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

Na štítoch biela, modrá na blankyte
a dolu večné ľudské vlnobitie.
Kraj príťažlivý krásou prírody, plný harmónie
a čara, ktorému ani tisícročia
nič neubrali z jeho krásy.

Ľadové dielo „ŠTRBSKÉ PLESO“ môžete vidieť na Štrbskom Plese, na móle pri jazere.
Autormi sú rezbári: Adam Bakoš, Michal Husár a Miroslav Trnovský.
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ŠTRBSKÉ NOVINY

Vážení spoluobčania,
pred pár týždňami sme oslávili príchod nového roku a súčasne sme sa rozlúčili so starým. Atmosféru Vianoc umocnila vianočná výzdoba a dva betlehemy s drevenými sochami, jeden v obci a druhý na Štrbskom Plese. V Tatranskej Štrbe sme umiestnili krásnu vianočnú
drevenú sochu. V kruhu svojich blízkych sme si popriali dobré zdravie, veľa šťastia a mnoho ďalších prianí, ktoré by mal tento rok priniesť,
alebo ktoré by sa mohli v novom roku splniť. Niektorí z nás si možno zaspomínali, čo priniesol rok minulý, zaspomínali si na príjemné, ale aj
smutné chvíle, ktoré prežili. A začali pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia a ako prežiť túto zložitú covidovú dobu. Tak, ako každý rok, aj ten minulý, priniesol v našich rodinách chvíle radosti, ale aj smútku, najmä z odchodu našich spoluobčanov,
ktorých sme v priebehu roka vyprevadili na našom cintoríne. A bolo ich veľa. Hneď na začiatku roka bol pohreb nášho významného rodáka
generála Milana Lučanského. Dôstojne sme sa s ním, ale aj s ostatnými rozlúčili.
Aký bol predchádzajúci rok z pohľadu obce pre nás všetkých?
Určite veľmi náročný, pretože naďalej prežívame náročné chvíle v súvislosti so závažným vírusovým ochorením COVID-19, a preto testovaniu a očkovaniu sme venovali náležitú pozornosť a aktivitu počas celého roka. Pri očkovaní sme presiahli percento zaočkovanosti nad
50 % a zaradili sa medzi 5 najviac zaočkovaných obcí v okrese. Aj keď sme už všetci unavení a neistí z opatrení, ktoré ovplyvňujú náš
plnohodnotný život, neklesajme na duchu a stále verme, že čoskoro sa všetko dostane do normálnych koľají. To závisí aj od nás všetkých.
Nebudem v mojom príspevku spomínať všetko, čo sa za uplynulý rok v našej obci podarilo či nepodarilo zrealizovať.
Informácie o pracovných aktivitách počas roka 2021 sme vám priebežne prinášali prostredníctvom obecného televízneho vysielania a
Štrbských novín. Podarilo sa nám zrealizovať veľa aktivít napriek tomu, že sme sa nachádzali v čase pandémie, ktorá nám veľmi komplikovala realizáciu takmer všetkých projektov. Ale pripomeniem aspoň časť z nich, čo sme urobili:
• Podarilo sa nám úspešne ukončiť výstavbu novej budovy materskej školy, zdravotného strediska (CIZS), 10 nájomných bytov v Tatranskej Štrbe a úpravu verejných priestranstiev na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe.
• V obci sme realizovali výstavbu prístupovej komunikácie a parkoviska k zdravotnému stredisku, výstavbu trafostanice pre rodinné domy
a objekty občianskej vybavenosti v strede obce, rekonštruovala sa elektrická rozvodná sieť na ulici Hlavná z dôvodu kolísania elektrického napätia a výmena betónových stĺpov, na ktorých je umiestnený rozvod elektrickej energie na viacerých uliciach.
• Na posilnenie VN siete vedúcej z obce na Tatranskú Štrbu, sa uložil nový kábel namiesto po stĺpoch do zeme.
• Vybudovali sme nové detské ihrisko pre deti novej materskej školy a na sídlisku v Tatranskej Štrbe ďalšie tri ihriská.
• Upravili sme vstup do školského areálu a vyčistili fasádu základnej školy.
• Na ulici Čsl. armády sa vymenil najstarší hlavný rozvod vodovodu a vodovodné prípojky do rodinných domov, opravili sa hydranty v obci.
• Na budove požiarnej zbrojnice sme osadili nový bleskozvod a osadili sa nové zvukové sirény v obci a po prvý raz aj v Tatranskej Štrbe.
• Pokračovali sme vo zveľadení archeologického areálu v Šoldove.
• Opravili sme dva historické sypance oproti bývalej materskej škole.
• Vedľa budovy obecného úradu sme na drevenom amfiteátri realizovali jeho odvodnenie a výmenu drevenej podlahy.
• Upravili sme podstavec a okolie pamätníka Smútiaca mať a osadili dve nové pamätné tabule s menami všetkých padlých v 1. a 2.
svetovej vojne.
• Na športovom ihrisku sme realizovali práce na obnove šatní, práčovne a sociálneho zázemia v budove futbalového štadióna.
• Vydali sme tri nové publikácie o histórii obce, a to „Štrba a jej dejiny po roku 1945“ – 2. diel a k 150. výročiu Štrbského Plesa „Životné
osudy Jozefa Szentiványiho“ a „Šport je trvalým fenoménom Štrbského Plesa“.
• Na Štrbskom Plese sme pokračovali v modernizácii športového areálu a zakúpili sme nový stroj na úpravu bežeckých tratí - kässbohrer.
• Začali sme s prácami na rekonštrukcii dreveného amfiteátra na Štrbskom Plese pred hotelom FIS a jeho opravu.
• Postupne napĺňame aj našu predstavu o podpore výstavby cyklotrás.
• V lete tohto roka dostala nový asfaltový povrch cesta medzi Šoldovom a Tatranskou Štrbou, ktorá slúži aj ako cyklocesta vďaka pochopeniu Poľnohospodárskeho družstva a spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
• A okrem toho sme pracovali na veľmi náročnej príprave projektov na výstavbu cyklotrasy z Lučivnej do Štrby a zo Štrby smerom na
Šuňavu a tiež zo Štrby na Važec a budeme v tom pokračovať aj v tomto roku.
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Počas uplynulého roka sme otvorili aj nové témy a prípravu nových projektov. Čo pripravujeme?
Začali sme pracovať na riešení tém spojených s trvalo udržateľným rozvojom Štrbského Plesa v spolupráci so Žilinskou univerzitou
a Technickou univerzitou vo Zvolene. Veľa času sme venovali téme novej zubačky. Žili sme s jej výstavbou a problémami, aj keď to
nebola naša úloha. Veľmi nám na tom záležalo a verím, že sa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. podarí vo februári tohto roka ju
definitívne uviesť do prevádzky. Zubačka nemá len nové vlakové súpravy, ale bola vlastne postavená nanovo aj s podložím, s predĺžením nástupíšť, nových koľajísk. Pri prácach výrazne pomáhali naši hasiči. Boli nápomocní aj pri zabezpečovaní testovania a očkovania,
pri organizácii niektorých podujatí, inštalovaní 2 ks defibrilátorov v obci a v Tatranskej Štrbe, pri osadzovaní nových hydrantov na ulici
Čsl. armády a Štěpánkovickej, čistení komunikácií najmä po výstavbe chodníkov a ďalších prácach. Boli potešení, že sa obci podarilo
získať historickú striekačku typu FLADER z roku 1932, ktorá sa objavila až v Mladej Boleslavi. Ocenením ich aktívnej práce bolo
aj rozhodnutie Krajského operačného strediska hasičov o zaradení do najvyššej „A“ kategórie dobrovoľných hasičských zborov na
Slovensku, ktoré sme obdržali pred pár dňami. Naša obec sa stala iniciátorom prípravy veľkého projektu o Integrovanej ekologickej
doprave TATRY 20-30 s cieľom pilotne riešiť dopravu na Štrbskom Plese a v jeho podhorí. Jeho súčasťou má byť aj parkovací dom
v Tatranskej Štrbe na železničnej stanici na odľahčenie dopravy smerujúcej na Štrbské Pleso. Veľmi úzka spolupráca s Prešovským
samosprávnym krajom a SAD Poprad priniesla svoj konkrétny výsledok v podobe zavedenia nových autobusových TATRY EXPRESS
liniek medzi Popradom, Štrbou a Štrbským Plesom.
A v spolupráci s PSK chceme realizovať ďalšie aktivity - vybudovať nový most na prístupovej komunikácii do obce ponad železnicu,
ktorý nahradí súčasný úzky most a tiež budeme podporovať PSK v príprave projektu na kompletnú modernizáciu cestu 2. triedy z
Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso.
Čo plánujeme urobiť?
Tento rok bude určite ešte náročnejší ako ten predchádzajúci - tak pre vás, ako aj pre našu obec. A rozhodne nebude ľahké zabezpečiť
zo strany obce všetky služby a úlohy v takom štandarde, v akom ich obec doposiaľ plnila. Častejšie sa budeme stretávať s narastajúcou
neistotou okolo nás a práve preto sa od nás všetkých očakáva väčšia trpezlivosť, väčšia miera pochopenia a vzájomného porozumenia a
tiež ústretovosti. Budeme pokračovať v podpore školstva a sociálnej oblasti.
V minulom roku sa nám podarilo zahájiť realizáciu projektov, ktoré budeme dokončovať v tomto roku – nový chodník na ulici Školskej,
Hviezdoslavovej ulici a v Raštube, nové parkovisko pred základnou školou, pokračovať v rekonštrukcii rozvodu elektrickej energie a ďalších
prácach. Napriek uvedenému v tomto roku sa chceme venovať nielen dokončeniu začatých projektov, ale príprave nových projektov obce.
Niektoré z nich by sme chceli zrealizovať už počas tohto roka a niektoré pripraviť, aby sme sa mohli v ďalších rokoch uchádzať o financie z fondov EÚ, ale aj z iných zdrojov. V tomto roku chceme zrekonštruovať dve autobusové zastávky v Štrbe, vybudovať nové verejné
osvetlenie a opraviť chodník v časti Hlavnej ulice a podľa finančných možností vybudovať aj nový chodník a nové verejné osvetlenie na ulici
Čsl. armády. V Tatranskej Štrbe budeme realizovať nový projekt vodozádržných opatrení, začneme pripravovať aj nový projekt výstavby
obecných nájomných bytov v obci. Okrem toho máme ešte veľa plánovaných aktivít a nových zámerov, ale ich realizácia bude závisieť
najmä od finančných možností obce.
Začiatkom roka chceme predstaviť verejnosti novú štúdiu modernizácie Športového areálu na Štrbskom Plese, pričom našou snahou
bude vypracovať potrebné projektové dokumentácie na získanie financií na tento areál, keďže všetci vieme, že Štrbské Pleso plní okrem
rekreačnej, liečebnej aj športovú funkciu. Areál by mal byť Národným lyžiarskym športovým centrom na vysoko kvalitnej úrovni. A stále sa
nevzdávame myšlienky vybudovať nové sociálne zariadenia pre verejnosť na Štrbskom Plese.
Obec, to sme my všetci.
Niektoré veci sa zrealizovali aj vďaka vášmu pochopeniu, podpore, nápadom a aktivitám. Naša obec, to sme my všetci. Nielen ja, či
poslanci, kontrolór obce, pracovníci obecného úradu, verejnoprospešných prác OTV a televízneho vysielania, ale každý jeden z vás ovplyvňuje život v našej obci. Žime teda tak, aby sme sa tu cítili dobre. Rok 2021, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach,
zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti
pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života.
Dovoľte mi poďakovať sa za dobrú spoluprácu obidvom kňazom - Stanislavovi Balocovi, Miroslavovi Hricovi, predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Pavlovi Knapíkovi a predsedovi Pozemkového spoločenstva Urbár Pavlovi Jančíkovi.
Chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi obce a pracovníkom úradu, pracovníkom spoločností verejnoprospešných služieb, a to OTV a TV Štrba za prácu v uplynulom roku.
Ďakujem všetkým predstaviteľom spolkov a združení pôsobiacich v obci, riaditeľom a zamestnancom škôl, lekárom, magistrám v lekárni,
pracovníčkam pošty, obchodov, služieb, organizácií a všetkým, ktorí prispievajú k pokojnému životu v našej obci.
Milí spoluobčania,
v novom roku 2022 vám prajem hlavne fyzické a psychické zdravie, aby vás všetky negatívne informácie a udalosti zďaleka obchádzali.
Aby ste našli to, po čom v kútiku svojho srdca túžite a veríte. Aby sa vám váš rodinný a pracovný život vyvíjal správnym smerom. Jedno príslovie hovorí, že po každej búrke vyjde slnko.
Nech je tomu teda aj v našich rodinných a pracovných spoločenstvách. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa prekonávať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia, buďme trpezliví,
zodpovední a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Pokojný a šťastný NOVÝ ROK 2022!

Michal Sýkora
starosta obce
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Zo zasadnutia OZ v Štrbe konaného dňa 13. decembra 2021
VZN obce Štrba č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len
OZ v Štrbe) schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 4/2021 o určení spádovej Materskej školy v Štrbe. Toto
nariadenie určilo, že každé dieťa s trvalým
pobytom v Štrbe vo veku staršie ako 5 rokov má nárok na umiestnenie v Materskej
škole v Štrbe, resp. v jej elokovanom pracovisku v Tatranskej Štrbe.
VZN obce Štrba č. 5/2021
OZ v Štrbe schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 5/2021 o určení
minimálnej výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v Štrbe pre rok 2022. Výška
tejto dotácie sa oproti predchádzajúcemu
roku zvyšuje o 5 %. V skutočnosti obec
poskytuje svojim školám viac finančných
prostriedkov ako sú týmto nariadením určené minimálne sumy dotácie. Viac na www.
strba.sk.
VZN Obce Štrba č. 6/2021
OZ v Štrbe schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 6/2021, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba. Od 1.
januára 2022 sa upravila výška príspevku
v ZUŠ, v školskom klube a v školskej jedálni. Viac na www.strba.sk.
VZN Obce Štrba č. 7/2021
OZ v Štrbe schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 7/2021, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 7/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Od 1. januára 2022 sa zvýšila výška
poplatku za komunálny odpad, avšak výška miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, či
daň z ubytovanie, a pod.) sa pre rok 2022
nemení. Viac o tejto téme na www.strba.
sk, resp. v samostatnom článku.
Zmena rozpočtu obce Štrba pre rok 2021
OZ v Štrbe schválilo zmenu rozpočtu
obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 9/2021, ktoré je zverejnené
na www.strba.sk.
Rozpočet obce Štrba na roky 2022 – 2024

OZ v Štrbe schválilo rozpočet obce Štrba na rok 2022 s celkovými príjmami vo
výške 5 568 527 € a s celkovými výdavkami vo výške 5 568 527 €. Poslanci vzali
na vedomie rozpočet obce Štrba na roky
2023 - 2024 (ako výhľadový) a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k uvedenému
návrhu rozpočtu obce Štrba na rok 2022.
Schválený rozpočet obce na rok 2022 je
zverejnený na www.strba.sk.
Zmena Zásad hospodárenia s majetkom
obce Štrba
OZ v Štrbe schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Štrba (dodatok je zverejnený na www.strba.
sk.). Upravili sa podmienky vyhlasovania
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce.
Verejná obchodná súťaž na predaj ratraka
OZ v Štrbe schválilo zámer odpredať
snežné pásové vozidlo Kässbohrer Pistenbully 100 AllSeason, rok výroby 2010 s
príslušenstvom formou obchodnej verejnej
súťaže za podmienok, ktoré sú prílohou
uznesenia a ktoré boli zverejnené na www.
strba.sk.
Pokračovanie prenájmu energetického
zariadenia v Tatranskej Štrbe
OZ v Štrbe schválilo predĺženie prenájmu energetického zariadenia na výrobu a
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody na
sídlisku v Tatranskej Štrbe do 31. 12. 2024
pre doterajšieho nájomcu (prevádzkovate-

ľa): Domovina Tatry, s.r.o., Tatranská Štrba
za rovnakých zmluvných podmienok ako v
doposiaľ platnej nájomnej zmluve v znení
jej dodatkov. Obec Štrba vlastní v tejto spoločnosti 60 %-ný podiel.
Majetko-právne vysporiadanie pozemku
pod účelovou komunikáciou a pod
miestnym cintorínom
OZ v Štrbe schválilo dve možnosti na
majetkoprávne vysporiadanie užívania súkromného pozemku pod verejnoprospešnou stavbou – pod existujúcou účelovou
obecnou komunikáciou v chatovej osade
Lieskovec v Tatranskej Štrbe a rovnako
aj pod miestnym cintorínom v Štrbe. Prvá
možnosť je formou odkúpenia pozemku od
jeho podielových spoluvlastníkov za kúpnu
cenu určenú znaleckým posudkom a druhá
možnosť formou vyplatenia jednorazovej finančnej odplaty spoluvlastníkom pozemku
v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. vo výške
určenej znaleckým posudkom. Následne
obecný úrad osloví vlastníkov týchto pozemkov, ktorí sa obrátili na obec, aby sa
vyjadrili k uvedenej ponuke obce.
Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve
obce
OZ v Štrbe schválilo z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania predaj časti
obecného pozemku:
1./ pre žiadateľa (kupujúceho) – Štefan
Pecha a manž., bytom Čsl. armády 89/73,
Štrba pri ich rodinnom dome
2./ pre žiadateľa (kupujúceho) Prešov-
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ský samosprávny kraj z dôvodu vysporiadania pozemku pod cestou 3. triedy č.
3060 pre účely pripravovanej rekonštrukcie mosta ako súčasť tejto cesty ponad
železnicu na začiatku obce Štrba
3./ pre žiadateľa (kupujúceho) - Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica o výmere
142 m2 z dôvodu vysporiadania pozemku
pod budovou pošty a pre zabezpečenie prístupu k budove (za rovnakých podmienok,
za akých obec nadobudla tento pozemok).

dospelých - nájomcovi: LUEVA, s.r.o., Poprad, zastúpený MUDr. Evou Ludrovanovou
2./ stomatologická ambulancia - nájomcovi MUDr. Márii Kotryovej
3./ ambulancia všeobecného lekára pre
deti a dorast - nájomcovi SPRINGSAN,
s.r.o., Poprad, zastúpený MUDr. Mariánom
Patrikom
4./ gynekologická ambulancia - nájomcovi BranCare, s.r.o., Poprad, zastúpený
MUDr. Petrom Brenišinom.

Prenájom priestorov pre lekárov v novom
Centre zdravotnej starostlivosti
OZ v Štrbe schválilo prenájom priestorov
v novom Centre zdravotnej starostlivosti v
Štrbe od 1. 1. 2022 na dobu neurčitú na
účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pre tieto ambulancie:
1./ ambulancia všeobecného lekára pre

Návrhy na zmenu územného plánu obce
Štrba
OZ v Štrbe prerokovalo investičný zámer
spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. Štrba – Tatranská Štrba pod názvom „TRITRI
RESORT“ v Tatranskej Štrbe na pozemku
parc. č. KN C 2485/1 (k.ú. Štrba) a schválilo začatie procesu obstarania zmeny

Územného plánu obce v tejto veci. Poslanci prerokovali aj žiadosť Ľudmily Tesářovej,
ul. M. Janošku 26, Štrba o zriadenie prístupovej cesty medzi ulicami M. Janošku a A.
Sládkoviča - od ul. Krôn po pozemok parc.
č. KN-C 1171/2 a schválili začatie procesu
obstarania zmeny územného pánu obce
Štrba v tejto veci.
Ďalšie užívanie priestorov vo vlastníctve
ECAV (lekáreň, býv. materská škola)
Poslanci rokovali aj o ďalšom pokračovaní prenájmu budovy bývalej materskej
školy a objektu, kde je dnes lekáreň, ktoré
sú vo vlastníctve Evanjelickej cirkvi, a.v. a
ktoré má obec prenajaté od cirkvi na základe nájomnej zmluvy. Obec má záujem
pokračovať v prenájme týchto priestorov a
už aj rokovala s ECAV o ďalšom postupe.
JUDr. Štefan Bieľak

Čo prinieslo decembrové zastupiteľstvo PSK
Krajskí poslanci rokovali online v pondelok 6. decembra. Na poslednom zastupiteľstve v roku 2021 sa poslanci zaoberali 42 bodmi programu.
Okrem iného:
Vyhlásili dotácie – Výzva poslancov PSK
a Výzva Predsedu PSK
Poslanci schválili aj dotačné programy
na budúci rok. Pri Výzve Mikroprogram
PSK došlo k zmene názvu na Výzva poslancov PSK a pribudol program Rodinná samospráva. Kraj na túto výzvu vyčlenil 1,86
miliónov eur. Minimálna výška dotácie je
1000 eur, maximálna 10-tisíc eur. Spolufinancovanie tvorí 20 percent. Termín na
predloženie žiadosti je od 10. januára do
28. februára 2022. Novinkou je aj podpora
žiadateľov, ktorí sa zapoja do súťaže Dedina roka, a to minimálnou čiastkou 1000

eur pre daný kalendárny rok. Rovnaké podmienky platia aj pri Výzve Predsedu PSK,
kde sa žiadatelia môžu uchádzať celkovo o
500-tisíc eur.
Vyhlásili dotačný program – Výzva pre
región 2022
Aj v roku 2022 sa budú môcť žiadatelia
zapojiť do Výzvy pre región, kde je alokovaných 3,7 miliónov eur. Termín na predloženie žiadosti je od 10. januára do 31.
marca, pričom minimálna výška dotácie
je 20-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur,
avšak maximálne 70 percent z celkového

rozpočtu projektu. Spolufinancovanie tejto
výzvy je na úrovni 30 percent.
Zdroj: Úrad PSK

Na základe schváleného projektu MPSVR SR „Doma je doma II.“, ponúkame pre občanov obce Štrba
opatrovateľskú službu v domácnosti - v byte, v dome klienta v trvaní 8 hod. a viac. Opatrovateľka vykoná
upratovanie, dohľad, hygienu, nákupy, sprievod k lekárovi a i.
Cenník a kontakt: https://opatera.webnode.sk/ Tel. 0948/ 619 739, 0905/742 400, www.familiaris.sk
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Prehľad o stave obyvateľov obce Štrba za rok 2021
Časť obce
Bez adresy
Štrba
Tatranská Štrba
Štrbské Pleso
Spolu
Prisťahovaní do obce
Odsťahovaní z obce
Narodení
Zomrelí

Muži Ženy Chlapci (do 15 rokov)
58
33
6
956 1011
195
362 400
32
38
53
1
1414 1497
234

20
25

Dievčatá (do 15 rokov)
6
176
35
4
221

15

26

Spolu
103
2338
829
96
3366
39
54
35
51

Porovnanie s rokom 2020
-9
-10
-13
-4
-36
-16
-22
+14
+1

Zaujímavosť: k 18. 1. 2022 žije v našej obci ešte 14 žien, ktoré nosia pôvodný štrbský kroj. Všetky ženy sú nad 80 rokov.

77 slobodných rokov
V živote človeka sú dni, ktoré je
hodno si zapamätať. Aj v živote každého národa, každej obce, sú obdobia
a udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú do
pamäte a sŕdc jeho obyvateľov. Takýto významný dátum je pre našu obec
29. január 1945. Tento deň priniesol
do našej obce vytúženú slobodu.
Výrazný dejinný medzník v našej
histórii si pripomenieme položením vencov k pamätníku Smútiaca
mať 28. januára 2022 (piatok) o
12,30 hod.

Návraty k vianočným podujatiam
Mikuláš v materskej škole
Aj v roku 2021 zavítal medzi detí v materskej škole Mikuláš. Priniesol im kôš plný sladkostí, deti si pripravili program – zaspievali,
zarecitovali a zatancovali.
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Vianočná atmosféra pri
betlehemoch
Vianočnej atmosféry sme sa mohli
všetci nadýchať pri nových drevených
betlehemoch. Drevené sochy Troch krá-

ľov, Jozefa a Márie s dieťatkom, pastierov v betlehemoch sú dielom rezbárov z
Rezbárskeho sympózia 2021. V Štrbe je

betlehem situovaný pri budove obecného
úradu na pódiu, na Štrbskom Plese ho
môžeme vidieť na Námestí MS 1970.

Odovzdanie nájomných obecných bytov do užívania
Prestavbou časti nevyužitých priestorov
obecnej budovy v Tatranskej Štrbe, kde
pôsobí aj elokované pracovisko MŠ, sa
vytvorilo celkom 10 nájomných bytov.
9. december 2021 bol slávnostným
dňom, kedy nájomné obecné byty boli
odovzdané do užívania. Nájomcovia tak
mohli už vianočné sviatky stráviť v nových
bytoch.
Pri tejto príležitosti bola na budove odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať samotnú výstavbu a tento slávnostný
akt.

Pri príležitosti odovzdania nájomných bytov do užívania zástupcovia stavebnej firmy Čech, s.r.o. a
INPRO Poprad, s.r.o. prevzali ďakovné listy.

Odhalenie pamätnej tabule v súvislosti s výstavbou nových obecných
nájomných bytov.

Preberanie kľúčov od bytov novými nájomníkmi.
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Odhalenie pamätnej tabule na budove novej Materskej školy v Štrbe
Pred vianočnými sviatkami – 15. 12.
2021 - Obec Štrba odhalila na budove novej Materskej školy v Štrbe pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať nielen slávnostný akt otvorenia, ale aj prácu a úsilie tých,
ktorí sa o jej výstavbu zaslúžili. Výstavbu
budovy zrealizovala Obec Štrba prostredníctvom dodávateľskej firmy DAG Slovakia,
a.s., s finančnou podporou z fondov Európskej únie, štátu a v neposlednom rade
aj samotnej obce. Dlhoročné úsilie obce –
postaviť si vlastnú obecnú materskú školu
bolo úspešne zavŕšené.
Pri tejto príležitosti sme na tento akt pozvali na znak úcty a vďaky aj bývalé pani
riaditeľky Materskej školy v Štrbe, ktoré
svoju funkciu vykonávali ešte v priestoroch budovy Evanjelickej cirkvi v Štrbe na
ul. Čsl. armády, učiteľky, ktoré v materskej
škole dlhodobo pôsobili a pôsobia. A tiež
dlhoročnú vedúcu školskej jedálne a kuchárky, ktoré boli vždy bytostne späté s
chodom škôlky a jej dôležitou súčasťou –
školským stravovaním.
Tým, ktoré tvorili históriu našej Materskej školy v Štrbe, boli s ňou dlhé roky
úzko späté od 80-tych rokov až po súčasnosť, boli pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule na budove MŠ slávnostne prijaté
starostom obce v obradnej sieni.
Vám všetkým patria naše slová vďaky
za výchovu a vzdelávanie detí v štrbskej
materskej škole, za neúnavnú prácu v oblasti školského stravovania.
Ing. Anna Hurajtová

Na fotografii zľava: Ľubomíra Otčenášová, Michal Sýkora, Ing. Anna Hurajtová, Mgr. Ľubomíra
Iľanovská, Libuša Mravová, Margita Štrbáková, Bc. Beáta Jančíková, Mária Komlošová, Viera
Sokolová, Mária Martonová, Anna Štofková.

Účastníčky milej slávnosti po podpise do
pamätnej knihy obdržali ďakovný list a malý
predvianočný darček. Na fotografii Mária
Komlošová, dlhoročná kuchárka v materskej
škole.
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Nové Centrum zdravotnej starostlivosti v obci
Myšlienku vybudovania a zriadenia moderného zdravotného strediska s komplexnými službami odborných lekárov obec mala ešte v 90-tych
rokoch. Zmenou spoločenských pomerov však k realizácii zámeru nedošlo. Príležitosť sa naskytla v roku 2017, kedy obec požiadala Prešovský
samosprávny kraj o zaradenie Obce Štrba medzi Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti ako dôležitej podmienky pre uchádzanie sa o finančné
prostriedky z fondov Európskej únie. Obec Štrba bola zaradená medzi tieto centrá ako oprávnená spádová oblasť prioritne pre Štrbu, Tatranskú
Štrbu, Štrbské Pleso a aj pre ďalšie obce: Šuňava, Liptovská Teplička, Lučivná, Mengusovce, Štôla a tiež susedné obce zo Žilinského kraja - Važec
a Východná s celkovým počtom obyvateľov 14 500 a dostupnosťou do 20 km.
Po vyhlásení výzvy cez operačné programy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo zdravotníctva, Obec
Štrba sa zapojila do projektu prostredníctvom odbornej agentúry A4A z Nitry a bola
úspešná. Na základe stavebného povolenia
v r. 2019 sme mohli začať s výstavbou nového moderného objektu. Nebola to jednoduchá cesta, nakoľko projekt sme museli
prispôsobiť veľkosti pozemku, požiadavkám
lekárov, nutnosti dobudovať potrebný počet
parkovacích miest, obslužné komunikácie a
v neposlednom rade zápasiť aj s nepriazňou
a pripomienkami susedov, čo spôsobilo predlžovanie lehôt dostavby objektu. Nenávratný finančný príspevok na stavbu z prostriedkov EÚ bol vo výške 714 301 €, okrem toho
významná časť celkových nákladov na CIZS

bola hradená z rozpočtu obce.
Projekt na túto stavbu realizovala firma
G-ATELIÉR, s.r.o. Gelnica, dodávateľom
stavby bola stavebná firma SOAR SK, s.r.o.
Žilina, stavebný dozor vykonávala firma
M.K.C. s.r.o. Štrba v zastúpení Milana Čangela, vypracovanie a monitorovanie celého
projektu realizovala agentúra A4A v zastúpení JUDr. Vladislava Mičátka z Nitry.
Dnes sa môžeme tešiť, že práca sa podarila a od nového roka 2022 budú môcť v
týchto nových priestoroch začať ordinovať
všeobecný lekár pre dospelých, zubný lekár, praktický lekár pre deti a dorast, gynekológ a v priebehu roka aj ďalší všeobecný
lekár pre dospelých na polovičný úväzok.
Ako fakultatívne služby tu môžu byť poskytované ďalšie služby zdravotnej starostlivos-

ti (komunitný pracovník, rehabilitácia, ošetrovateľstvo a pod.) a tiež sociálne služby s
pracovníkom poskytujúcim špeciálne sociálne poradenstvo.
Našu ponuku pôsobiť v CIZS v Štrbe
prijali: LUEVA, s.r.o. Poprad – MUDr. Eva
Ludrovanová ako všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Mária Kotryová – zubný lekár, Springsan, s.r.o. Poprad - MUDr. Marián
Patrik – lekár pre deti a dorast a MUDr. Peter
Brenišin – gynekológ.
Prajeme lekárom, aby sa im v nových
moderných priestoroch dobre ordinovalo,
aby si vytvorili príjemné pracovné prostredie. Sme presvedčení, že týmto krokom sa
zlepší dostupnosť a kvalita zdravotných
služieb v obci, či celej spádovej oblasti.
Ing. Anna Hurajtová

Slávnostné otvorenie nového Centra zdravotnej starostlivosti v Štrbe sa uskutočnilo 15. 12. 2021. Súčasne bola na novej budove odhalená pamätná tabuľa.

Prehliadka interiérových priestorov ambulancií v CIZS.

Odovzdaniu budovy do užívania prestrihnutím symbolickej stuhy
predchádzalo prijatie lekárov, zástupcov dodávateľa, stavebného dozoru,
zamestnancov obce v obradnej sieni. Po krátkom dokumentárnom zostrihu priebehu výstavby a príhovore starostu obce boli zainteresovaným
odovzdané ďakovné listy.
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Uvedenie novýCH publikácií do života
Po tom, čo si materská obec Štrba v roku 2021 pripomenula sedemstoštyridsiate výročie prvej písomnej zmienky o obci z roku 1281 a zároveň
aj stoštyridsiate výročie vzniku Tatranskej Štrby v roku 1881, rok 2022 bude venovaný zase okrúhlemu stopäťdesiatemu výročiu vzniku Štrbského
Plesa v roku 1872. Prvým podujatím tohto výročia bolo predvianočné slávnostné uvedenie dvoch nových knižných publikácií k svojim čitateľom,
ktoré sa uskutočnilo 20. decembra 2021 v obradnej sieni obecného úradu. Prítomní autori publikácií „Životné osudy Jozefa Szentiványiho“
a „Šport je trvalým fenoménom Štrbského Plesa“ vďaka platným protiepidemiologickým kovidovým opatreniam tak trochu v komornej atmosfére
odprezentovali výsledky svojej niekoľkoročnej práce, ktorá zostane trvalým pripomenutím bohatého života zakladateľa osady Jozefa Szentiványiho,
ako aj doterajšej pestrej športovej histórie najvyššie položenej osady na celom Slovensku.

Publikácia Životné osudy Jozefa Szentiványiho.

Najnovšiu knihu o živote a dobe zakladateľa Štrbského Plesa Jozefa Szentiványiho napísali spoločne Oto Jalčovík, známy milovník
histórie Vysokých Tatier a autor unikátnych
modelov tatranských historických budov a
Peter Vítek, renomovaný liptovský archivár
a historik. Grafické spracovanie tejto reprezentatívnej publikácie mal na starosti Vladimír Labuda so svojím kolegom Michalom
Pindrochom ml. Kniha prináša okrem podrobnej geneaologickej tabuľky rodu Szentiványi
a životných osudov jej jednotlivých členov
aj viacero zaujímavých a nových informácií,
ktoré upresňujú a obohacujú naše historické poznanie nielen o vtedajších pomeroch v
Liptovskej župe v hornom Uhorsku, najmä o
obciach patriacich tejto najbohatšej liptovskej
rodine, ale tiež o počiatočných rokoch vzniku
a vývoja osady Štrbské Pleso.
Publikácia, ktorá prichádza k svojim čitateľom pod názvom „Životné osudy Jozefa
Szentiványiho“, prináša doteraz najkomplexnejší pohľad na prínos tohto liptovského
zemepána nielen na vznik a rozvoj Štrbského Plesa, ale aj na rozvoj celých Vysokých
Tatier. Szentiványi prostredníctvom svojich
aktivít a finančnej podpory prispel výraznou

Publikácia Šport je fenoménom Štrbského Plesa.

mierou nielen k rozvoju tatranskej turistiky
/založenie UKS, výstavba chát, Klotildinej
promenády a vysokohorských chodníkov/,
ale aj tatranskej dopravnej infraštruktúry
/Klotildina cesta, parná ozubnicová železnica/. Obdivuhodné sú aj jeho spoločenské
aktivity, pretože počas svojho pôsobenia na
Štrbskom Plese tu privítal desiatky návštev
významných predstaviteľov a osobností vtedajšieho hospodárskeho, politického i spoločenského života z Uhorska i zo zahraničia.
Významne tak prispel nielen k propagácii
Štrbského Plesa ako najvyššie položenej
kúpeľnej a turistickej osady celého Uhorska,
ale aj propagácii celých Vysokých Tatier ako
„uhorského Švajčiarska“.
O živote a činnosti Jozefa Szentiványiho
sa doteraz veľmi nevedelo, pretože známe
historické pramene boli na tieto informácie
veľmi skúpe. On sám bol veľký introvert, vyhýbal sa publicite a nerád videl svoje meno v
tlači. Preto bolo doteraz možné najviac informácií o ňom zistiť práve z nekrológu, ktorý
bol zverejnený v ročenke Uhorského karpatského spolku z roku 1906. Szentiványi sa
dožil úctihodného veku 88 rokov a po jeho
smrti v roku 1905 ako výraz vďaky za jeho

prínos k vybudovaniu Štrbského Plesa sa k
maďarskému názvu Štrbského Plesa až do
roku 1918 pravidelne pridával aj prívlastok
Szentiványiho Štrbské Pleso /Szentiványi
Csorba – tó/.
Túto publikáciu venovali autori okrúhlemu
stopäťdesiatemu výročiu založenia Štrbského
Plesa, ktoré si pripomíname v roku 2022. Prináša čitateľom množstvo nových informácií
zo života, činnosti a doby Jozefa Szentiványiho, ktorý z vtedy najvyššie položenej osady
celého Uhorska vybudoval vďaka svojej
usilovnosti, predstavivosti a pohostinnosti
skutočnú „perlu Vysokých Tatier“. Jej vydanie pri tomto okrúhlom výročí je preto nielen
symbolickým splatením tohto „historického
dlhu“ obcou Štrba, ale zároveň aj poďakovaním tejto významnej osobnosti, ktorá už pred
stopäťdesiatimi rokmi začala úspešne formovať našu súčasnosť.
Jeden z autorov knihy, Oto Jalčovík, však
tesne pred jej vydaním v tlači, objavil pri
návšteve archívu múzea TPN v Zakopanom
unikátnu historickú mapu Tatier z 19. storočia, ktorá dokazuje, že už pred rokom 1872
existoval pri Štrbskom plese obývateľný objekt. To by v budúcnosti po dôkladnom vedeckom preskúmaní mohlo viesť až k tomu,
že by sa začiatok histórie Štrbského Plesa
mohol presunúť aj o niekoľko rokov dopredu.
Na historickej mape, ktorá je zobrazená na
vnútornej obálke tejto publikácie je totiž v ústí
Studenovodskej doliny zobrazená Rainerova
útulňa /po maďarsky Rainer kunyhó/ a podobne zakreslený objekt s označním „Kunyhó“ sa na tejto mape nachádza aj v blízkosti
Štrbského plesa.
Svoje nové zistenie ohľadom staršej prípadnej útulne pri Štrbskom plese pred rokom
1872 podporil Oto Jalčovík aj objavením zápisu člena Uhorského karpatského spolku
Karola Kalchbrennera z roku 1863, ktorý
napísal: „Po celej dlhej horskej reťazi, od Kriváňa až po snehové polia v Belianskych Tatrách okrem Smokovca, iba dve chaty slúžia
ako prístrešky: jedna pri jazere Štrbské Pleso
/Csórba/ a druhá pri kežmarskom košiari /asi
Kežmarské Žľaby/. Uvidíme teda, čo podrob-
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Publikáciu uviedli do života - zľava: V. Labuda, P. Vítek, M. Sýkora.

né skúmanie histórie Štrbského Plesa ešte
prinesie.
Pri absencii Ota Jalčovíka na spomínanom predvianočnom stretnutí v obradnej
sieni Obecného úradu v Štrbe vyprevadili na
úspešnú cestu k svojim čitateľom publikáciu
„Životné osudy Jozefa Szentiványiho“ jej ďalší spoluautori Peter Vítek, Michal Sýkora a
grafik Vladimír Labuda. Prítomní autori v krátkych príhovoroch priblížili aj proces tvorby
tejto publikácie, vrátane náročného získavania historických reálií najmä zo zahraničných
archívov. Slávnostný akt bol ozdobený ihličím
z limby, ktorá je najkrajšou a aj najvzácnejšou
tatranskou drevinou.
Druhou publikáciou, ktorá „uzrela svetlo
sveta“ v závere minulého roku bola knižka
pod príznačným názvom „Šport je trvalým fenoménom Štrbského Plesa“. V obradnej sieni
Obecného úradu v Štrbe ju k svojim čitateľom vyprevadili autori Michal Sýkora, Peter
Chudý a grafik Vladimír Labuda. Najstaršou
športovou aktivitou v tejto osade je bezosporu turistika, ktorej rozvoj podporoval aj
samotný zakladateľ osady Jozef Szentiványi.
Sám patril v roku 1873 nielen k zakladajúcim
členom Uhorského karpatského spolku, ale
rozvoj tatranskej turistiky podporil aj vybudovaním turistickej chaty priamo pri jazere
v roku 1875, ktorá na jeho počesť dostala
meno Jozefova chata. Turistiku podporoval aj
vybudovaním turistických chodníkov v okolí
Štrbského Plesa.
Štrbské Pleso podobne, ako aj ostatné
tatranské osady, vzniklo najskôr ako kúpeľná klimatická osada, čo potvrdzuje aj
skutočnosť, že už v roku 1875 jej uhorské
ministerstvo zdravotníctva priznalo charakter
kúpeľného miesta. Postupom času sa však z
osady stalo predovšetkým pasantské turistické východisko do západnej časti Vysokých
Tatier. Tento stav trval až do roku 1901, kedy

Štrbské Pleso odkúpil uhorský štát a snažil
sa mu dať mondénnejší charakter. Šport sa
však postupne stal trvalým fenoménom Štrbského Plesa, pretože od vzniku samostatnej
osady v roku 1872 predstavoval jeden z rozhodujúcich impulzov jej rozvoja.
Športový význam Štrbského Plesa je aj v
tom, že práve táto osada má svoje premiérové zastúpenie v histórii viacerých druhov
športu na území Slovenska, či to už bolo bežecké lyžovanie, curling, športové sánkovanie, ľadový hokej, rýchlokorčuľovanie, cyklistika, horské behy a aj akrobatické lyžovanie.
V doterajšej športovej histórii osady bolo tiež
za tých stopäťdesiat rokov usporiadaných až
dvadsaťdva významných medzinárodných
športových podujatí na úrovni majstrovstiev
sveta a majstrovstiev Európy tak v zimnom,
ako aj v letnom období, aj vrátane podujatí
pre zdravotne znevýhodnených športovcov.
V zimných sezónach, ktoré sú z hľadiska

športu na Štrbskom Plese rozhodujúce, bolo
navyše v rámci tradičných pretekov o Tatranský pohár usporiadaných aj tridsaťjeden
pretekov Svetového pohára vo všetkých druhoch klasických lyžiarskych disciplín, či už sa
jednalo o behy na lyžiach, skoky na lyžiach
či v severskej kombinácii. A to je na osadu,
ktorá vo svojej histórii nemala nikdy viac ako
tristo trvalých obyvateľov, skutočne neopakovateľný výsledok.
História športu je však na Štrbskom Plese
spojená aj s históriou turistických, športových a telovýchovných klubov, ktoré pôsobili
nielen v tejto osade, ale aj v celých Vysokých
Tatrách, Liptovskom Mikuláši, Kežmarku,
Spišskej Novej Vsi, či v Košiciach. Pôsobili tu
nielen mnohí naši významní športovci, ktorí
úspešne Slovensko reprezentovali na olympijských hrách, či majstrovstvách sveta, ale
aj široká plejáda turistických a športových
funkcionárov, ktorých prácu a výsledky dokumentuje práve táto publikácia.
Autori venovali túto publikáciu všetkým
občanom obce Štrba, ktorí nielen významnou mierou prispeli svojimi fotografiami k jej
celkovému zostaveniu, ale sa predovšetkým
mnoho generácií nezištne podieľajú na budovaní športovej tradície a športového mena
tejto najvyššie položenej osady na celom Slovensku. Knižka bola vyprevadená na cestu k
svojim čitateľom nielen čerstvým tatranským
snehom, ktorý príhodne v tomto predvianočnom čase pokryl celý štrbský chotár, ale aj
prítomnosťou bývalých výborných štrbských
športovcov Pavla Hurajta, Anky Pasiarovej a
Júliusa Luptáka.
Súčasťou tejto milej predvianočnej oslavy
na štrbskom obecnom úrade bolo aj hudobné
vystúpenie speváka, hudobníka a imitátora

Autori publikácie Šport je fenoménom Štrbského Plesa - P. Chudý (v strede) a M. Sýkora spoločne s
grafikom V. Labudom.
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Cena starostu obce pre Vladimíra Labudu.

Hudobné vystúpenie Petra Armstronga Ondriu.

Podujatie sa ukončilo tradičnou spoločnou fotografiou účastníkov.

Petra „Armstronga“ Ondriu, ktorý skvele
imituje svetoznámeho amerického speváka
Louisa Armstronga. Obe publikácie si bude
možné zakúpiť aj v novovzniknutom „Štrbskom obchode“, ktorý bol otvorený v budove železničnej stanice na Štrbskom Plese
v priestoroch bývalej predajne športových
potrieb.
Neočakávaným vianočným darčekom pre
grafika Vladimíra Labudu z Huncoviec, ktorý
sa od roku 2018 doteraz najväčším podielom
pričinil svojou prácou o vydanie až šiestich
publikácií, ktoré vydala obec Štrba k svojim
významným historickým výročiam, bolo udelenie „Ceny obce Štrba“, ktorú mu slávnostne odovzdal starosta obce Michal Sýkora.
Sympatickou bodkou tohto podujatia bola na
záver „vianočná nádielka“ nových štrbských
publikácií pre všetkých prítomných autorov.
Ing. Peter Chudý

Z verejných zdrojov podporil

„Ako mi knihy pomohli prežiť pandémiu COVID-19“
Fond na podporu umenia podporil Obecnú knižnicu v Štrbe
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 21-514-058110 sumou 1 100,-€ na nákup nových kníh.
Výstupom projektu je nákup 105 ks knižných jednotiek.
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Príprava novej publikácie o hasičoch
Vážení spoluobčania,
keďže pripravujeme publikáciu o histórii hasičov v našej obci, potrebujeme zistiť niektoré
historické údaje o bývalých predsedoch tejto
organizácie. Medzi nich patrí Jozef Šprenger
ml. (1878 - 1947), ktorý pôsobil v obci ako
urbársky predseda (1913 - 1928), predseda
župnej Hospodárskej lesníckej jednoty v Liptovskom Mikuláši, veliteľ štrbských hasičov,
vedúci štrbskej pošty, podnikateľ v lanárskom družstve a ďalších funkciách.
Jeho manželka Etela Šprengerová, rod.
Bencúrová žila v obci do roku 1960 (bývala u
Kunaja). Obidvaja sú pochovaní na štrbskom
cintoríne. Potrebovali by sme jeho fotografiu. Ak
máte nejakú skupinovú fotografiu, na ktorej je
odfotená aj jeho osoba, buďte takí dobrí, doručte
nám ju na obecný úrad – Bc. Patrikovi Kováčovi.
Za spoluprácu vám vopred ďakujeme.
Michal Sýkora

Chceme vás poprosiť, spoznávate niekoho z osôb na tejto fotografii? Pred ktorou budovou je to
odfotené?

Prví olympionici zo štrbského plesa
Účasť na olympijských hrách je najvyššou métou každého športovca. A práve pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1972 na XI. Zimných olympijských
hrách /ZOH/ v japonskom Sappore nastúpili v drese vtedajšieho Československa aj prví dvaja pretekári v behu na lyžiach, ktorí športovo vyrástli
na Štrbskom Plese a pochádzali z tatranského regiónu. Boli to Ján Michalko z Východnej a Ján Ilavský z Važca, členovia vtedajšej telovýchovnej
jednoty Červená hviezda /ČH/ Štrbské Pleso, ktorých trénersky pripravili Ondrej Rusko zo Štrbského Plesa a Ján Greguška zo Štrby. Po týchto
reprezentantoch nasledovalo potom niekoľko desiatok ďalších pretekárov, ktorí v nasledujúcich desaťročiach úspešne reprezentovali Štrbské Pleso
na týchto vrcholných zimných športových podujatiach po celom svete.
Prvým slovenským zimným olympionikom
vôbec bol bežec na lyžiach Ján Michalák z
rázovitej podtatranskej obce Ždiar, člen ŠK
Vysoké Tatry, ktorý Československo reprezentoval na ZOH v nemeckom Garmisch –
Partenkirchene už v roku 1936. V behu na
18 km obsadil 10. miesto a ako člen štafety sa podieľal na získaní 5. miesta. Na tejto
olympiáde sa stal najúspešnejším bežcom
zo Stredoeurópanov, pretože behom na lyžiach vtedy suverénne kraľovali škandinávski pretekári. Ako jediný slovenský bežec
sa predstavil aj ako člen československého
reprezentačného družstva v behu na lyžiach
na Pretekoch FIS /neskoršie zaradené ako
Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní/ v
roku 1935 vo Vysokých Tatrách.
Na povojnových ZOH v rokoch 1948 až
1964 reprezentovali Vysoké Tatry postupne
viacerí tatranskí lyžiari, väčšinou zjazdári. Z
bežcov na lyžiach to boli Štefan Kovalčík a
Štefan Harvan, najúspešnejší bol však až
združenár Štefan Olekšák pôvodom zo Ždiaru, ktorý na IX. ZOH v roku 1964 v Innsbruc-

ku obsadil v severskej kombinácii 13. miesto,
čo je doteraz najlepšie umiestnenie združenára zo Slovenska na ZOH. Š. Olekšák pritom
pôvodne začínal ako bežec na lyžiach pod vedením trénera Jána Terezčáka na Štrbskom

Plese, keď sa však ukázalo, že je aj dobrým
skokanom, o jeho športovej budúcnosti bolo
rozhodnuté. Po skončení kariéry sa stal
úspešným trénerom a svojho zverenca Ladislava Rygla priviedol k zisku zlatej medaily
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majstra sveta v severskej kombinácii na
MS 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách.
Olympijským „smoliarom“ zo Štrbského
Plesa bol bežec na lyžiach Ondrej Rusko,
ktorý mal až trikrát šancu súťažiť na ZOH,
no súhrn vtedajších najrozličnejších okolností jeho nomináciu vždy zrušil. Prvýkrát
sa dostal do širšej olympijskej nominácie
na ZOH 1948 vo švajčiarskom St. Moritzi,
splnil požadované výkonnostné kritériá,
mal dokonca vybavené aj cestovné formality, ale tri dni pred odchodom mu oznámili, Ján Michalko na kvalifikačných pretekoch o postup
že miesto neho pocestuje nejaký funkcio- na ZOH 1976 v Insbrucku.
nár z Prahy ... Aj po štyroch rokoch, keď
sa ZOH uskutočnili v nórskom Oslo, patril Japonsku predstavili dokonca až traja tatstále k najlepším československým bežcom, ranskí Jánovia, pretože okrem bežcov Jána
mesiac pred ZOH sa však zranil, a tak dostal Michalku a Jána Ilavského nastúpil ako člen
podmienku uspieť ešte v behu na 50 km v československého biatlonového kvarteta aj
nemeckom Oberhofe. Napriek kríze počas Ján Húska, tiež z Važca. Ján Michalko, ktorý
týchto pretekov obsadil 3. miesto, čo sa však sa stal v roku 1971 najúspešnejším bežcom
na lyžiach v Československu, sa pri svojom
premiérovom olympijskom štarte v behu na
15 km i behu na 50 km umiestnil zhodne na
30. mieste, v behu na 30 km na 40. mieste
a v štafete na 4 x 10 km sa spolu s Jánom
Ilavským pričinili o 8. miesto. Ján Ilavský mal
počas olympiády veľkú smolu, pretože väčšinu olympijských dní strávil na nemocničnom
lôžku a len ako – tak sa vystrábil iba pre štart
v štafete. Všetci traja Jánovia sa neskôr stali
úspešní bežeckí tréneri.
Vedúcim československej olympijskej výpravy na vtedajších ZOH v Sappore, ktoré
sa konali v termíne 3. až 13. februára 1972,
bol Slovák Prof. Vladimír Černušák. Najlepší
výsledok celej československej výpravy na
Ján Greguška.
týchto ZOH, zlatú medailu v krasokorčuľovaní
za úspech nepovažovalo, a tak musel zostať mužov, dosiahol ďalší Slovák Ondrej Nepela,
doma. Aj pred ZOH 1956 v talianskom stre- reprezentačné družstvo hokejistov získalo
disku Cortina d' Ampezzo mal výbornú špor- bronzové medaily. Z klasických disciplín retovú „fazónu“, vyhral silne obsadené medzi- prezentoval ČSSR ešte skokan Karel Kodejšnárodné preteky v Zakopanom a zahraniční ka, ktorý vtedy súťažil za Armádne stredisko
pretekári sa s ním po pretekoch lúčili s tým, vrcholového športu Dukla Banská Bystrica a
že sa opätovne uvidia na ZOH. No Rusko na obsadil v súťaži skokov na strednom mostíku
ZOH nominovaný nebol, prednosť už dostali siedme miesto.
Medzi oficiálnymi činovníkmi FIS bol na
mladší pretekári.
V olympijskej lyžiarskej bežeckej stope ZOH v Sappore aj Slovák Dionýz Ferenci,
sa pred päťdesiatimi rokmi v roku 1972 v ktorý bol technickým delegátom pre zjazdové
disciplíny. Bol jedným zo slovenských lyžiarskych funkcionárov, ktorí sa výraznou mierou
pričinili o usporiadanie MS 1970 vo Vysokých Tatrách, v organizačnom výbore pôsobil
ako predseda medzinárodnej komisie. Počas
celého života mal ako rodák zo Spišskej Novej Vsi veľmi blízky vzťah k Vysokým Tatrám, posledný raz v Tatrách „funkcionárčil“
v roku 1987, kedy bola v tatranskom regióne
usporiadaná 13. Svetová zimná univerziáda
Ján Michalko na Štrbskom Plese.
/SZÚ/ a Dino, ako ho väčšinou volali všet-
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ci priatelia, pôsobil opätovne vo funkcii
predsedu medzinárodnej komisie organizačného výboru SZU. V závere minulého
roku prišla z Bratislavy smutná správa, že
dlhoročný slovenský a aj medzinárodný
lyžiarsky funkcionár Dionýz Ferenci nás
28. decembra 2021 navždy opustil vo
veku neuveriteľných sto rokov!
O štyri roky sa konali XII. ZOH 1976
opäť v rakúskom Innsbrucku, ktoré núdzovo prichýlilo olympionikov, keď sa
americké mesto Denver vzdalo hostiteľskej úlohy. Aj na tejto olympiáde Štrbské
Pleso zastupoval opätovne Ján Michalko,
ktorý v behu na lyžiach na 30 km obsadil
46. miesto. Veľmi úspešne mu však „sekundovala“ tatranská bežkyňa Anna Pasiarová,
ktorá v behu na 10 km obsadila 13. miesto a
v behu na 5 km 15. miesto. Bola zároveň aj
členkou československej štafety na 4 x 5 km,

Zľava: Ján Michalko, Ondrej Rusko, Július
Lupták, Vladimír Šaling.

kde sa podieľala na výbornom 6. mieste.
Úspešne si počínala aj ďalšia tatranská pretekárka Mária Jasenčáková, ktorá v jazde na
saniach výsledným časom zo štyroch jázd
obsadila 9. miesto a neskôr sa stala až päťnásobnou slovenskou účastníčkou ZOH.
Najvyšší počet svojich pretekárov, a to až
šesť, malo Štrbské Pleso v časoch Československa na ZOH 1988 v kanadskom Calgary,
kde nás reprezentovali traja združenári, a to
Ján Klimko, Ladislav Patráš a František Repka a zo žien bežkyne Ľubomíra Balážová,
Alžbeta Havrančíková a Viera Klimková. Najlepšie výsledky dosiahli naši pretekári v súťaži
družstiev, trojčlenné družstvo združenárov, v
ktorom boli aj J. Klimko a L. Patráš skončilo
na 6. mieste a štvorčlenná štafeta v behu žien,
v ktorej bežali aj Ľ. Balážová, A. Havrančíková
a V. Klimková skončila na 7. mieste.
Po vzniku samostatného Slovenska v roku
1993 malo Štrbské Pleso až sedem svojich
olympionikov na dvoch ZOH, a to v roku
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Reprezentačné družstvo ČSR v roku 1932 s Lukášom Michalákom.

1994 v nórskom Lillehammeri a následne v
roku 1998 v japonskom Nagane. V Nórsku
nás reprezentovali bežkyne na lyžiach Alžbeta Havrančíková, Ľubomíra Balážová a Jaroslava Bukvajová, bežec Ivan Bátory a združenári Michal Giacko, Jozef Bachleda a Martin
Bayer. Navyše ako reprezentační tréneri nás
zastupovali Ondrej Brúzik ako tréner mužov a
Ján Ilavský ako tréner žien v behu na lyžiach,
Ján Klimko ako tréner severskej kombinácie
a Peter Chudý ako hospodársko-organizačný
pracovník slovenskej výpravy. V Japonsku
nás reprezentovali bežci Martin Bajčičák,
Ivan Bátory, Ivan Hudáč, Stanislav Ježík a
Andrej Párička a bežkyne Jaroslava Bukvajová a Alžbeta Havrančíková. Ako tréneri boli
prítomní Ondrej Brúzik ako tréner mužov a
Ján Ilavský ako tréner žien v behu na lyžiach.
Športový klub polície /ŠKP/ Štrbské Pleso /do roku 1991 Červená hviezda Štrbské
Pleso/ však bol aj pri získaní prvej slovenskej zimnej olympijskej medaily v histórii, a
to striebornej medaily, keď ju v roku 2006
počas ZOH v talianskom Turíne získal
snowboardista Radoslav Žídek v disciplíne
snowboardcross. Žilinčan R. Žídek bol totiž
v tom čase členom telovýchovnej jednoty
ŠKP Štrbské Plese a bol zaradený ako člen
SVŠ MV SR ŠKP Štrbské Pleso. Určitý podiel
má ŠKP Štrbské Pleso aj na zisku bronzovej
medaily štrbského rodáka Pavla Hurajta v
biatlone na ZOH v roku 2010 v kanadskom
Vancouveri, keďže Pavol Hurajt začínal svoju
športovú kariéru pôvodne ako bežec na lyžiach práve v tréningovom stredisku mládeže
na Štrbskom Plese.
Slovenský olympijský výbor zorganizoval
31. októbra 2009 v Bratislave aj stretnutie
olympionikov „seniorov“, ktorého sa zúčastnili aj obaja naši prví olympionici zo Štrbského Pleso, Ján Michalko a Ján Ilavský. Na tomto stretnutí sa zúčastnili viac ako tri desiatky
bývalých olympionikov z letných i zimných
olympijských hier, ktorí reprezentovali
Slovensko ešte vo farbách bývalého Československa. Z bývalých lyžiarov boli ešte

Anna Pasiarová.

prítomní napr. zjazdár Vladimír Krajňák z
Kežmarku, či bežec Rudolf Čillík z Kremnice.
Nadchádzajúce XXIV. ZOH v čínskom
Pekingu, ktoré sa uskutočnia v termíne
4. až 20. februára 2022, však budú už bez
pretekárov, ktorí športovo vyrástli priamo na
Štrbskom Plese. V päťdesiatčlennej výprave Slovenska budú hrať prím reprezentanti
v zjazdovom lyžovaní, v ľadovom hokeji a
v biatlone, pre Štrbské Pleso je iba slabou

Ján Ilavský.

útechou, že terajšie Športové centrum polície Štrbské Pleso bude reprezentovať iba
jediný pretekár, a to Jozef Ninis v sánkovaní
na jednosedadlových saniach. Po absolvovaní tejto olympiády by sa stal aj z neho už
päťnásobný slovenský účastník ZOH.
Podľa knihy „Slovensko v znamení
piatich kruhov” voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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Tajničku z krížovky ŠN č. 1/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 10. 2. 2021. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie
tajničky zo Štrbských novín č. 11-12/2021: Tajnička 1: Po svätom Martine zima už nežartuje, Tajnička 2: ...v zdraví, láske a radosti spoločne. Knižnú
publikáciu vyhrávajú: 1. Alfréd Štrass, Poštová 4019/7, 059 85 Štrbské Pleso, 2. Branislav Gotthardt, 29.januára 649/29, 059 38 Štrba, 3. Marta Kudasová, Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba, 4. Pavel Michalko, Hlavná 221/100, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo
v Tatranskej Štrbe.
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