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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného dňa 17. júna 2020
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 17. júna 2020 sa poslanci venovali týmto témam:
1./ Hospodárenie obce Štrba za rok 2019 –
Záverečný účet obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok hospodárenia obce Štrba za rok 2019
v nasledovnom znení:
2019
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Príjmové finančné operácie RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s práv. subjektivitou
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia
(po odpočítaní nevyčer. dotácií)

Skutočnosť
k 31.12.2019
5 458 331,48
3 306 125,75
1 183 057,32
869 609,60
99 445,56
93,25
3 943 856,95
2 265 021,18
485 257,87
48 524,41
1 145 053,49
Prebytok
1 531 010,97
Prebytok
7 163,19

Záverečný účet obce predstavuje celkové
príjmy vo výške 5 458 331,48 € a celkové výdavky vo výške 3 943 856,95 €. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške
1 531 010,97 € pozostával z nevyčerpaných
dotácií vo výške 1 524 136,88 € a zo zvyšku
vo výške 7 163,19 €, ktorý bol prevedený na
účet rezervného fondu obce. Štátne a iné dotácie vo výške 1 524 136,88 €, ktoré neboli
vyčerpané v roku 2019 (nakoľko niektoré projekty sa začali realizovať až na jeseň 2019), boli
prevedené do rozpočtu obce na rok 2020.
K výsledku hospodárenia a k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 dal kladné stanovisko hlavný kontrolór obce. A rovnako kladné
stanovisko obsahovala aj Správa nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky obce Štrba
za rok 2019.
2./ Zmena školského obvodu
pre Základnú školu v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020,
ktorým sa mení VZN č. 25/2007 o určení školského obvodu pre Základnú školu v obci Štrba.
Obec Lučivná sa rozhodla zrušiť spoločný školský obvod s obcou Štrba pre žiakov 5. až 9.
ročníka základnej školy a od septembra 2020

bude mať spoločný školský obvod s mestom
Svit. Doterajší žiaci z obce Lučivná majú právo
naďalej navštevovať ZŠ v Štrbe. Noví žiaci 5.
– 9. ročníka z Lučivnej môžu navštevovať ZŠ
Štrba len v prípade, že to umožní kapacita školy.
3./ Udelenie Ceny obce Štrba
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo udelenie Ceny obce Štrba pri príležitosti 740. výročia
vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby týmto fyzickým a právnickým osobám:
1. Ing. Ján Šerfel, M. Benku 561, Štrba
2. Pavol Otčenáš, A. Sládkoviča 444, Štrba

3. Pavol Hurajt, Štefánikova 541, Štrba
4. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba
5. Folklórna skupina Štrbän
6. PhDr. Peter Švorc in memoriam,
M. Benku 566, Štrba
7. Pavel Tomko in memoriam,
A. Sládkoviča 449, Štrba
8. PhDr. Pavel Rajniak in memoriam,
Družstevná 269, Štrba
9. Marta Pappová in memoriam,
Tatranská Štrba

OZNÁMENIE
o konaní

VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA
OBYVATEĽOV OBCE ŠTRBA
Obec Štrba v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 156 zo dňa 17. 6. 2020,
zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, ktoré sa
uskutoční
3. júla 2020 (piatok) o 17.00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Štrbe
-------------------------------------9. júla 2020 (štvrtok) o 15.00 hod. pre obyvateľov Štrbského
Plesa v hoteli Borovica
-------------------------------------9. júla 2020 (štvrtok) o 17.30 hod. pre obyvateľov Tatranskej
Štrby v priestoroch Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
Program verejného zhromaždenia:
1./ Otvorenie zhromaždenia
2./ Prezentácia Návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020
Územného plánu obce Štrba
3./ Diskusia
4./ Záver
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Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie pripomienok k Návrhu Zmien a
doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba
Obec Štrba oznamuje, že predĺžila lehotu na predkladanie pripomienok k Návrhu Zmien
a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba do 17. júla 2020. Ostatné podmienky
pre podanie pripomienok zostávajú nezmenené.
4./ Hospodárenie obecných spoločností
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
- Správu o hospodárení spoločnosti OTV,
s.r.o. Štrba za rok 2019.
- Správu o hospodárení spoločnosti TV
Štrba, s.r.o. za rok 2019.
- Správu o hospodárskych výsledkoch
spoločnosti Domovina - Tatry, s.r.o.
Tatranská Štrba za rok 2019.
5./ Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a

sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019.
6./ Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Štrba za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Štrba za rok 2019.
7./ Z činnosti hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán práce
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 a
vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra
obce z vykonanej kontroly.

8./ Zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo na návrh starostu obce o zvolaní verejného zhromaždenia
obyvateľov obce Štrba na 3. júla 2020 o 17.00
hod. v sále Kultúrneho domu v Štrbe k téme
„Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“. Následne bol určený aj
termín verejného zhromaždenia pre obyvateľov
Štrbského Plesa (9. júla o 15.00 hod. v hoteli
Borovica) a pre obyvateľov Tatranskej Štrby (9.
júla o 17.30 hod. na Obecnom úrade v Tatranskej Štrbe).
9./ Diskusia na záver
Na konci rokovania obecného zastupiteľstva (po ukončení programu rokovania) dostali
priestor na vyjadrenie prítomní obyvatelia obce,
ktorí predniesli niekoľko otázok a názorov k
návrhu na zmenu a doplnenie územného plánu.
JUDr. Štefan Bieľak

Realizácia projektu „Prevencia kriminality a bezpečnosti v obci Štrba“
V priebehu prvého polroka 2020 bol
zrealizovaný projekt s názvom „Prevencia
kriminality a bezpečnosti v obci Štrba“.
Cieľom projektu bolo dobudovanie kamerového systému v obci Štrba. Realizovali
sa 4 profesionálne statické IP kamery s
vysokým rozlíšením. Cieľom projektu bolo
vybudovanie digitálneho kamerového
systému smerujúceho na frekventované
a problémové komunikácie v obci Štrba,
ktoré snímajú vstup do obce od Tatranskej
Štrby, od Važca a križovatku ulici Hlavnej
na Dr. Markušovského a SNP so schopnosťou rozoznávania evidenčných čísiel

Montážne práce realizovala spoločnosť Service Harmata zo Spišskej
Novej Vsi.

motorových vozidiel a zálohovania
záznamov v určených priestoroch
Obecného úradu
v Štrbe. Zrealizovaním
projektu
na prevenciu kriminality máme za

cieľ zvýšiť bezpečnosť života obyvateľov
obce a návštevníkov, ktorí do podhoria
Vysokých Tatier a do Štrby prichádzajú za
relaxom a využívajú potenciál slovenskej
prírody.
Projekt bol realizovaný zo štátneho rozpočtu MV SR v oblasti prevencie kriminality a z rozpočtu obce.
Ing. Štefánia Srebalová
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Práce v obci v priebehu mesiacov máj – jún

Čistenie potoka na ulici Čsl. armády Správou povodia Dunajca a Popradu.

Oprava chodníka na detskom ihrisku - ulica SNP.

Čistenie potoka aj na ulici Štěpánkovickej.

Výstavbu vodovodu na ulici Liptovskej realizuje PVPS, a.s. Poprad.

Stavebné práce na novom zdravotnom stredisku sa opäť rozbehli.

Prízemie novej materskej školy.

Kosenie verejných priestranstiev.

Oprava chodníka pri materskej škole.
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PSK plánuje rekonštrukciu mosta v Štrbe
Cestný most na začiatku obce
prechádzajúci ponad železničnú trať
sa dočká svojej úplnej rekonštrukcie. Most spolu s hlavnou cestou
cez obec sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja, ktoré
spravuje Správa a údržba ciest
PSK. Tento most postupne dožíva
a stráca svoju životnosť. Starosta
obce Michal Sýkora a JUDr. Štefan
Bieľak ako poslanci Zastupiteľstva
PSK iniciovali pracovné stretnutie
s generálnym riaditeľom Správy a
údržby ciest PSK Marcelom Horváthom, ktorý
si osobne prišiel pozrieť tento most aj so svojimi odbornými zamestnancami. Cieľom bolo
posúdiť stav tohto mosta a zvážiť, či jeho stav je
vyhovujúci a či do budúcna nie je potrebná jeho
kompletná rekonštrukcia.
Po vzhliadnutí a fyzickej obhliadke tohto
mosta, tak správca tohto mosta konštatoval,
že je nevyhnutná jeho komplexná rekonštrukcia, resp. výstavba nového mosta. Tento most
postupne stráca všetky potrebné nároky, najmä
technické parametre, ktoré má mať takýto most
preto, aby mohla byť bezpečná cestná premávka v obidvoch smeroch, keďže súčasný most
je úzky a komunikácia cez most prechádza tak,

že je nutné dávať prednosť v jazde v jednom
smere. Dokonca nie je vyriešený ani bezpečný
prechod chodcov, či cyklistov, ale hlavne cestujúcich, ktorí prechádzajú na železničnú stanicu v
smere na Liptovský Mikuláš a musia prejsť cez
tento most. Už aj z tohto dôvodu, nielen pre technický stav, je potrebná jeho úplná rekonštrukcia.
Generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
potvrdil, že už tento rok vyčlení finančné zdroje
na to, aby sa mohla spracovať potrebná projektová dokumentácia. Odborní projektanti posúdia
možné technické riešenie, či už to bude komplexná rekonštrukcia pri zachovaní určitých nosných prvkov, alebo pôjde o úplne nový most. V
oboch prípadoch by to mal byť most, ktorý bude

spĺňať potrebné technické parametre vrátane toho, že jeho súčasťou bude chodník
pre chodcov a cyklistov spolu s verejným
osvetlením celého tohto priestoru.
Aj keď v súčasnosti tento most nie je
v havarijnom stave vylučujúcom jeho prevádzku, ale ak by sa nepristúpilo k jeho
komplexnej rekonštrukcii, či výstavbe nového mosta, tak o pár rokov by sme mohli
konštatovať už jeho havarijný stav, čo by
ohrozilo aj samotný prístup do obce. Preto
je správne, že PSK sa rozhodol neodkladať
tento problém na neskoršie obdobie.
Predpokladáme, že do konca tohto roka bude
projektová dokumentácia, kde okrem vyčíslenia
predpokladaných finančných nákladov bude
známe aj technické riešenie. Investorom tejto
aktivity bude Správa a údržba ciest PSK, ktorá
to bude financovať zo svojho rozpočtu, respektíve z iných zdrojov, ktoré má kraj k dispozícii.
Pre nás je dôležité, aby aj poslanci PSK pomohli
tomu, aby sa táto investičná aktivita dostala do
priority kraja pre rok 2021 – 22, aby budúci rok
mohlo prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie alebo výstavby nového
mosta a aby do konca roku 2022 mohli občania
Štrby využívať nový most.
JUDr. Štefan Bieľak

Netradičný záver školského roka v našich školách
Základná škola
Po zime sa každý tešil na prichádzajúcu jar,
ale namiesto toho prišlo niečo, s čím sme nerátali. Mimoriadna situácia, ktorá 16. 3. zatvorila aj našu školu, nás všetkých postavila pred
problém. Ako ďalej vzdelávať? Pri dištančnom
vzdelávaní sme sa snažili deťom a ich rodičom
vychádzať v ústrety, aj keď na začiatku to

Meranie teploty pred vstupom do školy.

nebolo jednoduché nájsť systém, informačné
prostriedky na komunikáciu, alebo zabezpečiť
tých, ktorí nemajú možnosť pripojenia k internetu, či mobilné dáta. Ani škola nebola na tento
typ učenia pripravená. Učitelia za pochodu, radami od iných kolegov, či spätnej väzby od detí
a ich rodičov sa pripravovali vždy na ďalší deň.
Ako sme toto všetko
zvládli, je predčasné hodnotiť nielen
u nás, ale na celom
Slovensku. Ten nový
školský rok nám asi
ukáže rozdiely, možno nedostatky, či
pripravenosť do ďalšieho vzdelávania.
Nič z toho v tomto
štvrťroku nie je tak,
ako sme boli zvyknutí. Odpadlo testova-

nie žiakov deviateho ročníka, ktoré v minulých
rokoch pomáhalo stredným školám si vybrať
žiakov. Prijímacie skúšky na stredné školy si
mohli uplatniť len tie školy, u ktorých bola potreba vykonania talentových skúšok. Ani my sme
zápis do 1. ročníka nerobili tradičnou formou.
Cez elektronické prihlášky rodičia zadali na prihláške údaje potrebné k zápisu do 1. ročníka.
Pre rodičov, ktorí nemali možnosť elektronicky
sa prihlásiť, sme vytvorili priestor, aby tak urobili osobne v škole bez prítomnosti detí. Pred
príchodom žiakov 1. - 5.ročníka do školy nás čakalo kompletné dezinfikovanie priestorov, ako
aj vybavenia, či zakúpenie dostatočného množstva dezinfekcie, bezkontaktných teplomerov,
náhradných rúšok. Informácií pred otvorením a
otázok bolo viac než dosť.
Od 1. 6. 2020 sme po 11 týždňoch čakali
žiakov 1. - 5. ročníka (82%) v škole. Z dôsledku
prebiehajúcej stavby novej materskej školy sme
rozhodli zmeniť vchod do školy. Ako najlepšie
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riešenie sa napokon ukázal vchod zo školského dvora, ktorý využíva školský klub detí. Žiaci
prichádzali podľa harmonogramu a tí, ktorí prišli
autobusmi, mohli využiť zberné triedy pri ŠKD.
Učiteľ pri vchode počkal svoju skupinu (triedu),
po príchode zaznamenal žiaka do dochádzkového hárku, následne si žiak dezinfikoval
ruky. Poverený zamestnanec odmeral teplotu
bezkontaktným teplomerom. Učiteľ odvádzal
žiakov do triedy. V prvý deň nástupu, žiaci odovzdávali pred vstupom do budovy „vyhlásenie“
o bezinfekčnosti. Vyhlásenia si mohli a môžu
stiahnuť na našej webovej stránke, umiestnené
sú na dverách budovy školy a v miestnych obchodoch.
Pri ceste do a zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadili opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúcim a ostatným cudzím
osobám je naďalej vstup do budovy zakázaný.
Žiakov a aj zamestnancov školy sme poučili o
bezpečnosti a pohybe v areáli školy z dôvodu
pretrvávajúcich prác v prednej časti areálu školy (výstavba materskej školy). Platí prísny zákaz
zdržiavať sa v blízkosti a vstupovať na stave-

Z dôvodu prebiehajúcej stavby novej materskej školy, deti vchádzali do školy zadným vchodom.

nisko. Opatrenia sa medzi tým zmiernili a pripravili sme sa na príchod žiakov 6. - 9. r. Mrzí nás,
že nástup do školy je na dobrovoľnej báze, lebo
žiaci, ktorí sa nezapájali do dištančného vzdelávania, vo väčšine prípadov nenastúpia a ani nevyužijú možnosť ďalšieho vzdelávania v škole.
Držme si spoločne palce, nech záver školského

roka spoločne zvládneme. Prajem su aby sme
v septembri nastúpili do školy bez obmedzení a
v plnom zdraví.
Mgr. Ľubomíra Iľanovská
riaditeľka ZŠ Štrba

Materská škola
Materská škola v Štrbe a jej elokované pracovisko v Tatranskej Štrbe boli po
dohode so zriaďovateľom Obcou Štrba
otvorené od 1. 6. 2020 s prihliadnutím
na personálne, materiálne a priestorové
možnosti materskej školy. Otvoreniu prevádzky MŠ predchádzalo zisťovanie záujmu rodičov o materskú školu, vykonanie
kompletnej dezinfekcie celého interiéru,
hračiek, nábytku podľa hygienických
požiadaviek, zakúpenie bezdotykových
teplomerov a dezinfekčných prostriedkov
a oboznámenie všetkých zamestnancov
MŠ a rodičov s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a organizáciou MŠ.
Do MŠ sa prihlásilo 59 detí, z toho 48
do materskej školy v Štrbe a 14 detí do
elokovanej triedy v T. Štrbe. Vytvorili sa
3 triedy s najvyšším počtom 15 detí v
triede. Vytvorené skupiny detí sa nemenili
a nedochádzalo ani k migrácii detí medzi
jednotlivými skupinami. Deti boli prijímané podľa kritérií určených v rozhodnutí
ministra školstva, a to v prvom rade deti
zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých,
ktorí v čase koronakrízy zabezpečovali
dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických a odborných zamestnancov
škôl, deti, ktoré nastúpia od 1. 9. 2020
do ZŠ a deti zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia. Materská škola bola v
prevádzke od 6.30 - 15.30 hod. Na pracovisko nastúpili všetci pedagogickí a
prevádzkoví zamestnanci a zamestnanci
ŠJ, ktorí v deň nástupu vyplnili dotazník o
zdravotnom stave, v ktorom uviedli či patria do rizikovej skupiny z hľadiska ohroze-

v prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad
37,2°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec nenastúpiť do práce.
Prijímanie detí do MŠ
Deti prichádzali do materskej školy
v čase od 6.30 - 8.00 hod. s osobami, kto-

Na vchodových dverách materskej školy boli umiestnené piktogramy, ktoré znázorňovali pokyny
pre rodičov v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

nia ochorením COVID-19 a boli poučení,
že si majú doma ešte pred odchodom
do zamestnania merať telesnú teplotu a

ré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Pri ceste do MŠ sa riadili opatreniami ÚVZ
SR a pokynmi RÚVZ. Na vchodových dve-
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rách materskej školy, vo vstupnej chodbe
a v šatniach boli umiestnené piktogramy,
ktoré znázorňovali pokyny pre rodičov.
Vo vstupnej chodbe bol umiestnený dezinfekčný prostriedok na ruky. Rodičia
prichádzali do budovy s rúškom. V šatni
mohli byť najviac dvaja rodičia v časovom
rozpätí 10 minút. Do ostatných priestorov
rodičia nevstupovali. Denne sme prevádzali zdravotný ranný filter. Pred vstupom
do triedy učiteľka zmerala dieťaťu telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom.
Nameranú hodnotu rodič zaznamenal do
Prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.
V prvý deň nástupu do materskej školy rodič podpísal vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Každé dieťa malo v skrinke 2 rúška, jedno
v ktorom prišlo do MŠ a druhé náhradné.
Deti v interiéri a exteriéri materskej školy nemuseli nosiť rúška. Rúška nosili len
na vychádzke. Deti si neumývali zuby,
nenosili látkové uteráky, ruky si utierali
do papierových obrúskov. Pitný režim bol
zabezpečený používaním jednorázových
plastových pohárov. Dieťa si nemohlo priniesť do MŠ žiadne veci z domáceho prostredia. Pedagogickí zamestnanci v interiéri a exteriéri MŠ (školské dvory) nemuseli
nosiť rúška. Rodičia riešili požiadavky na
učiteľku i telefonicky.
Personálne zabezpečenie prevádzky
materskej školy
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali 6 pedagogickí zamestnanci, z
toho 2 patrili do rizikovej skupiny. Túto
skutočnosť vyznačili v dotazníku o zdravotnom stave v deň nástupu do zamestnania.
Ostatné činnosti v materskej škole
(stravovanie, upratovanie) zabezpečovali
7 nepedagogickí zamestnanci, z ktorých
4 patrili do rizikovej skupiny a túto skutočnosť vyznačili v dotazníku o zdravotnom stave.
Dezinfekcia priestorov MŠ
Priestory materskej školy a hygienické
zariadenia a priestory umyvární, ako aj
hravé prvky v exteriéri sa dezinfikovali
najmenej dvakrát denne a podľa potreby
aj opakovane.
Osobitnú pozornosť sme venovali dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce
osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a
ich okolia.

Toalety a umyvárne boli a sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači
a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
Upratovačky boli oboznámené a poučené o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a
dezinfekcie dotykových plôch, ostatných
povrchov a predmetov. V umyvárňach a
na chodbách sú umiestnené smetné koše
bez vrchného uzáveru, aby nebol nutný
fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní.
V miestnostiach, kde sa zdržovali deti
bolo zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických
návykov, osvojeniu efektívneho spôsobu
umývania rúk, ktorý zamedzuje prenos
nákazy.

Organizácia a obsah predprimárneho
vzdelávania
V závislosti od poveternostných podmienok sme prevažnú väčšinu aktivít s

Stravovanie
Materská škola má vlastnú školskú jedáleň a výdajňu stravy v Tatranskej Štrbe.
Zabezpečuje stravovanie podávaním teplého jedla. Deti sa stravovali v priestoroch
ŠJ v 2 etapách, aby nedošlo k miešaniu skupín. Stravu vydávali zamestnanci
ŠJ spolu s čistým príborom. Deti si sami
jedlo a pitie nedokladali a nebrali si ani
príbory.
Pri príprave jedál a pri vydávaní sa dodržiavali bežné hygienické pravidlá.

Odpočinok detí
Všetky deti prihlásené do materskej
školy od 1. 6. 2020 mali zabezpečený
aj odpočinok. Ležadlá boli vzdialené od
seba 1 m. Spálne boli a sú naďalej pravidelne a denne vyvetrané a dezinfikované.
Ležadlá sa nerozkladali.
Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje 1x do týždňa bežným spôsobom.
Deti majú vlastnú posteľnú bielizeň, ktorú
si dieťa zoberie domov na vypratie.

Desiata: 8.15 - 8.45 hod. – 1. skupina
8.50 - 9.15 hod. – 2. skupina
Obed: 11.00 - 11.30 hod. - 1. skupina
11.35 - 12.00 hod. – 2. Skupina
Olovrant: deti olovrantovali v triedach.

deťmi a pre deti organizovali v exteriéri,
či už v areáli MŠ alebo mimo neho, podľa
podmienok MŠ.
Deti sa vzdelávali v triedach, hrali sa v
menších oddelených skupinkách v súlade
s rozhodnutím ministra. Veľkosť exteriéru materskej školy neumožňoval oddeliť
priestor pre jednotlivé skupiny.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa
neuskutočňovala podľa vzdelávacieho
programu „Dieťa v zdravej materskej škole spoznáva svet“. Realizovali sme rôzne
námetové, konštruktívne hry, pohybové a
vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií
detí potrebných pre ďalšie vzdelávanie.
Nové poznatky a už osvojené vedomosti
si deti upevňovali formou zážitkového
učenia, pozorovaním a praktickou činnosťou. Veľkú pozornosť sme venovali

V elokovanom pracovisku sa deti stravovali v jedálni. Externí stravníci mali
jedlo uložené v plastových obaloch, ktoré
zabezpečuje ŠJ a mali ho uložené v regáli
vo vstupnej chodbe, kde bola pripravená
dezinfekcia. Jedlo si vyzdvihli do 3 hodín
od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.
Podľa rozhodnutia ministra školstva
SR došlo od 15. 6. 2020 k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, na základe ktorých sa
prevádzka materskej školy pomaly vracia do normálneho režimu ako bola pred
pandémiou na COVID-19. Materská škola
bude naďalej klásť veľký dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení, aby sme mohli chrániť zdravie
detí a nás všetkých.
Bc. Marta Macková
riaditeľka MŠ Štrba

ŠTRBSKÉ NOVINY

8

Základná umelecká škola
Mimoriadna situácia, ktorá v súvislosti
s pandémiou koronavírusu na Slovensku
nastala, si vyžadovala aj mimoriadne riešenia – či už v oblasti foriem vyučovania,
zápisov a evidencie dochádzky zamestnancov, pracovnej činnosti, organizovania porád, komunikácie s rodičmi. Kontakt medzi riaditeľom školy a pedagógmi
bol zabezpečený pomocou novovytvorenej online komunikácie Microsoft Teams,
cez ktorú sa konali aj online porady pedagogických zamestnancov. Žiaci hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej
školy pravidelne
dostávali kreatívne úlohy cez aplikácie Messenger,
WhatsApp, Viber,
Skype či Gmail.
K forme vyučovania cez internet
prešla škola od
16. marca – vyučovala sa online
hra na akordeóne, gitare, klavíri,
flaute, husliach.
Do tejto formy
sa zapojilo asi
90 % žiakov. Nové
notové materiály
učitelia zasielali
žiakom správami.
Pre pedagógov,
žiakov i rodičov to
bola nová skúsenosť – vyučovanie
bolo náročnejšie,
neustále bolo treba hľadať nové metódy a formy zadávania úloh, sami rodičia chápali náročnosť a
špecifickosť situácie a snažili sa byť aj v
tomto smere učiteľom nápomocní.
Komunikácia medzi rodičmi a pedagógmi sa zlepšila, vzťahy sa zosobnili, deti sa
v domácom prostredí pod dohľadom rodičov snažili viac, mali viac času venovať
sa hre na hudobnom nástroji, tanečnému
vystúpeniu či svojmu výtvarnému dielu.
Výtvarníci sa pokúsili zvládnuť v online
priestore nielen maľbu, knižnú ilustráciu,
kresbu portrétu, ale aj zložitejšie techniky
ako tvorbu objektu, asambláž, sériu šperkov, sériu maľovaných kameňov. Venovali sa aj Trashartu (podmnožina Ekoartu),
čo je recyklované umenie z odpadu. Mali
možnosť uvažovať nad ekológiou kraji-

ny, využití odpadu v umení súčasnosti a
dopadom súčasných enviromentálnych
problémov na vplyv spoločnosti, prípadne ekológiu obce. Počas tohto obdobia
reagovali svojou ilustráciou aj na rozprávku slovenskej psychologičky o koronavíruse s názvom Vírus Vystrájač. Keďže
si škola uvedomuje dôležitosť otvárania
tejto témy aj pre mladšie generácie, prirodzene na to reagovala. Žiaci mali dokonca možnosť naučiť sa aj základy landartu, čo je umenie v prírode, v krajine. Ide
o jeden z novších umeleckých smerov

a začali pracovať k obojstrannej spokojnosti pedagógov i samých seba. Učitelia
pripravovali pre žiakov zaujímavé témy s
podrobným výkladom z histórie vzniku
konkrétneho tanca podložené aj video
ukážkami, zaradeniami do rôznych filmov
a tanečných predstavení či muzikálov.
Výsledkom boli krátke tanečné variácie
preberaného tanečného štýlu a techniky.
Žiaci dokonca prejavili záujem aj o ďalšie
informácie o preberanej tanečnej technike.
Aj napriek náročnej situácii, ktorá

Bližšie informácie na: www.zusstrba.sk

20. storočia, kde je umelecké dielo vytvárané priamo v prírode z prirodzených
ekologických materiálov. Žiaci výtvarného odboru vytvorili počas tohto obdobia
množstvo zaujímavých prác, ktoré budú
súčasťou výstavy v budove ZUŠ v šk. r.
2020/2021.
Nedobrovoľná karanténa zasiahla
aj tanečný odbor – z verejných podujatí, organizovaných školou či obcou,
zišlo, a tak sa aj pedagógovia tanečného odboru pripojili k vytvorenému
fenoménu - online vyučovaniu, aby
neprerušili kontakt zo žiakmi, a tak
i naďalej usmerňovali ich túžbu po tanečnom umení a zdokonaľovaní sa v ňom. Po
úvodných hodinách ostychu a vtipných
situácií nakoniec žiaci bariéru prelomili

vznikla nielen v našej škole, ale v celej
spoločnosti, vyučovanie v Základnej
umeleckej škole v Štrbe nebolo prerušené. Pedagógovia si chceli udržať kontakt
so žiakmi, a tak sa im snažili zabezpečiť
plnohodnotnú výučbu aj z domu. Pozitívne reagovali na celú situáciu aj rodičia a
v neposlednom rade aj žiaci. Zadané úlohy vypracovávali, online hodín sa zúčastňovali. Za celé obdobie tejto mimoriadnej
situácie patrí poďakovanie pedagógom,
žiakom i rodičom. Od 15.6. už vyučovanie v našej škole prebieha štandardne
a veríme, že to tak naďalej aj ostane.
Ukončenie šk. roka 2019/2020 bude
30.6.2020 vydávaním vysvedčení.
Kolektív ZUŠ v Štrbe
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Otvorenie letnej turistickej sezóny
Spanilá jazda a vypravenie letnej sezóny 2020 vo Vysokých Tatrách s historickými električkami, odomknutie hladiny Štrbského plesa a symbolický akt sprístupnenia vysokohorských chodníkov na Hrebienku naštartovali letnú sezónu vo Vysokých Tatrách.
Majestátne výhľady na štíty hôr, liečivé
účinky prírody, pestrá ponuka zábavy,
oddychu, kultúry a histórie, wellness a
gastronomické pôžitky, cykloturistika a
šport, umenie i dokonalý relax čakajú na
návštevníkov v najmenších veľhorách v
Európe.
Hotelieri a prevádzkovatelia reštaurácií,
atrakcií a služieb vo Vysokých Tatrách
hlásia, že sú pripravení! „Aktuálne opatrenia pre zdravie a bezpečnosť turistov a
ubytovaných hostí sú už overené praxou,
celý región Vysoké Tatry je tak otvorený
pre dovolenkárov a návštevníkov, so zavedenými všetkými potrebnými pravidlami
– dezinfekcie v prevádzkach pri vstupoch,
označenými rozostupmi, rúškami a kontrolou dodržiavania opatrení podľa aktuálnych
predpisov“ potvrdzuje predseda predstavenstva oblastnej organizácie, Michal Sýkora.
V týchto dňoch, kedy si každý z nás uvedomuje hodnotu zdravia viac ako inokedy,
nájdu návštevníci v regióne Vysoké Tatry
medicínu s overenými účinkami. Miestna
horská klíma, zvýšený atmosférický tlak,
slnečný svit a voňavé silice – naše dostupné prírodné „kúpele“, ktoré oddávna boli
najväčším lákadlom pre návštevníkov, sú
po náročnom období pripravené na leto,
ako liek nielen pre telo, ale aj dušu. Vo vysokohorskom prostredí telo využíva kyslík
omnoho účinnejšie, príďte preto do Tatier a

nadýchnite sa pôžitkov.
Novinkou letnej sezóny je od júna poistenie na zásah Horskej záchrannej služby,

ktoré má každý ubytovaný hosť na území
mesta Vysoké Tatry v rámci dane za ubytovanie. Turisti tak budú môcť tráviť čas v
Tatrách bez obáv z prípadného hradenia
nákladov spojených s výjazdom záchranárov. Odporúčanie pre turistov však znie
preveriť si plnenie poistných nákladov.
Vysoké Tatry ponúkajú turistom približne 600 km značkovaných chodníkov
– chodníky po dolinách, výstupy na tatranské chaty, cesty k najkrajším tatranským
plesám, tatranské vrcholy či dvojtisícové
štíty, prechody cez tatranské sedlá s ne-

beskými výhľadmi.
Vyvezte sa až nad oblaky a prežite neopakovateľné výhľady na okolité štíty
najmenších veľhôr sveta. Zo Skalnatého
plesa turistov vyvezie na Lomnický štít unikátna visutá červená lanovka, ktorá prekonáva 855-metrové prevýšenie a jazda trvá
8,5 minúty. Horské stredisko Vysoké Tatry
si pre návštevníkov pripravilo špeciálnu
ponuku v podobe first minute
ponuky letných
zážitkov. Obojsmerné lístky na
lanovky na Solisko, Hrebienok
a Skalnaté Pleso budú k dispozícii za cenu
detských lístkov
s možnosťou využitia v prvých
týždňoch prázdnin.
Výlety lanovkami môžu byť
cestou k ďalším dobrodružstvám, z výstupnej stanice sa dostanete k už otvoreným
turistickým chodníkom do rôznych zákutí,

dolín, či štítov Tatier, s rôznymi stupňami
náročnosti na kondíciu a čas.
Tatranský región ponúka mnoho možností na individuálnu návštevu, nordic
walking trasy, bežecké trasy, cyklistické
chodníky priamo v Tatrách či v Poprade,
náučné chodníky, neprebádané zákutia
(stredoveká Osada Šoldov, Kalvária na
peknú vyhliadku v Starom Smokovci), vyhľadávanú vysokohorskú turistiku, či krátky výlet na obľúbené Štrbské Pleso, miesto
pre rodinnú prechádzku na čerstvom vzduchu. V Tatrách je možné požičať si klasické bicykle aj e-bike, zorganizovať si krátky
výlet na Segway, či využiť rôzne vnútorné
a vonkajšie športoviská – tenisové kurty,
multifunkčné ihriská.
Región Vysoké Tatry môžete spoznať
aj zo sedla vášho bicykla. Viac ako 300
km značených cyklotrás rôznych obtiažností, určených pre všetkých – rodinky s
deťmi, milovníkov horskej a cestnej cyklistiky, športovcov aj začínajúcich cyklistov.
Cyklotrasy nájdete na www.regiontatry.sk.
Turisti môžu vyskúšať aj stále populárnejší
Nordic walking, odporúčaný je napríklad
nenáročný okruh okolo Štrbského plesa a
Nového Štrbského plesa.
Pre športovcov a súťažechtivých Tatry ponúkajú aj v tomto náročnom období
možnosti ako si zmerať sily či namotivovať
sa k vyšším výkonom. Obľúbený projekt
Tatry v pohybe rozširuje Virtuálne preteky
na viacero tratí a tešiť sa môžu aj cyklisti,
pre ktorých pripravujeme nielen prehľad
overených cyklotrás ale aj rozličné výzvy.
Ani toto leto sme nezabudli na deti, ktoré
sa môžu tešiť na vynovené Rozprávkové
putovanie s Denníkom dobrodruha s množstvom rozprávok a hlavolamov aj priamo
v teréne. Získajú ho v Tatranských informačných kanceláriách. Aj prostredníctvom
eco-friendly projektu Tatranská divočina
budú deti môcť zábavnou a zároveň edukatívnou formou spoznať krásne a zaujímavé
miesta Tatier.
Na trať sa počas leta vrátia aj historické
električky Kométa a Trojča. „Všetci nadšenci starých mašiniek budú môcť aj toto
leto zažiť jazdu naprieč Vysokými Tatrami
so starodávnymi električkami. Pripravené
sú pre vás zelená Kométa z roku 1913
a červené Trojča z roku 1969, ktoré vás
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prenesú o desiatky rokov späť do histórie“
hovorí Lucia Blašková, výkonná riaditeľka
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
(OOCR) Región Vysoké Tatry.
Tatranské kultúrne leto sa tento rok
ponesie v komornejšom duchu. Každý
piatok bude pre návštevníkov v Tatranskej
Lomnici v mestskom parku po zotmení
pripravené letné kino, sobota bude patriť
divadelným predstaveniam pre najmenších
a v nedeľu sa v tatranských osadách započúvame do Príbehov z Tatier.
Spoznajte mesto Poprad a okolie prostredníctvom systému zdieľaných bicyklov-BIKESHARINGU. Vypožičajte si Smart
bicykel s GPS bezpečnostným systémom
a vráťte ho jednoducho prostredníctvom
mobilnej aplikácie. Bicykel po skončení
jazdy odparkujte v 12 vybudovaných informačných staniciach so stojanmi alebo na
vhodnom viditeľnom mieste na území mesta Poprad. Počas mesiacov júl a august
budú mať návštevníci a turisti možnosť v
meste Poprad zažiť špeciálne sobotňajšie

sprevádzané prehliadky pre širokú verejnosť s rozličným zameraním. Užiť si budú
môcť napríklad večernú prehliadku námestia a kostola sv. Egídia s výstupom na vežu
počas západu slnka, prehliadku Spišskej
Soboty, Veľkej, či vychádzku v mestskej
časti Kvetnica s nádherným výhľadom na
Tatry. Spoznajú tiež tajomstvá výroby lokálnych produktov – ako napr. piva, destilátov, či brúseného krištálu v popradských
prevádzkach.
V popradskom ekologickom vodnom raji
aj toto leto zažijete more zábavy v každom
počasí. Voda, slnko a leto jednoznačne
patria k sebe, preto by ste pri návšteve
regiónu Vysoké Tatry nemali vynechať
návštevu termálneho aquaparku AquaCity Poprad, ktorý ponúka 14 vonkajších
a vnútorných bazénov, tobogány, vodné
atrakcie, dvojpodlažné wellness a spa centrum, zábavné animačné programy pre deti
a výnimočnú 3D Laser show. Víkendový
program bude doplnený o rôznych účinkujúcich, známe tváre a chýbať nebude

už tradičné letné kino. Zregenerovať telo a
posilniť imunitu či vylepšiť športové výkony tu môžu návštevníci návštevou kryoterapie. V aquaparku pripravili aj tento rok
obľúbený denný detský tábor.
Regionálna karta Tatry Card prinesie aj
túto sezónu bezproblémový lístok na cestovanie električkou, zľavy či výhodné akcie
v partnerských prevádzkach a aktuálne informácie. Túto sezónu spúšťame aj online
predaj, ktorý nie je viazaný na ubytovanie.
Aktivity a projekty Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.
Aktuálne informácie a novinky z Regiónu Vysoké Tatry sledujte na www.regiontatry.sk a sociálnych sieťach:
FB: RegionVysokeTatry
Instagram: regionvysoketatry
Zdroj: Tlačová správa OOCR
Región Vysoké Tatry

Romantické člnkovanie začalo svoju 13. sezónu
Symbolické odomknutie vôd jazera Štrbského plesa a otvorenie turistickej sezóny
býval tradičným a pekným zážitkom pre
verejnosť so štrbským folklórom, vládcom
všetkých morí Poseidonom s trojzubcom a
s medveďom Štrbkom. V piatok 12. júna
2020 odomknutie jazera bolo bez verejnosti, no média túto príjemnú atmosféru
preniesli k divákom a čitateľom.
Už 13-krát sme jazero odomkli, aby sa
návštevníci z neho mohli kochať nádherným pohľadom na majestátne Vysoké Tatry a užívať si pokojnú hladinu tohto výni-

Jazero sme odomkli už po 13-krát.

močného unikátu, ktorý bojoval aj o jeden
zo siedmich divov sveta. Z roka na rok je o
člnkovanie väčší záujem a veríme, že táto
romantická atrakcia bude lákať turistov aj
tento rok.
Podujatie, ktorým sa symbolicky
odomkla hladina Štrbského plesa a zároveň otvorila letná turistická sezóna, umocnila spevmi Folklórna skupina Štrbän a
Vincent Jaš hrou na saxofóne.
Prvé člnky na hladine jazera.
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Spanilá jazda historických električiek
Otvorenie letnej turistickej sezóny pokračovalo 14. júna 2020 jazdou historických
električiek zelená Kométa (1913) a červené Trojča (1969) z Popradu až na Štrbské
Pleso za prítomnosti hostí - štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR Kataríny
Brunckovej, generálneho riaditeľa sekcie
cestovného ruchu Ministerstva dopravy
SR Radúza Dulu, predsedu predstavenstva
OOCR Región Vysoké Tatry a starostu obce
Štrba Michala Sýkoru, primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša, riaditeľky OOCR
Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej a členov predstavenstva OOCR Región Vysoké
Tatry Juraja Chovaňáka a Štefana Pčolu.
Slávnostná chvíľa otvorenia letnej turistickej sezóny bola pripravená v Sta-

rom Smokovci, kde prišla z popradskej
železničnej stanice Kométa s turistami a
pozvanými hosťami. Pre hustý dážď sa

Na Štrbskom Plese cestujúcich historickou električkou privítalo pekné slnečné
počasie. Hostia placačkami vypravili elek-

Otvorenia sa zúčastnili viacerí členovia Oblastnej organizácie Región Vysoké Tatry.

Jazdy historických električiek zelená Kométa (1913) a červené Trojča
(1969) z Popradu až na Štrbské Pleso sa zúčastnila aj FS Štrbän.

cestujúci presunuli do
červenej električky a
spanilá jazda pokračovala na Štrbské Pleso.
Zelená Kométa viezla
cestujúcich do Tatranskej Lomnice.

tričku, a tak symbolicky naštartovali letnú
turistickú sezónu.
Podujatie pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry, spevmi umocnila Folklórna skupina
Štrbän.
Ľubomíra Otčenášová

Doprava zubačkou bude dočasne pozastavená
Od uvedenia do prevádzky vo februári 1970
bola na ozubnicovej železnici Štrba – Štrbské
Pleso vykonávaná iba bežná údržba, čo sa
prirodzene podpísalo na jej technickom stave,
a tak i v súvislosti s pripravovaným nákupom
nových vozidiel pre túto dráhu bolo rozhodnuté
prikročiť k jej komplexnej rekonštrukcii.
Železnice SR zrekonštruujú trať zubačky
medzi Štrbou a Štrbským Plesom za 18,58 milióna eur bez DPH. Zákazku získalo Združenie
ozubnica Štrba – Štrbské Pleso firiem Strabag
a Swietelsky-Slovakia. Samotná rekonštrukcia
zahŕňa:
• rekonštrukciu trate (zvršok, spodok, odvodnenie);
• rekonštrukciu nástupíšť zubačky v staniciach
Štrba, Štrbské Pleso a na zastávke Tatranský
Lieskovec;
• obnova osvetlenia, podlahy v hale v Štrbe,

Dizajn novej zubačky.

priechodov pre chodcov a oporných múrov.
Počas prác sa plánuje niekoľkomesačná výluka.
1. Začiatok stavebných prác je od 6. 7. 2020
s predpokladaným ukončením prác do 05/2021
za predpokladu dobrých klimatických podmienok.

Koľaj zubačky.

2. Výluka začína od 6. 7. 2020 a nahradená
bude dvoma autobusmi podľa grafikonu zubačky. Začínajú na stanici ŽSR v Štrbe, druhú zastávku majú oproti odbočke ku zastávke pred
Penziónom Ingrid/predajom syrov a idú na centrálne parkovisko na Štrbské Pleso.

ŠTRBSKÉ NOVINY

12

PRVÉ RYBY ZAČALI PLÁVAŤ V ŠTRBSKOM PLESE PRED 140–timi rokmi
Hoci mnohé historické pramene donedávna uvádzali, že zakladateľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi dal zarybniť samotné pleso už okolo
roku 1860, najnovšie zistenia z odbornej literatúry „posunuli“ tento rok o dvadsať rokov neskôr, na rok 1880. Stalo sa to aj zásluhou Dr. Jána
E. Pelecha, ktorý bol aktívnym členom a funkcionárom Uhorského zväzu rybárov. A tak sa pstruhovité ryby, ktoré v prvopočiatku ako predmet
rybolovu spestrovali nielen pobyt hostí na Štrbskom Plese, ale tiež aj ich jedálny lístok, stali atraktívnym doplnkom jazera, ktorý obdivovali mnohí
návštevníci osady, prechádzajúci sa po promenáde okolo jazera.
Jozef Szentiványi využíval samotné jazero
Štrbské pleso už od začiatku založenia osady
aj v spoločenskom programe pre hostí. Najskôr
im ponúkal iba kúpanie a člnkovanie, neskôr pribudol aj športový rybolov. Štrbské pleso kedysi
nebolo prirodzene zarybnené, a tak ho Szentiványi začal zarybňovať v spomínanom roku
1880, teda pred stoštyridsiatimi rokmi. Výrazne
mu v tom pomáhal aj Dr. Ján E. Pelech, rodák
z Rožňavy, do roku 1878 hlavný lekár mesta
Dobšiná, potom hlavný lekár soľných baní v Solivare v Prešove, ktorý bol aktívnym členom a
funkcionárom Uhorského zväzu rybárov.
Dr. Pelech bol od roku 1878 aj členom Uhorského karpatského spolku a od roku 1880

Ostriež zelenkastý.

členom Hornouhorského rybárskeho spolku a
patril medzi významné vedúce osobnosti tatranského a spišského turizmu, environmentalistiky
a ochranárstva prírody vôbec. V roku 1877 publikoval tiež prvé odborné články o rybárstve /
lov rýb udicou/, ktoré ako šport, alebo záľuba
dovtedy v Uhorsku prakticky neexistovalo. V
roku 1885 pri príležitosti celoštátnej rybárskej
výstavy vypracoval aj návrh nového uhorského
zákona o rybárstve. Zakladal a propagoval stále
nové chovy, najmä lososovitých rýb, a to najmä
v Tatrách a v celej podtatranskej oblasti.
Dr. Pelech najskôr skúmal vodu Štrbského
plesa, či je vhodná na chov rýb. Predpokladal
však, že aj keď pleso nemalo viditeľný väčší
prítok ani odtok, ale netvorili sa v ňom riasy,
mohlo by byť vhodné na chov rýb, ako sa to
už niekoľkokrát podarilo v Alpách. Chýbali mu
však údaje zo zimných pozorovaní, a to najmä
cirkulácia vody v zime, hrúbka ľadu a miera
zaľadnenia jazera. S týmito skutočnosťami
oboznámil aj J. Szentiványiho a odporučil mu,

aby počas zimného obdobia vykonávanie tých- nícku prácu Dr. Pelecha, ktorá bola úspešná.
to meraní zabezpečil.
Štrbské pleso tým získalo na zaujímavosti
A tak Dr. Pelech v roku 1880 na požia- a príťažlivosti a okrem toho to prinieslo aj výdanie Jozefa Szentiványiho najskôr pokusne znamný materiálny zisk pre jeho majiteľa. Výosobne nasadil 76 pstruhov do Štrbského ple- sledok zarybnenia Štrbského plesa príjemne
sa, v ktorom dovtedy ryby nežili. Chytil ich v prekvapil aj baróna Gábora Keményho, ministra
neďalekej Mengusovskej doline v hornej časti poľnohospodárstva, ktorý aktívne podporoval
rieky Poprad a dvaja ľudia z
Mengusoviec, János Skokan
a ešte jeden mladík, ich horko ťažko priviezli k Štrbskému plesu, do ktorého ich Dr.
Pelech za prítomnosti priateľa Ferencza Ragályiho vypustil. Následne v roku 1881 dal
aj do rieky Poprad nasadiť
8-tisíc lososov /salmo salar/.
O tom, že sa pstruhy v
Štrbskom plese ujali, získal Mikulášov rybník s domčekom porybného.
Dr. Pelech informácie jednak
od lesníka J. Szentiványiho Ferencza Zuszki- rybárske veci, patriace do jeho rezortu a ktorý
na, ako aj G. Laszkáryho a nájomcu Samuela koncom leta 1882 Štrbské Pleso navštívil.
Klima, ktorí ich videli vyskakovať z vody za
A tak po ich úspešnej adaptácii dal
muškami a videli ich tiež plávať v jazere pri Dr. Pelech 25. septembra 1882 nasadiť do Štrbčlnkovaní. Posledný hodnoverný dôkaz mu ského plesa ďalších 5-tisíc polročných sivoňov
poskytol jeho priateľ barón Bültzingslöwen, /salmo salvelinus/ z chovnej rybnej stanice
náružlivý lovec a rybár, ktorý bol v lete 1881 v Spišskej Novej Vsi, ktorých priniesol osobne
pri plese a videl loviaceho pstruha, ktorý vy- kráľovský rybársky majster Ploderer a za prískočil nad vodu, a tým potvrdil ich existenciu tomnosti starostu Spišskej Novej Vsi Schertela,
v plese. To bola najväčšia odmena za priekop- učiteľa z Liptovského Hrádku a prednostu štrb-

Pohľad na Štrbské pleso na konci 19-teho storočia.
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skej stanice, ich vyložili do nového
prostredia.
J. Szentiványi za účelom ďalšieho
zarybňovania Štrbského plesa založil
neskôr na východ od jazera, medzi
dnešnou cestou k lyžiarskemu areálu
a potokom Mlynica, aj dva umelé rybníky v nadmorskej výške 1 334 metrov. Tieto rybníky sa začali využívať
ako chovné pre potreby zarybňovania
Štrbského plesa, pretože rybolov začal patriť k obľúbenej zábave hostí.
Jeden z nich nazvali na jeho počesť
Jozefovým a ten druhý Mikulášovým,
podľa mena brata majiteľa osady Mikuláša Szentiványiho, školského mecenáša v obci Gemer. Následne dal Plotica obyčajná.
pri nich postaviť aj domček pre rybného hospodára, kde porybný aj trvalo býval. ichtyológovia J. Holčík a Š. Nagy identifikovali
Tento domček tu stál až do dvadsiatych rokov ako siha marénu. Toto zistenie vyvolalo vtedy
minulého storočia.
senzáciu, pretože sa ukázalo, že Štrbské pleso
Zarybňovanie Štrbského plesa pokračovalo predstavuje pravdepodobne poslednú lokalitu
potom v roku 1885, kedy boli do plesa vysa- na svete, na ktorej sa sih ešte vyskytuje v gedené ďalšie pstruhy, ktoré nachytali
vo Svätojánke a na Štrbu ich prepravovali vlakom v sudoch, pričom
na každej stanici im vymieňali vodu.
Zarybňovanie pstruhom potočným
pokračovalo potom celé storočie až
do roku 1984, kedy sa v plese zistila
prítomnosť šťuky /Esox lucius/, čo
lesníkov odradilo pokračovať v tomto
úsilí. Neskôr sa síce ukázalo, že šťuka
nie je dôvodom úpadku pstruha, ale
že pstruh potočný /Salmo trutta morpha fario/ sa v Štrbskom plese pre
absenciu prúdiacej vody nedokáže
prirodzene rozmnožiť. Keďže jeho prí- Sih maréna.
tomnosť v plese bola závislá výlučne
na umelom vysádzaní, prestalo sa s jeho intro- neticky čistej forme. V tom bola zaujímavosť a
dukciou pokračovať, takže dnes sa už v plese vzácnosť populácie siha v Štrbskom plese.
nevyskytuje.
Sih je biela šupinatá ryba, ktorá si živí prevažOveľa lepšie podmienky v Štrbskom plese ne planktónom, dorastá do dĺžky 45 cm a žije
našiel jalec tmavý, ktorého vo forme známej v skupinách v hĺbkach do 12 metrov. Prirodzeako jaseň zlatý /Leuciscus idus aber.
orfus/ vysadili do jazera ako okrasnú
rybu pravdepodobne v roku 1929.
Napriek veľkej početnosti v plese,
jeho prispôsobivosti a schopnosti prirodzene sa neresiť, už dnes v jazere
tiež nežije.
V roku 1929 bol popri jalcovi
tmavom do plesa vysadený aj sih
maréna /Coregonus maraena/, pôvodom z jazera Miedwie v Poľsku. Jeho
prítomnosť v plese nebola dlhšiu
dobu známa, jeho výskyt potvrdila
až náhoda v roku 1984, kedy sa
po rozmrznutí plesa našlo na brehu
200 uhynutých rýb, ktoré neskôr Ulovené pstruhy.

nými nepriateľmi sú dravé ryby, najmä šťuky, pre ikry a mlaď aj ostriež
a plotica. Sih sa v plese udržal až do
roku 2013, najmä vďaka jeho značnej
hĺbke, pretože práve najhlbšie miesta
predstavujú v ňom refúgiá, v ktorých
väčšiu časť roka žil oddelene od populácie iných, dravých druhov rýb.
V zápisoch Lesnej správy Východná, pod ktorú po prvej svetovej vojne
spadala starostlivosť o Štrbské pleso,
je uvedené, že v roku 1936 boli za
účelom zásobovania Vysokých Tatier
dovezené a nasadené do Štrbského
plesa z českej Třebone aj kapre a
liene.
Ďalším druhom, ktorý mal oživiť
vody Štrbského plesa, bol aj sivoň
americký /Salvelinus fontinalis/, ktorého prítomnosť bola v plese nepochybná až do roku
1986. Keďže v plese nemá vhodné podmienky
na neresenie, predpokladá sa, že tiež vyhynul.
Rovnaký osud postretol aj pstruha dúhového
/Oncorhynchus mykiss/ a ovsienku
/Leucaspius delineatus/, ktoré sa v
plese nenašli už začiatkom 60-tych
rokov minulého storočia, a to i napriek
tomu, že pstruha dúhového tam ešte
desať rokov predtým vysadzovali.
V roku 1984 ichtyológovia vylovili zo Štrbského plesa po prvýkrát aj
ploticu obyčajnú /Rutilus rutilus/. Aj
ona patrí k náhodne introdukovaným
rybám, ktoré neboli do jazera úmyselne vysadené. Jej populácia si dlhodobo udržuje vysokú početnosť, pričom
žije v hĺbkach do 4 metrov, vyhľadáva
príbrežné časti jazera a často ju vidieť
vo veľkých skupinách. V potrave je
nevyberavá a nechá sa prikrmovať aj chlebom.
Je zaujímavosťou, že pri výskumoch v roku
1986 bol sih maréna označený ešte za druhú
najpočetnejšiu rybu v plese.
Ako potravného konkurenta šťuky a predátora priveľmi rozmnoženej plotice
vysadili odborníci do plesa v rokoch
1989 a 1990 aj hlavátku podunajskú
/Hucho hucho/. Najskôr v roku 1989
asi 2 000 ks dvojročných násad a v
roku 1990 osem kusov odrastených
jedincov. Posledné prirodzene uhynuté jedince boli nájdené na jar po
roztopení ľadu pri brehu v roku 2005.
V roku 1994 sa začalo aj s čistením
odpadkov z dna jazera v rámci akcie
„Čisté vody“.
Dôsledkom pokračujúcej eutrofizácie sa v roku 1995 rozmnožil ďalší,
predtým v Štrbskom plese neznámy
druh ryby - ostriež zelenkastý /Per-
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ca fluviatilis/. Vytiera sa v máji. Ikry rozvešiava hlavne na vodné rastliny, niekedy ich však
nakladie aj na dno jazera. Spoločne s plotickou dnes tvorí najpočetnejšiu rybiu populáciu
v plese. Podobne ako plotica uprednostňuje
príbrežnú časť jazera s hĺbkou do štyroch až
piatich metrov. Je však rybou, ktorej expanzia
v ostatných rokoch vážne narušuje biotickú
rovnováhu plesa. Introdukcia šťuky, plotice a
ostrieža sa pripisuje človeku, no nie je vylúčený
ani prenos oplodnených ikier vodným vtáctvom
/predovšetkým kačicami/ z podhoria.
Dlhoročný necitlivý prístup človeka k jazeru
sa navonok prejavil aj podstatne sa zhoršujúcou
priezračnosťou vody, povlakom vodných rias na
skalách a v roku 1999 aj prvým výskytom vyššieho vodného rastlinného druhu – červenavca
kučeravého /Potagometon crispus/, ktorý má
svoj prirodzený domov v rybníkoch a vodných
nádržiach v nižších polohách Slovenska.
Na poplach začali biť lesníci v roku 2001 a v
spolupráci so Slovenskou agentúrou životného
prostredia a Štátnou ochranou prírody sa spoločne zapojili do projektu „Optimalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa“, ktorého súčasťou bolo pribrzdenie eutrofizačného procesu
/eutrofizácia je zvyšovanie produkcie rias v ryb-

níkoch a vodných nádržiach prísunom živín,
najmä dusíka a fosforu/,
keďže tento proces nevyhovoval sihovi.
V rámci tohto projektu, ktorý trval až do roku
2009 sa lesníci pokúsili
nielen o selektívny výlov, počas ktorého lovili
živočíchov, ktoré pre
siha predstavujú potravinových konkurentov,
ale aj o jeho umelý chov, Rybačka s udicou pri jazere.
najskôr v rybníčku Strediska geofondu rýb ŠL Tanap-u vo Východnej, du a v spolupráci s českou firmou Baktoma
ako aj cestou sieťového chovu priamo v Štrb- za dva roky zrealizovala dve etapy revitalizáskom plese, všetky pokusy sa však skončili cie vodného ekosystému Štrbského plesa, v
neúspešne. Pravdepodobne posledné uhynuté ktorom pomocou bakteriálnej zmesi začalo už
kusy siha boli nájdené pri plese okolo roku od roku 2017 dochádzať k postupnému zlep2010. Podobný osud, aký už zrejme postihol šovaniu stavu vody. Podarilo sa tak odstrániť
siha, postihne za nejaký čas aj ostatné ryby v premnoženie jednobunkových rias, ktoré už od
Štrbskom plese.
roku 2013 spôsobovali výrazné zhoršenie vody
V roku 2013 sa v jazere objavil nový prob- v jazere, čo bolo viditeľné zozelenením vody a
lém, a to zozelenenie vody, ktoré pretrvávalo jej zníženou priehľadnosťou.
aj nasledujúce roky. Následne v roku 2016 už
Na základe materiálov z archívu obce Štrba
obec Štrba s prispením Enviromentálneho fonvoľne spracoval Ing. Peter Chudý

Začalo sa historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov
Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu
SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
(SODB 2021) odštartoval 1. júna. Aktuálne
spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne jedinečné dáta o
stave a kvalite bývania na Slovensku. Mestá,
obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich mesiacov po prvýkrát
v histórii elektronicky, bez účasti obyvateľov,
zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch
domácností.
Vo februári 2021 prvú fázu venovanú bytom
a domom doplní druhá fáza – sčítanie obyvateľov.
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je
získať objektívne dáta, ktorých výsledkom budú
napr. aj údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva,
počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a zácho-

dom, novinkou budú podrobnejšie informácie o
obnove objektov z pohľadu obvodového plášťa,
strechy, okien či o nadstavbách.
Aké informácie prinesie sčítanie domov a
bytov?
Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku
pribudlo. Získame prehľad o formách vlastníctva bytov. Budeme vedieť počty a podiely
neobývaných bytov v regiónoch. Zistíme, ako
Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu
menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto
preferencia líši podľa regiónov. Nadobudneme
nové podrobnejšie informácie o obnove budovy
z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú. Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn,
kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme byty bez
kúpeľne či splachovacieho WC. Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného
kúrenia.
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
(SODB 2021):
•1. fáza projektu: Sčítanie domov a bytov: od 1.
júna 2020 do 12. februára 2021
•2. fáza projektu: Sčítanie obyvateľov v období
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

V EÚ sa sčítanie sa realizuje vo všetkých
členských štátoch v referenčnom roku 2021.
Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do
konca roku 2024. Všetky informácie nájdete na
stránke www.scitanie.sk.
Zdroj: ŠÚ SR

Projekt:
Naše Štrbské noviny.
Táto aktivita - vydanie
Štrbských novín
č. 6/2020 - sa uskutočnila
vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP.
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zvierací návštevníci
Na území našej obce nás prekvapili zvieratá – medveď hnedý, bobor vodný a diviak. Medveďa sme zachytili v Tatranskej Štrbe, kde v obytnej časti
urobil riadny neporiadok. Bobra vodného v blízkosti železničnej trate, kde si urobil viacero hrádzí na vodnom toku a ohlodal kmene stromov. Diviak sa
pohyboval v chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe.
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Tajničku z krížovky ŠN č. 6/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 20. 7. 2020. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 5/2020: ...a preto si ho chráňme a buďme zodpovední. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Magdaléna Gašparcová,
1. mája 595, 059 38 Štrba, Barbora Gotthardtová, M. Benku 567, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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