mája 2020 a zúčastnili
sa aj občania, ktorí o to mali záujem, len museli
byť trpezliví kvôli dodržaniu opatrení nariadených z dôvodu pandémie COVID-19 a z dôvodu
kapacity sály kultúrneho domu (z 300 miest
na sedenie mohlo byť prítomných v sále cca
50 ľudí pri dodržaní hygienických podmienok).

Týždeň pred týmto prerokovaním sa spustila
nemiestna a neadekvátna kampaň proti obci v
médiách, na sociálnych sieťach, petičná akcia a
ďalšie aktivity. Snažili sme sa reagovať na vyhlásenia a vysvetľovať zverejnený návrh v médiách a listom občanom, cez webovú stránku
obce a obecnú televíziu obyvateľom obce. Podvečer 19. mája obec navštívil minister životného
prostredia SR Ján Budaj, aby sa na obecnom
úrade stretol so starostom obce a prediskutoval
s ním medializovaný návrh na zmenu územného plánu. Spolu si pešo prešli Štrbské Pleso,
aby sa mohol presvedčiť o súčasnom stave a
bol informovaný o jednotlivých návrhoch. Minister Ján Budaj na druhý deň verejne vyjadril
pohľad na celú situáciu a k obsahu rokovania.
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Chystané zmeny na Štrbskom Plese vyvolali kritiku. Budaj upokojuje.
V lokalite Štrbského Plesa
nedôjde k zásahom, ktoré by sa
dotkli prírodného bohatstva a jedinečnosti Vysokých Tatier. Vyhlásil
to minister životného prostredia
Ján Budaj, ktorý v tejto súvislosti
veľmi pozitívne vníma aj súlad so
starostom Štrby Michalom Sýkorom.
„Máme spoločný záujem chrániť Štrbské Pleso ako skvost Tatier i celého Slovenska,“ uviedol
Budaj. Po vysvetleniach starostu
Štrby v súvislosti s návrhom zmeny územného plánu obce je pre- Pred rokovaním si prezrel knižné publikácie vydané obcou.
svedčený, že v lokalite nevznikne
nič, čo by narušilo panorámu a prostredie Štrb- priamo oblasti vzácnych mokradí, bolo zrejme
ského Plesa.
nedorozumením. Nehrozia žiadne výstavby ko„Žiadne lanovky, či nové zjazdovky. Aj myš- merčných objektov, v pláne obce sú menšie,
lienka parkoviska, ktoré by sa malo dotýkať prospešné verejné stavby ako toalety či vodo-

jem,“ uviedol po stretnutí so Sýkorom a vysvetleniach šéf envirorezortu. „Samozrejme, pán starosta
eviduje developerské návrhy, no
je pripravený chrániť hodnoty
Tatier, nie záujmy investorov,“
dodal Budaj. Vývoj bude naďalej
sledovať.
V súvislosti s návrhom zmeny
územného plánu Štrby vo vzťahu k
Štrbskému Plesu upozornili miestni obyvatelia a aktivisti na riziko
developerských zásahov, ktoré by
poškodili vzácnu prírodnú oblasť.
Obyvatelia spísali i petíciu. Obávajú sa, aby výstavba v intraviláne
obce nezmenila krajinný ráz a neobmedzila panoramatické výhľady na dominantné tatranské
končiare.

Následne na priebeh prerokovania a
niektoré stanoviská, obec prehodnotila
tie návrhy, ku ktorým sa viedla aj účelová

stredníctvom tlačovej správy, ktorú vydala 21. 5. 2020.

neobjektívna kritika najmä v médiách a
stiahla z ďalšieho prerokovania niektoré
návrhy, čo oznámila aj verejnosti pro-

Obec Štrba upraví rozsah navrhovanej zmeny územného plánu
Tlačová správa – 21. 5. 2020
Dňa 19. mája 2020 sa uskutočnilo verejné
prerokovanie návrhu "ZMIEN a DOPLNKOV
č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba"
s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými organizáciami a so
žiadateľmi, ktorí predložili návrhy na túto
zmenu územného plánu. Na prerokovanie bol
umožnený prístup aj verejnosti pri dodržaní
všetkých nariadených hygienických opatrení
z dôvodu šírenia COVID-19 a rešpektovaní
obmedzenej kapacity rokovacej sály. Cieľom
tohto prerokovania bolo prítomným subjektom predstaviť zverejnený návrh zmien a
doplnkov územného plánu formou odborného
výkladu spracovateľa územného plánu Ing.
arch. Ligusa (spoločnosť Ateliér Urbeko s.r.o.
Prešov) a oboznámenie prítomných s postupom prác prerokovania Ing. Kumorovitzovou,
odborne spôsobilou osobou obce na zabezpečenie obstarávateľskej činnosti. Odprezentované boli návrhy týkajúce sa Štrby, Tatranskej
Štrby i Štrbského Plesa. V rámci diskusie sa
k nim vyjadrili prítomní zástupcovia štátnych
orgánov, dotknutých inštitúcií i verejnosti.
Na verejnom prerokovaní bolo oznámené,
že obec predĺži lehotu na predkladanie pripomienok a stanovísk k uvedenému návrhu.
Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúce epidemiologické opatrenia a po opätovnom zvá-

žení súčasnej situácie bola 30-dňová lehota
predĺžená do 23. júna 2020 (teda o ďalších
30 dní).
Podľa vyjadrenia zástupcov štátnych
orgánov na úseku starostlivosti o životné
prostredie niektoré najviac diskutované zámery budú podľa zákona podliehať procesu
povinného posudzovania vplyvov na životné
prostredie, čo bude vecne aj časovo náročný
proces. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na
závery pracovného stretnutia starostu obce
Michala Sýkoru s ministrom životného prostredia Jánom Budajom spojeného s obhliadkou Štrbského Plesa, ktoré sa uskutočnilo
19. mája v podvečerných hodinách, obec
prehodnotila rozsah navrhovaných zmien
územného plánu.
Z pôvodného návrhu na zmenu územného
plánu sa z ďalšieho procesu jeho prerokovania vypúšťajú tieto navrhované zámery:
- Nový parkovací dom, ktorý chcela obec
vybudovať ako obecné a obcou prevádzkované viackapacitné parkovisko pre základné
fungovanie Štrbského Plesa.
- Nová nadzemná lanovka na Štrbskom
Plese - ako verejný dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi

železničnou stanicou a športovým areálom.
- Nová zjazdová trať pri existujúcom Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, ktorá
sa tu v minulosti nachádzala.
- Nový bytový dom s obecnými nájomnými
bytmi postavenými cez ŠFRB (v počte do 24
bytov) na Štrbskom Plese.
- Nové parkovisko pre potreby Štrbského
Plesa pri zastávke zubačky na Lieskovci
v Tatranskej Štrbe.
Uvedený proces prerokovávania navrhovanej zmeny a doplnenia územného plánu
je stále otvorený. K uvedenému návrhu je
možné doručiť pripomienky a stanoviská v
novej predĺženej lehote, ktoré budú následne
vyhodnotené a prerokované. V prípade kladných stanovísk všetkých dotknutých štátnych orgánov k jednotlivým navrhovaným
zmenám je možné pokračovať ďalej v tomto
procese a následne predložiť návrh na zmenu a doplnenie územného plánu príslušnému
štátnemu orgánu na vydanie záväzného
stanoviska. A až na základe tohto kladného
stanoviska je možné pristúpiť k schváleniu
zmien a doplnkov územného plánu obecným
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zastupiteľstvom. A popri tom prebieha proces
posúdenia oznámenia o tomto návrhu Zmien
a doplnkov územného plánu v zmysle zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(oznámenie o strategickom dokumente).
Pokiaľ ide o verejné zhromaždenia s oby-

vateľmi obce, je nutné stále čakať na zmenu
hygienických opatrení, aby sa mohlo rokovať
bez obmedzenia počtu prítomných osôb. Aj
po prijatí nových opatrení Hlavného hygienika SR od 20. mája 2020 je možné konať
zhromaždenia a schôdze organizované ob-

cou tak, že musí byť naďalej zachovaná medzi ľuďmi odstupová vzdialenosť 2 m. Akonáhle to bude možné, určí sa termín konania
týchto zhromaždení. V prípade potreby obec
stanoví novú lehotu pre doručenie pripomienok obyvateľov obce.

V našom obecnom televíznom vysielaní
24. 5. 2020 bol odvysielaný odborný výklad
Ing. arch. Ligusa, spracovateľa návrhu zmeny
územného plánu. Aj takouto formou sme chceli
obyvateľom obce priblížiť objektívny pohľad na
návrhy na zmenu a doplnenie územného plánu.

V súčasnosti naďalej platia hygienické opatrenia, na základe ktorých musí byť dodržaná
2 m vzdialenosť osoby od ďalšej osoby, preto
verejné zhromaždenie obyvateľov obce zvoláme akonáhle to bude možné (tak ako sme
už uviedli v tlačovej správe). Budem rád, keď

vám budeme môcť spoločne s poslancami
obecného zastupiteľstva vysvetliť zámery
obce a reagovať aj na účelové nepravdivé tvrdenia k predloženému návrhu zmeny územného plánu obce.
Michal Sýkora
starosta obce

Najväčšia priorita obce - vyriešiť parkovanie na Štrbskom Plese
Základnou úlohou obce v zmysle
zákona o obecnom zriadení je zabezpečiť na svojom území poskytovanie základných verejných služieb. V prípade našej obce medzi
ne patrí letná a zimná údržba chodníkov, miestnych komunikácií, prevádzkovanie verejného osvetlenia
či verejných toaliet, údržba verejnej
zelene a verejných priestranstiev,
zabezpečenie verejného poriadku,
udržiavanie športového areálu a
bežeckých tratí počas zimy, ako aj
zabezpečenie verejného parkovania pre potreby turistov a návštevníkov. Takéto služby musí naša obec plniť aj na území
Štrbského Plesa o to dôslednejšie a vo väčšom rozsahu, keďže ide o najvyhľadávanejšie
stredisko cestovného ruchu na Slovensku.
V súčasnosti je najväčšou úlohou obce na
Štrbskom Plese zabezpečenie kvalitného a
dostatočného verejného parkovania a riešenie dopravy. Tak pre jeho bežné každodenné
fungovanie, ako aj pre prípad väčších podujatí či v najväčšej turistickej sezóne, keď boli
takmer plné všetky ubytovacie zariadenia a
na Pleso zároveň denne autami prichádzali
stovky až tisícky jednodňových turistov a
návštevníkov. Parkuje sa na všetkých možných komunikáciách, na zelených plochách,
na prístupovej komunikácii na Pleso, ako aj
na ceste pod Plesom, či niekedy aj v Tatranskej Štrbe. A aj tak sa niekedy stáva, že sa
niektorí turisti na Pleso nedostanú a odchádzajú z Tatier nespokojní a znechutení.
Súčasné centrálne parkovisko na Štrbskom
Plese má kapacitu 300 parkovacích miest. Je
majetkom Mesta Vysoké Tatry, resp. spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s.r.o., ktorá ho prenajíma obci Štrba za 120 tis. EUR ročne. Pričom
ide len o krátkodobý prenájom (na 3 roky),

ktorý neumožňuje a neoprávňuje obec Štrbu
investovať do tohto parkoviska. Parkovisko
nie je v dobrom technickom stave a vyžaduje
si komplexnú rekonštrukciu. Zároveň jeho súčasná kapacita je úplne nedostatočná, takže
je nevyhnutné vybudovať nové moderné centrálne parkovisko – tak ako inde v Európe,
či vo svete - v podobe parkovacieho domu
(t.j. na menšej zabratej ploche viacpodlažné
parkovanie) s dostatočnou kapacitou na bežnú prevádzku Štrbského Plesa. Obec každoročne do súčasného centrálneho parkoviska
dáva na jeho údržbu nemalé finančné prostriedky, ktoré sa však míňajú účinkom a len
udržiavajú jeho zhoršujúci stav. Obec mala záujem parkovisko odkúpiť alebo ho dostať do
svojho dlhodobého nájmu, ktorý by jej umožnil investovať aj finančné prostriedky, ale
bezúspešne. Zároveň investovanie obecných
financií do cudzieho majetku je vždy rizikové,
najmä, ak ide o väčšiu sumu. Naviac správu
územia Štrbského Plesa a poskytovanie uvedených verejných služieb sa nedá robiť aj bez
prevádzkovania verejného parkovania. Takže
za daných okolností je jediné reálne riešenie, ak nechceme znižovať kvalitu a rozsah
všetkých verejných služieb, vybudovať nové

parkovisko. Našou snahou by malo
byť zvyšovanie kvality služieb pre
obyvateľov a návštevníkov. A bez
toho, aby sme mali pod vplyvom
aj verejné parkovanie, to nie je a
nebude možné a dobré riešenie pre
Štrbu. Nemôžeme na jednej strane
spravovať ťažko získané Štrbské
Pleso, mať s tým dosť vysoké
náklady a pritom nechať verejné
príjmy z tohto územia plynúť mimo
obce, keď majú byť príjmami obce.
A rovnako nie je správne a rozumné zabezpečovať ostatné verejné
služby pre turistov na ťarchu obce.
Žiaľ, predstavy vlastníka parkoviska sú
odlišné od potrieb obce Štrba na budúce
prevádzkovanie tohto parkoviska. Preto
obec prišla v rámci aktuálneho návrhu zmeny územného plánu s návrhom na výstavbu
nového vlastného obecného parkoviska - parkovacieho domu na Štrbskom Plese. Navrhla
aj konkrétne miesto so zámerom umiestniť
zamýšľaný parkovací dom do svahovitého
pozemku tak, aby svojou podlažnosťou nevyčnieval nad okolitý priestor, práve naopak
dostať čo najviac podlaží pod úroveň terénu.
Žiadna dominantná stavba, skôr schovanie
tejto stavby do svahovitého terénu so zelenou
vegetačnou strechou prístupnou pre turistov
a návštevníkov.
Skôr ako sa začalo verejne a vecne o tomto
návrhu obce diskutovať, spustila sa voči obci
účelová a nekorektná medializácia (dokonca
aj s podporou niektorých obyvateľov Štrby),
ktorá spôsobila to, že obec sa rozhodla stiahnuť aj tento návrh na vybudovanie nového
obecného parkoviska z návrhu zmeny územného plánu. A tak parkovanie na Štrbskom
Plese zostáva naďalej nedoriešené.
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Informácie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe
Dňa 18. mája 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, na ktorom
sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:

cie v Štrbe o jeho uvoľnenie z tejto funkcie a
vyhlásenie výberového konania na náčelníka
obecnej polície.

Opatrenia súvisiace s pandémiou
COVID-19
Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o opatreniach prijatých obcou
Štrba z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19 a tiež správu o ekonomických
(úsporných) opatreniach prijatých obcou Štrba
z dôvodu riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce.

Predaje, zámeny a prenájmy pozemkov
Poslanci schválili:
1./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového
domu, súp. č. 169 v Štrbe na Školskej ulici z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku,
2./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového
domu, súp. č. 170 v Štrbe na Školskej ulici z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlast-

Zmena rozpočtu obce
z dôvodu COVID-19
Poslanci schválili návrh na
zmenu rozpočtu obce pre rok
2020 z dôvodu nepriaznivého
finančného dopadu spôsobeného pandémiou COVID-19.
Príjmy a výdavky obce boli
celkovo znížené zatiaľ o sumu
127 tis. EUR. Úsporné opatrenia sa týkajú všetkých oblastí
života obce. V prípade zväčšovania ekonomických dopadov Dočasné pracovisko prvého kontaktu na obecnom úrade z dôvodu
obec bude musieť pristúpiť k opatrení COVID-19.
ďalším úsporným opatreniam
a k prehodnoteniu svojich ďalších výdavkov.
Návrh na zmeny a doplnky č.2
územného plán obce
Poslanci vzali na vedomie informáciu o
postupe prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba“. V rámci
tohto bodu vzhľadom na medializáciu tohto
návrhu prebehla aj diskusia o predloženom
návrhu – o konkrétnych zmenách a doplnkoch
územného plánu obce. Starosta a poslanci sa
zhodli na prerokovaní navrhovaných zmien
na verejnom zhromaždení s obyvateľmi obce
akonáhle to umožnia opatrenia týkajúce sa
COVID-19.
Plán stavebných aktivít obce
pre rok 2020
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie
plnenia Plánu stavebných aktivít obce za rok
2019 a schválili Plán stavebných a iných investičných aktivít obce pre rok 2020.
Výberové konanie na náčelníka
obecnej polície
Poslanci vzali na vedomie žiadosť Pavla
Srebalu, súčasného náčelníka Obecnej polí-

domu, súp. č. 599 v Štrbe na ulici 1. mája z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku,
6./ zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba a
Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Štrba z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadanie dlhodobo užívaného cirkevného pozemku pod potokom, chodníkom a verejnou zeleňou a na druhej
strany dlhodobo užívaného obecného pozemku
farnosťou (areál fary),
7./ zámenu pozemkov z dôvodu vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva
k užívaným pozemkom medzi Obcou Štrba a
Mgr. Katarínou Halagovcovu a Františkom
Repkom pri reštaurácii Furkotka na Štrbskom
Plese (pozemok pod cestou za pozemok pod
terasou),
8./ predaj časti pozemku pre žiadateľa Jána
Gromana, trvale bytom Malý Slavkov pre účely
zriadenia parkovacích miest nevyhnutných pre
prevádzku Penziónu v Tatranskej Štrbe,
9./ dočasný prenájom pozemku na ul. ČSLA
v Štrbe pre žiadateľku Gabrielu Nálepkovú,
Štepánkovická 24, Štrba pre účely pestovania
kvetov za podmienky, že zabezpečí (zachová)
prejazd cez pozemok pre vlastníčku susednej
nehnuteľnosti (pre p. Annu Gemzovú),
10./ prenájom pozemku pre obec Štrba, na

Od apríla toho roka prebieha výstavba novej materskej školy pri základnej škole. Výstavba bude
trvať do leta budúceho roka a od septembra 2021 by škôlkári mali navštevovať už priestory
tejto novej škôlky. Budú v nej 3 oddelenia (3 triedy so spálňou a herňou), takže ju bude môcť
navštevovať až okolo 65 detí.

níctva k dlhodobo užívanému pozemku,
3./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového
domu, súp. č. 173 v Štrbe na Školskej ulici z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku,
4./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového
domu, súp. č. 598 v Štrbe na ulici 1. mája z
dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku,
5./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového

ktorom je postavená Štrbská drevenica, od
vlastníka pozemku Ľubomíra Gejdoša, ul. SNP
322, Štrba,
11./ poslanci súhlasili s pokračovaním prenájmu nebytových priestorov o podlahovej ploche
180 m2 (bývalý objekt COOP Jednota s názvom
„Nezábudka“ na ul. SNP) pre nájomcu Frosstrade, s.r.o. Svit pre účely pokračovania prevádzky
výroby ponožiek (ide o tie isté priestory pre
toho istého doterajšieho nájomcu).
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Petícia proti premiestneniu
stojiska kontajnerov
Poslanci vzali na vedomie petíciu obyvateľov bytového domu
Pálenica 2 na Pullmanovej ulici v
Tatranskej Štrbe, ktorá sa týkala
nesúhlasu s presunom kontajneroviska do blízkosti ich bytového
domu.

Vodozádržné opatrenia
obce Štrba
Poslanci schválili predloženie
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ pod názvom „Vodozádržné opatrenia
obce Štrba“. Projekt sa týka realizácie opatrení za účelom zadržiavania a následného využitia povrchovej (dažďovej) vody
na sídlisku v Tatranskej Štrbe.
Realizácia investičných proNový náter tribúny na športovom štadióne.
jektov
Poslanci vzali na vedomie informáciu o reali- terskej školy v Štrbe a výstavba nového zdravotzovaných investičných projektoch obce - najmä ného strediska v Štrbe (CIZS).
projektov s podporou EÚ – výstavba novej Ma-

Správy hlavného kontrolóra
Poslanci vzali na vedomie
Správy hlavného kontrolóra obce
z vykonaných kontrol.
JUDr. Štefan Bieľak

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2020
p.č. Názov akcie
1 Zdravotné stredisko - novostavba CIZS
2
3
4
5
6

Zdroj financovania
IROP (EÚ) cez MZSR + dofin. obce cez úver
OP Ľudské zdroje - MV SR + spolufin. rozpočet
Výstavba novej Materskej školy v Štrbe
obce - úver
Regenerácia vnútrobloku - sídlisko Tatranská IROP-MPaRV SR + spoluf. rozpočet obec Štrba
vlastné zdroje
Verejné WC pri jazere Štrbské Pleso
dotácia z PSK + rozpočet obce
Futbalový štadión - modernizácia interiéru dotácia z SFZ + rozpočet obce
Rozšírenie kamerového systému v obci
dotácia z MV SR + spoluf. rozpočet obce

7 Modernizácia interiéru obecného úradu
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

vlastné zdroje + žiadosť o dotáciu z Min. fin.

Poznámka
termín dokončenia podľa zmluvy - apríl 2021
začiatok realizácie apríl 2020 - termín dokončenia podľa zmluvy - august
2021
začatie realizácie v roku 2020
realizácia 2 samostatných WC okolo jazera - v roku 2020
výmena elektroinštalácie, úprava šatní, soc. zariadení, príp. výmena okien
pripravuje sa podanie žiadosti - realizácia v prípade získania štátnej dotácie
nedokončené práce z roku 2019 - dokončenie schodiska, chodby a zasadačky a rekonštrukcia WC na prízemí
príprava PD, vydanie stavebného povolenia a výber zhotoviteľa - začiatok
realizácie stav. prác

Modernizácia športového areálu na Štrbskom
dotácia z Úradu vlády SR
Plese
IROP (EÚ) cez MPaRV + spolufin. rozpočet
v roku 2019 schválenie projektu - realizácia v roku 2020
Vybavenie odborných učební ZŠ Štrba
obce - vlastné zdroje
pripraviť PD + stavebné povolenie + v prípade zabezpečenia financií realizáVýstavba nového chodníka pre peších na
zatiaľ bez finančného krytia
ul. ČSĽA
cia v 2020
PD je spracovaná - realizácia závisí od rekonštrukcie NN-siete (zrušenie
Výstavby nového verejného osvetlenia na ul.
zatiaľ bez finančného krytia
vzdušného vedenia) zo strany VSD a.s.
ČSĽA a časti Hlavnej ul.
Výstavba cyklochodníkov (cyklotrás) v
z dotácie PSK (v prípade úspešnosti projektu) a príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby okolí Štrby
spoluf. z rozpočtu obce (30%)
realizácia len v prípade získania dotácie z PSK
Príprava IBV Krôn - príprava pozemkov pre
zatiaľ bez finančného krytia
príprava projekt. štúdia, GP, majetkoprávneho vysporiadania a pod.
výstavbu rodinných domov
Delená kanalizácia a verejný vodovod investor - PVS a.s.
začiatok výstavby verejného vodovodu (bez kanalizácie) v máji 2020
Liptovská ulica
výmena pôvodných vodovodných prípojok k rodinným domom - pred rekonVýmeny vodovodných prípojok k rodinným
zo zdrojov PVS a.s. PP a čiastočne aj obce
domom na ul. ČSĽA
štrukciue NN siete a pred výstavbou chodníka
Podané projekty čakajúce na hodnotenie
Nájomné byty T. Štrbe - prestavba časti
financ. cez ŠFRB a Min. dopravy a výstavby a
projekt v štádiu hodnotenia
obecného úradu
spolufin. obec
Vodozádržné opatrenia obce Štrba
z EÚ a ŠR a spoluf. Obec
projekt v štádiu hodnotenia
Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského
dotácia z envirofondu + rozp. obce
projekt v štádiu hodnotenia
domu (Martek)
Výstavba chodníkov v Štrbe - projekt MRK cez EÚ a ŠR + spoluf. Obec
projekt v štádiu hodnotenia
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ
cez EÚ a ŠR + spoluf. Obec (cez MAS)
projekt v štádiu hodnotenia
Výstavba 4 nových prístreškov na autobusocez EÚ a ŠR + spoluf. Obec (cez MAS)
projekt v štádiu prípravy
vých zástavkách (2x v Štrbe a 2x v TŠ)
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Venujme väčšiu pozornosť odpadom
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na mnohé zistenia o hrubom porušovaní pravidiel triedenia odpadov, sme sa opäť rozhodli apelovať na vás, aj teraz v čase koronavírusu.
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť prácu tých, ktorí
zabezpečujú, aby základné služby ďalej
fungovali. Práve teraz je potrebné byť k
pracovníkom, ktorí pracujú v odpadovom
hospodárstve ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže pracujú s odpadom a ani oni
nie sú imúnni voči nákaze. Prosíme vás,
neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko ich prípadnej
nákazy.
Buďte ohľaduplní nielen k pracovníkom,
ktorí zabezpečujú odvoz odpadu, ale aj k
zberovým spoločnostiam, ktoré musia separovaný odpad dotriediť na linkách.
Do plastov nevhadzujte jednorazové rukavice! Všetky použité hygienické potreby
vhadzujte do komunálneho odpadu v igelitovom vrecku!
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach,
kráti upratovaním a nie vždy správne triedi
odpad.
V našej obci dochádza často v dôsledku nestláčania obalov (najmä z papiera,
plastov a pod.) k extrémne rýchlemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na
triedený zber.
V tejto dobe pribúdajú aj nelegálne
skládky v prírode v našom katastri, čo je
veľmi smutné.
Máme v obci zavedený nielen triedený
zber, ale aj denne (okrem nedele) otvorený zberný dvor, kde môžete bezplatne
doniesť: pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, plechovky, železo, veľké
kusy plastov, papiera, konáre, pokosenú
trávu. A aj napriek tomu sú medzi nami
takí, ktorí tento odpad radšej odvezú do
prírody. Podarilo sa nám vďaka ochotným
milovníkom prírody prichytiť a dať pokutu
tým nezodpovedným, ktorí znečisťujú prírodu.
Apelujeme na občanov, aby nahlasovali
tých, ktorí ju znečisťujú!
Máme medzi sebou aj zodpovedných,
ktorí na prechádzku s deťmi zoberú vrecia
a pozbierajú odpad z prírody a upozorňujú nás na vytvorené nelegálne skládky v
obci. Za to im patrí veľká vďaka.
Nelegálne skládky musí obec na svoje
náklady odstrániť, čo počas roka nie je
nízka suma.

• kamene, zemina, stavebný materiál,
• tekutý nebezpečný odpad,
• papier, plasty, sklo, kovové obaly,
• zvierací trus.
Opätovne vám uvádzame údaje o zberoch
jednotlivých druhov odpadov:
Drobný stavebný odpad
Termín zberu: 4. 4. 2020 – 1. 11. 2020
Čas: •každú sobotu od 8,00 – 14,00 hod.
•pondelok – piatok od 7,00 – 9,00 hod.
Miesto: Hospodársky dvor v Štrbe
Poplatok: •fúrik drobného stavebného
odpadu – 3,-- EUR
•vozík za osobné auto DSO – 10,-- EUR
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné
odpady.
V okolí obce nachádzame aj takéto skládky odpadu.

Do pozornosti dávame aj portál
www.triedenieodpadu.sk, na ktorom nájdete základné informácie o triedených zložkách odpadov.
Do zmesového komunálneho odpadu
nepatrí:
• horúci popol, ktorý spôsobuje poškodenie nádob,
• nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy
nábytku a iné),

Stojisko na triedený odpad – ulica J. Kráľa.

Bioodpad – tráva
Termín zberu: 28. 3. – 1. 11. 2020
Čas: •každú sobotu od 8,00 – 14,00 hod.
•pondelok – piatok od 7,00 – 9,00 hod.
Miesto: Hospodársky dvor v Štrbe, ulica
Lesná v Tatranskej Štrbe
Nebezpečný odpad
Termín zberu: celoročne počas otváracích
hodín HD
Čas: informácia v miestnych médiách
Miesto: Hospodársky dvor v Štrbe
Ing. Štefánia Srebalová
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Detské ihrisko opäť otvorené
V rámci uvoľňovacích opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 boli v našej obci opäť otvirené detské ihriska.
Preto je každý návštevník povinný striktne dodržať tieto nasledovné opatrenia:
• povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálne
platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
• obmedziť počet súčasne sa hrajúcich
detí (odporučenie pre rodičov zabezpečiť
odstup detí v okruhu 2 metrov),
• povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
• povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok
na dezinfekciu rúk.
Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením
priestor uprace, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv.

výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe
Z dôvodu ukončenia funkcie doterajšieho náčelníka Obecnej polície v Štrbe na jeho vlastnú žiadosť, obec Štrba v zastúpení
starostom obce Michalom Sýkorom, vyhlasuje na túto uvoľnenú funkciu nasledovné výberové konanie:
Kvalifikačné predpoklady:
· minimálne úplné stredné vzdelanie
· odborná spôsobilosť podľa § 25 zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
· minimálne 5 rokov prax v obecnej alebo
štátnej polícii
Ďalšie osobné a odborné predpoklady:
· znalosť zákona o obecnej polícii, zákona o
obecnom zriadení a ďalšej príslušnej
legislatívy
· fyzická a duševná spôsobilosť na výkon
uvedenej funkcie
· komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti
· znalosť práce s počítačom
· bezúhonnosť
· vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady k prihláške:
· prihláška do výberového konania
· profesijný štruktúrovaný životopis

· výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov
· úradne overený doklad o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
· osvedčenie o odbornej spôsobilosti
príslušníka obecnej polície podľa § 25
zákona SNR č. 564/1991 Zb. (úradne overené)
· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na výkon funkcie (nie staršie ako 3 mesiace)
· písomný súhlas so spracovávaním
osobných údajov za účelom výberového		
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
Ďalšie informácie:
· Rozsah pracovného úväzku: 1,0 (plný úväzok)
· Predpokladaný termín nástupu do práce:
1. 7. 2020
· Platové ohodnotenie: podľa zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme
· Na ústny pohovor budú pozvaní len
záujemcovia, ktorí splnia vyššie uvedené
predpoklady a predložia požadované doklady.
Miesto a termín podania prihlášok:
Prihlášku do výberového konania s prílohami
v zalepenej obálke je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Štrba, Hlavná 67, 059 38 Štrba
v termíne do 15. 6. 2020 do 12.00 hod. do podateľne obecného úradu s označením „Neotvárať
- Výberové konanie na náčelníka Obecnej polície v Štrbe“ (rozhodujúci je dátum uvedený na
poštovej pečiatke).
Bližšie informácie poskytne: Jana Pitoňáková,
personálne oddelenie, tel.: 052/7878820,
e–mail: obec@strba.sk
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Poľnohospodárske družstvo Štrba a jeho nový začiatok ďalšieho obdobia
Ako každoročne, tak aj 27. marca 2020 sa mali stretnúť členovia Poľnohospodárskeho družstva Štrba, aby spoločne zhodnotili dosiahnuté
výsledky v minulom roku a vytýčili si ciele pre ďalšie obdobie.
Súčasťou výročnej členskej schôdze
mala byť i voľba členov na post predsedu,
podpredsedu a predsedu kontrolnej komisie
PD a členov predstavenstva a kontrolnej
komisie. Žiaľ, začínajúca epidémia koronavírusu a všetky nastolené bezpečnostné opatrenia konaniu VČS zabránili a bolo
potrebné z dôvodu potreby schválenia účtovnej závierky a uskutočnenia volieb pre
ďalšie 4-ročné funkčné obdobie prijať také
stanoviská, ktoré by boli v súlade so zákonmi a právnymi predpismi a zároveň spĺňali
hygienicko-epidemiologické nariadenia Vlády SR a hlavného hygienika na predchádzanie šíreniu epidémie.
Po konštruktívnych rozhovoroch, zisťovaní a prejednaní dostupných možností
aj po právnej stránke, vedenie PD Štrba
sa rozhodlo využiť formu korešpondenčného hlasovania podľa ust. § 5 zákona
č. 62/2020 Z.z. (Lex Corona). Po skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov
boli obálky zasielané i osobne doručované
všetkým 367 súčasným členom PD Štrba
a toto korešpondenčné hlasovanie o návrhu na uznesenie č. 1/2020 a voľby do
orgánov PD Štrba boli stanovené v termínoch 29. a 30. 4. 2020.

Pri preberaní funkcií.

V posledný deň „predsedovania“ prišli Ing. J. Šerfelovi zaspievať chlapci z bývalého FS Horec,
ktorí mu odovzdali symbolické kľúče na zamknutie družstva.

Predseda volebnej komisie Ing. Milan v neposlednom rade k spokojnosti svojich
Kunaj s členmi Ing. Zdenkou Kováčovou, verných členov a pracujúcich zamestnanValériou Hybenovou a Jozefom Hyriakom cov.
Dovoľujeme si vás aj touto cestou inv úzkej spolupráci s mandátovou komisiou
konštatovali počas
oboch dní bezproblémový, disciplinovaný a úspešný
priebeh
volieb,
čomu nasvedčuje
i veľká účasť na
hlasovaní našimi
členmi a predstavuje až 85 %, teda
zúčastnilo sa ho
312 z 367 členov.
Aj touto cestou
by sa Predstavenstvo PD Štrba na Priestory novej modernej dojárne.
čele s predsedom
Ing. Jánom Šerfelom a podpredsedom formovať o výsledkoch korešpondenčĽubomírom Pavelom chcelo úprimne ného hlasovania podľa ust. § 5 zákona
poďakovať všetkým členom za to, že č. 62/2020 Z.z.
S návrhom na uznesenie č. 1/2020
sa hlasovania zúčastnili, dali si tú námahu prísť a vyjadriť sa k družstevným prostredníctvom odovzdania hlasovacej názáležitostiam, že majú záujem o to, kto vratky súhlasilo 308 členov a rovnaký poa ako nakladá s majetkom členov a že čet, t. j. 308 kusov bolo platných hlasovatak ozaj historickou účasťou dali naja- cích lístkov na voľbu do orgánov PD Štrba.
vo, že má zmysel hospodáriť, hospodá- Celková účasť bola 85,01 % a prepočítaním
riť ekologicky k spokojnosti vlastníkov na platné odovzdané hlasovacie návratky a
obhospodarovanej pôdy či majiteľov lístky to bola účasť 83,92 %.
Ing. Petra Sokolová
družstevných podielnických listov a
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VÝSLEDKY VOLIEB
členov PD Štrba na post predsedu, podpredsedu a predsedu kontrolnej komisie a členov predstavenstva a kontrolnej komisie
konaných v dňoch 29. – 30. apríla 2020
Novozvolené predstavenstvo nezaháľalo a už 14. mája 2020 sa za prítomnosti
predsedníčky kontrolnej komisie Gabriely
Starigazdovej stretlo na prvom spoločnom
zasadnutí, aby tak promptne nadviazali na
riešenie dôležitých vecí pre plynulý chod
všetkých výrobných úsekov PD Štrba a
na potrebu splnenia a dodržania všetkých
zákonných lehôt. Nakoľko sa v tomto roku
nemohla už spomínaná výročná členská
schôdza uskutočniť tradične v Kultúrnom
dome v Štrbe, prijmite, prosím, slová vďaky
od Ing. Jána Šerfela:

Vážené členky, vážení členovia,
majitelia pôdy,
čas plynie a po 24 rokoch prišiel čas ukončiť moje pôsobenie vo funkcii predsedu nášho
družstva. Moju rozlúčkovú výročnú členskú
schôdzu som si predstavoval inak, no osud to
zariadil po svojom, a tak mi dovoľte venovať
vám aspoň pár viet.
Spolu s mojimi spolupracovníkmi sme prežili obdobie, ktoré pre poľnohospodárov bolo
po rokoch centrálneho plánovania a slušného finančného zabezpečenia, veľmi náročné.
Zmenené podmienky si vyžiadali úplnú zmenu pohľadu na zaužívané postupy a zavádzanie dovtedy nepoužívaných, ba priam protichodných noriem.
Zažili sme nedostatok financií na bežný
chod podnikov, čo spôsobilo rozpad dovtedy
prosperujúcich družstiev. Aj naše družstvo
sa muselo prispôsobiť situácii a ak sme chceli
prežiť, bolo nutné zbaviť sa niektorých stratových činností a predať nepoužívaný prebytočný majetok. Aj vďaka týmto opatreniam
družstvo nemuselo brať úver a padnúť do
úverového kolotoča, ktorý pochoval mnoho
družstiev. Bolo to ťažké obdobie, no družstvo
si plnilo svoje záväzky a čo je hlavné, pracovníci dostávali svoje výplaty vždy načas a v plnej výške.
Prežili sme prechod podpôr poskytovaných
na hospodárenie od Slovenskej republiky k
EÚ. Hoci sú tieto podpory najnižšie v rámci
EÚ, predsa len majú svoje zásady a pri splnení všetkých podmienok a pri hospodárskom
využívaní na účely, pre ktoré sú poskytované,
mali by postačovať pre slušné hospodárenie.

I. kandidát na voľbu predsedu PD
MVDr. Pavol Knapík
– zvolený = 6 131 hlasov (90,48 %)
II. kandidát na voľbu podpredsedu PD
Ľubomír Pavela 		
– zvolený = 5 886 hlasov (86,87 %)
III. kandidát na voľbu predsedu kontrolnej komisie
Gabriela Starigazdová
– zvolená = 6 194 hlasov (91,41 %)
IV. kandidáti na voľbu členov predstavenstva:
1. Ing. Petra Sokolová
– zvolená = 6 079 hlasov (89,71 %)
2. Ing. Ján Šerfel
– zvolený = 5 699 hlasov (84,11 %)
3. Branislav Ilavský
– zvolený = 5 612 hlasov (82,82 %)
4. Ing. Ján Kaprál
– zvolený = 5 290 hlasov (78,07 %)
5. Ing. Dagmar Vincová – zvolená = 4 589 hlasov (67,72 %)
6. Ľubomír Popardovský – zvolený = 4 264 hlasov (62,93 %)
7. Dušan Dusík 		
– zvolený = 3 135 hlasov (46,27 %)
8. Dalibor Malenký
– nezvolený = 3 046 hlasov (44,95 %)		
9. Ján Kičák		
– nezvolený = 2 833 hlasov (41,81 %)		
V. kandidáti na voľbu členov kontrolnej komisie:
1. Ľudmila Gavalierová – zvolená = 5 627 hlasov (83,04 %)
2. Ján Erdziak
– zvolený = 5 463 hlasov (80,62 %)
3. Anna Michalková
– zvolená = 5 083 hlasov (75,01 %)
4. Mária Vojčeková
– zvolená = 4 933 hlasov (72,80 %)
5. Ján Kubis 		
– nezvolený = 2 412 hlasov (35,60 %)
Zažili sme obdobie, keď sa o družstvá začali zaujímať investori a aj keď je u nás verejne
známy len jeden pokus o ovládnutie družstva,
pravdou je, že tých pokusov bolo niekoľko.
Opatreniami, ktoré sme urobili v našich stanovách a ktoré akceptoval aj súd, sa nám podarilo udržať si družstvo v rukách doterajších
vlastníkov. A tak, ako sme sľúbili, členovia a
vlastníci DPL vydaných družstvom dostávajú
podľa možností PD a výsledkov hospodárenia
dividendy.
Nie všetko sa nám podarilo zrealizovať, zväčša však z objektívnych príčin, no dnes je družstvo prebudované na voľné ustajnenie s výbehom pre spôsob ekologického hospodárenia,
ktoré realizujeme už desať rokov.
Družstvo má novú modernú techniku, venuje sa aj tvorbe a ochrane životného prostredia,
sezónne sa snaží udržiavať čistotu používaných
ciest zametaním a v spolupráci s Obcou Štrba
aj úpravou okolia poľných ciest. Rozhodujúce
je však to, že družstvo si plní v termíne všetky
svoje záväzky a nemá žiaden úver.
Za všetkým treba vidieť človeka. Preto chcem
aj touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom družstva vo všetkých profesiách a pozíciách.

Chcem poďakovať mojim najbližším
spolupracovníkom, dvom podpredsedom,
dvom sekretárkam, vedúcim úsekov aj ostatným technicko-hospodárskym pracovníkom. Ďakujem všetkým členom predstavenstva a kontrolnej komisie počas môjho
pôsobenia za spoluprácu a pochopenie.
Peknú a korektnú spoluprácu sme mali aj
s Obecným úradom v Štrbe a hlavne s pánom starostom, ako aj s PS Urbár Štrba a
jeho predsedami.
V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým členkám a členom družstva
za podporu a pochopenie, ako aj všetkým
majiteľom pôdy, ktorí verili a veria vedeniu
družstva a dávajú svoju pôdu do nájmu PD
Štrba.
Som vnútorne presvedčený, že naše družstvo pod vedením MVDr. Knapíka bude pokračovať v nastavenom smere a udrží dobré
meno družstva, ktoré má pri všetkých našich obchodných partneroch. Novému vedeniu držím palce.
S úctou a úprimnou vďakou
Ing. Ján Šerfel
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Vážené členky
a vážení členovia družstva,
dovoľte mi aj takouto formou poďakovať vám v mene už nového predstavenstva družstva za úspešný priebeh
volieb, ale aj schválenie uznesenia,
ktorým sme zhodnotili a účtovne
uzavreli uplynulý hospodársky rok.
Za seba vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru pri zvolení za predsedu družstva. 6 131 platných hlasov je
pre mňa záväzok a budem sa snažiť v
spolupráci s hospodárskym vedením
a predstavenstvom družstva vašu dôveru nesklamať. Pre tých, ktorí ma
ešte nepoznáte, ponúkam môj aktuálny profesný, ako aj osobný životopis.
Volám sa Pavol Knapík a mám
39 rokov. Bývam v Poprade, som ženatý a mám štyri deti. Od roku 2013
pracujem v Poľnohospodárskom
družstve v Štrbe ako agronóm, resp.
vedúci úseku rastlinnej výroby. Narodil som sa v Levoči, kde som navštevoval základnú školu, neskôr gymnázium. Ako absolvent šesťročného
vysokoškolského štúdia na Univerzite

veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
som v roku
2004 získal
titul doktor
veterinárnej
medicíny. Už
počas štúdia
na univerzite som sa špecializoval
na výživu hovädzieho dobytka a následnú produkciu mlieka a mäsa. Po
ukončení štúdia som nastúpil ako obchodný poradca do firmy Schaumann
Slovensko, ktorá sa zaoberá predajom
krmív a poradenstvom v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Náplňou
mojej práce počas ôsmich rokov bolo
navštevovať poľnohospodárske družstvá a farmy v rámci stredného a
východného Slovenska za účelom poradenstva a predaja krmív a aj vďaka tomu som mal možnosť urobiť si
obraz o slovenskom poľnohospodárstve v týchto lokalitách. V roku 2013
som reflektoval na ponuku bývalého
ekonóma PD Štrba využiť svoje teoretické vedomosti a získať viac praktic-

kých skúseností prácou v prvovýrobe
ako agronóm na tunajšom družstve.
V roku 2016 som sa po splnení všetkých podmienok stal členom družstva
a následne predsedom kontrolnej komisie.
Po úspešných voľbách na konci apríla 2020 mi môj predchodca
Ing. Ján Šerfel pomyselne, ale aj reálne odovzdal kľúče a celú agendu
družstva. Chcem sa mu aj touto cestou poďakovať, že družstvo odovzdal
vo výbornej finančnej kondícii, s fungujúcim kolektívom zamestnancov a
so správnym nasmerovaním fungovania do budúcna. Chcem zachovať naše
družstvo minimálne v stave a forme,
ako je teraz, pokračovať v ekologickom spôsobe hospodárenia a v starostlivosti o zverenú prenajatú pôdu,
zachovať živočíšnu výrobu, uspokojovať potreby členov a zveľaďovať
družstvo, ako aj zverený štrbský chotár k spokojnosti nielen všetkých členov družstva, ale i všetkých občanov
obce Štrba.
MVDr. Pavol Knapík,
predseda PD

Naše knižné publikácie zožali úspech
Obec Štrba v minulom roku vydala viaceré
zaujímavé publikácie, ktoré sme vám už v našich novinách postupne predstavili.
S knihou Štrba – život ľudí v minulosti od
autorky Ivety Zuskinovej sme sa v roku 2020
zapojili aj do 13. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Liptova 2019.
Súťaž už tradične vypisuje Liptovská knižnica Gašpara Féjerpataky Belopotockého v
Liptovskom Mikuláši. Kvôli COVID-19 bolo hlasovanie posunuté až do 30. 4. 2020, výsledky
boli vyhlásené začiatkom mája.
Publikácia Štrba – život ľudí v minulosti získala v kategórii odbornej literatúry
1. miesto.
O víťazstve rozhodla čitateľská verejnosť.
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
hlasovania.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch
miestach súťaže v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja, bude zostavená putovná
výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v
každej regionálnej knižnici v kraji.
Druhú publikáciu Štrbské Pleso v premenách času od zostavovateľov Peter Chudý,
Michal Sýkora a Vladimír Labuda sme v januári

2020 prihlásili do súťaže o „Najkrajšiu knihu a
propagačný materiál v roku 2019” v kategórii
A5 – Knihy o obciach (obrazovo-textové).
V 13. ročníku tejto súťaže, ktorú vyhlasuje
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov, odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných

odborníkov, udelila našej knihe 1. miesto.
Premiérová výstava víťazných kníh a publikácií bude v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, ktorá je zároveň spoluorganizátorom súťaže.
Blahoželáme!
Ing. Anna Hurajtová
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Pripomíname si koniec 2. svetovej vojny
8. mája 2020 uplynulo 75 rokov od ukončenia najrozsiahlejšieho a najničivejšieho vojenského konfliktu medzi národmi. Neopísateľné utrpenie,
hlad, bieda, dennodenný strach o život, smrť nielen na fronte, ale aj medzi civilnými obyvateľmi – vojna, ktorá v histórii nemá obdoby.

Členovia ZO SZPB pri pamätníku (účastníci pred fotením si zložili povinné rúška).

Pri pamätníku sú položené krásne kvetinové vence.

Počas šiestich rokov trvania zomreli
desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé
mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody
na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.
Koniec vojny v Európe nastal 8. mája
1945 kapituláciou Nemecka, vo svete
2. septembra 1945 podpísaním japonskej
kapitulácie. Druhá svetová vojna trvala
2 194 dní. Vojny sa zúčastnilo 61 štátov. Vojenské operácie zasiahli územie
40 štátov. V armádach bojujúcich krajín
slúžilo dovedna 110 miliónov ľudí. Celkové
obete sa odhadujú v rozmedzí od 50 do
62 miliónov, čo boli 2,5 % vtedajšej svetovej
populácie. 37 miliónov z nich boli civilisti.
Druhá svetová vojna zanechala citeľné
straty na životoch aj v Československu.
Podľa údajov z Vojenského historického
ústavu predstavovali celkové straty na
životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho v koncentračných táboroch zahynulo približne 235 000 osôb,
pri stanných právach bolo bez súdov popravených 10 000 osôb. Počet padlých
príslušníkov vojenských a partizánskych
jednotiek predstavuje asi 12 000 osôb.
Pri leteckých náletoch zahynulo 7 000
osôb. Počas vojny bolo umučených a zavraždených asi 15 000 detí, vypálených
90 obcí a bezprostredne po skončení
vojny zahynulo na následky prežitého utrpenia asi 95 000 osôb. Materiálne škody
boli nevyčísliteľné (zdroj:wikipédia).
Aby sme my dnes mohli žiť v slobode,
osloboditelia položili vlastný život. Je samozrejmé, že v našej pamäti musí navždy
zostať spomienka na osloboditeľov, na ich
hrdinstvo a odvahu. Opatrujme v našich
srdciach úctu ku všetkým bojovníkom proti nacizmu a fašizmu a nezabúdajme na
hrôzy vojny, pretože iba tak existuje nádej,
že sa podobné udalosti nezopakujú.
8. mája 2020 pri príležitosti 75. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny sa poklonili a
položili vence padlým pri pamätníku Smútiaca mať členovia štrbskej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Ľubomíra Otčenášová

75. výročie od ukončenia 2. svetovej vojny si pripomenuli aj členovia Miestneho odboru Matice
slovenskej v Štrbe, ktorí položili vence v podvečer 9. 5. 2020.
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ZABUDNUTÝ PRÍNOS HELENY MÓRY K VYBUDOVANIU NOVÉHO ŠTRBSKÉHO PLESA
Za zakladateľa osady Nové Štrbské Pleso v roku 1905 sa vo všeobecnosti pokladá Karol Móry, staviteľ a architekt pôvodom z Banskej Bystrice,
ktorý vyštudoval v Budapešti. Trochu v úzadí pri zrode tejto osady je však prínos jeho manželky Márie Heleny Fizaine, ktorá bola nielen jeho
inšpirátorkou na využitie tohto krásneho miesta na klimatické kúpele, ale bola zároveň „hnacím motorom“ celého tohto projektu. Helena Móry sa
počas života na Novom Štrbskom Plese s obľubou aktívne venovala letnej turistike a v zime aj lyžovaniu a stala sa tak prvou ženou, ktorá sa ako
trvalá obyvateľka osady tejto novej zimnej pohybovej aktivite venovala. Práve v tomto roku si pripomíname okrúhle, sté výročie jej úmrtia v roku
1920 na milovanom Novom Štrbskom Plese.
Už v roku 1897 kúpil Karol Móry od členov štrbjazero, dlhé 243 m, široké 182 m, dosahujúce však
ského urbárskeho spoločenstva 43 hektárov /vtev niektorých miestach hĺbku až do 10 m, s celkovou
dajších 75 katastrálnych jutár/ lesných pozemkov
plochou 2,1 ha. Tak vzniklo Nové Štrbské pleso. Móry
juhovýchodne od Štrbského Plesa aj s morénovým
ho potom zarybnil pstruhmi a vybavil aj člnmi.
plieskom, ktoré sa nazývalo Štrbské mozgrovisko.
Týmito technickými úpravami sa síce Karolovi Mórymu podarilo podstatne pribrzdiť proces rašelinenia
Ako staviteľ s architektonickým a estetickým cítením si uvedomoval výhodnú polohu tohto pozemku
v jazere, avšak úplne ho nezastavil. Rašelina, zaliata
i možnosti jeho budúceho využitia ako miesta novodou, sa čoskoro začala od dna odtŕhať a stúpať ku
vej rekreačnej osady. Bol rozhodnutý založiť osadu,
hladine. Plávajúce ostrovčeky rašeliny sa odstraňujú
schopnú konkurovať Štrbskému Plesu. Južnú časť
dodnes. Kedysi ich záťažou kameňov ponárali pod
osady s kopcom Klát dobre vidieť z cesty cez Výhladinu, splavovali ku výtoku, rozstreľovali dokonca
chodnú, Važec a Štrbu do Popradu. Z vrcholu Klátu
výbušninami, alebo vyťahovali na breh. Podľa odborníkov však pod hladinou zostáva ešte aj teraz takmer
je zase nádherný výhľad na všetky strany – na južné
90% rašelinného materiálu.
úpätie Vysokých Tatier a širokú Popradskú kotlinu, na
Helena Móry na lyžiach.
V decembri 1904 bola pod strechou už aj novosever zase na úchvatné skalné končiare od Kriváňa
cez Solisko, Štrbský štít, Patriu a Ostrvu s Rysmi v nasmeroval potok z Mlynickej doli- stavba hotela na jeho južnom brehu a pripravené boli
pozadí, cez Vysokú, Tupú a Končistú až po južnú časť ny a voda zaplavila močaristý terén, aj chodníky na prechádzky pre návštevníkov v dĺžke
Gerlachovského štítu.
čím vytvoril umelé, relatívne plytké 4 km. Celá lokalita dostala názov Nové Štrbské Pleso
a dobudovaný Hotel Móry /Móry szálKarol Móry si vychovávateľku
loda/ privítal prvých návštevníkov v
nemecko-belgického pôvodu Máriu
letnej sezóne 1905.
Helenu Fizaine zobral za manželku
Hotel Móry s kapacitou 45 izieb,
25. júna 1903 v Budapešti. Od svojho manžela bola Helena o tridsať
reštauráciou, verandou, terasami a
rokov mladšia a ako ukázali ďalšie
halou mal obdĺžnikový pôdorys a členitejšiu historizujúcu architektúru so
roky, bola asi jedinou móryovskou
secesnými prvkami. Vyššia stredná
manželkou, ktorá chcela z vlastného
časť hotela mala štyri podlažia, na
presvedčenia žiť v ťažkých a nehostinných tatranských podmienkach.
ľavej a pravej strane boli tri podlažia.
Pochádzala z Ethe, ktoré sa nachádza
Podkrovie bolo obytné a izby mali pôvabné vikiere. Izby v centrálnej časti
v pomerne rovinatej časti Belgicka a
hotela mali z obidvoch strán drevené
možno práve preto si kontrast pohoria
balkóny a strechu po celom obvode
Vysoké Tatry so svojou domovinou
podopieralo i zdobilo drevené hrazdezamilovala na zvyšok života.
nie. Na treťom poschodí, priečne cez
Prvým krokom k vybudovaniu
balkón, bol nápis „Hotel Móry Szálló“.
novej osady bolo v roku 1904 vybudovanie umelého jazera, ktoré
V tom čase bol okolo hotela mladý,
vytvorili z bývalého zabahneného
prevažne ihličnatý les, ktorý nebránil
plieska. Pôvodné mozgrovisko bolo
hosťom v krásnych panoramatických
pozostatkom ústupu Mlynického
výhľadoch na všetky strany. Prírodná
ľadovca, ktorý po sebe zanechal
terasa na južnej strane hotela sa v
neveľkú morénu, do ktorej prenikali
teplom slnečnom počasí využívala na
podzemné vody vytekajúce zo Štrboddych, opaľovanie i na posedenie pri
ského plesa, ktoré bolo vzdialené len
stolíkoch s občerstvením.
päťsto metrov. Toto neveľké jazierko,
Na rozdiel od luxusných pomerov
s rozlohou asi tridsať krát štyridsať
na Štrbskom Plese chceli manželia
metrov, hlboké takmer osem metrov,
Móryovci postavením svojho hotela,
nemalo povrchový prítok. Móry dal
ktorý bol v podstate penziónom, prinajskôr močarisko vyčistiť, podložie Hotel Móry (vpravo) na reklamnom plagáte Štrbského Plesa, vyda- lákať menej náročnú klientelu, čo sa
im aj podarilo. V pokojnej a rodinnej
zaťažiť kameňmi a následne do neho ného Košicko-bohumínskou železnicou.
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Hotel Móry s Novým Štrbským plesom.

atmosfére hotela sa mohlo ubytovať až sto hostí, spočiatku len v sezónnej prevádzke od 15.
mája do 15. októbra. V budove s ústredným
kúrením bola neskôr už celoročná prevádzka a
za mierne ceny dostupná dobrá domáca reštaurácia a vaňový kúpeľ.
Umelé jazero na severnej strane hotela slúžilo na chov rýb, ale aj na člnkovanie. V jazere
však bolo zakázané kúpanie kvôli plytkej vode
a nebezpečným koreňom. Na morénovom odlesnenom kopci Klát v strede hotelového areálu,
ktorému dal Karol Móry meno Karlov kopec
/Monte Carlo/, sa návštevníkom ponúkal už
spomínaný utešený kruhový rozhľad na Vysoké

Karol Móry v strede s manželkou Helenou
sprevádzajú svojich hostí na prechádzke.

a Nízke Tatry. Pravdepodobne už v roku 1905
tu dal preto Móry postaviť aj jednoduchú drevenú rozhľadňu v secesnom štýle.
Postupne tu pribudli aj ďalšie stavby, čím
vznikla nová osada, ktorá dostala meno podľa
jazera – Nové Štrbské Pleso /nemecky Neuer
Tschirmer See, maďarsky Új Csorba: Új Csorba
telep – v slovenskom preklade Nové Štrbské
Pleso – osada. U vedenia ozubnicovej železnice
si Karol Móry vybavil v roku 1906 aj zastávku s
malou drevenou čakárňou, ktorá sa v rozličných
dokumentoch spomína ako „Móry telep“, alebo
aj Uj Csorba Station Móry telep“.
Móry je však historicky spojený aj s výstav-

Hotel Móry so siluetou tatranských štítov.

bou prvého prírodného skokanského mostíka,
ktorý dal vybudovať na svahu kopca Klát nad
Novým Štrbským plesom v roku 1918. Skokani
sa vtedy zhromažďovali na vrchole kopca a po
jednom sa spúšťali na mostík, skočili a zastavovali sa až na zamrznutej hladine jazera. V tom
čase sa totiž najväčšej obľube divákov tešili práve skoky na lyžiach, a tak záujem pretekárov
i verejnosti o túto disciplínu celkom prirodzene
viedol k stavbe skokanských mostíkov, najskôr
v tatranskej oblasti a postupne aj v inom prostredí.
Karol Móry sa s manželkou Helenou venovali propagácii hotela nielen prostredníctvom

Karol Móry.

Výletníci nad Hotelom Móry okolo roku 1906.

dobovej tlače, ale aj zasielaním samostatných
prospektov a pohľadníc. Je určite zaujímavé,
že takéto fotografie podpisovali spoločne ako
„Zakladatelia Nového Štrbského Plesa Karol a
Helena Móry“. Podľa zachovaných pohľadníc
a fotografií s takýmito textami, majitelia hotela
manželia Móryovci udržiavali so svojimi hosťami vrelé priateľské kontakty a často s nimi chodievali aj na turistické výlety.
Harmonické, no bezdetné manželstvo Heleny
a Karola Móryovcov trvalo len necelých sedemnásť rokov, keď 13. februára 1920 po krátkej
chorobe vtedy 44-ročná Helena na milovanom
Novom Štrbskom Plese náhle zomrela. Pochovaná bola do rodinnej hrobky Móryovcov v Banskej Bystrici. Vtedajšia tlač jej vyjadrila uznanie
za to, že ako spolumajiteľka Hotela Móry, vzdelaná dáma a schopná podnikateľka všestranne
podnecovala záujem o Nové Štrbské Pleso v
širokých kruhoch.
Jej náhla smrť bola pre Karola Móryho nenahraditeľná strata, pretože ho obrala o životnú
oporu a dušu jeho podnikania. O rok a pol ju
už nasledoval na poslednej ceste, keď vo veku
76 rokov 19. augusta 1921 zomrel vo svojom
hoteli na Novom Štrbskom Plese. Synovci Ján
a Vojtech Móryovci ho na posledný odpočinok
dali uložiť k manželke Helene a predkom v rodinnej hrobke v Banskej Bystrici.
Podľa knihy Marianny Bárdiovej
„Ján Móry /1892 – 1978/
Tatranský skladateľ a hotelier”
spracoval Ing. Peter Chudý
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Olympijský klub Vysoké Tatry má 25 rokov
Slávnostne bol založený ako ôsmy na Slovensku dňa 26.3.1995 v Olympia klube hotela
FIS na Štrbskom Plese za účasti vtedajšieho
predsedu Slovenského olympijského výboru
prof. Vladimíra Černušáka, jeho podpredsedníčky Dr. Márie Mračnovej, gen. sekretára
Jána Mráza, pozvaných hostí, olympionikov a
priateľov olympizmu.
Ustanovujúce zasadnutie Olympijského
klubu Vysoké Tatry bolo 8. 6. 1995 v Modrom salóniku hotela FIS. Klub začal svoju
činnosť pod vedením predsedu Ing. Dušana
Chalupku. Ďalšími členmi výboru boli Ján
Klimko, Anna Pasiarová, Mária Jasenčáková, Viera Klimková, Peter Chudý, Alžbeta
Havrančíková, Ľubomíra Iľanovská. Sídlo
Olympijského klubu Vysoké Tatry bolo do
roku 1999 v hoteli FIS na Štrbskom Plese,

potom v Stredisku štátnej športovej reprezentácie MV SR na Štrbskom Plese a od
júla 2014 je v budove Slovenského zväzu
sánkarov v Starom Smokovci. K dnešnému
dňu má Olympijský klub Vysoké Tatry 48
členov.
Olympijské kluby na Slovensku združujú
súčasných a bývalých špičkových športovcov – olympionikov, ale aj priateľov a propagátorov olympijských myšlienok z radov
trénerov, funkcionárov, pedagógov, novinárov a ďalších dobrovoľných pracovníkov
v športe. V regiónoch sú hlavní organizátori a realizátori športových, výchovných,
kultúrno-vzdelávacích a environmentálnych
aktivít, ktoré smerujú k rozvoju olympizmu
a olympijských hodnôt.
Dobrovoľná práca členov klubov – nadšencov olympizmu pôsobiacich na značnej
ploche Slovenska, predovšetkým smerom k
mládeži – je nenahraditeľná a nedoceniteľná. Olympijské kluby sa veľkou, až rozhodu-

júcou mierou, podieľajú na realizácii veľkých
projektov Slovenského
olympijského výboru.
Aj náš Olympijský
klub sa aktívne podieľa na organizovaní viacerých podujatí. Medzi
najvýznamnejšie patrí:
Olympijský
deň
– športový deň pri
príležitosti
založenia Medzinárodného
olympijského výboru Spievajúci olympionici Jozef Pribilinec, Vladimír Štastný, Jozef Lohyňa
/23. 6. 1894/. Olym- a Dušan Chalupka (všetky uverejnené fotografie sú z roku 1995).
pijské festivaly a olympijský deň organizujeme na základných nach v r 1896, kde získal bronzovú medailu.
školách vo Vysokých Tatrách, Štrbe, Šuňa- 16. 10 2014 sme boli pri slávnostnom odve, Svite, Poprade, Švábovciach, Lendaku, halení Národného pamätníka olympionikov
Spišskom Bystrom, Kežmarku a Poprade.
v Martine. V roku 2017 sme sa zúčastnili
V roku 2012 sme boli spoluorganizátormi na Svetovej lige vo volejbale v Poprade, kde
celoslovenskej štafety – Posolstvo Hrám sme odovzdávali ceny najlepším školám
XXX. Olympiády Londýn 2012. Olympij- v Olympiáde mesta Poprad. Počas kandidaská pochodeň putovala v našom regióne túry Popradu Tatier na ZOH 2002 a 2006
v dňoch 15.-17. mája 2012. Zavítala do sme sa tiež v rámci našich možností aktívne
Šváboviec, Popradu, Kežmarku, Svitu, zapájali do príprav. Na popradskom námestí
Šuňavy, Štrby, Dolného a Horného Smo- sme 18. 6. 1999 spoluorganizovali zábavkovca a na záver jej účastníci, olympionici no-športové podujatie. Našou účasťou sme
z nášho regiónu a detí ZŠ Dolný Smokovec podporili aj akciu „Športuj Slovensko“ v júni
a Tatranská Lomnica zasadili do Olympij- 2019 na Štrbskom Plese.
ského lesa v Tatranskej Lesnej 5 stromZúčastňujeme sa a pomáhame pri orgačekov, ktoré symbolizovali 5 svetadielov, nizácii športových súťaží pre deti a mládež
5 olympijských kruhov. V roku 2016 sme a športujúcu verejnosť: v Štrbe štafeta 100
organizovali podobné podujatia v rámci x 1000 m, preteky v bežeckom a zjazdoštafety k OH 2016 v
Rio de Janeiro.
V roku 2013 sme
spolupracovali s olympijským klubom Nowy
Targ na vydaní knihy
„Olympionici spod Tatier“. Bola vydaná z
prostriedkov eurofondov v rámci programu
cezhraničnej spolupráce.
Pomáhali sme pri
organizácii Medzinárodného olympijského Predseda SOV Prof. V. Černušák pri príhovore k pozvaným hosťom.
tábora detí a seminárov „Vykročte za zdravím“ v Grandhoteli vom lyžovaní, sánkarské preteky a pod.
Bellevue v Hornom Smokovci. Zúčastnili Na školách plnia žiaci olympijské odznaky
sme sa odhalenia pamätnej tabule prvého všestrannosti. Besedy na školách patria k
slovenského olympionika Alojza Sokola v našim pravidelným aktivitám.
Hronci dňa 13. 4. 1996. Alojz Sokol štartoŽiaci škôl nášho regiónu sa zúčastňujú
val so štartovným číslom 1 na OH V Até- výtvarných, literárnych a vedomostných sú-
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Nezabúdame ani bornej medaily zo ZOH 1976 v Innsbrucku
na našich najstar- v ZŠ Matejovce. 5. 11. 2019 pri príležitosti
ších olympionikov. Svetového dňa behu bola odhalená tabuľa
V Ždiari sme si uc- Pavlovi Hurajtovi – biatlonista, držiteľ brontili pamiatku nášho zovej medaily zo ZOH 2010 vo Vancouveri v
najstaršieho olym- ZŠ Štrba, ktorej riaditeľkou je naša olympiopionika v behu na nička v behu na lyžiach Ľubomíra Iľanovská.
lyžiach - Lukáša MiV súčasnosti pracuje výbor klubu pod
chaláka, účastníka vedením predsedníčky Márie Jasenčákovej
ZOH 1936. Na po- s členmi výboru Annou Pasiarovou, Jánom
slednú cestu sme Klimkom, Vierou Klimkovou, Alžbetou Havvyprevadili našich rančíkovou a Ľubomírou Iľanovskou. V sídle
zosnulých členov klubu máme pamätnú tabuľu, kde sú uvedeDušana Činčára, ní všetci členovia klubu – účastníci olympijJuaraja
Bobulu, ských hier.
Vladimíra
Krajňáka
25 rokov činnosti nie je dlhá doba, mysOdovzdávanie ocenení prítomným olympionikom.
a Jána Terezčáka.
lím si však, že bola úspešná. Naša práca je
ťaží SOV. Pri príležitosti konania OH a ZOH
Zúčastňujeme sa enviromentálnych akti- dobrovoľná, spojená s tým, čo sme vždy
posielajú športovcom odkazy na kartičkách, vít v regióne Vysokých Tatier.
radi robili a robíme - so športom. Za to, čo
čím deti spoznajú jednotlivých športovcov a
Po novembrovej kalamite v roku 2004 sme urobili, chcem z tohto miesta srdečne
následne sa viac zaujímajú o olympijské hry zriadil SOV konto na pomoc Tatrám. My, ako poďakovať predovšetkým výboru nášho
a držia palce svojim športovým vzorom.
členovia klubu, sme sa aktívne zapájali do klubu, ktorý všetky akcie pripravil, našim
V našich radoch máme aj významných viacerých brigád, najmä pri čistení športo- členom, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom
trénerov a funkcionárov, Jána Terezčáka
čase pomôcť. Moje
(†2017) a Ladislava Harvana, ktorí napísali
poďakovanie patrí
významné publikácie o dejinách lyžovania a
aj primátorovi mesšportových podujatiach vo Vysokých Tatrách.
ta Vysoké Tatry
Stretávame sa pri jubileách našich čleJánovi Mokošovi a
nov. Viacerí naši členovia sú držiteľmi najjeho spolupracovvyšších ocenení SOV a Mesta Vysoké Tatry.
níkom za podporu
V radoch našich členov máme aj laureátov
a spoluprácu pri
ceny Fair play, ktorú každý rok vyhlasuje
organizovaní poduSOV: Michal Pšenko a Mária Jasenčáková.
jatí v meste Vysoké
Viacerí naši členovia sú uvedení do „ŠporTatry, starostovi
tovej siene slávy“ mesta Vysoké Tatry: Ján
obce Štrba MichaTerezčák, Walter Marx st., Dušan Činčár,
lovi Sýkorovi, riaAnna Pasiarová, Mária Jasenčáková, Laditeľom a učiteľom
Tancujúci olympionici počas spoločenského večera.
dislav Harvan, Peter Chudý. V roku 2015
škôl v našom regiózískal náš klub „Cenu Vincenta Lafka“ pre vých areálov, vysádzaní stromčekov a pod. ne, bývalému vedúcemu strediska zimných
najlepší olympijský klub na Slovensku. Mno- Betka Havrančíková bola jednou z koordiná- športov Pavlovi Mlynárovi za poskytnutie
hí naši olympionici sú aj členmi Slovenskej toriek brigád, ktoré organizoval SOV.
priestorov do roku 2014 a Slovenskému
asociácie olympionikov, ktorej predsedom je
Výbor nášho klubu sa stretáva podľa zväzu sánkarov za poskytnutie priestorov
zlatý olympijský medailista vo vodnom sla- potreby a zabezpečuje činnosť klubu a od júla 2014 a obom za spoluprácu. Väčšina
lome Michal Martikán.
akcie. Zúčastnili sme sa seminárov „Vy- našich členov je alebo bola členmi strediska
kročte za zdravím“, a SZS, takže sídlo nášho klubu má a vždy
ktoré sa uskutočnili malo svoje miesto priamo tam, kde trénujú
v Grandhoteli Bellevue naši olympionici.
v Hornom Smokovci.
Verím, že aj v budúcich rokoch nás neoSOŠV vyrobil pre pustí odhodlanie na realizovanie krásnych a
olympionikov – me- športových aktivít. Prajem našim aktívnym
dailistov
pamätné športovcom ešte veľa úspechov a nášmu
tabuľky, ktoré budú klubu aby sa naša olympijská rodina naumiestnené v základ- ďalej rozrastala o ďalších olympionikov,
ných školách, ktoré ktorí budú šíriť slávu nášho mesta, stredísk
navštevovali. 18. 10. vrcholového športu a Slovenska po celom
2019 pri príležitosti svete.
Dňa rodiny, sme sa
Ing. Mária Jasenčáková
Krst bernardína Bernieho bol súčasťou sprievodného programu založe- zúčastnili odhalenia tapredsedníčka OK VT
nia Olympijského klubu, zľava Mária Jasenčáková, Anton Tkáč, Dušan bule Pavla Svitanu, hoChalupka a Martin Findura.
kejista – držiteľ strie-
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