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ŠTRBSKÉ NOVINY
Noviny pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa
Vianoce čisté, biele ako sneh,
v živote len zdravie, šťastie, radosť a smiech.

V tento vzácny čas prajem Vám a Vašim blízkym zdravie, lásku, šťastie, radosť a pohodu.
Ďakujem Vám za priazeň a spoluprácu v uplynulom roku.
V novom roku 2021 prajem veľa pevného zdravia, vzájomnej lásky a nehy,
spokojnosť v práci i v rodinnom kruhu.
Michal Sýkora

starosta obce Štrba
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Vážení spoluobčania,
počas dvoch víkendov 31. 10. – 1. 11. 2020 a 7. – 8. 11. 2020 prebehlo na Slovensku plošné testovanie na
respiračné ochorenie COVID-19.
V našej obci a jej častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso sme mali zriadené štyri testovacie miesta. Vzhľadom
na krátkosť času a rozsah úloh zo strany štátnych inštitúcií, pri ktorých bola obec veľmi súčinná, išlo o náročnú
akciu, ktorú sa nám však podarilo úspešne zvládnuť a dvakrát pretestovať všetkých, ktorí na testovanie prišli.
Preto sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali zabezpečiť úspešný
priebeh tejto akcie – zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, členom dobrovoľného hasičského zboru,
vojakom, policajtom – štátnym aj obecným, Reštaurácii Martek a ďalším dobrovoľníkom. Súčasne sa chcem
poďakovať všetkým vám, ktorí ste
sa testovania zúčastnili a svojím
zodpovedným prístupom ste prispeli k pokojnému priebehu a k vysokej
účasti na tomto testovaní.
Prajem vám všetkým veľa
dobrého zdravia!

Michal Sýkora
starosta obce

Miestne dane a poplatky v roku 2021
Rok 2020 nebol jednoduchý pre celý svet a rovnako tak pre Slovensko, ako aj pre obec Štrba. V roku 2021 sa výška miestnych daní a poplatkov
meniť nebude, aj napriek tomu, že už v roku 2020 obec pocítila nižší príjem z podielových daní. Dôsledky majú dosah nielen na obec, ale aj na
občanov, a práve preto veríme, že občania príjmu pozitívne, že obec výšku miestnych daní a poplatkov pre rok 2021 nemení.

Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom
ROZHODNUTÍM, ktoré im bude doručované
do vlastných rúk a voči ktorému je možné do
30 dní podať odvolanie. Splatnosť poplatku
je najneskôr do uplynutia ďalších 15 dní, a to
úhradou bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladne obce
(tzn. lehota na úhradu je 45 dní od prevzatia

rozhodnutia). Podklady pre platbu dane bezhotovostne sú uvedené v rozhodnutí a kvôli
správnej identifikácii platby je potrebné ich
dôsledne a bezchybne uviesť – variabilný,
konštantný a špecifický symbol.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je podané priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa podáva do 31. 1. daného
roka. Nakoľko 31. 1. 2021 pripadá na nedeľu, termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti sa posúva na 1. 2. 2020.
Do 1. 2. 2020 podávajú Priznanie k dani
z nehnuteľnosti VLASTNÍCI nehnuteľnosti:
• ktorí v katastrálnom území obce Štrba
(Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso) v
roku 2020 kúpili, predali, zamenili, daro-

vali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
• ktorým bolo v roku 2020 vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie – na stavbu, prístavbu, nadstavbu, rozhodnutie o zmene stavby pred jej
dokončením, rozhodnutie o zmene účelu
užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení
stavby,
• ktorí začali v roku 2020 užívať drobnú
stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k
hlavnej stavbe,
• ktorí začali v roku 2020 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného
rozhodnutia,
• ktorým sa v roku 2020 zmenila výmera
parcely, druh pozemku alebo podiel na
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liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu
parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
• ktorí si v zdaňovacom období 2020 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k
nehnuteľnostiam na území obce.
Do 1. 2. 2020 podávajú Priznanie k dani z
nehnuteľnosti NÁJOMCOVIA nehnuteľnosti:
• ktorí v roku 2020 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
• ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k
pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať
najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri nehnuteľnosti.
Do 30 dní od právoplatnosti dedičského
konania alebo dražby podáva Priznanie k
dani z nehnuteľnosti, DEDIČ alebo VYDRAŽITEĽ nehnuteľnosti:
• ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v
roku 2020 alebo
• ktorý zdedil nehnuteľnosť v roku 2020
na základe právoplatného osvedčenia
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľnosti
nepočíta daň z nehnuteľnosti. Je povinný v
príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. V prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov podáva priznanie
len jeden z manželov. V prípade podielového
spoluvlastníctva podávajú vlastníci priznanie
k dani z nehnuteľnosti každý sám do výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na
základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca).
Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z
rozhodnutia Okresného úradu Poprad alebo z
rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného
rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych a užívateľských práv.
Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na
povinnosť daňovníka podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti sú zmeny, ktoré majú vplyv
na daňovú povinnosť:
• nadobudnutie nehnuteľnosti povolením
vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo dražobnej zmluvy,
• predaj alebo darovanie nehnuteľnosti povolením vkladu v katastri nehnuteľností,
• nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe,
• nadobudnutie nehnuteľnosti dedením,
• vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode a následnom
vysporiadaní majetku,
• právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
• právoplatné rozhodnutie o povolení zme-

ny stavby pred dokončením,
• právoplatné rozhodnutie o dodatočnom
povolení stavby,
• právoplatné kolaudačné rozhodnutie na
stavbu,
• začatie užívania stavby, drobnej stavby,
• povolenie zmeny užívania stavby alebo
bytu alebo nebytového priestoru,
• po prístavbe a nadstavbe, ak došlo k zmene zastavanej plochy a počte podlaží,
• zbúranie stavby na základe povolenia na
odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
• zmena užívania stavby na iné účely ako
sa stavba užívala po kolaudácii,
• podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti s SPF,
• podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri
nehnuteľnosti,
• zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľností,
• rozdelenie, preparcelovanie, scelenie
alebo prečíslovanie pozemkov v katastri
nehnuteľností,
• zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe
Občania, ktorým sa vlastníctvo nehnuteľnosti k 1. 1. 2021 oproti minulému obdobiu
nezmenilo, priznanie NEPODÁVAJÚ.
DAŇ ZA PSA
Daň za psa je vyrubená spolu s daňou z
nehnuteľnosti v jednom rozhodnutí a platia
pre ňu rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o lehoty
a spôsob úhrady. Treba však upozorniť, že v
zmysle platných právnych predpisov zmenu
vlastníctva (držania, úhyn, kúpa) psa je treba urobiť písomne podaním priznania k dani
za psa obecnému úradu do 30 dní od zmeny, aj keď k nej došlo kedykoľvek v priebehu
roka. Toto ustanovenie je zo strany občanov
často porušované a spôsobuje to značné
problémy a nedorozumenia pri vyrubovaní
dane. Ohlásenie zmeny držania psa po uplynutí lehoty 30 dní obec nemôže akceptovať
a dodatočne zohľadniť vo vyrubenej daňovej
povinnosti.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Pri dani za ubytovanie sa sadzby nemenia
ani v roku 2021. Štrba – 0,50 €/osoba/noc,
Tatranská Štrba – 1,- €/osoba/noc, Štrbské
Pleso – 1,50 €/osoba/noc. Treba však upozorniť, že v zmysle platných právnych predpisov je potrebné, aby každý, kto poskytuje prechodné odplatné ubytovanie v katastrálnom
území obce Štrba, bol riadne zaevidovaný
pre daň za ubytovanie. Táto povinnosť je zo
strany občanov porušovaná. Stáva sa, že občania ponúkajú cez internet ubytovanie a nie
sú v obci registrovaní pre daň z ubytovania,

ktorú od ubytovaných hostí vyberú a neodovzdajú obci. Je potrebné splniť si povinnosť
registrácie. Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik, zánik, zmena) je dostupné na
úrade a tiež zverejnené na stránke obce.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Poplatok za komunálny odpad platia
osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo osoby s oprávnením
užívať nehnuteľnosť na území obce, aj keď tu
evidovaný pobyt nemajú (napr. podnikatelia,
vlastníci nehnuteľností – chát, bytov, garáží a
pod., osoby žijúce v nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy). Poplatník je povinný v
priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci
vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Rovnako ako vyššie uvedené dane, aj
poplatok za komunálny odpad sa platí na
základe ROZHODNUTIA obce do 15 dní od
nadobudnutia jeho právoplatnosti (lehota na
úhradu je teda 45 dní od prevzatia rozhodnutia).
V roku 2021 môže obec Štrba znížiť poplatok za komunálny odpad na základe písomnej žiadosti poplatníkom, ktorí sa viac ako
90 dní v roku nezdržiavajú na území obce
Štrba predložením dokladov a splnením podmienok uvedených vo VZN obce Štrba.
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti, k dani za
psa, Oznámenie k vzniku, zmene a zániku k
poplatkovej povinnosti a k dani za ubytovanie
sú k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené
na webovej stránke obce www.strba.sk. Vzory
žiadostí k zníženiu poplatku za komunálny odpad pre rok 2021 budú k dispozícii na obecnom úrade a tiež budú zverejnené na webovej
stránke obce začiatkom roka 2021.
DORUČENIE priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, oznámenie k dani za
ubytovanie, oznámenie k poplatku za komunálny odpad, žiadostí a dokladov:
Daňový subjekt (daňovník alebo platiteľ
poplatku za komunálny odpad, ubytovateľ)
pre doručovanie písomností (napr. daňových
priznaní, oznámení, žiadostí...) správcovi
dane môže využiť:
• elektronické služby pre doručovanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
v prípade, že má aktivovanú elektronickú
schránku na doručovanie, alebo
• e-mail ale tu je potrebné doručiť správcovi
dane aj listinnú formu, a to do piatich pracovných dní od odoslania, inak sa podanie považuje za nedoručené, alebo
• poštou prostredníctvom Slovenskej pošty,
alebo
• osobne do podateľne obecného úradu.
KONTAKT – správa daní a poplatkov:
krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821
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Sčítanie Obyvateľov a domov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu
sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov
sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo
vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného
sčítania k plne registrovému sčítaniu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov
bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebieha v období
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude
podieľať.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca
2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa
šesť kalendárnych týždňov.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacie-

ho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý
má na území Slovenskej republiky obvyklý
pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony,
má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho
zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v
sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020
na piatok 1. januára 2021.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou
blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripo-

jením na internet na sčítacom formulári na
webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať
sa bude môcť aj cez mobilnú aplikáciu,
ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
Samosčítanie je rýchly a jednoduchý
spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára,
bez narušenia privátnej zóny občana.
Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať
sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené
kontaktné miesto, kde občanovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v
prípade, že o takúto službu požiada (napr.
z dôvodu imobility) a počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec.
Zuzana Šefčíková

príprava na zimnú turistickú sezónu
ZJazdové lyžovanie
Pandemická situácia v spojitosti s ocho- na LD Solisko, nakoľko so zníženou náv- šie ukončenie prevádzky LD Solisko nám
rením COVID-19 poznačila celé lyžiarske števnosťou sa pridalo aj daždivé počasie a umožnilo ešte v dobrom počasí vykonať
stredisko Štrbské Pleso už 13. 3. 2020, stredisko cez týždeň zívalo prázdnotou. O pravidelnú geodetickú kontrolu trate lanovkeď sme boli nútení ukončiť lyžovačku. to viac sme sa sústredili na prípravu novej ky, kde sa premeriavajú odchýlky základov
Priebeh letnej sezóny sa niesol v znamení zimnej sezóny.
podpier, nábehy dopravného lana na podpravidelného dezinfikovania vozňov lanoNa LD Furkota sme vykonávali malú re- pery, či nedochádza k ich posunom voči
vej dráhy na Solisko a dodržiavania naria- víziu sedačiek, kde v rozobratom stave sa východiskovému stavu z roku 2002.
denia vlády – rúška, odstupy, ruky. Priebeh magnetickou defektoskopiou kontrolovali
Uplynuli tri roky od poslednej úradnej
nárastu počtu infikovaných sa podpísal na bezpečnostné komponenty vozňov. Skor- skúšky na lanovej dráhe Mostíky, a tak v
poklese jesennej návštevnosti a
tomto období prebieha kontrola
na rozhodnutí o skoršom ukončelanovej dráhy inšpektormi, ktorí
ní jesennej prevádzky LD Solisko.
vykonávajú štátny odborný techAj keď údržba v stredisku prenický dozor.
biehala na jednotlivých zariadeNa lyžiarskom vleku H-130
niach (lyžiarske vleky, LD Solissme po štyroch rokoch vymenili
ko, LD Mostíky) priebežne aj v
dopravné lano. Na všetkých naletných mesiacoch, vždy jesenná
šich zariadeniach podľa potreby
údržba je najdôležitejšia pred zimsa menili gumové vyloženia klanou sezónou.
diek, olejové náplne, kontrolovali
Samotná jesenná údržba začala
jednotlivé nastavenia, skúšali sa
skôr ako bývalo zvykom. Už 11.
brzdy tak, aby sme mohli bez10. 2020 sme začali s údržbou Na zjazdovke vo Furkotskej doline sa konajú rôzne športové podujatia. pečne prepravovať návštevníkov
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Štrbského Plesa, či už lyžiarov alebo pešiakov.
Veľkú časť prípravy na zimnú sezónu
sme venovali zasnežovacej technike a
strojom na úpravu lyžiarskych tratí. Je
to drahá technika a o to viac si vyžaduje
pozornosť. Na udržanie kvalitnej a rovnomerne hrubej snehovej vrstvy budeme
opäť využívať zariadenie LECIA na meranie hrúbky snehu, ktoré nám ukáže, kde
máme dostatok snehu a na druhej strane,
kde ho nám treba doplniť.
Lyžovanie nie je len o hrúbke snehu,
ale aj o jeho kvalite a o tú sa budeme starať našou zasnežovacou technikou, ktorú

sme tohto roku doplnili o nové snežné
delo Technoalpin TR 10, ktoré sa vyznačuje výrobou snehu pri teplotách tesne
pod nulou.
Lyžiarske stredisko sme začali zasnežovať 21. novembra, nakoľko prišli mrazivé
dni, priaznivé na výrobu technického snehu. Išli sme do rizika so začiatkom zimnej
sezóny, v nádeji, že lyžovanie ako zdravý
šport na čerstvom vzduchu sa bude môcť
vykonávať ako prevencia na posilnenie
imunity.
Ing. Peter Tomko
riaditeľ lyžiarskeho strediska
Štrbské Pleso

Nové snežné delo Technoalpin TR 10.

Bežecké lyžovanie
Športový areál na Štrbskom Pleareálu, úprava plochy medzi
se je už jedenástu sezónu spragarážami a vyhliadkovou vežou,
vovaný a prevádzkovaný obcou
boli práce, ktoré bolo potrebné
Štrba. Za uplynulé desaťročie preurobiť v priebehu letných a ješiel areál veľkými zmenami. Vybusenných mesiacov. Aby bol areál
dované boli nové inžinierske siete.
pripravený pred zimnou sezónou
Pôvodné viac ako 40-ročné objekty
okrem bežnej údržby objektov a
a zariadenia boli zmodernizované,
zariadení, bola vykonaná izolácia
vďaka tomu slúžia aj naďalej svojpochôdznej plochy a obvodových
mu účelu.
stien na objekte čerpacej staVýstavbou nových objektov - sernice „Bunker“. Vybudovaný bol
visných buniek, šatní, sociálnych
chodník pri servisných bunkách,
zariadení, garáží bolo za poslednú
vytvorené boli spevnené plochy
dekádu v Športovom areáli na Štrbskom Plese vytvorené vhodné zázemie v športovom areáli vykopre športový tréning vrcholových, výkon- naný veľký rozsah prác
na rekonštrukcii objektov
nostných aj rekreačných športovcov.
Súčasťou modernizácie športového are- a zariadení a tiež v oblasálu boli tiež bežecké trate vo Furkotskej ti technickej vybavenosti,
doline, ktoré vo viacerých etapách prešli obnove strojového parku,
komplexnou prestavbou zavŕšenou ho- úprave bežeckých tratí a
mologizáciou a vydaním certifikátu od priestranstiev.
Terénne úpravy, zemné
medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS.
Výraznú kvalitatívnu zmenu zaznamenali práce, odvodnenie, likvidábežecké trate vybudovaním technického cia inváznych rastlín, viaczasnežovania, osvetlenia časti tratí v blíz- násobné kosenie bežec- Moderná technika na úpravu bežeckých tratí je umiestnená
kosti bežeckého areálu a vybudovaním kých tratí a skokanského v garážach v športovom areáli.
nového 2,5 km okruhu okolo
zatravňovacou a zámkovou dlažSlepého plesa. Atraktivite šporbou pri garážach. Prevedené boli
tového areálu prispel členitý 1,6
opravy a servis všetkých strokm šprintérsky okruh, ktorého
jov, zariadení, vrátane hydrančasť je situovaná pod veľký skotov, elektrantov pre technické
kanský mostík.
zasnežovanie a zdrojového elekObec Štrba každoročne investrického agregátu. Odskúšaním
tuje do modernizácie, technickétechniky, strojov a zariadení v
ho vybavenia a prevádzky športreťom novembrovom týždni boli
tového areálu nemalé finančné
zavŕšené práce pred zimnou seprostriedky. Napriek zložitým
zónou.
celospoločenským podmienVeľké úsilie bolo vynaložené
kam, mnohým opatreniam a ob- Každoročne sa v prípade priaznivých poveternostných podmienok
na rekonštrukciu infraštruktúry,
medzeniam bol aj v tomto roku umelo zasnežujú bežecké trate.
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obstaranie a modernizáciu techniky v
športovom areáli. Zakúpenie troch snežných diel TECHNOALPIN, ktoré sú už súčasťou systému aktuálneho technického
zasnežovania, pasového vozidla CAN-AM,
na prepravu materiálu a technických zariadení, ako aj univerzálneho stroja METRAC
na úpravu plôch a priestranstiev, je výraznou pomocou pre kvalitnejšiu prípravu a
prevádzku Športového areálu na Štrbskom
Plese už pre nastávajúcu zimnú sezónu.
Jaroslav Chalúpka
správca ŠA Štrbské Pleso

Do vašej pozornosti – nová publikácia o našej obci
V týchto dňoch distribuujeme do domácností publikáciu
„Štrba a jej dejiny do roku
1945“ – 1. diel, v ktorej sú
uvedené najstaršie dejiny našej obce.
Verím, že cez vianočné
sviatky si so záujmom prečítate fakty z vývoja našej obce.
Jej pokračovanie – história po

roku 1945 bude vydaná začiatkom budúceho roka. V nej
budú zverejnené dejiny obce,
t.j. faktografia a veľa obrazového materiálu do súčasnosti.
Publikáciu si je možné aj
zakúpiť u p. Jany Šulákovej v
cene 20,-- eur.
Michal Sýkora

Poľnohospodárske dRužstvo a rok 2020
S blížiacim sa záverom roka a ukončením vonkajších poľných prác prišiel čas bilancovať a hodnotiť uplynulý rok poznačený stále prebiehajúcou krízou spôsobenou
ochorením COVID-19. Napriek opatreniam
a obmedzeniam zo strany štátu, poľnohospodárske družstvá musia fungovať a
zabezpečovať plynulú prevádzku, t. j. starostlivosť o hospodárske zvieratá a o poľnohospodársku pôdu. Preto aj v PD Štrba,
tak ako po minulé roky, tak aj tento rok, boli
činnosti nasmerované na prípravu a zabezpečenie dostatku krmiva pre živočíšnu
výrobu, na obhospodarovanie a zveľaďovanie zverenej pôdy a v neposlednom rade
aj uspokojovanie potrieb členov družstva
predajom sena, slamy a naturálneho obilia
v BIO kvalite. Aj napriek výkyvom počasia
sa z pohľadu rastlinnej výroby podarilo
zabezpečiť živočíšnu výrobu dostatkom
objemového krmiva postačujúcim na celý
nasledujúci rok až do príchodu ďalšej zelenej žatvy. Výkyvy počasia sa družstvu

Tohtoročné žatevné práce na poli.

podarilo zvládnuť aj
vďaka použitiu obnovenej poľnohospodárskej
techniky, ktorá je ďaleko
efektívnejšia ako staršie
modely traktorov typu
ZETOR a ktorých sa
družstvo v uplynulých
rokoch postupne zbavilo.
Celoslovenské úrody
obilnín boli lepšie ako po
predchádzajúce roky. V Poľnohospodárske družstvo má takmer 1 000 ks hovädzieho dobytka.
PD Štrba vplyvom počasia a škodami spôsobenými divou zverou
Tak, ako po minulé roky, tak sa aj tohto
dosiahli v roku 2020 úrody niečo málo pod roku koncom októbra ukončila pastevná
priemerom posledných rokov. Preto bolo sezóna. PD Štrba má bezmála 1 000 kupotrebné upraviť kŕmne dávky v chove doj- sov hovädzieho dobytka – od teliatok až
níc na také množstvá, aby sa zabezpečilo po dojnice a výkrmové býky, preto bolo
dostatočné množstvo jadrového krmiva potrebné aj z hľadiska opatrení spôsobena celý nasledujúci rok. Na doplnenie chý- ných koronakrízou doplniť zamestnancov
bajúceho množstva jadra a kvôli potrebe na úseku živočíšnej výroby, aby bola zaenergie v kŕmnych dávkach družstvo zakú- bezpečená starostlivosť a chod výroby.
pilo mokrú zrnovú kukuricu v BIO kvalite. Preventívne opatrenia, t. j. vytvorenie
dvoch skupín dojičov, ktorí neprichádzali
medzi sebou do kontaktu, sa ukázalo ako
efektívny a účinný nástroj na zabezpečenie prevádzky dojenia, keďže sa táto práca
nedá karanténne uzavrieť alebo vykonávať
formou „home office“. Z dôvodu zvýšenia
úžitkovosti družstvo zakúpilo automatický
robotický prihŕňač krmiva, ktorý sčasti nahrádza potrebu manuálnej ľudskej práce.
Vedenie PD Štrba celkovo hodnotí náročný rok 2020 ako úspešne zvládnutý. Konkrétne výsledky produkcie budú zhodnotené na Výročnej členskej schôdzi v roku
2021 v závislosti od pandemickej situácie
a vládnych nariadení v tom čase.
MVDr. Pavol Knapík
predseda
Poľnohospodárskeho družstva v Štrbe
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TATRANSKÝ ĽADOVý DóM 2020/2021
Prežite krásny zimný čas v Tatrách a odneste si nezabudnuteľný zážitok z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ktorý sa

tento rok ponesie v téme Chrám Kristovho
vzkriesenia v Petrohrade.
Zavítajte na krásny zimný Hrebienok
a zažite čaro majestátneho TATRANSKÉHO ĽADOVÉHO DÓMU. Túto dominantnú
ľadovú krásu môžete vidieť na Hrebienku
od 20. novembra 2020. Na majstrovskom
diele sa podieľalo kompletne 18 sochárov
z Česka a Slovenska. Hlavným staviteľom
je aj tento rok Adam Bakoš. Na stavbu sa
použilo neuveriteľných 1880 blokov ľadu,
ktoré dokopy vážia viac ako 225 ton. Ľadový dóm je umiestnený v kupole o priemere
25 m a najvyšší bod stavby dosahuje výšku až
12 m.
Hlavnou témou krásneho a veľkolepého ľadového chrámu je tento rok
Chrám Kristovho vzkriesenia. Stavbu chrámu sme
posunuli na ešte vyššiu
úroveň, pri výstavbe boli
použité nové materiály,
ktorým vdýchla život dizajnérska ruka Mgr. Art. Michaely Bujňákovej, PhD.
Okrem mnohých iných architektonických skvostov
a prepracovaných detailov
je katedrála známa aj svojimi nádhernými sklenenými ikonami, mozaikami a v neposlednom rade
ikonickými vežičkami – ľadový dóm taktiež
zdobia prepracované detaily, vežičkám sme
venovali náležitú dizajnérsku pozornosť. Na
dokonalé detaily si tento rok ,,lepšie posvietime,, precíznu prácu a pompéznosť stavby
zvýrazní kvalitné interiérové osvetlenie.

Táto majestátna ľadová stavba, ktorá nemá
na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za návštevu. Príďte si preto vychutnať tento slovenský unikát a preneste sa
na chvíľu do tatranskej
ľadovej rozprávky.
Otvorené denne od
9:00 – 16:15
(pozemná lanovka v
prevádzke
od 8:30 do 16:30)
Zaujímavosti z prípravy
Realizáciu kupol k Ľadovému chrámu tento
rok zastrešila Mgr. art.
Mia Bujňáková, PhD. z
košického dizajnérskeho
štúdia Furnicoolture. V
šibeničnom päť týždňovom termíne sa s partnerom Petrom Klímom pustili do navrhovania
a realizácie kupol, inšpirovaných chrámom
Kristovho vzkriesenia v Petrohrade. Pompéznosť a tvarovú čistotu kupol sa po intenzívnej úvahe rozhodli stvárniť kombináciou
moderných technológií a ručnej remeselnej
práce. Telá všetkých ôsmich kupol vymysleli
ako samonosné konštrukcie spojené kružnicami a rebrami. Jednotlivé časti boli potom
vyrezané z polykarbonátu pomocou vodného lúča v Prešove. Do pomerne náročného
skladania tejto obrej skladačky sa pustili aj
s nápomocnými členmi rodiny. Skladanie
však prebiehalo na dvoch
miestach súčasne, keďže
bolo potrebné myslieť aj
na to, aby sa poskladané
kupole vedeli dostať z interiéru von. Štyri ihlanové
kupoly sa teda zrodili priamo v obývačke ich bytu a
do Ľadového chrámu putovali najprv spustené na
ulicu po lane z balkóna.
Aby boli kupoly kompletné, bolo však potrebné na
nich osadiť až 480 atypicky navrhnutých ihlanov.
Na výpočet strán ihlanov
stačilo síce aplikovať poznatky zo stredoškolskej matematiky, no pre
krátkosť pamäte im s tým pomohla ďalšia
členky rodiny, ktorá svižne zabezpečila aj 3D
tlač modelov ihlanov. Podľa týchto modelov
a aj s trochou sedliackeho rozumu, sa rozbehla výroba ihlanov. Peter urobil na rezačke
bezmála 2000 rezov do polystyrénu, ktoré

nasledovalo 2000 vybrúsení a 4000 striekaní farbou pomocou striekacej pištole. Na
nafarbenie použili 10 kg fasádnej farby a asi
50 párov rukavíc. Svoje zručnosti vycibrili natoľko, že aj zlaté kupoly nafarbili podobným
spôsobom či už v priestoroch dielne Katedry
dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach, kde
Mia pôsobí ako odborná asistentka alebo aj
v pokojnú slnečnú nedeľu na priľahlom parkovisku. Zaujímavosťou je, že zlaté kupole
nafarbili kvôli krásnemu kovovému lesku
špeciálnou farbou, používanou na písmenká
náhrobných kameňov. Kovový prášok získali
priamo od ochotného výrobcu a to hneď v
400-násobnom množstve, ako je bežne dostupné. Pre Miu aj Petra bol tento projekt veľkou výzvou a asi budú teraz nejaký čas viac
pasívne relaxovať, no zároveň sa už tešia na
ďalšie výzvy, ktoré im vkročia do života.
Pri návšteve Tatranského ľadového dómu
je potrebné dodržať nasledovné preventívne opatrenia:
• Pri výstupe z pozemnej lanovky na Hrebienku sledujte a dodržujte navigačné
značenie
• V pripravených vstupných koridoroch dodržujte 2 m rozostupy
• Pri čakaní v rade a taktiež pri vstupe do
Tatranského dómu používajte ochranné
rúško
• Pred vstupom do Tatranského dómu použite dezinfekciu
• V Tatranskom dóme dodržujte pokyny
obsluhy.

0 € bankovka s motívom Hrebienka, Tatranského dómu a lanovky
Pri príležitosti otvorenia Tatranského ľadového dómu na Hrebienku bola vydaná
špeciálna edícia 0 € bankovky s motívom
Hrebienka, Tatranského Dómu a pozemnej
lanovky. Bankovku je možné zakúpiť v obchodoch Tatry Motion v Starom Smokovci a
na Hrebienku.
ZDROJ: web Región Vysoké Tatry
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Čriepky z Histórie Štrbského plesa
Aj rok 2020 bol na Štrbskom Plese opäť veľmi bohatý na množstvo významných okrúhlych výročí, ktoré boli v jeho histórii spojené s rokmi
končiacimi nulou. Mnohým sme sa na stránkach Štrbských novín venovali v priebehu tohto roku podrobnejšie, ale zostali viaceré, ktoré sme si
pre nedostatok času a priestoru nestihli pripomenúť. Prinášame Vám preto ešte zopár čriepkov z histórie Štrbského Plesa, ktoré stojí za to si
pripomenúť aspoň nakrátko pred skončením kalendárneho roku 2020.
130 rokov od postavenia Vily arcikňažnej Márie Terézie /od roku
1919 Detvan/, ktorú postavil spišskosobotský architekt a stavebný
podnikateľ Gedeon Majunke na
pozemku nad juhozápadným brehom jazera pre brata rakúsko –
uhorského panovníka arciknieža
Karola Ľudovíta Habsburského a
jeho manželku, portugalskú princeznú Máriu Teréziu /rok 1890/
Karol Ľudovít so svojou treťou
manželkou poctili Štrbské Pleso
svojou návštevou v roku 1889
už druhýkrát. Hostia pricestovali Vila Mária Terézia (Detvan).
vlakom do Štrby, odkiaľ sa celý
sprievod so štvorzáprahom presunul na skej politiky, ktorý si v roku 1936 dal na
Štrbské Pleso, kde nasledovalo pohos- Štrbskom Plese pri jazere spolu so svojim
tenie a plavba člnkami po jazere. Keďže švagrom JUDr. Ľudovítom Ruhmanom
sa im tamojšie prostredie pri jazere veľmi vybudovať súkromnú rodinnú vilu vo funkpáčilo, majiteľ osady Jozef Szentiványi im cionalistickom štýle, ktorú ľudia prvé roky
predvídavo daroval pozemok pri jazere, nazývali Slávikova vila, po znárodnení dokde už o rok vyrástla nová budova sku- stala meno vila Limba /rok 1890/
Juraj Slávik sa narodil 28. januára 1890
točne hotelového typu na Štrbskom Plese.
Karol Ľudovít sa následne stal aj protekto- v Dobrej Nive pri Zvolene ako druhý syn
evanjelického farára, publicistu a hisrom Uhorského karpatského spolku.
torika Jána Slávika. Študoval v
Vila, ktorá dostala meno podľa
Banskej Bystrici, v Bratislave,
manželky arcikniežaťa, mala
Budapešti, Berlíne a štúdiá
sedemnásť honosne zariaukončil napokon v Paríži.
dených izieb a pod jej strePo skončení prvej svechou sa do konca prvej
tovej vojny sa v októbri
svetovej vojny vystriedali
1918 stal aj jedným so
mnohé návštevy z radov
signatárov Martinskej
domácej i zahraničnej
deklarácie, ktorou sa
aristokracie. Počas prvej
slovenská inteligencia
ČSR v nej bola zriadená
prihlásila k vytvoreniu
lyžiarska útulňa nazvaná
spoločného štátu Čechov
Detvan. Po skončení druhej
a Slovákov. Následne bol desvetovej vojny v nej najskôr
legovaný aj do Revolučného nábývali zamestnanci Štátnych
rodného zhromaždenia.
kúpeľov na Štrbskom JUDr. Juraj Slávik.
V období prvej ČSR bol
Plese a neskôr slúžila
už iba ako skladové priestory pre kúpe- JUDr. Juraj Slávik najskôr ministrom poľle. Ako úplne schátranú ju kúpele dali v nohospodárstva, neskôr ministrom vnútra
roku 1984 asanovať. Objekt sa nachádzal a od roku 1936 pôsobil ako veľvyslanec
nad terajším hotelom Solisko na lúčke na ČSR vo Varšave. Po vyhlásení Slovensképravej strane značkovaného chodníka zo ho štátu a obsadení Prahy nemeckou armádou sa vzdal tohto postu a emigroval
Štrbského Plesa na Jamské pleso.
130 rokov od narodenia Juraja Slávi- do USA. Neskôr sa ešte do Poľska na krátka, viacnásobného ministra, diplomata ko vrátil, ale po jeho obsadení Nemcami
a básnika prvorepublikovej českosloven- odcestoval cez Francúzsko do Anglicka,

kde zastával v Benešovej exilovej
vláde opäť funkciu ministra vnútra
až do skončenia vojny. Po vojne
pokračoval v diplomatickej kariére
a v roku 1946 bol vymenovaný na
post veľvyslanca ČSR vo Washingtone v USA. Po komunistickom
štátnom prevrate v ČSR vo februári
1948 na protest proti totalitným
praktikám abdikoval z tohto postu
a zostal žiť v USA, kde sa ešte roky
zapájal aktívne do politickej práce exilových organizácií. Zomrel
30. mája 1969 vo Washingtone,
kde bol aj pochovaný. Na 100. výročie jeho narodenia v roku 1990
však boli jeho pozostatky slávnostne prevezené do rodnej vlasti a uložené na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici, kde
odpočíva dodnes.
120 rokov od návštevy ministra vzdelávania a cirkevných záležitostí uhorskej
vlády baróna Júliusa /Gyulu/ Wlassicsa
s rodinou na Štrbskom Plese na pozvanie
majiteľa osady Jozefa Szentiványiho st.,
ktorá celoživotne ovplyvnila ďalší osud
jeho jediného syna Jozefa Szentiványiho
ml. /rok 1900/
Osudovú návštevu prijal Jozef Szentiványi st. na Štrbskom Plese v júni 1900 vo
svojej vile /Jozefova vila, neskôr Jánošík,

Jozefova vila (Jánošík).
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teraz súčasť Grandhotelu Kempinski/ na
južnom brehu Štrbského plesa. Barón Július Wlassics, člen uhorskej vlády a minister pre vzdelávanie a cirkevné záležitosti
pricestoval vtedy na niekoľkodňový pobyt
na Štrbské Pleso aj so svojou rodinou,
manželkou Etelkou, rod. Csengeryovou,
synom Júliusom Wlasssicsom ml. a dcérou Margitou /Margit/. Vtedy sa prvýkrát
stretol a videl s mladou ministrovou dcérou
Margitou aj jediný syn Jozefa Szentiványiho st., Jozef Szentiványi ml. Toto stretnutie
malo potom svoje pokračovanie na Štrbskom Plese počas letnej rekreácie rodiny
Wlassicsovcov v roku 1903. Vtedy sa v
nedeľu, 11. augusta 1903, konala v Jozefovej vile pekná rodinná slávnosť, počas
ktorej sa Jozef Szentiványi ml. zasnúbil so
slečnou Margitou Wlassicsovou. Po návrate do Budapešti k tejto milej rodinnej udalosti blahoželali ministrovi Wlassicsovi na
zasadnutí parlamentu mnohí jeho priatelia
a kolegovia.
Pred 120 rokmi sa v Spišskej Starej Vsi
narodil Štefan Leonard Kostelničák, slovenský národovec, osvetový pracovník, ale predovšetkým umelec, ktorého umelecké snahy
smerovali k slovenskej ľudovej ornamentike.
V roku 1936 usporiadal tento významný
slovenský maliar výstavu svojich prác,
teda ornamentov na porceláne, skle, dreve
a iných materiáloch aj na Štrbskom Plese
/rok 1900/

Zápasy v ľadovom hokeji na hladine Štrbského plesa.

vať. Po vojne pokračoval v štúdiu u františkánov, kde prijal aj rehoľné meno Leonard, ktoré z kresťanského presvedčenia používal celý
život. Bol však národovcom a celým srdcom
spojený s dušou národa, a preto svoje poslanie videl v službe národu umením. S porozumením svojich rehoľných bratov preto odišiel
z kláštora a vydal sa na cestu ornamentálnej
tvorby. Kostelničákova tvorba sa sústredila
nielen na kresby, ale aj maľovanie interiérov, nábytku, keramiky, pohľadnice miest,

Martinská deklarácia.

Štefan Kostelničák.

Štefan Kostelničák sa narodil 14. februára
1900 v Spišskej Starej Vsi. Začal študovať
na levočskom gymnáziu, štúdium mu však
prerušila prvá svetová vojna a musel naruko-

diplomy, príležitostné listiny a najmä na originálne obrazy. Ťažiskom jeho umeleckých
snáh bola slovenská ľudová ornamentika. Bohatou ornamentálnou výzdobou dekoroval aj
významné historické dokumenty z dejín slovenského národa /Pittsburská dohoda, Martinská deklarácia a iné/, texty slovenských
hymnických piesní, modlitby a vytvoril aj súbor jubilejných obrazov. Vrcholom jeho tvorby je dielo Slovenská ornamentika, v ktorom
sústredil vyše štyritisíc artefaktov ľudového
ornamentu a prezentoval ornamentálnu tvorbu. Zomrel 14. septembra 1949 v Košiciach,
povolaný však bol v rodnej Spišskej Starej
Vsi. Zmenšenú kópiu ním maľovanej Pittsburskej dohody môžu aj dnes vidieť návštevníci
Štrbského Pleso v reštaurácii Furkotka pri
železničnej stanici.

Pred 100 rokmi sa na hladine jazera na
Štrbskom plese ako na historicky prvom
mieste na Slovensku hral kanadský ľadový
hokej. Hokejový turnaj v kanadskom hokeji
mal byť pôvodne súčasťou Zimných športových hier na Štrbskom Plese v roku 1920,
ale nepriaznivé počasie umožnilo hokejovým
tímom odohrať len niekoľko tréningových zápasov a samotný hokejový turnaj sa neuskutočnil /rok 1920/
V roku 1920 sa pripravovali Letné olympijské hry v Antverpách a ich súčasťou mal
byť aj kanadský ľadový hokej. Bolo to prvý
a poslednýkrát, čo mal byť tento zimný šport
súčasťou letnej olympiády, aj keď sa turnaj mal uskutočniť až v apríli. Keďže zima
1919/1920 nebola pre československých
hokejistov priaznivá, privítali ponuku zúčastniť sa plánovaného hokejového turnaja v
rámci Zimných športových hier na Štrbskom
Plese, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 27.
až 29. februára 1920. Československú hokejovú reprezentáciu tvorili vtedy hráči dvoch
pražských klubov Slávie a Sparty. Hokejisti
pricestovali na Štrbské Pleso skôr, pretože v
termíne 22. až 26. februára tu chceli trénovať.
Štrbské Pleso ich však privítalo až 60 cm nádielkou nového snehu výrazným oteplením,
a tak až po troch dňoch sa vojakom podarilo pre hokejistov pripraviť ihrisko 30 x 35
metrov. Hokejisti tak mohli začať hrať svoje
prvé tréningové zápasy až 25. februára, aj to
len do 10.30, pretože neskôr ľad zmäkol a
nedalo sa na ňom korčuľovať. Samotný hokejový turnaj pre nepriazeň počasia nebolo
možné odohrať, ale tréningové zápasy umožnili zostaviť československé reprezentačné
družstvo na spomínané LOH v Antverpách. A
tak napriek nepriazni počasia stálo Štrbské
pleso pri zrode prvých zápasov v kanadskom
ľadovom hokeji na našom území.
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50 rokov od postavenia Hotela FIS ako
súčasti novovybudovaného športového
areálu pre klasické lyžiarske disciplíny v
ústí Mlynickej doliny na Štrbskom Plese
z príležitosti usporiadania Majstrovstiev
sveta v klasických lyžiarskych disciplínach
v roku 1970 vo Vysokých Tatrách /rok
1970/
Hotel FIS bol vybudovaný v rokoch 1967
– 1970 ako súčasť športového areálu. Priečelie hotela je obrátené k skokanskému
štadiónu a v jeho izbách s kompletným príslušenstvom bolo k dispozícii 175 lôžok.
Osobitné krídlo tvorilo desať bungalovov
so štvorlôžkovými apartmánmi. Presklená
chodba spájala hotel s priestrannou športovou halou na viacúčelové využitie. Sa-

motná architektúra hotela spájala moderné
abstraktné princípy neskorej moderny s
tvarmi horských stavieb. Autormi projektu
hotela, ale i celého športového areálu boli
Ing. arch. Eugen Kramár a Ing. arch. Ján
Šprlák – Uličný. Areál i samotný hotel boli
za svoje architektonické stvárnenie a citlivé umiestnenie do exponovanej tatranskej
prírody ocenené v roku 1970 zo strany
Zväzu slovenských architektov prestížnou Cenou Dušana Jurkoviča za najlepšiu
stavbu roka. Hotel bol pomenovaný podľa
Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a
oficiálne ho otvoril prezident tejto organizácie Marc Hodler tesne pred otvorením MS
1970. V roku 1975 pribudol k hotelovému
komplexu ešte krytý bazén, ktorý bol naj-

vyššie položeným bazénom v celom Československu. Po rokoch úspešnej prevádzky, počas ktorej bol hotel vyhľadávaným
miestom športovcov, začala v roku 2012
postupná rekonštrukcia tohto najväčšieho
hotelovo-športového komplexu vo Vysokých Tatrách. Rekonštrukcia, počas ktorej
získali v hoteli nový vzhľad hala, kaviareň
a lobby bar, bola ukončená v roku 2017.
Pri návšteve kaviarne hotela FIS máte
možnosť vidieť malú galériu vynikajúcich
športovcov, ktorí tento ikonický tatranský
hotel navštívili.
Z materiálov archívu
obce Štrba spracoval
Ing. Peter Chudý
Foto: archív obce, internet

Štefan Mašlonka
Tohtoročná Pamiatka zosnulých bola pre mnohých tatranských lyžiarskych činovníkov časom spomienky aj na nedožitú storočnicu zakladateľa
športovej žurnalistiky na Slovensku, na Štefana Mašlonku, ktorý zanechal svojou novinárskou činnosťou výraznú stopu aj na Štrbskom Plese,
nielen ako vedúci tlačového strediska počas Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970, ale aj ako dlhoročný predseda
tlačovej komisie organizačného výboru pretekov o Tatranský pohár v klasických lyžiarskych disciplínach. Zároveň si tento rok pripomíname aj
okrúhle, dvadsiate výročie jeho úmrtia.
Štefan Mašlonka sa narodil 4. februára
1920 v Smižanoch a po štúdiách na gymnáziu, ktoré ukončil maturitou, sa v roku 1939
presťahoval do Bratislavy, kde v rokoch 1939
až 1944 pracoval ako úradník na ministerstve
financií. Popri zamestnaní už od roku 1939
začal s novinárčinou v redakcii denníka Slovák a neskôr od roku 1940 tiež ako externista v rozhlase, kde ho od roku 1941 prijali aj
pre jeho zaujímavý hlas ako spravodajcu pre
športovú reportáž. V roku 1942 odvysielal
už svoju prvú rozhlasovú reportáž z ligového
futbalového zápasu Športový klub Bratislava
proti AC Považská Bystrica. S rozhlasom spolupracoval až do roku 1944, vojnové udalosti
potom túto jeho činnosť prerušili.
Po vojne začala pripravovať správy pre
rozhlas Spravodajská agentúra Slovenska
/neskôr ČSTK/ a pri jej počiatkoch /v rokoch
1945 – 1961/ stál aj Štefan Mašlonka. S českou rozhlasovou legendou Josefom Lauferom
uskutočnili 26. júna 1945 aj prvý celoštátny
športový prenos z priateľského futbalového
stretnutia medzi Športovým klubom Bratislava a Sláviou Praha. V roku 1946 patril aj k
zakladajúcim členom Klubu športových novinárov /ŠKN/, v ktorom dlhé roky pôsobil ako
tajomník.
Výnimočnú popularitu získal najmä svojimi
reportážami zo zápasov Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji v roku 1947 v Prahe, kde

Štefan Mašlonka začínal ako rozhlasový reportér.

naši chlapci získali zlaté medaily. Vtedy sa doslova cez noc stal populárnym rozhlasovým
reportérom. Jeho reportáže sa vyznačovali
nielen jazykovou čistotou s použitím írečitých
slovenských výrazov, ale aj dynamickosťou a
serióznosťou. Dá sa povedať, že sa stal aj významným prostriedkom opätovného zblíženia
Čechov a Slovákov v povojnových rokoch.
Neobyčajná popularita našich zlatých hokejistov i Štefana Mašlonku v roku 1947 viedli
aj k tomu, že najskôr režiséri Martin Frič a
František Vlček natočili o nich v roku 1947
aj film pod názvom „Polibek ze stadionu“ a v
roku 1949 režisér Karel Baroch film pre deti
pod názvom „Kouzelný míč“. V oboch filmoch
účinkuje aj Štefan Mašlonka a zahral si sám
seba. Stal sa tak zatiaľ jediným novinárom, o
ktorom bol nakrútený aj film.
V roku 1948 sa najskôr zúčastnil Zimných

olympijských hier vo švajčiarskom Svätom
Moritzi a neskôr ako prvý Slovák vôbec komentoval aj športové dianie zo XIV. Letných
olympijských hier v Londýne v roku 1948.
Práve reportáže z Londýna, komentované cez
siete BBC, so zámienkou, že boli odvysielané
„protištátne“, viedli k jeho perzekúcii, a pre
Štefana Mašlonku znamenali zákaz účinkovania v rozhlase až do roku 1954.
V novembri v roku 1956 spolu s Radom
Siváčkom komentovali a odvysielali aj prvý
priamy televízny športový prenos z bratislavského futbalového derby Slovan Bratislava
proti Červenej hviezde Bratislava z Tehelného
poľa. Pre politické problémy /nechcel vstúpiť
do KSČ/ však Štefan Mašlonka musel v roku
1961 opustiť ČSTK a nastúpil do redakcie týždenníka Štart, kde pracoval až do roku 1991,
po roku 1969 bol aj jeho šéfredaktorom.
V redakcii týždenníka Štart sa mohol plne
venovať svojej novinárskej záľube. Jeho pútavé reportáže, odborne fundované a plné
zaujímavých faktov, si získavali čitateľov. Ako
vedúci oddelenia bol postrachom pre svojich
mladších kolegov, pretože pri apretúre rukopisov dbal dôsledne na čistotu slovenčiny.
Počas svojej aktívnej novinárskej kariéry
spolupracoval aj so Slovenskou akadémiou
vied pri spracovaní slovenského športového
názvoslovia, svojimi príspevkami z futbalu,
atletiky, hokeja a lyžovania obohatil nepre-

ŠTRBSKÉ NOVINY 11

Tlačová beseda po pretekoch združených na MS 1970, sediaci zľava tréner Štefan Olekšák,
majster sveta Ladislav Rygl a predseda VSL ÚV ČSTV Miroslav Jedlička, nad nimi stojí v tmavých
okuliaroch Štefan Mašlonka.

skúmané miesta histórie slovenského športu. V roku 1968 napísal krásnu pamätnicu o
X. Zimných olympijských hrách v Grenobli
1968.
Keď sa na Slovensku začalo začiatkom
šesťdesiatych rokov minulého storočia uvažovať o kandidatúre Vysokých Tatier na
usporiadanie Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach v roku 1970, bol Štefan Mašlonka v úzkom kruhu prvých nadšencov tohto zámeru. V roku 1965 bol jedným
z organizátorov XI. svetového stretnutia viac
ako 200 novinárov z 19 krajín celého sveta
vo Vysokých Tatrách, ktoré sa zároveň stali
aj majstrovstvami sveta novinárov v lyžovaní,
ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou týchto
novinárskych stretnutí.
Vysoké Tatry sa do histórie týchto novinárskych majstrovstiev sveta zapísali najmä tým,
že prvýkrát práve v Tatrách novinári súťažili nielen v alpských, ale aj bežeckých disciplínach.
Toto novinárske podujatie umožnilo prítomným novinárom spoznať jeden z dovtedy málo
poznaných kútov sveta za vtedajšou železnou
oponou, ktorá v tých rokoch rozdeľovala Európu. Novinári navštívili aj Štrbské Pleso, kde sa
zoznámili s projektom vybudovania nového lyžiarskeho areálu pre klasické disciplíny v ústí
Mlynickej doliny.
Štefan Mašlonka bol aj členom československej lyžiarskej delegácie, ktorá v roku
1967 úspešne prezentovala túto kandidatúru
Vysokých Tatier na MS 1970 na kongrese FIS
v libanonskom Bejrúte. Účastníci kongresu
následne usporiadanie tohto podujatia schválili práve do Vysokých Tatier na Slovensko.

Od roku 1967 sa stal aj predsedom tlačovej
komisie OV pretekov o Tatranský pohár a túto
funkciu vykonával spolu so svojím zástupcom, novinárom Jozefom Kšiňanom, viac ako
desaťročie, vrátane predsedu tlačového strediska počas Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách
v roku 1970. Tlačové stredisko bolo od roku
1967 v hoteli Ovruč, ale počas samotných MS
1970 boli tlačové strediská v telocvični hotela
FIS v športovom areáli, na prízemí novej budovy Spojov a telekomunikácií na Štrbskom
Plese a v hoteli Park v Novom Smokovci.
Zásluhou Štefana Mašlonku boli vytvorené
optimálne pracovné podmienky pre 473 akreditovaných novinárov z celého sveta.

Výnimočné organizačné schopnosti
Štefana Mašlonku ako vedúceho tlačového strediska využili aj organizátori ďalších
významných medzinárodných športových
podujatí, napr. počas XII. Zimných olympijských hier v rakúskom Innsbrucku v roku
1976, kde pôsobil ako vedúci tlačového
strediska pre severské disciplíny, či v roku
1978, keď pôsobil ako vedúci tlačového
strediska počas Majstrovstiev Európy v atletike v Prahe.
Počas svojej profesionálnej novinárskej
kariéry mal veľmi priateľské vzťahy s mnohými svetovými renomovanými športovými
novinármi, zvlášť s predsedom Medzinárodnej
asociácie športových novinárov AIPS Mattim
Salmänkyllom z Fínska. Práve vďaka týmto
kontaktom sa mu podarilo zorganizovať pre
tatranských lyžiarskych činovníkov aj výjazdy
na Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní
do Škandinávie, a to konkrétne v roku 1982
do nórskeho Osla a v roku 1989 do fínskych
Helsínk. Ich prínosom bola potom výrazne
lepšia organizácia pretekov v klasických lyžiarskych disciplínach o Tatranský pohár na
Štrbskom Plese.
Bol dlhoročným členom Medzinárodnej asociácie športových novinárov AIPS a pravidelne každoročne sa zúčastňoval ich tradičných
stretnutí pod názvom Forum Nordicum, kde
získaval informácie o aktuálnom dianí najmä
v severskom lyžovaní. Za celoživotnú aktivitu
v tejto organizácii a propagáciu klasického lyžovania vo svete mu Medzinárodná lyžiarska
federácia FIS na zasadnutí Forum Nordicum
v nórskom Lillehammeri v roku 1993 udelila
Novinársku cenu FIS.
Vo svojej novinárskej kariére sa zúčastnil až
na siedmich olympijských hrách, tými prvými
boli ZOH v roku 1948 vo Svätom Moritzi, tými

Štefan Mašlonka s Radom Siváčkom pri historicky prvom televíznom športovom prenose.

ŠTRBSKÉ NOVINY

12

Tlačová beseda po behu mužov na 50 km na MS 1970, sediaci zľava V. Vedenin, s mikrofónom
majster sveta K. Oikarainen, nad ním stojaci Štefan Mašlonka, vpravo G. Grimmer.

poslednými boli opätovne ZOH v nórskom
Lillehammeri, kde sa Slovensko historicky
prvýkrát predstavilo pod piatimi olympijskými
kruhmi ako samostatná krajina a kde bol pozvaný už ako hosť Slovenského olympijského
výboru.
Aj keď od svojich 19 rokov žil v hlavnom

meste, na svoj rodný východ nikdy nezanevrel, využíval každú príležitosť, aby navštívil
rodný Spiš, Zamagurie, ale roky nechýbal
ani na najstaršom európskom maratóne, na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.
Elegantný a stále svedomitý pán s pevným
charakterom sa stal trvalou súčasťou histórie

Štefan Mašlonka v roku 1965 so zahraničnými
novinármi pri začiatku výstavby mostíka P 70
na Štrbskom Plese.

slovenského športu a slovenskej žurnalistiky.
V roku 1996 bol na Slovensku za celoživotnú prácu vyznamenaný aj Cenou fair play
MUDr. Ivana Chodáka a Klub športových
novinárov Slovenského syndikátu novinárov
začal od deväťdesiatych rokov každoročne
udeľovať cenu Štefana Mašlonku za najlepšie
služby pre tlač a médiá na športových podujatiach na Slovensku.
Slovenský olympijský výbor ho na svojom
17. zasadnutí 15. apríla 2000, ako nestora
slovenskej športovej žurnalistiky, zvolil ako
svojho štvrtého člena v poradí po Jánovi Zacharovi, Jánovi Mrázovi a Karolovi Stráňaiovi
za čestného člena Slovenského olympijského
výboru.
Štefan Mašlonka zomrel 30. októbra 2000
v bratislavskej ružinovskej nemocnici, jeho
popol však jeho rodinní príslušníci vrátili na
milovaný Spiš a je uložený na cintoríne v rodných Smižanoch.
Podľa Wikipédie a archívu TP spracoval
Ing. Peter Chudý

Tatranský pohár 1991 Štrbské Pleso, zľava sediaci Ján Mráz, generálny sekretár SOV, Peter Chudý,
predseda OV TP a Štefan Mašlonka.

Pár vecí, ktoré ma naučil beh
Veľakrát som dostal otázku: „Prečo beháš?“. A na ňu existuje jedno skvelé vysvetlenie. Ten, kto sa pýta, prečo miluješ, sám nikdy nemiloval.
Ten, kto sa pýta, prečo bežíš, sám nikdy nebežal. Iba bežci a milenci vedia prečo, ale nie sú schopní svoje vnútorné pocity popísať tým, ktorí
stoja mimo. Čiže, tak celkom to asi ani ja neviem vysvetliť "prečo". Viem len, že to neľutujem a mám z toho dobrý pocit, či to ide ľahko alebo
sa trápim. Šport je jeden z dôvodov, ktoré ma robia šťastným. Je to už nejaký ten rôčik, čo som začal behať. Behávam pomerne často, najradšej
ráno, alebo neskoro večer. Beh pre mňa nie je len obyčajný šport. Je to chvíľa, keď som sám so sebou, mám čas premýšľať a poznávať seba
samého. Čo ma naučil beh?
Prekonať sa
Najväčší problém asi pre všetkých, či už
začínajúcich bežcov alebo pravidelných,
je urobiť ten prvý krok. Prekonať svoju

lenivosť, pohodlie a obuť si tenisky a vybehnúť von. Veľakrát v živote odkladáme
ten prvý krok a nechce sa nám vystúpiť zo
svojej komfortnej zóny. Ak ale mám sen,

tak viem, že sám ku mne nepríde a jednoducho to musím urobiť ja.
Vybieham, a teda sa prekonám a zvíťazím nad svojou slabosťou. Beh je pre mňa
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výzva, šport, kde bojujem predovšetkým
so svojou slabosťou...a keď ju prekonám,
tak môžem zvíťaziť aj nad súpermi.
Pokore a trpezlivosti
Mám rád, keď ide všetko rýchlo a hneď.
Nech je vidieť výsledky. Lenže pri behu to
neplatí. Tu má všetko svoj čas – zlepšovanie, osvojovanie si nových pohybov. Ak sa
chceme zlepšovať a posúvať, musíme pracovať postupne. Ak čosi urýchlime alebo
podceníme, telo nám to vráti.
Zodpovednosti
Pri behu sa nedá nijako podvádzať. Jediný, koho môžete oklamať je vaše vlastné
ja. Všetko sa časom ukáže, nič neutajíš.
A to platí vo všetkom, preto sa snažím ku
všetkým mojim povinnostiam pristupovať
zodpovedne.
Veriť si
Ako povedal William Faulkner:
„Nesnažte sa behať rýchlejšie a ďalej
ako iní, nesnažte sa poraziť niekoho iného.
V prvom rade sa snažte poraziť sám seba.”
Presne o tom to je. Zo začiatku to nemusí
ísť jednoducho. Môže byť problém aj jeden
kilometer. No a čo? Nemusíme hneď naháňať najlepších a najrýchlejších. Stačí, ak
budeš veriť, že to pôjde. Postupným trénovaním zabehnete v kľude dva, päť aj desať
kilometrov, časom aj maratón a budete
schopný dosiahnuť to, čo chcete. Určite to
dosiahnete skôr, keď sa o to budete usilovať, akoby ste len sedeli doma, snívali o
tom a nerobili pre to nič.
Naučil som sa stanoviť si cieľ a ísť za
ním. Keď ho dosiahnem, určím si ďalší a
ďalší. Každý má svoje limity, no jediný spôsob ako ich objaviť, je ísť za ne. Limity sú
predsa na to, aby sa prekonávali. Veď život
je úžasný práve pre tú možnosť, uskutočniť
nejaký sen.
Robiť veci na maximum
Ak som chcel zabehnúť vytúženú vzdialenosť, vedel som, že bez práce to samo
nepríde a ani ležérnym prístupom. Nebaví
ma robiť niečo ľahostajne a odfláknuť to.
Nikdy sa neuspokojte so slabým, ležérnym,
odfláknutým výkonom, nižším než 100 %,
ale vždy vydajte zo seba maximum. Pokiaľ
neveríte v to, čo robíte, tak to nerobte, ak
veríte, tak to robte naplno. Dostaneme len
toľko, koľko do toho vložíme. Keď chcete
dosiahnuť alebo dostať, čo ste ešte nedosiahli, musíte urobiť, čo ste ešte doteraz
nikdy neurobili.
Nájsť motiváciu
Zo začiatku som mal problém motivovať
sa, ale verte mi, dá sa to. Nevedel, som
ako a kedy začať, kedy je tá správna chvíľa a kedy je tá nesprávna. Čo je pri behu

správne a čo je nesprávne. Každý človek
funguje inak a inými spôsobmi sa dokáže
motivovať, ale najdôležitejšie je prísť na to,
čo vás dokáže poháňať vpred.
Naučil som sa nenechať ovplyvňovať
vecami, ktoré nemôžem zmeniť. Neexistuje
totiž nič také ako nepriaznivé okolnosti.
Ak mi niekto povie, že treba behať len v
peknom počasí a v škaredom ostať doma v
pohodlí, tak mu odpoviem, že: "Neexistuje
škaredé počasie, existuje len zle oblečený
bežec." Nezáleží na teplote a počasí. Existuje iba zlá príprava. Ak zlyháte v príprave, môžete sa pripraviť na to, že zlyháte.
Zo začiatku to bude stáť nejakú námahu
navyše, možno to bude trošku bolieť, ale
eufória po každom dosiahnutom cieli vás
bude poháňať vpred a určite stojí za to dať
si tú námahu a vyskúšať to!

nejde ovplyvniť. Sústredím sa na dýchanie, pohyby, zvuky dopadajúcich krokov,
premýšľam, užívam si to, že môžem bežať. Vnímam krajinu, ktorou bežím, farby,
zvuky, zvery, stromy, kopce, ľudí, ktorých
stretám (sledujem ako každým dňom sa
pridá ku mne niekto nový), povrch, po
ktorom utekám. Užívam si prítomnosť a
danú chvíľu, lebo niektoré momenty sa
už opakovať nemusia a sú jedinečné. Čo
robíte dnes, v tento moment je podstatné a dôležité, lebo ste za to vymenili deň
svojho života, tak nech táto výmena stojí
za to.
Triediť myšlienky
Beh je ideálnym nástrojom na vyčistenie hlavy. Keď behám, tak som sám so
sebou. Sú dni, keď mám hlavu plnú zmätených myšlienok a neviem sa pohnúť. Pri

Tomáš Gemza pri dobiehaní do cieľa Malého štrbského maratónu.

Zvládnuť neúspech
Nie vždy ide všetko tak, ako si plánujeme. V športe sa veľakrát stane, že niečo
nevyjde a potom ostáva pár možností.
Buď sa na celý šport vykašlať (to je tá
najjednoduchšia cesta), alebo zobrať
svoj neúspech ako hnací motor pri ďalších tréningoch. Pracovať na sebe ďalej
a úspech sa dostaví. Tak je to aj v živote.
Neúspech nás buď položí alebo posunie
vyššie.
Sústrediť sa na prítomnosť. Niekde
som čítal, že: „Človek je schopný vnímať
iba aktuálne 4 sekundy. Všetko pred
nimi bola minulosť a všetko, čo príde,
bude budúcnosť.“ Keď bežím, užívam si
prítomnosť, vnímam momentálnu realitu
takú, aká je, bez starostí o to, čo bude a
stresu z toho, čo bolo. Snažím sa nepokaziť si prítomnosť niečím, čo sa nedá alebo

pohybe mám čas zorganizovať si myšlienky, urobiť poriadok v hlave a všetko vidieť
s nadhľadom. Premýšľať nad všetkým, čo
som urobil, čo som mohol urobiť inak alebo plánujem urobiť. Mám čas aj vyzúriť sa,
ak je to nutné a všetku svoju zlobu nechať
ležať niekde na asfaltke alebo v lese. Čím
ťažší beh, tým čistejšia hlava. Je to možno
zvláštne, ale po behu som vždy príjemne
oddýchnutý a bez stresu. Popri každodennom zhone a všetkých povinnostiach je
potrebný malý únik z reality a zresetovanie
hlavy.
Sledovať prírodu
Pri behu si užívam každý pohľad, ktorý
sa mi naskytne a čo všetko môžem vidieť.
Užívam si beh pri východe, ale aj západe
slnka. Je skvelé vidieť ako vychádza slnko, začína nový deň, nová šanca niečo
dokázať, či práve naopak, ako deň končí
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a z okolia miznú posledné slnečné lúče.
Naháňam sa s vetrom, ale aj horko - ťažko
súperím proti nemu. Vychutnávam si ľahké
bezproblémové zbiehanie z kopcov, ale aj
trápenie sa pri zdolaní najvyššieho bodu
stúpania. Bežím v krásne letné slnečné
dni, ale aj v mrazivom počasí v zime. Tiež
mám rád ten pohľad a slnečné počasie na
horách nad oblakmi v zime, počas inverzie, kým dole v dolinách vládne hmla a
tma. Mám rád beh v daždi, ale užívam si

a podporujú ich v tom, čo robia. Rodina,
priatelia, kamaráti. Je dobre vedieť, že niekto vás v tom, čo robíte podporuje a drží
s vami. Fandí vám na pretekoch priamo,
čaká vás na cieľovej páske alebo povzbudzuje prostredníctvom slov, textov, prianí
na diaľku. Vie to človeka riadne nakopnúť
vpred! Vážiť si ľudí, ktorí svoj voľný čas
obetujú, len aby vás videli dobiehať, alebo
nájdu si čas a spomenú si napísať vám.
Tiež je to o ľuďoch, ktorí sa zúčastňujú a

na zem? Že sa nemôžem ubrániť plaču,
pritom mám chuť kričať? Sú to tie pocity,
ktoré prichádzajú v cieli. Ozajstné víťazstvo nie je v tom, že pretrhnem cieľovú
pásku, alebo moje meno svieti na tabuli,
ani v tom, že sa postavím na stupienok.
Ozajstné víťazstvo je to, ktoré je v nás.
Vieme, čím všetkým sme si prešli, aby
sme to dosiahli, čo všetko sme pre to urobili, čo všetko sme nevzdali a pri tom sme
to toľkokrát vzdať chceli. Je to víťazstvo,

V priebehu roka absolvuje niekoľko maratónov (štartovné číslo 75782).

aj husté sneženie. Za každým je to niečím
výnimočné a iné – pohľady, scenérie, výhľady, farby,..
Vážiť si ľudí
Možno je to zvláštne a možno ani nie.
Počas pár rokov, čo sa venujem športu
som sa stretol s mnohými ľuďmi. Páči sa
mi ako bežci medzi sebou dobre vychádzajú, pomáhajú si, odovzdávajú svoje skúsenosti, komunikujú, radia si, ponúkajú nové
výzvy, nové preteky, pomáhajú iným, aby
vedeli ako majú začať a čo majú robiť. V
pretekoch medzi sebou súperia, ale vždy
to súperenie je na úrovni priateľstva. Keď
to niekomu akurát nejde, tak sa snaží aspoň pomôcť a potiahnuť toho druhého,
aby to vyšlo jemu. Na štartovej čiare mám
rešpekt a úctu ku každému jednému, kto
tam stojí so mnou. Nie je to ale len o bežcoch, tiež je to o ľuďoch, ktorí za nimi stoja

organizujú súťaže, aj keď je to na úkor ich
voľného času. Vážim si každého človeka,
s ktorým som sa stretol, či už pri behu alebo mimo neho. Všetci sme iní, ale každý je
v skutočnosti čímsi výnimočný.
Nikdy sa nevzdať.
A toto je pre mňa asi najdôležitejšie. Je
úplne jedno, či beháte, plávate, bicyklujete
alebo hráte squash, šípky, píšete, štrikujete alebo maľujete, zakladáte vlastnú firmu
alebo hráte „človeče, nehnevaj sa“. Chvíľa, kedy si poviete, že už sa vám nechce,
nevládzete, môže prísť kedykoľvek. Dôležité je vydržať, postupne sa posúvať a
zdolávať prekážky. Zdolanie každej prekážky nás urobí silnejším. Čo znamená
byť silnejším a vyhrať? Čo spôsobuje, že
keď prebehnem cieľovou čiarou prebehnú
mi telom zimomriavky? Že mám pocit ako
sú moje nohy ľahké, svieže, pritom padám

ktoré si prajeme, robíme pre to všetko, ale
predsa o tom pochybujeme a ono nakoniec príde. Všetko je v hlave. Každý jeden
krok, každý kilometer. Ak nevládzu nohy,
tak sa dá bežať ďalej, ak to vzdá hlava,
tak je koniec.
Treba si len veriť a nevzdať to. Niekedy
mi preblesne moment, keď som mal už
záver pretekov, posledné km a mal som
toho ozaj plné zuby a z davu ľudí, ktorí postávali popri celej dĺžky trate vybehol malý
chlapec, ktorého ešte držala jeho mamina
za ruku a vykríkol na mňa: "Ak nevládzeš,
pridaj!" Stále, keď si na to spomeniem, sa
pousmejem. Chalan vedel, čo povedať v
danej chvíli a pomohlo to.
Celý náš život je behom na dlhú trať.
Tomáš Gemza
Štrba, Čsl. armády 91/74
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TERMÍNY NOVÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Tohtoročná aktuálna epidemiologická situácia vo svete v súvislosti s rozširujúcim sa koronavírusom COVID-19 neustále mení aj termíny pripravovaných športových podujatí.

V roku 2020, v termíne od 18. do
23. apríla, sa mali v Športovom areáli na
Štrbskom Plese uskutočniť školské Majstrovstvá sveta Medzinárodnej federácie
školského športu ISF v cezpoľnom behu.
Nástup prvej vlny pandémie však spôsobil
presun tohto termínu na jeseň tohto roku,
konkrétne na 6. až 11. novembra 2020.
V septembri však celý svet zasiahla druhá vlna pandémie, a tak Medzinárodná fe-

derácia školského športu ISF rozhodla, že
v roku 2020 sa školské Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese neuskutočnia a keďže periodicita týchto
šampionátov je každé dva roky, stanovila
nový termín pre školské Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese na termín 22. až 27. apríla 2022.
V októbri 2020 sa začalo aj s prípravou
ďalšieho, v poradí už 10. ročníka Zimnej
kalokagatie – športovej olympiády žiakov
základných škôl, ktorá by sa mala v Špor-

tovom areáli na Štrbskom Plese uskutočniť v termíne 9. – 10. marca 2021. Druhá
vlna pandémie však ovplyvnila i formu
práce organizačného výboru pre prípravu
tohto podujatia, pretože pre zákaz stretávania sa viac ako 6 osôb „zrušila“ prvé
zasadnutie organizátorov 2. októbra 2020
v Poprade a všetky prípravné práce presunula do online priestoru.
Na programe nadchádzajúceho ročníka
Zimnej kalokagatie 2021 budú súťaže v
behu na lyžiach, zjazdovom lyžovaní, biatlone, snowboarde a turnaj v rink bandy
/hokej s loptičkou na štadióne/ v Poprade.
Novinkou pri vyhodnotení výsledkov kultúrnych súťaží Zimnej kalokagatie bude aj
vyhlásenie ocenenia a udelenie „Školskej
ceny FAIR PLAY“.
Ing. Peter Chudý, člen prípr. výboru

Biatlonista Martin Otčenáš ukončil kariéru
V polovici novembra tohto roku bola odprezentovaná v médiách správa o ukončení športovej kariéry dlhoročného slovenského reprezentanta
v biatlone, nášho rodáka Martina Otčenáša, niekoľkonásobného najlepšieho športovca obce Štrba. Z webu slovenskybiatlon.sk uvádzame:
Martin Otčenáš už nebude reprezentovať Slovensko na vrcholných podujatiach
v biatlone, rozhodol sa totiž nepokračovať
v kariére. Tento krok avizoval už v jari po
skončení sezóny 2019/2020. Dôvodom
na takýto krok sú pretrvávajúce zdravotné
problémy. Informáciu priniesol web slovenskybiatlon.sk.

Pokračovať ďalej nemalo význam
„Snažil som sa dokončiť sezónu majstrovstvami Európy, čo nebolo dobré rozhodnutie. Aj na majstrovstvách sveta som
totiž odbehol posledné preteky chorý. Čakal som na koniec sezóny, aby som sa dal
dokopy. V jari som sa tomu venoval, ale
neodznievalo to. Ďalej pokračovať nemalo

Martinovi Otčenášovi prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom
i pracovnom živote. MARTIN, ĎAKUJEME!
Redakcia

význam, keďže som nebol stopercentne v
poriadku,“ povedal Martin Otčenáš v rozlúčkovom videu s kariérou.
Otčenáš ozdobil minulú sezónu 13.
miestom v rýchlostných pretekoch na
majstrovstvách sveta v Anterselve a ako
jediný zo Slovákov bodoval vo Svetovom
pohári 2019/2020, skončil v ňom na
61. mieste. Problémy mal s platničkou v
driekovej časti chrbtice. Jej opuch mu tlačil na koreň nervu, ostrú bolesť cítil takmer
celú uplynulú sezónu.
Darilo sa mu aj v letnom biatlone
Martin Otčenáš medzi jednotlivcami
absolvoval v SP 92 pretekov, ďalších sedemnásť pridal na majstrovstvách sveta a
štartoval aj pod piatimi kruhmi na ZOH v
Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Darilo sa
mu aj v letnom biatlone, vlani na MS v tomto športe získal zlato v stíhačke. Na ZOH
sa predstavil aj v roku 2006 v talianskom
Turíne, to však bol ešte reprezentantom v
behu na lyžiach.
Foto zdroj: TASR

ŠTRBSKÉ NOVINY

16

ODIŠIEL DLHOROČNÝ PREZIDENT ŠKP ŠTRBSKÉ PLESO JOZEF PÉTER
V stredu ráno, 2. decembra 2020 sa medzi širokou lyžiarskou rodinou na Slovensku rozšírila smutná správa o náhlom odchode dlhoročného
prezidenta ŠKP Štrbské Pleso a takmer celoživotného riaditeľa skokanských pretekov v Športovom areáli na Štrbskom Plese Jozefa Pétera z
Tatranskej Štrby. Naposledy sme sa s ním mali možnosť stretnúť na spomienkových akciách vo februári tohto roku v Starom Smokovci, na Štrbskom
Plese a v Poprade, venovaných päťdesiatemu výročiu usporiadania Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách
v roku 1970.
lyžiarskom zväze, pracoval najmä v skokanskom úseku a v úseku severskej kombinácie. Od osemdesiatych rokov minulého
storočia bol aj riaditeľom skokanských
pretekov na všetkých domácich pretekoch,
neskôr sa stal aj riaditeľom skokanských
pretekov Tatranského pohára. Funkciu riaditeľa skokanských pretekov vykonával aj na
Svetových zimných univerziádach v rokoch
1987 a 1999, na Majstrovstvách sveta
juniorov v rokoch 1990 a Európskych olympijských hrách mládeže v roku 1999.
V posledných rokoch sa zúčastňoval
tak seniorských stretnutí bývalých lyžiarskych funkcionárov na záhrade u LadislaPosedenie s priateľmi pri guláši v Novej Lesnej, zľava Ján Šimko,
va Harvana v Novej Lesnej pri tradičnom
Igor Miko, Jozef Péter a Oľga Chalupková.
guláši, či spomienkových stretnutí pri
okrúhlych výročiach významných
Jozef Péter patril k popredným
športových podujatí na Štrbskom
športovým funkcionárom na ŠtrbPlese. Posledná rozlúčka s Jozeskom Plese, najskôr v Telovýchovfom Péterom, ktorý nás opustil
nej jednote /TJ/ Červená hviezda
vo veku 78 rokov sa uskutočnila
Štrbské Pleso a od roku 1990 v
5. decembra 2020 v kostole v TatŠportovom klube polície na Štrbranskej Štrbe.
skom Plese. Takmer celý svoj praZa kolektív lyžiarskych činovníkov
covný život strávil na pracovisku
Ing. Peter Chudý
Správy spojov a telekomunikácií
na Štrbskom Plese, bol dlhoročným
Jozef Péter aktívne spolupracoval
obyvateľom Tatranskej Štrby.
pri údržbe televízneho káblového
Ako člen spojovacej komisie sa
rozvodu a pri obsluhe televízneho
zapojil už do organizácie Majstrovvysielania v Tatranskej Štrbe. Touto
stiev sveta v klasických lyžiarskych
cestou mu ďakujeme za vykonanú
disciplínach v roku 1970 na Štrbprácu aj menom obce Štrba.
skom Plese. Následne sa stal čle- Diskusia s lyžiarskymi priateľmi, zľava František Odložilík, Jozef
Redakcia
nom TJ Červená hviezda Štrbské Péter a Ladislav Harvan.
Pleso a v rokoch 1984 až 1990 v
nej vykonával predsedu najväčšieho, až
200 členného, lyžiarskeho oddielu. Na
konferencii v roku 1990 bol zvolený za
predsedu celej TJ Červená hviezda Štrbské
Pleso, ktorá bola neskôr premenovaná na
Športový klub polície /ŠKP/ Štrbské Pleso.
Funkciu prezidenta ŠKP potom vykonával v
rokoch 1990 až 2000 ďalších 11 rokov. V
tomto období bol zároveň aj členom Rady
Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky UNITOP na Slovensku.
ŠKP Štrbské Pleso najmä v poslednej dekáde minulého storočia bol pod jeho vedeJozef Péter so Zdeňkom Kovaříkom na spomienkovom stretnutí, ktoré sa konalo pri príležitosti
ním jeden z najaktívnejších a najvýznamnej100. výročia narodenia Ing. Karola Suchánka na Štrbskom Plese.
ších športových klubov na Slovensku, ktorý
každoročne usporadúval
množstvo významných domácich i medzinárodných
lyžiarskych podujatí. V roku
1983 patril na Štrbskom
Plese aj k zakladateľom medzinárodných pretekov o
„Pohár Vysokých Tatier“ v
skoku na lyžiach a v severskej kombinácii na mostíku
P 70 s umelou hmotou.
Prvé roky bola umelá hmota aj na nájazde, od leta
1989 sa skákalo už z keramickej nájazdovej stopy.
Aktívne bol zapojený aj
do práce v Slovenskom
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Špecifický rok priniesol aj pozitíva...
Rok 2020 priniesol neočakávané udalosti, na ktoré nebol ani svet a ani samotný šport pripravený. Čo do začiatku pandémie bolo samozrejmosťou, teraz už nie je. Bodaj by sme si všetci začali vážiť viac život, stretnutie s človekom, či samotné športovanie...
Mgr. Martin Pohlod, tréner žiakov:
Napriek uvedeným okolnostiam som
presvedčený, že v obci sme zaznamenali
významnú udalosť. Štrba má opäť prihlásených žiakov v súťaži, čo bol hlavný cieľ pre
mládežnícky futbal v samotnom klube. Po
neúplnej jesennej časti sme v 14-člennej
tabuľke na 9. mieste s dvanástimi bodmi
a s pasívnym skóre 44:58. Žiacku kategóriu v 3. lige reprezentovalo 15 hráčov a
2 hráčky. Za zmienku stojí fakt, že tím tvorí 9 detí zo Štrby, 5 detí z Važca a 3 decká
zo Šuňavy. Som rád, že aj z iných obcí prejavili záujem rodičia o to, aby ich synovia
resp. dcéry pôsobili v našom klube.
Okrem súťaže sme v Štrbe absolvovali
aj dva turnaje. Prvý sme zorganizovali v
posledný víkend v januári tohto roku pod
skokanským mostíkom. Fantastické počasie, nádherná krajina a nefalšované emócie zanechali výraznú stopu u všetkých
ľudí, ktorí sa turnaja zúčastnili. Za zmienku stojí fakt, že turnaja sa zúčastnil aj Ján
Ambróz, legenda slovenského folklóru.
Raz darmo, Štrba je spätá nielen so športom, ale aj s folklórom. Turnaj s názvom
ŽERUCHA CUP hodnotím ako jeden z naj-

lotúru, ktorá nám priniesla pekné zážitky.
Chcem vyjadriť verejné poďakovanie
všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek podporili
mladých futbalistov, resp. futbalistky. Futbal je fenomén! Hrá sa ešte stále takmer
v každej jednej obci na Slovensku. Prajem
si, aby v Štrbe mal futbal silné postavenie
a aby prinášal miestnym občanom radosť.
Káder kategórie U15 /žiaci/: Barilla Maroš, Gavalier Andrej Ján, Halčin Lukáš, Hudáček Tomáš, Janko Matúš, Juhás Matej,
Kašša Dávid, Kaššová Mária Viktória, Klein
Tobias, Kováč Marek, Kozubjak Sebastián,
Kuruc Matúš, Kurucová Simona, Marec
Jakub, Porada Marek, Rysula Ivan, Zubaj
Matúš Michal.
Tomáš Sabo, tréner "A" mužstva:
V jesennej časti futbalového ročníka
2020/2021 sme odohrali výborné zápasy
po hernej, kondičnej aj taktickej stránke,
čoho výsledkom je 1. miesto v tabuľke a
aj víťazstvo pohára PFZ, ktoré sa konalo
v NTC Poprad. Neokúsili sme trpkosť prehry, dokonca sme vo všetkých stretnutiach
vyhrali až na jednu remízu u ašpiranta na
titul. Tým pádom sme právom na 1. mieste,

Posledný domáci zápas v jesennej časti odohralo „A“ mužstvo s Hôrkou.

lepších, aké som kedy zažil. V júni sme
zorganizovali druhý turnaj na futbalovom
ihrisku v Štrbe. Tento turnaj sa niesol v
znamení „hladu“ po športe u mladých futbalistov po skončení prvej vlny pandémie.
V lete sme pre deti zorganizovali aj cyk-

za čo by som sa chcel poďakovať celému
hráčskemu kolektívu, ale aj realizačnému
tímu na čele s predsedom, pretože všetci
do jedného prispeli k úžasnej atmosfére na
zápasoch a nádherným emóciám. Verím,
že sme fanúšikom pripravili pekné a ra-

dostné športové chvíle, ďakujeme im veľmi
pekne za priazeň a podporu a dúfam, že
takto budeme pokračovať aj v jarnej časti.
Milan Macko, tréner predprípravky
(deti vo veku 3 – 7 rokov):
Chcem touto cestou poďakovať rodičom
detí, za to, že ich pravidelne v sobotu privádzali na futbalové ihrisko. Tréningy sa na
jeseň museli z objektívnych príčin prerušiť,
ale veríme, že hneď ako sa pandemická
situácia na Slovensku zlepší, budeme sa
opäť môcť s deťmi stretávať a trénovať.
Na detičkách vidíme, že im spoločné stretávanie na tréningoch prospieva nielen po
fyzickej stránke, ale vytvárajú sa medzi
nimi nové priateľstvá a učia sa nažívaniu
v kolektíve.
Mgr. Marek Tekeľ, tréner prípravky U11:
Pomaly sa končí rok 2020, ktorý bol pre
nás všetkých veľmi zvláštny. Aj napriek
rôznym obmedzeniam, ktoré nám bránili
trénovať tak, ako sme pôvodne plánovali,
predsa sme absolvovali tréningy v pravidelných intervaloch spolu s kategóriou
U15- starší žiaci. Popri kempe, ktorý sa konal na futbalovom štadióne, sme absolvovali jeden tréning so špičkovými trénermi,
kde sme využili aj ich pomôcky a vyskúšali
si presnosť, ale aj rýchlosť streľby do bránky. Absolvovali sme 4 turnaje pre najmladších žiakov s družstvami Liptovská Teplička, Šuňava a Vikartovce. Výsledky pri
týchto žiačikoch nie sú vôbec podstatné,
ale na to, že sme spolu len krátko, ukázali
sme svoju kvalitu a potrápili aj tých najlepších. Káder nám tvorí aj 6 dievčat, a to
je najviac zo všetkých. Chcem sa všetkým
hlavne poďakovať za vzornú reprezentáciu
obce, aj v tejto najmladšej kategórii.
V januári sme organizovali turnaj Memoriál Pavla Jaška, kde sme hostili družstvá
ako sú Liptovská Teplička, Spišské Bystré
a Šuňava. Naši hráči predviedli sympatické
výkony a aj naďalej pokračujeme na ceste,
ktorú sme si zvolili. Je to snaha vytvoriť
radostný kolektív, kde sa budeme baviť
futbalom.
Káder kategórie U11 /prípravky/: Balážová Adela, Bezák Adrián, Bezák Radovan,
Blaho Dávid, Blahová Karolína, Fröhlich
Ľuboš, Juhásová Dáša, Kozubiak Enriko,
Macko Markus, Mihoč Jakub, Michalková
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Ema, Michalková Jana, Omasta Lukáš,
Petrenka Dominik, Petrenková Erika, Pohlod Martin, Rezník Damián, Tekeľ Andres,
Tomko Adrián.
"B" mužstvo začalo jesennú časť súťaže
a odohralo niekoľko stretnutí v Liptovskej
lige. Kvôli zlej situácii súvisiacej s koronavírusom muselo prerušiť hraciu sezónu.
Futbalový oddiel ďakuje všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rodičom, sponzorom a najmä obci za spoluprácu v roku
2020 a prajeme si do nového roku 2021
hlavne pevné zdravie, športové úspechy a
veríme, že sa budeme môcť spolu čoskoro
stretávať.
Výbor FO ŠK Štrba

Tréningy predprípravky detí s Milanom Mackom.

Tohoročný MikuláŠ V materskej Škole

Mikuláš s čertom a anjelom navštívili
deti v Materskej škole v Štrbe aj v Tatranskej Štrbe. Deťom rozdali balíčky so sladkosťami.
Deti recitovali, spievali a spoločne si aj
zatancovali. Na záver si urobili spoločnú
fotografiu.
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Tajničky z krížoviek ŠN č. 11-12/2020 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 10. 1. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 10/2020: Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Ľubomír Kučma, Štúrova 73,
059 41 Tatranská Štrba, Anna Sýkorová, Hlavná 151/48, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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