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

Januárové nebo má ešte bledé líca a prvé novoročné dni iba spoznávajú svoj čas.
Dívajú sa na človeka a jeho bytie, či nebytie.
Je nový rok. Svet zastal len na okamih, ale už sa rozbieha do svojich dní. Do
svojich omylov, víťazstiev, pádov a súbojov.
A my spolu s ním sa rovnako ponáhľame naplniť svoje predsavzatia a plány.
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Vážení spoluobčania,
začiatkom januára sme vstúpili do nového roka 2021. Niektorí z nás sa možno zamysleli nad tým, aký rok 2020 bol a čo sme v ňom
prežili, čím sme prešli a čo sme zvládli.
Každý rok má v sebe niečo tajomné, keď do neho vchádzame.
Čo nás asi čaká? Aký bude?
Dúfajme, že to bude lepší rok. Že nás čaká úspešná cesta, šťastie, dobré rozhodnutia a spokojnosť našich najbližších v rodine,
kolegov a partnerov v pracovnom živote.
Nový rok pre niektorých z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Aký bol však predchádzajúci rok z pohľadu obce pre nás všetkých?
Určite náročný a musím povedať, že veľmi zvláštny.
Dá sa povedať, že skoro počas celého roka sme prežívali náročné chvíle v súvislosti so závažným vírusovým ochorením COVID-19.
Myslím si, že nikto z nás ešte takúto situáciu nezažil.
Mimoriadna situácia si vyžadovala zo strany obce zabezpečiť množstvo neodkladných úloh a potrieb, ktoré vznikali.
Spomeniem z nich aspoň niektoré – zabezpečenie výroby a distribúcie bavlnených rúšok, dezinfekcia verejných priestranstiev, pomoc so zabezpečením potravín a hygienických potrieb seniorom, občanom so zhoršeným zdravotným stavom a občanom v povinnej
karanténe, zriadenie tiesňovej linky pre obyvateľov obce v prípade problémov, ktoré súviseli s pandémiou a organizačno-technické
zabezpečenie dvoch kôl plošného testovania vo všetkých častiach obce.
Verím, že v budúcom roku sa situácia stabilizuje a pre súčasné vírusové ochorenie sa nájde riešenie.
Aj napriek mimoriadnej situácii sme počas celého roka pracovali na viacerých projektoch a aktivitách, o ktorých vás pravidelne
informujeme prostredníctvom obecného televízneho vysielania a Štrbských novín. Preto spomeniem len tie najvýznamnejšie: výstavba
nového zdravotného strediska a novej materskej školy v obci, vybavenie odborných učební ZŠ Štrba, výstavba verejného vodovodu
na ulici Liptovskej, výmena vodovodných prípojok k rodinným domom na ulici Čsl. armády, rozšírenie kamerového systému v obci,
modernizácia obecného úradu, prestavba časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na nové nájomné byty, nová autobusová zastávka v
Tatranskej Štrbe, asfaltovanie miestnych komunikácií, vydanie nových publikácií – Štrbské Pleso v premenách času, Obyvatelia Štrby
vo svetových vojnách, Štrba a jej dejiny do roku 1945, riešenie dopravy a parkovania na Štrbskom Plese, rekonštrukcia železničnej
stanice v Tatranskej Štrbe a náročná rekonštrukcia ozubnicovej železnice z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso, ktorá sa po 50-tich
rokoch kompletne rekonštruuje.
Vzhľadom na to, že pandemická situácia nedovoľovala počas roka organizovať športové a kultúrne podujatia, uskutočnili sa len
niektoré.

Milí spoluobčania!
Rok je za nami.
Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu obidvom kňazom - Stanislavovi Balocovi, Miroslavovi Hricovi, predchádzajúcemu a súčasnému predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Jánovi Šerfelovi a Pavlovi Knapíkovi a predsedovi Pozemkového spoločenstva Urbár
Pavlovi Jančíkovi.
Chcem poďakovať všetkým predstaviteľom spolkov a združení pôsobiacich v obci, riaditeľom škôl, lekárom, pracovníkom pošty,
obchodov, služieb, organizácií a všetkým, ktorí prispievajú k pokojnému životu v našej obci.
Chcem poďakovať všetkým vám za prácu v prospech našej obce a vytváranie podmienok pre spokojný a krajší život v nej.
V mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecných spoločností a zamestnancov obce vám do nového roka
2021 prajem hlavne pevné a stále zdravie, lebo keď je zdravie, potom už skôr príde medzi nás všetkých aj šťastie, pohoda, láska a
vzájomné porozumenie.
Prajem vám a vašim najbližším rodinnú pohodu, stabilitu a prosperitu, prajem vám naplnenie vašich prianí tak, aby ste častejšie mali
dôvod na radosť a úsmev.
Nám všetkým do nového roka želám veľa tolerancie, pochopenia a pokory, aby sme mnohé zložité situácie v živote aj medzi sebou
navzájom zvládli k všeobecnému prospechu a spokojnosti.
A našej obci dobrý rok plný dobrých nápadov a ich úspešných realizácií smerujúcich k čo najväčšej spokojnosti nás všetkých.
Úspešný rok 2021 vám všetkým!

Michal Sýkora
starosta obce
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Na svojom zasadnutí dňa 15. decembra
2020 sa Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
zaoberalo nasledovnými témami:
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba
na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu
rozpočtu obce ešte pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020. Táto zmena
sa týkala úpravy príjmov a výdavkov obce,
pričom príjmy sa zvýšili o 34 796,- EUR a
výdavky sa zvýšili o sumu 28 108,- EUR.
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 4/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej ume-

ku za komunálny odpad sa pre rok 2021
nemení a zostáva na úrovni roku 2020.
Rozpočet obce na roky 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet
obce Štrba na roky 2021 ako vyrovnaný
s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 7 112 759,- EUR. Poslanci vzali na vedomie návrh rozpočtu obce
Štrba na roky 2022 - 2023 ako výhľadový
a stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2021
– 2023. V porovnaní s rokom 2020 sa
plánujú bežné príjmy a výdavky vo výške
3 489 607,- EUR, čo oproti roku 2020 predstavuje len mierny nárast o 47 tis. EUR.
Ale predpokladá sa pokles tzv. podielových daní oproti roku 2020 o 102 tis. EUR

Decembrové zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe sa z dôvodu dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19 uskutočnilo v obradnej sieni obecného úradu.

leckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v Štrbe. Toto nariadenie obce každoročne určuje minimálnu
sumu finančných prostriedkov, ktoré musia školské zariadenia dostať z rozpočtu
obce v prepočte na 1 žiaka.
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Štrba č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Týmto nariadením sa upravilo pôvodné nariadenie obce
z dôvodu prijatia zmeny legislatívy. Čo je
však podstatné pre obyvateľov obce a podnikateľov - výška miestnych daní a poplat-

a tiež pokles výnosu z dane z ubytovania
o 105 tis. EUR, takže na daniach výpadok
minimálne vyše 200 tis. EUR. Tento pokles daňových príjmov si vyžiada krátenie
určitých bežných výdavkov obce počas
budúceho roka. Čo je pozitívum tohto rozpočtu – plánujú sa vyššie kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v celkovej výške
3 517 091,- EUR, čo je nárast oproti roku
2020 o 77 tis. EUR. Tieto financie sú určené na realizáciu investičných projektov
obce (najmä z fondov EÚ a iných dotácií).
Schválený rozpočet obce (tabuľkovú aj
textovú časť) nájdete na webovej stránke
obce.
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informáciu, že za obdobie rokov 2018 –
2020 sa obci podarilo vymôcť pohľadáv-

ky obce v celkovej sume 65 969,97 EUR
(z toho v roku 2018 v sume 25 751,03
EUR, v roku 2019 v sume 27 778,11 EUR
a v roku 2020 v sume 12 440,83 EUR).
Poslanci schválili predložený návrh na
upustenie od vymáhania nevymožiteľných
pohľadávok obce Štrba a ich odpísanie
pre ich nevymožiteľnosť v celkovej sume
8 226,26 EUR a odpísanie záväzkov obce
pre ich nevymožiteľnosť v celkovej sume
3 225,76 EUR.
Memorandum o spolupráci medzi obcou Štrba a destináciou Štrbské Pleso
Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie Memoranda o spolupráci, spolupôsobení v dobrej vôli, spoluzodpovednosti a
spoločnom postupe pri nachádzaní riešení
pre zachovanie a trvalo-udržateľný rozvoj
Štrbského Plesa, postavených na jeho
hodnotách a potrebách medzi obcou Štrba
a destinačnými subjektami cestovného ruchu a služieb na Štrbskom Plese.
Nakladanie s obecným majetkom
Poslanci schválili:
1. Bezodplatné zriadenie budúceho vecného
bremena pre VSD, a.s. Košice na výstavbu
novej NN sieť na Hlavnej ulici.
2. Opätovne schválili v rámci majetkoprávneho vysporiadania predaj pozemku pod
bytovým domom a v bezprostrednom
okolí bytových domov na ul. 1. mája
č. 2 a č. 4 v Štrbe vlastníkom jednotlivých
bytov (prijatie nových uznesení).
3. Schválili v rámci majetkoprávneho vysporiadania odkúpenie pozemkov pri budove
Slovenskej pošty v Štrbe od vlastníka Environmental Innovation Center, a.s., Banská
Bystrica.
4. Zníženie nájomného pre nájomcu – spoločnosť Frosstrade, s.r.o. Svit za prenájom
nebytových priestorov v objekte bývalej
predajne potravín COOP Jednota v Štrbe
(suterén – výroba ponožiek).
5. Zníženie nájomného pre nájomcu – Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica za prenájom nebytových priestorov v Tatranskej Štrbe z dôvodu zmenšenia prenajímanej plochy
v súvislosti s rekonštrukciou časti Obecného
úradu v Tatranskej Štrbe na obecné nájomné byty.
6. Zníženie nájomného pre nájomcu – MUDr.
Jarmila Kopčeková, Tatranská Štrba za
prenájom nebytových priestorov (zubná
ambulancia) v Tatranskej Štrbe z dôvodu
zmenšenia prenajímanej plochy v súvislosti
s rekonštrukciou časti Obecného úradu v

ŠTRBSKÉ NOVINY

4
Tatranskej Štrbe na nájomné byty.
7. Predĺženie doby prenájmu do 31. 12. 2021
pre nájomcu Domovina Tatry, s.r.o., Štúrova
1502, Tatranská Štrba na prenájom kotolne
v Tatranskej Štrbe za rovnakých zmluvných
podmienok ako v doposiaľ platnej nájomnej
zmluve v znení jej dodatkov. Obec Štrba je
60 %-tným spoluvlastníkom tejto spoločnosti.
Vymenovanie náčelníka Obecnej polície v
Štrbe
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu

obce vymenovalo Mgr. Pavla Marca, bytom
Družstevná 616/52, Štrba, v súčasnosti príslušníka obecnej polície, za náčelníka Obecnej
polície v Štrbe s účinnosťou od 16. 12. 2020.
Vedením Obecnej polície bol dočasne poverený Pavol Srebala, ktorému dňa 10. 12. 2020
skončilo toto dočasné poverenie. Nový náčelník Pavol Marec je príslušníkom Obecnej polície v Štrbe od roku 2012.
Z činnosti hlavného kontrolóra obce
Poslanci vzali na vedomie Správu hlavného
kontrolóra z vykonanej kontroly o dodržiavaní

predpisov na úseku ochrany osobných údajov.
Poslanci zároveň schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v
roku 2021
Poslanci schválili predpokladané termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 15. 3. 2021, 14. 6. 2021, 13. 9. 2021,
13. 12. 2021. Tak, ako doposiaľ termíny rokovaní budú závislé od priebehu pandémie
COVID-19 a hygienických opatrení.
JUDr. Štefan Bieľak

Zasadalo zastupiteľstvo PSK
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom online zasadnutí dňa 14. decembra 2020 prerokovalo viac ako 30 bodov,
pričom poslanci rokovali vyše 8 hodín. Najdlhšia diskusia bola o 3 témach: o návrhu rozpočtu PSK na rok 2021, o poskytovaní dotácií z rozpočtu
PSK v roku 2021 a o navýšení financií na výstavbu nového futbalového štadióna v Prešove.

Rozpočet PSK na rok 2021
Po dlhej diskusii poslanci schválili návrh
rozpočtu PSK na rok 2021 v nasledovnom
členení:
Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) - 240 778 779 €
Výdavky celkom (vrátane finančných
operácií výdavkových) - 240 778 779 €
Tieto celkové príjmy a výdavky sú tvorené:
Bežné príjmy 222 807 000 €
Bežné výdavky 213 315 000 €
Kapitálové príjmy 450 000 €
Kapitálové výdavky 23 142 395 €
Finančné operácie príjmové 17 521 779 €
Finančné
operácie
výdavkové
4 321 384 €
Samotný rozpočet sa člení na nasledovné programy (oblasti):
Program 001 Plánovanie, manažment,
kontrola – sú plánované výdavky vo výške
5 112 000 €
Program 002 Rozvoj kraja - 15 990 000 €
(výdavky najmä na projekty PSK)
Program 003 Interné služby - 2 145 600 €
Program 004 Doprava a komunikácie 57 386 400 € (výdavky na verejnú autobusovú dopravu a na správu a údržbu ciest
2. a 3. triedy)
Program 005 Vzdelávanie - 92 238 800 €
(výdavky na chod stredných škôl)
Program 006 Kultúra - 14 258 045 € (vý-

davky na chod kultúrnych zariadení PSK)
Program 007 Sociálne zabezpečenie 38 687 550 € (výdavky na chod sociálnych
zariadení PSK)
Program 008 Zdravotníctvo - 50 000 €
Program 009 Administratíva - 10 589 000 €
(výdavky najmä na činnosť Úradu PSK)
Dotácie z rozpočtu PSK v roku 2021
Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a
dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK a zároveň
schválili 3 výzvy na poskytnutie dotácií z
rozpočtu PSK v celkovom objeme 4 milióny
EUR.
Vo Výzve pre región bude celkom na rozdelenie 2,4 mil. EUR, a to v štyroch programoch. Ide o podporu projektov cyklodopravy
a cykloturizmu s alokáciou 800 tisíc EUR,
obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s alokáciou
580 tisíc EUR, výstavby a rekonštrukcie športovísk s alokáciou 800 tisíc EUR a napokon
podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách s celkovou výškou podpory 220 tisíc
EUR. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci
tejto výzvy je možné podať prostredníctvom
elektronického formulára do 31. marca 2021.
V rámci Výzvy Predsedu PSK je schválených 320 tisíc EUR. V tejto výzve je minimálna výška dotácie na jeden projekt stanovená vo výške 1 000 EUR a maximálna
10 tisíc EUR. Celková výška financií pre Výzvu poslancov PSK - Mikroprogram predstavuje sumu 1,28 mil. EUR, pričom minimálna
výška dotácie na jeden projekt je 700 EUR
a maximálna 10 tisíc EUR. Výzva predsedu
PSK a výzva Mikroprogram sú určené pre 3

oblasti: šport, kultúra a sociálne služby a žiadosti je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára do 28. februára 2021.
Výstavba futbalového štadióna TATRAN
ARÉNA v Prešove
Výstavba nového futbalového štadióna
TATRAN ARÉNA v Prešove je spoločným
projektom mesta Prešov a PSK. Na výstavbu
tohto štadióna prispeje aj Slovenský futbalový zväz sumou 2,4 mil. EUR. V roku 2018
poslanci PSK schválili dotáciu vo výške
5,5 mil. EUR na výstavbu tohto štadióna, nakoľko celkové náklady v tom čase boli určené
na sumu 13,4 mil. EUR. Avšak po prepracovaní projektovej dokumentácie a po verejnom
obstarávaní nakoniec celkové náklady sa
zvýšili na sumu 20,3 mil. EUR s DPH (16,8
mil. EUR bez DPH). Po dlhej diskusii nakoniec
zastupiteľstvo schválilo navýšenie dotácie
z rozpočtu PSK na výstavbu tohto štadióna o sumu 1,7 mil. EUR na celkovú sumu
7,2 mil. EUR. Rovnakú sumu dá Mesto Prešov zo svojho rozpočtu. Poslanci však zároveň rozhodli o ukončení ďalšej účasti PSK v
tomto projekte z dôvodu, aby sa v budúcnosti
PSK nemuselo podieľať na ďalších nákladoch
spojených s dokončením štadióna (okrem
uvedených 7,2 mil. EUR) a s jeho následnou
prevádzkou.
Okrem týchto tém poslanci vzali na vedomie aj informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 v podmienkach
PSK a schválili aj veľmi dôležitý strategický
dokument pre oblasť dopravy - Plán udržateľnej mobility PSK. Predmetom schválenia
boli aj rôzne majetkové prevody a prenájmy
nehnuteľného majetku PSK.
JUDr. Štefan Bieľak
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Úhrada daní a poplatku za komunálny odpad pre rok 2021
Obecný úrad v Štrbe – oddelenie daní a poplatkov oznamuje, že platiť miestne dane a poplatok za komunálny odpad pre rok 2021 vzhľadom
na súčasnú epidemiologickú situáciu bude možné osobne v pokladni na obecnom úrade až po 15. februári 2021 s tým, že tento termín bude ešte
upresnený na základe ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie ohľadne COVID-19.
Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa a žiadosti o zníženie poplatku môžete vybaviť aj osobne na obecnom
úrade v Štrbe a v Tatranskej Štrbe v rámci
úradných hodín za predpokladu, že budú
dodržané aktuálne hygienické opatrenia.
V prípade, že potrebujete konzultovať

podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
a k dani za psa, môžete sa telefonicky informovať, prípadne objednať na konkrétny deň a hodinu na tel. č. 052/7878 821
(u p. Krajčírikovej) alebo mailom: krajcirikova@strba.sk
Drahomíra Krajčiríková

Celonárodné sčítanie obyvateľov
Sčítanie obyvateľov celého Slovenska sa uskutoční v čase od 15. februára do 31. marca 2021. Týkať sa to bude aj nás, obyvateľov obce Štrba.
Ide o sčítanie, ktoré sa pravidelne uskutočňuje raz za 10 rokov. Naposledy to bolo v roku 2011. Možno sa budete pýtať, prečo je potrebné takéto
sčítanie. Jeden z dôvodov je ten, že podľa počtu takto sčítaných obyvateľov sa budú poskytovať finančné prostriedky na chod každej obce zo
štátneho rozpočtu najbližších 10 rokov. A rovnako počet ľudí hlásiacich sa k určitému vierovyznaniu môže mať vplyv na finančnú podporu cirkví
zo strany štátu.
Pre tento rok však platia
pre sčítanie určité zmeny, na
ktoré vás chceme upozorniť.
Každý obyvateľ bude mať
na sčítanie čas 6 týždňov
(od 15. 2. do 31. 3. 2021). Povinnosť sčítať
sa vyplnením sčítacieho 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 dátumu 1. januára 2021. Po novom sa sčítanie robí už
len elektronicky. Občan vyplní sčítací formulár sám alebo s pomocou blízkej osoby
na akomkoľvek mieste využitím počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke
www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez
mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre
operačné systémy Android a iOS.
Ak nemôžete alebo neviete vyplniť sčítací

formulár sami, máte možnosť využiť službu
asistovaného sčítania. V našej obci bude od
15. 2. 2021 zriadené kontaktné miesto na
obecnom úrade v Štrbe a tiež v Tatranskej
Štrbe, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent (určený zamestnanec obce).
Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní
asistenti, t.j. zamestnanci obecného úradu,
ktorí vás v prípade potreby osobne navštívia
doma (vo vašej domácnosti).
Viac informácií získate na Obecnom úrade
v Štrbe u p. Zuzany Šefčíkovej
(tel.: 7878 824, e-mail: sefcikova@strba.sk).
Zuzana Šefčíková
JUDr. Štefan Bieľak

Prehľad o stave obyvateľov za rok 2020
Chlapci
Dievčatá
Porovnanie
Spolu
(do 15 rokov) (do 15 rokov)
s rokom 2019
Bez adresy
61
36
7
8
112
+8
Štrba
980 1020
180
168
2348
-13
Tatranská Štrba
362 404
37
39
842
-44
Štrbské Pleso
40
55
2
3
100
-2
Spolu
1443 1515
226
218
3402
-51
Prisťahovaní do obce
55
+14
Odsťahovaní z obce
76
+14
Narodení
16
21
Zomrelí
28
50
+15

Časť obce

Muži Ženy

OZNAM
MUDr. Ludrovanová žiada svojich
pacientov, ktorí od 1. 1. 2021 zmenili
poisťovňu, ak doteraz tak neurobili,
aby zmenu nahlásili čo najskôr.
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Pracovné Aktivity V obci
Modernizácia futbalového štadióna
Počas decembra minulého roka prebehla
modernizácia časti priestorov futbalového
štadióna v Štrbe. Po dohode so Športovým
klubom v Štrbe (futbalovým oddielom)
sa určil rozsah prác, ktoré sa zrealizujú.
Na prízemí budovy tribúny, kde sú šatne
so sprchami, sa vymenili okná a vstupné
dvere, vytvorila sa nová šatňa pre žiakov
(detí), upravila sa práčovňa a miestnosť so
sprchami pre jednu šatňu. Opravila sa aj
poškodená kanalizačná prípojka.
Na realizáciu týchto prác obec získala
dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu
vo výške 10 tis. EUR. Uvedené stavebné
práce môžeme nazvať 1. etapou moder-

nizácie štadióna, nakoľko sa obec bude
snažiť v budúcnosti získať ďalšie finančné
prostriedky na pokračovanie postupnej
modernizácie zázemia tohto štadióna.

Bezpečnostné zábradlie – chatová oblasť
Lieskovec
Pri vstupe do chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe bolo obcou Štrba
vybudované bezpečnostné zábradlie so
zinkovou povrchovou úpravou.

Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti
Pri výstavbe nového zdravotného strediska pokračujú práce na kanalizácii a
súčasne sa realizujú stavebné práce vo
vnútorných priestoroch.

Výstavba nájomných bytov
Po búracích prácach a výmene okien za plastové s izolačným trojsklom pokračujú
stavebné práce spojené s výstavbou 10 nájomných bytov
v Tatranskej Štrbe murovaním
priečok.
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Materská škola
Práce pokračujú aj vo vnútorných
priestoroch novej budovy materskej školy.
Ing. Ján Starigazda
JUDr. Štefan Bieľak

Oslobodenie obce – hrob neznámeho vojaka
29. januára si pripomíname 76. výročie oslobodenia našej obce. Na našom cintoríne sa nachádza hrob neznámeho vojaka, ktorý je hrobom
štyroch vojakov padlých pri jej oslobodení.
Na mnohých cintorínoch na Slovensku
sa aj v súčasnej dobe nachádza množstvo
vojenských hrobov, na ktorých je umiestnený iba skromný kríž bez údajov alebo
tabuľa s nápisom „neznámy“. Mužom,
ktorí v týchto hroboch ležia, vojna vzala
nielen život, ale aj meno. Neboli to iba naši
vojaci či partizáni. V týchto hroboch spia
svoj večný sen aj vojaci Červenej armády,
ktorí prišli bojovať za našu slobodu. Boli to
mladí chlapci nielen z Ruska a Ukrajiny,
ale aj z ďalekého Turkménska, Baškírska
a Uzbekistanu.
Marcel Maniak, spoluautor aj našej publikácie „Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách“ a autor ďalších publikácií, sa zisťovaniu údajov o padlých intenzívne venuje
už niekoľko rokov. Podarilo sa mu zistiť
identitu už niekoľkých padlých. Medzi
nimi aj náš hrob neznámeho vojaka, ktorý bol umiestnený v rohu pôvodného cintorína, ktorého hranica prebiehala popod
súčasnú budovu domu smútku na druhej
strane bližšie k ul. Dr. Markušovského.
Boli to najmä partizáni a slovenskí, československí a nemeckí vojaci. Najviac sa
však venuje identifikácii padlých vojakov
Červenej armády, kde mal doteraz najviac

úspechov. Jeho cieľom je dať meno čo
najviac neznámym vojakom, ktorí padli v
rokoch 1944 až 1945 v okrese Poprad a
Kežmarok. Chce, aby títo hrdinovia nikdy
neupadli do zabudnutia. Pri svojom bádaní
úzko spolupracuje s vojenskými archívmi v
Bratislave, Trnave, Prahe a štátnym archívom v Poprade. V ústrety mu vychádzajú
aj obecné, mestské a matričné úrady. Pri
overovaní údajov týkajúcich sa padlých
vojakov Červenej armády si tieto dohľadá v
databáze Centrálneho archívu Ministerstva
obrany Ruskej federácie.
Počas jeho najnovšieho výskumu sa mu
podarilo zistiť mená 11 padlých červenoarmejcov, ktorí boli pochovaní v roku 1945
v obciach Štrba, Lučivná, Batizovce. Obce
o týchto vojakoch nemali takmer žiadnu

vedomosť. Iba v jednom prípade sa dochovali neúplné záznamy. Pri ostatných sa
nezachoval žiaden záznam ani to, že tam
boli vôbec pochovaní. Celých 75 rokov od
skončenia druhej svetovej vojny zostali títo
vojaci pre verejnosť neznámi. V spomínaných obciach po nich nezostal žiaden hrob,
ani žiaden pamätník. Pri doplňovaní údajov
o týchto vojakoch ČA, ktorí padli v roku
1945 počas oslobodzovania Popradského
okresu, okrem iného zistil tieto fakty týkajúce sa našej obce:
Dňa 29. januára 1945 zahynul pri výbuchu míny počas odmínovania železničnej
trate Štrba – Poprad míner 14. železnično-cestnej brigády vojak Nikolaj Vasiljevič
Sorokin. V boji o Štrbu padol v ten istý deň
aj starší seržant Ivan Emeľjanovič Švager, ktorý bol príslušníkom 253. delostrelecko-mínometného Karpatského pluku
18. armády. Dňa 9. februára 1945 zomrel
v priestore Štrby príslušník 168. streleckého pluku 24. streleckej divízie poručík
administratívnej služby Sergej Fedorovič
Ovlasjuk. 20. februára 1945 zomrel na následky zranení príslušník 274. streleckého
pluku 24. divízie starší seržant medicínskej
služby Grigorij Junovič Kim. Všetci títo so-
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vietski vojaci majú vo svojich záznamoch
uvedené miesto pochovania obec Štrba.
Exhumácia padlých vojakov ČA, ktorí
boli pochovaní na území okresu Poprad,
sa uskutočnila 25. marca 1946. Červenoarmejcov pochovaných v Batizovciach
následne pochovali na Verejnom cintoríne
v Košiciach. Padlí sovietski vojaci pochovaní v obci Lučivná boli exhumovaní až v
novembri 1953. Pochovaní boli takisto na
Verejnom cintoríne v Košiciach, kde boli po
exhumácii pochovaní všetci sovietski vojaci prevezení z okresu Poprad.
Žiaden dokument však nezaznamenáva
priebeh exhumácie v obci Štrba. Ani v knihe pochovaných vojakov Sovietskej armády

na cintoríne v Košiciach nie je o tom žiadny
záznam. Dodnes tak nie je jasné, kde skončili
telesné pozostatky červenoarmejcov pochovaných v Štrbe. Jednoznačne však poznáme
mená týchto hrdinov, ktorí zomreli ďaleko
od svojho domova, ďaleko od svojich rodín.
Obyvatelia podtatranských obcí sa po viac
ako 70-tich rokoch konečne dozvedia mená
svojich osloboditeľov. Na doplňovaní údajov o
padlých vojakoch a ďalších nových zisteniach
intenzívne ďalej pracuje. Zoznam mien padlých sovietskych vojakov sa rozšíri o ďalšie
mená. Postupne sa nové fakty z rokov 1944
– 1945 dozvedia aj ďalšie podtatranské obce.
Čas zahojil všetky rany a zakryl všetky
krátery po výbuchoch. Nesmie však vymazať

spomienku na padlých vojakov. Nesmieme
nikdy zabudnúť na ich mená!
Hrob neznámeho vojaka je umiestnený v
rade a bol dôstojne upravený. Na jeho úpravu
finančne prispel podnikateľ z Tatranskej Štrby Milan Dopiriak. V minulosti bol označený
železným krížom.
Obec zabezpečila osadenie pomníka a
úpravu hrobu vojaka Kajabu, ktorý položil
svoj život pri oslobodzovaní obce.
Súčasne sa na našom cintoríne nachádzajú hroby našich spoluobčanov, ktorí položili
život v 2. svetovej vojne alebo zomreli na
následky zranení z vojny.
Všetkým patrí prejav našej úcty a vďaky.
Michal Sýkora

Pietne Spomienky
Jaroslav Záloha
(*9. 1. 1931 - † 25. 12. 2020)
V závere roka 2020 prišla do Štrby
smutná správa z družobnej
obce Štěpánkovice. Zomrel
zakladateľ družby obcí Štrba
a Štěpánkovice a čestný občan Štrby Jaroslav Záloha.
Jaroslav Záloha sa narodil 9. januára 1931 na
Vysočině. Bol učiteľom v ZŠ
v Štěpánkoviciach. V roku
1958 bol vymenovaný za
zástupcu riaditeľa školy a v
tom istom roku bol jedným zo zakladateľov družby škôl a neskôr obcí sliezskych
Štěpánkovíc a podtatranskej Štrby. V roku
1967 sa stal riaditeľom. Počas svojho pôsobenia v základnej škole a v obci Štěpán-

kovice vôbec, sa vždy aktívne podieľal na
upevňovaní vzájomných vzťahov a bol veľmi rád, že za šesť desaťročí vznikli mnohé
priateľstvá a občania a rodiny sa navzájom navštevujú
dodnes. Zo všetkých tých
stretnutí často spomínal rok
1975, kedy členovia delegácie zo Štrby v Štěpánkoviciach zasadili pri pamätníku
družby v parku za kultúrnym
domom tatranský smrek s
dvoma vrcholmi ako symbol
dvoch priateľských obcí a
dvoch bratských národov.
V roku 2011 pri príležitosti 80-tych narodenín sa stal Jaroslav Záloha Čestným
občanom obce Štrba za výrazný podiel pri
zakladaní, rozvíjaní a udržiavaní družby

obcí Štrba – Štěpánkovice a upevňovaní
priateľských vzťahov Čechov a Slovákov.
Jaroslav Záloha zomrel 25. decembra
2020 vo veku nedožitých 90 rokov.
Česť jeho pamiatke!

Gen. Mgr. Milan Lučanský
(*10. 2. 1969 - †30. 12. 2020)

Lučanského, bývalého policajného prezidenta SR a nášho rodáka – prvého Štrbana s hodnosťou generál. Jeho nečakaný
odchod zasiahol nielen najbližších, ale aj
priateľov, známych a širokú verejnosť.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 8. januára 2021 v rímskokatolíckom
kostole sv. Ondreja a na cintoríne v našej
obci.
Gen. Mgr. Milan Lučanský sa narodil
10. 2. 1969 v Poprade. Narodil sa rodičom Milanovi a Márii Lučanským, ktorí
žili v Štrbe. Základnú školu navštevoval
v Štrbe, kde sa aktívne zapojil do činnosti
miestnych kynológov. V roku 1988 ukončil Stredné odborné učilisko chemické vo
Svite a v rokoch 1998 – 2003 študoval na

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
odbor právo.
Svoju policajnú službu začal v roku 1989
ako frekventant Policajného útvaru verejnej
bezpečnosti pre Slovenskú republiku Pezinok. V roku 1990 sa stal starším inšpektorom Okresného oddelenia verejnej bezpečnosti Liptovský Hrádok. Neskôr prešiel do
Martina. Od roku 1997 bol starším referentom operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného
zboru Žilina. V roku 2004 sa stal vedúcim
oddelenia odhaľovania odboru boja proti organizovanej kriminalite STRED Úradu boja
proti organizovanej kriminalite. V roku 2008
sa stal riaditeľom odboru STRED Úradu boja
proti organizovanej kriminalite Prezídia poli-

Slovensko zasiahla 30. decembra 2020
nečakaná správa o smrti generála Milana

Pri preberaní Čestného občianstva v roku 2011.
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cajného zboru. V roku 2010 odišiel z policajného zboru. O dva roky neskôr (2012) sa vrátil na post zástupcu riaditeľa Úradu boja proti
organizovanej kriminalite Policajného zboru
Bratislava. Už v jeseni 2012 sa stal 1. viceprezidentom Policajného zboru, kde pôsobil
až do roku 2016. V rokoch 2016 až 2018
bol generálnym riaditeľom Sekcie kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dňa 26. novembra 2018

mu prezident Andrej Kiska udelil generálsku
hodnosť. Prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky bol od 1. júna 2018. V máji
2019 bol opätovne vymenovaný za prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky po
výberovom konaní podľa nových pravidiel
schválených Národnou radou Slovenskej republiky. Z politických dôvodov funkciu ukončil v roku 2020.
Našu obec navštevoval veľmi často, rád

zavítal na podujatia, ktoré sa v obci organizovali. Tí, ktorí ho poznali, hovorili o ňom, že
aj keď pôsobil niekedy prísne, svojou charizmou si vedel každého získať. Bol to človek
príjemný, priateľský, dobrosrdečný, veľký lokálpatriot a národovec.
Budeme na neho spomínať s láskou, úctou
a myšlienkou „Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený“.
Česť jeho pamiatke!

Nezvyčajný vianočný darček
Tesne pred minuloročnými Vianocami dostala slovenská športová verejnosť pod stromček nezvyčajný darček – životopisnú knihu známeho tatranského lyžiarskeho činovníka, čestného občana obce Štrba a tiež čestného člena Slovenského olympijského a športového výboru Ing. Ladislava
Harvana, CSc., ktorá mapuje jeho bohatú celoživotnú púť z príležitosti blížiaceho sa životného jubilea – deväťdesiatych narodenín.
Nazval ju trošku nezvyčajne „Ako to
bolo“ a sám svoje celoživotné spomienky na jednotlivé
životné kapitoly uzatvára na
zadnej strane knihy strohým
záverečným konštatovaním
„Tak to bolo“. Na obale knihy
sa nachádza jeho karikatúra
z pera najvýznamnejšieho
slovenského športového karikaturistu Jozefa Hrušovského,
ktorá ho zobrazuje s lyžiarskou
čiapkou a vysielačkou v ruke
ako „takmer“ celoživotného riaditeľa pretekov o „Veľkú cenu Slovenska“, našich najvýznamnejších lyžiarskych
pretekov v zjazdových disciplínach.
Ladislav Harvan sa narodil 26. februára
1931 v horárni nad obcou Folvarky, ktorá sa
dnes nazýva Stráne pod Tatrami, no po necelých troch rokoch jeho otca horára preložili
do horárne v Kežmarských Žľaboch, kde do
rodiny pribudli ešte ďalší dvaja synovia. Tatranská príroda akosi prirodzene nasmerovala
mladého Ladislava po maturite na kežmarskom gymnáziu na štúdium lesníctva, a to
najskôr do Košíc a potom do Brna.

Laco Harvan s Františkom Odložilíkom, svojím
svedkom zo svadby po 63 rokoch.

Ing. Harvan ako mladý
lesník nastúpil v roku 1955
na oddelenie ochrany prírody v Správe Tatranského
národného parku v Tatranskej Lomnici, kde pracoval
do roku 1972. Po svojom
nástupe preberal mimo
iné pod správu Tanapu aj
neštátne, a teda urbárske
lesy a spomína i svoju spoluprácu s vedúcim ochranného obvodu Štrbské Pleso
Martinom Lehotským i štrbským horárom Hajkom, keď
preberali práve štrbské urbárske lesy. Neskôr
sa stal v Tanape vedúcim oddelenia ochrany
prírody a do jeho kompetencie patrila aj starostlivosť o Symbolický cintorín pod Ostrvou,
kde dlhé roky spolupracoval s horárom Jakubom Pitoňákom zo Štrbského Plesa.
Potom bol vymenovaný za riaditeľa novovzniknutej Tatranskej správy účelových

zariadení /TS UZ/ v Novom Smokovci, kde
pôsobil až do likvidácie tejto organizácie
30. apríla 1991. Práve táto organizácia riadila
aj celý športový areál na Štrbskom Plese a
svoje miesto v jubilantových spomienkach
má aj jeho dlhoročná úspešná spolupráca
s riaditeľom lanoviek a vlekov Ing. Jánom
Gavalierom zo Štrby a tiež dlhoročným riaditeľom športového areálu Ing. Dušanom
Chalupkom z Tatranskej Štrby. Práve počas
jeho „riaditeľovania“ sa TS UZ podarilo v roku
1975 vybudovať a otvoriť na Štrbskom Plese
pri hoteli FIS aj najvyššie položený bazén v
celej ČSSR a v rokoch 1986 až 1988 zrealizovať aj rekonštrukciu oboch skokanských
mostíkov v Mlynickej doline. Svoju nezmazateľnú profesijnú i športovú stopu však zanechal nielen v lyžovaní, ale aj v sánkovaní
a v turistike.
Celý svoj profesijný život bol dobrovoľným
členom Horskej služby, významne sa pričinil
aj o vybudovanie Domu Horskej služby v Starom Smokovci v roku 1970, keďže HS vtedy

Účastníci spoločného stretnutia bývalých organizátorov tatranských lyžiarskych pretekov u Laca
Harvana v Novej Lesnej, L. Harvan šiesty sprava.
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spadala pod Správu Tanapu. Viac
ako dvadsať rokov, až do roku
1989 pôsobil aj ako predseda
Oblastného výboru Horskej služby a po odchode na dôchodok sa
stal aj predsedom Klubu seniorov
Horskej služby. Za túto svoju celoživotnú aktivitu bol v roku 2011
menovaný aj za Čestného člena
Dobrovoľného zboru Horskej služby.
Knižka v pútavom rozprávaní
odkrýva jeho pestrú športovú činnosť i celoživotné aktivity najskôr
v československom, potom v slovenskom, ale aj v medzinárodnom Na stretnutí so starostom obce 19. 1. 2021.
lyžovaní, kde pôsobil neuveriteľných 33 rokov ako aktívny člen komisie pre zácií nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta
preteky Európskeho pohára, technický dele- v klasických lyžiarskych disciplínach v roku
gát FIS pre zjazdové lyžovanie a člen komisie 1970 vo Vysokých Tatrách, kde pôsobil ako
pre schvaľovanie zjazdových tratí. Pri tejto podpredseda organizačného výboru.
Je možno symbolické, že táto kniha vyšla
činnosti navštívil mnohé lyžiarske strediská v
bývalom Sovietskom zväze, potom v Rusku, v roku 2020, v ktorom sme si pripomenuli
jednak okrúhle, 65. výročie pretekov o Veľkú
Uzbekistane, Bulharsku a Gruzínsku.
Jeho srdcovou záležitosťou však boli naj- Cenu Slovenska, ale zároveň aj 50. výročie
mä lyžiarske aktivity v Tatrách, či už pri or- od usporiadania MS 1970. Svoje športové akganizácii pretekov o Veľkú cenu Slovenska, tivity zmapoval Ing. Harvan už vo viacerých,
pretekov o Tatranský pohár v klasickom ly- doteraz vydaných publikáciách, napr. „Tatry“
žovaní, ale tiež práca pri príprave a organi- z roku 1980, „Veľká Cena Slovenska 1955

– 2005“, „Lyžiarske slávnosti vo
Vysokých Tatrách“, „Tatranský
pohár“ či „Kežmarské Žľaby“.
Táto posledná kniha Ing. Harvana je však najosobnejšia, pretože dokumentuje nielen históriu
viacerých športov v tatranskej
oblasti, ale veľmi ľudskou formou
približuje aj dopad celospoločenských udalostí, ktorými naša krajina za uplynulých 90 rokov prešla, na osud jeho rodiny a ďalších
blízkych ľudí a spolupracovníkov,
s ktorými kráčal na svojej celoživotnej púti.
Jeho otec, horár Štefan Harvan
z Kežmarských Žľabov mu celý
život prízvukoval: „Ži tak, aby si sa mohol bez
hanby obzrieť za tým, čo tu na konci života
zanechávaš“. A tak je táto kniha najlepším
dôkazom toho, že Ing. Ladislav Harvan, CSc.
svojho otca svojím životom nesklamal. Symbolicky je ukončená spoločnou fotografiou zo
stretnutia bývalých maturantov z kežmarského gymnázia v auguste 2020 po neuveriteľných sedemdesiatich rokoch od maturity v
roku 1950, ktorého sa dožilo ešte 9 spolužiakov a otázkou. Stretneme sa ešte?
Ing. Peter Chudý

100. Výročie narodenia MUdr. Lukáča
Začiatkom januára 2021 sme si pripomenuli nedožité, sté výročie narodenia MUDr. Jána Lukáča, ktorý svoj takmer celý profesijný život zasvätil
liečbe astmatických pacientov na Štrbskom Plese. Patril medzi tých lekárov, ktorým bolo ich povolanie všetkým a bol ochotný prísť späť do práce
každú dennú i nočnú hodinu, ak si to akútny stav pacientov vyžadoval. Bol dôstojným pokračovateľom diela svoju predchodcu MUDr. Jána Pullmana,
zakladateľa klimatoterapie na Štrbskom Plese. V tomto roku si zároveň pripomíname aj okrúhle, tridsiate výročie jeho úmrtia. Aká bola teda doba
a život MUDr. Jána Lukáča?
Zákonom č. 125 zo 6. mája 1948 o
znárodnení prírodných liečivých zdrojov a
kúpeľov a správe skonfiškovaného
kúpeľného majetku sa začali objekty hotelov Kriváň, Hviezdoslav,
Jánošík a Solisko na Štrbskom
Plese využívať na účely klimatickej liečby. V liečebnom
komplexe Hviezdoslav sa liečili dospelí pacienti a liečebný
dom Solisko slúžil ako detská
liečebňa.
Zo zdravotného hľadiska význam Štrbského Plesa vzrástol najmä
zásluhou MUDr. Jána Pullmana, prvého riaditeľa kúpeľov, ktorý tu od roku 1948 presadil liečbu astmy a alergických chorôb a
ako prvý prišiel s myšlienkou vybudovania
nového moderného astmatického ústavu.
Priemerná dĺžka liečebného pobytu bola

21 dní. Pacienti sa venovali aktívnemu pohybu, korčuľovaniu, lyžovaniu, sánkovaniu,
turistike a podobne. Ročne sa tu liečilo
vyše 3500 pacientov.
V roku 1954 v zmysle zákona
č. 3/1954 o vytvorení Mestského národného výboru /MsNV/
Vysoké Tatry so sídlom v Starom Smokovci bolo na území
mesta vytvorených aj 6 obvodných národných výborov /
ObNV/, pričom jeden z nich bol
aj na Štrbskom Plese. V júli 1957
bol vydaný aj Štatút kúpeľného
miesta Vysoké Tatry, ktorým boli určené
hlavné funkcie Vysokých Tatier – liečba,
turistika, rekreácia, šport, cestovný ruch,
výskum a ochrana prírody, čo ešte posilnilo pozíciu kúpeľnej liečby na Štrbskom
Plese. Riaditeľstvo kúpeľov sídlilo pôvodne

MUDr. Lukáč /vpravo/ s MUDr. Pullmanom
/v strede/ začiatkom päťdesiatych rokov
minulého storočia.

v hoteli Kriváň. Po smrti MUDr. Jána Pullmana v roku 1956 sa riaditeľom kúpeľov
stal MUDr. Ján Lukáč, ktorý začal pôsobiť
v kúpeľoch na Štrbskom Plese už v roku
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1954 a svoju ordináciu mal v liečebnom
dome Hviezdoslav.
MUDr. Ján Lukáč sa narodil 8. 1. 1921 v
Starom Tekove, okres Levice, štúdium medicíny na Univerzite Karlovej v Prahe ukončil
promóciou 25. 10. 1946. Najskôr pracoval

zle, stačilo mu zavolať
domov, hoci aj v noci,
okamžite prišiel, všetci
zdravotnícki pracovníci sa ukľudnili a začali
pracovať bez stresu
podľa jeho pokynov a vo väčšine prípadov sa
to pre pacientov
skončilo úspešne. Práve pre
tento prístup ho
mali veľmi radi
nielen samotní
pacienti, ale aj MUDr. Lukáč s kolektívom zdravotníckych pracovníkov Sanatória Helios.
zamestnanci.
MUDr. Lukáč /vpravo/ s JUDr. R. Hladkým, generálnym
Počas celého pracovného pô- medzi najlepšie vybavené liečebné ústavy
riaditeľom Slovakotermy s prípitkom pri položení základsobenia
na Štrbskom Plese býval v republike, ale v celej strednej Európe. V
ného kameňa výstavby Sanatória Helios 27. 10. 1967.
MUDr. Lukáč s rodinou vo Vile Limba nadmorskej výške 1350 m n. m. bol aj najv Prahe na Univerzite Karlovej na klinike pri ceste na Jamské pleso. S manželkou Jú- vyššie položeným klimatickým sanatóriom
pracovného lekárstva, potom v Leviciach liou tu vychovali aj svoje dve deti, syna Jána v Československu, ktoré bolo špecializovana internom oddelení a tiež v Košiciach na a dcéru Marietu, ktoré podľa vzoru svojho né na liečbu astmy a chronických pľúcnych
oddelení pracovného lekárstva. Po príchode otca pokračujú v lekárskej tradícii rodiny. ochorení. V čase otvorenia mal 359 lôžok,
do klimatických kúpeľov na Štrbskom Plese V rokoch 1955 až 1960 bol aj predsedom z toho 205 bolo určených pre dospelých a
okrem každodennej klinickej praxe praco- novovytvoreného ObNV na Štrbskom Ple- 154 pre detských pacientov a o jeho preval aj vedecky v oblasti asthma bronchiale se. V kúpeľoch pokračoval v práci svojho vádzku sa staral 153-členný kolektív zdra/alergológia a klinická imunológia/. Spolu- predchodcu MUDr. Pullmana a významnou votníckych a prevádzkových pracovníkov.
V roku 1979 sa oba liečebné ústavy na
mierou sa zaslúžil o naplnenie jeho myšlienky pri vybu- Štrbskom Plese, a to sanatórium Helios a
dovaní nového moderného komplex liečebných domov Hviezdoslav
sanatória Helios pre liečbu spojili do spoločnej organizácie pod názvom
dospelých i detských pacien- Prírodné liečebné kúpele Štrbské Pleso s
tov, ktorý sa budoval od roku kapacitou takmer 700 lôžok pre dospelých
1967 a bol otvorený aj po i detských pacientov a MUDr. Ján Lukáč
takmer trojročnom preruše- sa stal ich vedúcim lekárom. V tejto funkcii
ní jeho stavby z dôvodu vý- pracoval až do roku 1985, kedy odišiel do
stavby iných objektov na MS zaslúženého dôchodku a v tejto funkcii ho
nahradil MUDr. Tomáš Šimek. MUDr. Lukáč
1970 až v roku 1976.
Po otvorení sanatória zomrel 15. 3. 1991 a je pochovaný na cintoHelios sa MUDr. Lukáč stal ríne v Poprade.
Na základe spomienok rodiny a bývalých
MUDr. Lukáč sprevádza v roku 1977 v priestoroch Heliosu delegáciu aj jeho prvým vedúcim lezamestnancov kúpeľov spracoval
károm.
Helios
patril
v
čase
vlády SSR na čele s predsedom vlády Petrom Colotkom.
Ing. Peter Chudý
svojho vybudovania nielen
pracoval s najvýznamnejšími klinickými i
vedeckými pracoviskami v Československu
i v zahraničí. Vďaka výborným jazykovým
znalostiam /angličtina, nemčina, maďarčina/ aktívne prednášal i publikoval a bol
spoluautorom i autorom viacerých knižných
publikácií. Takmer rok pracoval aj v Kuvajte
na Blízkom východe a udržiaval odborné
kontakty aj s alergológmi z Veľkej Británie
z Londýna.
Bol skvelým lekárom, ktorý vedel riešiť
u pacientov aj ťažké prípady astmatických
záchvatov, pretože v druhej polovici minulého storočia ešte neboli také kvalitné lieky,
aké sú na liečenie týchto stavov dnes. Vždy,
MUDr. Lukáč /v strede/ sprevádza ministerku zdravotníctva ZSSR Koriginovú pri návšteve LD Hviezdoslav.
keď bolo na oddelení v LD Hviezdoslav
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Tajničku z krížovky ŠN č. 1/2021 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 2. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničiek zo Štrbských novín č. 11-12/2020 tajnička č. 1: ...každú jeseň nové prekrásne vydanie a tajnička č. 2: ...zdravie, lásku, nehu i šťastie prinesie. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Anna Stoličná, Družstevná 286/24, 059 38 Štrba, Daniel Vrlík, 094 31 Petrovce 137, Ing. Mária Pšenková, M.
Janošku 320/29, 059 38 Štrba, Alena Kučmová, Štúrova 73, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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