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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. júna 2022 boli prerokované nasledovné témy:  
Hospodárenie obce za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Štrba a celoročné
hospodárenie obce za rok 2021. Zároveň poslanci vzali na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce a jeho stanovisko k hospodáreniu obce a prerokovali aj správu nezávislého audítora
k hospodáreniu obce za uplynulý rok.
Obec dosiahla celkové príjmy vo výške
6 482 221,79 eur a výdavky celkovo
6 482 136,64 eur.  
Hospodárenie obecných spoločností
za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
hospodárenie svojich obecných spoločností za rok 2021, a to spoločnosť OTV,
s.r.o. Štrba (zisk  3 269 eur),  TV Štrba,
s.r.o. (zisk 99 eur) a  Domovina - Tatry,
s.r.o. Tatranská Štrba (zisk 88 eur za
rok 2021).  
Komunálne voľby 2022
Poslanci schválili v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že
obecné zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2022-2026 bude mať 9 poslancov, čiže tak, ako doposiaľ. Obec bude
rozdelená do dvoch volebných obvodov:
1./ Volebný obvod č. 1 Štrba - s počtom 6 poslancov
2./ Volebný obvod č. 2 Tatranská Štrba a Štrbské Pleso s počtom 3 poslanci.
Obecné zastupiteľstvo zároveň určilo,
že rozsah výkonu funkcie starostu obce
Štrba pre nové volebné obdobie bude v
rozsahu 100 % (teda na plný úväzok).   
Zmena rozpočtu obce Štrba pre rok
2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba
pre rok 2022 rozpočtovým opatrením
č. 4/2022. Poslanci schválili finančné
prostriedky na stavebnú úpravu chodníka na Hlavnej ulici v Štrbe (od hasičskej
zbrojnice po obecný úrad) – dnes sú už
práce zrealizované, ale aj na zriadenie
chodníka k novým urnovým miestam na
cintoríne v Štrbe a tiež na projektové

práce na zabezpečenie kontajnerových
stojísk pred medveďom hnedým v Štrbe  
(rozpočtové opatrenie je zverejnené na
www.strba.sk).
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2022 o podmienkach konania
miestneho referenda v obci Štrba. Podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou každej obce mať prijaté takéto
nariadenie pre prípady, kedy zákon vyžaduje uskutočniť miestne referendum.     
Zabezpečenie nakladania s odpadmi
na území obce Štrba
Obecné zastupiteľstvo schválilo
zmenu systému zabezpečenia zberu komunálneho a triedeného odpadu na území obce Štrba (pre časť Štrba a Tatranská Štrba). Obec Štrba si doposiaľ sama
(prostredníctvom vlastného zberového
vozidla) zabezpečovala zber komunálneho a triedeného odpadu. Vzhľadom
na narastajúce náklady obce v rámci
súčasného systému zberu komunálneho odpadu a potrebu nákupu nového
nákladného vozidla na zber (zvoz) tohto
odpadu, obec hľadala iné možnosti ako
znížiť prevádzkové náklady, resp. ako
zabezpečiť čo najvýhodnejšie riešenie,
nakoľko každoročný nárast nákladov

na odpady by obec mala preniesť do poplatku pre občanov. Zároveň obec Štrba
mala do konca júna 2022 platnú zmluvu
na zneškodňovanie komunálnych odpadov (na ukladanie odpadov na skládku)
so spoločnosťou Brantner s.r.o. a bolo
potrebné rokovať aj o novej zmluve a
získať čo najvýhodnejšiu aktuálnu cenu.
Preto Obec Štrba oslovila doterajšieho
zmluvného partnera - spoločnosť Brantner s.r.o. Poprad, ktorá zabezpečuje zber
odpadu aj v okolitých obciach, s požiadavkou na predloženie ich predbežného
cenového návrhu na zabezpečenie zberu komunálneho a triedeného odpadu v
obci. Spoločnosť Brantner s.r.o. Poprad
predložila obci predbežnú komplexnú
ponuku na zber a zneškodňovanie odpadov (ukladanie na skládke) – tak komunálneho, ako aj triedeného odpadu
(plast, papier, sklo, kovy), ale tiež zber
a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a objemného odpadu. Obec Štrba
naďalej cez svoj zberný dvor zabezpečuje samostatný zber týchto zložiek komunálneho odpadu: textil, pneumatiky,
drevo, elekroodpad. Dôvody na zmenu
systému zabezpečenia zberu odpadu
sú najmä ekonomické a technické. Na
jednej strane je to úspora výdavkov na
doprave (použitím väčšieho zberového
vozidla) a na manipulácii s nádobami.
Ale sú to aj technické dôvody: 12 ročné zberové vozidlo má vysoké náklady
na údržbu a prevádzku, preto by bolo
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potrebné kúpiť nové zberové vozidlo,
čo by znamenalo navýšenie ročných výdavkov o hodnotu vozidla - o sumu cca
70 tis. eur ročne po dobu 4 rokov). Po
ekonomickom prepočte je pre obec výhodnejšie si túto službu objednať ako ju
zabezpečovať vo vlastnej réžii, čím obec
ročne predbežne ušetrí 70-80 tis. eur.  
Do budúcna obec uvažuje s postupným
zavedením adresného zberu komun.
odpadu (podľa množstva vyprodukovaného odpadu na domácnosť = váženie
odpadu) a teda nad väčšou motiváciou
občanov, ktorí triedia (separujú) odpad.
Na základe výsledku verejného obstarávania zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v Štrbe a v Tatranskej Štrbe
zabezpečuje na obdobie jedného roka
spoločnosť Brantner Poprad. s.r.o.

1/ Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie časti pozemku od Jany Kičinovej, Štrba, Brezová 72/5  a Zuzany Tomkovej, Štrba, Hlavná 194/73 za kúpnu
cenu stanovenú znaleckým posudkom
v rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod miestnym cintorínom
v Štrbe za podmienky, že kúpna cena
bude uhradená formou troch ročných
splátok  (počas troch rokov od podpísania kúpnej zmluvy).   
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie časti pozemkov o celkovej výmere 161 m2   od štátu (Úradu vlády SR)
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým
posudkom za účelom vysporiadania
pozemku pod miestnou komunikáciou
a pre výstavbu chodníka pre peších na
Štrbskom Plese.

Ďalšie užívanie objektov vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV v Štrbe
Obec Štrba ako nájomca má uzavretú
s Cirkevným zborom ECAV Štrba (ďalej len cirkevný zbor) platnú nájomnú
zmluvu zo dňa 1. 5. 2005 na prenájom
budovy bývalej materskej školy na ul.
Čsl. armády súp. č. 88/72 a budovy
lekárne a detského lekára na Hlavnej
ulici č. 179/58, Štrba za ročné nájomné 1000 eur, pričom táto zmluva platí
až do konca roku 2030. Cirkevný zbor
sa však rozhodol tento nájom ukončiť,
resp. následne požiadal o zmenu podmienok tohto nájmu. V záujme nájdenia
kompromisného riešenia obec predložila
cirkevnému zboru návrh ďalšieho pokračovania prenájmu uvedených budov. Po
niekoľkých vzájomných rokovaniach a
výmenách svojich postojov a požiadaviek, sa obec rozhodla si prenajať len
jednu budovu (kde dnes sídli lekáreň
a donedávna aj detský lekár) na dobu
10 rokov, pričom druhá budova cirkevného zboru (bývalá škôlka) bude vrátená cirkvi. Obec akceptovala posledné
požiadavky zo strany cirkevného zboru.   
Okrem toho poslanci schválili nový prenájom objektu, kde je prevádzka lekárne
a bývalé priestory ambulancie detského
lekára za nasledovných podmienok.

Prenájom pozemku – záhrady pri rodinnom dome
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku o výmere 332 m2 pre
žiadateľa Emila Dindu, Hlavná 257/136,
Štrba na dobu určitú 5 rokov za ročné
nájomné vo výške 100  eur za celý pozemok na účely užívania tohto pozemku
ako záhrady pri rodinnom dome.   

Príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu
ochranu SR
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorázový finančný príspevok z rozpočtu
obce pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu
SR vo výške 350 eur.
Vysporiadanie pozemkov

Zriadenie vecného bremena na uloženie telekomunikačnej siete
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so
zriadením budúceho vecného bremena
na obecných pozemkoch v Tatranskej
Štrbe v rozsahu podľa vyhotoveného
geometrického plánu za účelom umiestnenia líniovej verejnoprospešnej stavby
- verejnej telekomunikačnej (optickej)
siete“ pre spoločnosť Towercom, a.s.
Bratislava.
Plnenie Plánu rozvoja obce za rok
2021
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Štrba (t.j. plán rozvoja obce) za rok
2021. Táto správa sa každoročne predkladá Prešovskému samosprávnemu
kraju.
Správy hlavného kontrolóra obce
Poslanci vzali na vedomie Správu
hlavného kontrolóra obce z vykonanej
kontroly. Poslanci zároveň schválili Plán
činnosti hlavného kontrolóra obce na
2. polrok 2022.
JUDr. Štefan Bieľak

29. augusta  2022  uplynie už 78 rokov od vypuknutia Slovenského
národného povstania. Túto zásadnú udalosť našich dejín si v Štrbe pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca
mať 26. augusta 2022 (piatok) o 12,30 hod.
Srdečne vás pozývame na pietny akt venovať spomienku na padlých
a pripomenúť si odkaz pamätných dní SNP.
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Z letných podujatí
Memoriál štrbských hasičov
25. júna 2022 súťažili naši mladí hasiči
na podujatí Memoriál štrbských hasičov,
ktoré organizoval DHZ Štrba na Športovom
štadióne v Štrbe.

Ukončenie školského roka
v Základnej škole v Štrbe
30. júna 2022 sa žiaci Základnej školy v
Štrbe rozlúčili so školským rokom. Prevzali
si vysvedčenia a odišli na vytúžené letné
prázdniny. Nielen so školským rokom, ale
aj so Základnou školou v Štrbe sa rozlúčili
žiaci 9. ročníka. Leto plné slnka, oddychu
a zábavy popriali žiakom a pedagógom
riaditeľka základnej školy Mgr. Ľubomíra
Iľanovská, riaditeľ ZUŠ Mgr. Marián Šabla
a starosta obce Michal Sýkora.

Prijatie deviatakov
V posledný deň školského roka sme po
covidovej odmlke opäť privítali v obradnej
sieni našich končiacich deviatakov Základnej školy v Štrbe s ich triednou učiteľkou.
Po slávnostnom príhovore Ing. Dagmar
Vincovej boli žiakom odovzdané hrnčeky
s ich menami a podkovičkou pre šťastie,
ktoré im venovala obec Štrba. Šťastné vykročenie na stredné školy im popriala aj
riaditeľka školy.

Tenisový turnaj
Tenisový oddiel ŠK  Štrba  po dvojročnej
pauze  opäť  zorganizoval 7. júla 2022 tradičný tenisový turnaj.

Upomienkový darček, ktorý
obec odovzdala deviatakom.
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67. ročník Folklórneho festivalu Východná
V programe folklórnych skupín z Lipto- uskutočnil v sobotu 2. júla 2022 na Malej
va účinkovala aj folklórna skupina Štrbän.   scéne v rámci 67. ročníka Folklórneho festiProgram Roboty a sviatky na Liptove sa valu vo Východnej. Do scenára prispela pies-

ňami pri sadení stromčekov, hrabaní sena, v
kúdeľnej izbe a vianočným vinšom a piesňou
spievanou popod obloky na Štedrý večer.

Členky FS Štrbän vystúpili v programe Roboty a sviatky na Liptove.

Za účinkovanie obdržala FS Ďakovný list.

V rámci 67. ročníka FFV Východná boli ocenené aj naše dlhoročné členky FS Štrbän Mária
Krottáková a Anna Milanová.

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce
V nedeľu 3. júla 2022 súťažili hasiči na Športovom štadióne v Štrbe v rámci dvoch súťaží – Fajermanská podtatranská liga a O pohár
starostu obce Štrba.

Hasičské družstvo mužov počas prípravy.

Nástup hasičských družstiev pred súťažou.
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Ľudové umelecké remeslá

Návštevníci podujatia si mohli zakúpiť pestrý
sortiment výrobkov.

Jedinečné podujatie – prehliadka tichej
krásy v lone tatranskej prírody. V prekrásnom prostredí Vysokých Tatier sa predstavilo  približne 60  ľudových remeselníkov
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, a
Ukrajiny na 9. ročníku Ľudových umeleckých remesiel, ktoré sa konalo 16. a 17.
júla 2022 na Štrbskom Plese.
Ľudoví výrobcovia prezentovali svoje
remeslá a prácu svojich rúk.  Návštevníci
Štrbského Plesa  videli keramikárov,  drotá-

Otvorenia podujatia sa zúčastnila aj časť remeselníkov.

rov, drevorezbárov, kováčov, šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky, remenárov,  
výrobcov   kraslíc, drevených a textilných
hračiek a mnohé ďalšie remeslá.
Je potrebné zachovávať dedičstvo našich predkov aj takýmto podujatím ako
sú Ľudové umelecké remeslá. A za jeho
zorganizovanie ďakujeme hlavne občianskemu združeniu Tradičné ľudové umelec-

ké remeslá Ľubici Kuzmovej a predsedovi
Milošovi Kunkelovi.
Spoluorganizátorom podujatia je obec
Štrba. Starosta obce Michal Sýkora, remeselníkov pozdravil a  otvoril víkend plný
zážitkov na Štrbskom Plese, kde okrem
Ľudových umeleckých remesiel bolo aj
Rezbárske sympózium a Slovenský pohár
silných mužov.

REzbárske sympózium
Od piatka 15. 7. do nedele  17. 7. 2022 s
drevom pracovali drevorezbári na 6. ročníku
Rezbárskeho sympózia na Štrbskom Plese.

Drevo pod rukami rezbárov sa premieňalo na
umelecké i úžitkové diela. Ich práca bola zameraná hlavne na lavičky s rôznymi zvierací-

Socha zakladateľa Štrbského Plesa J. Szentiványiho.
Nové lavičky.

Svätý Florián - patrón hasičov.

mi motívmi, ale vznikla aj nová socha Jozefa
Szentiványiho – zakladateľa Štrbského Plesa
a socha patróna hasičov – Svätý Florián.
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Deviati rezbári - účastníci 6. ročníka Rezbárskeho sympózia - spolu so starostom obce.

Vatra zvrchovanosti
6.júla 2022 bola zapálená na Strelnici
v Štrbe tradičná Vatra zvrchovanosti za
účasti viacerých významných hostí.
Vatra už od nepamäti patrí do našich dejín. Spájame ju so Slovenským národným
povstaním, Jánskymi ohňami, s Jánošíkom. Zapálením Vatry zvrchovanosti si pri-

Pavela privítal prítomných a vo svojom príhovore vysvetlil význam zapálenia vatry
zvrchovanosti.
Na podujatí sa prihovoril aj starosta
obce Michal Sýkora, predseda Krajskej

obce Michal Sýkora, predseda MO MS Michal Pavela a pozvaní hostia.
Na podujatí nechýbalo občerstvenie a
tradičný matičiarsky guláš, ktorý bol pripravený v prístrešku hotela Sipox.

Členovia výboru MO MS v Štrbe.

pomíname Deklaráciu Slovenskej národnej
rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Je to uznesenie Slovenskej národnej rady
zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu,
ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a
vznik samostatnej Slovenskej republiky
1.januára 1993. A to je dátum, od kedy
sa aj v našej obci zapaľuje Vatra zvrchovanosti, aby sme si tak pripomenuli tieto
významné udalosti našich dejín.
Podujatie pripravil Miestny odbor Matice
Slovenskej v Štrbe a jeho predseda Michal

rady Matice slovenskej Žilinského kraja
Milan Stromko, riaditeľ Domu Matice slovenskej SNV Rastislav Zacher, europoslanec Miroslav Radačovský a obyvateľov
Štrby pozdravil aj syn nebohého Milana
Lučanského, ktorý sa pravidelne zúčastňoval Vatry zvrchovanosti - Adam Lučanský.
Podujatie spríjemnili spevmi štrbských
piesní a poéziou členky FS Štrbän a na
sopránovom saxofóne zahral Milan Olšiak,
s ktorým si prítomní zaspievali Na Kráľovej
holi.
Vatru zvrchovanosti zapálili starosta

Vatry zvrchovanosti sa zúčastnili viacerí hostia:
na foto zľava: Rastislav Zacher, Michal Sýkora,
Marián Barilla.
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Slovenský pohár silných mužov
Po organizačných a technických problémoch Slovenská asociácia silných mužov
pripravila prvé kolo Slovenského pohára
silných mužov. Množstvo podujatí po Slovensku spôsobilo, že prvého kola sa zúčastnilo síce menej chlapov, ale na atraktivite to nič neubralo. Práve naopak. Divákov
sa prišlo na silákov pozrieť ako vždy dosť,
a to je pre organizátora zadosťučinenie.
Na Štrbskom Plese v sobotu 16. júla
2022 zvíťazil Mário Karička, ktorý predviedol veľmi pekné výkony a silové zlepšenie
oproti minulej sezóne. Patrí k hlavným
ašpirantom na postup medzi profíkov v
tomto roku.
Druhé miesto si vybojoval nováčik medzi
silnými mužmi Jakub Sandtner. Bronz získal taktiež nováčik Filip Schubert. Na podujatí sa zúčastnili aj telesne postihnutí reprezentanti v tlaku na lavičke, ktorí pôjdu v
septembri na svetový pohár do Gruzínska.

Benátska noc
Atraktívne kostýmy, gondoliéri, zrkadlové sochy, príjemná hudba, výnimočná
atmosféra na brehu najznámejšieho tatranského plesa – to bola Benátska noc v
sobotu 23. júla 2022.
Podujatie prinieslo do prístavu člnkov a
jeho okolia účinkujúcich v dobových barokových kostýmoch, gondoliérov,  atraktívne zrkadlové sochy a hudobný program,
v ktorom sa predstavili Richard Rikkon,
Berco Balogh, Eva Máziková, Vincent Jaš,
Gioia – Matej Vánik s husľovým triom a taliansky spevák Daniy´el.
Okrem príjemnej prechádzky okolo plesa
alebo člnkovania mali návštevníci možnosť

ochutnať aj  tradičné talianske špeciality z
regiónu Benátsko, morské plody, ale aj tuniaka, ktorého pred očami divákov filetoval
šéfkuchár hotela Solisko.
V prístave na Štrbskom plese bolo k
dispozícii 22 člnov, aby si príjemný podvečer a jeho výnimočnú atmosféru mohli
vychutnať návštevníci aj priamo z hladiny
jazera.
Benátska noc v Tatrách má svoju tradíciu dlhú niekoľko desaťročí. Príjemné
podvečerné podujatie spojené s člnkovaním, hudbou a dobrým jedlom dotváralo
výnimočnú atmosféru tohto miesta už v
minulých desaťročiach. V roku 2008 sa na

hladinu jazera vrátilo člnkovanie a už siedmykrát bola zorganizovaná Benátska noc
v roku, keď si Štrbské Pleso pripomína
150. výročie svojho založenia.
Atraktívnou súčasťou Benátskej noci
bola maketa originálnej benátskej gondoly,
ktorá bola a je vystavená na brehu plesa
ako originálny fotopoint s panorámou tatranských štítov.
Aj napriek upršanému počasiu, podujatie malo svoju atmosféru a návštevníci
zotrvali až do zotmenia.
Podujatie organizovala Obec Štrba, TMR,
a.s. a OOCR Región Vysoké Tatry s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou
V dňoch 30. a 31. júla 2022 sa konali v
Liptovskej Tepličke Folklórne slávnosti pod
Kráľovou hoľou.
Obec Liptovská Teplička pozvala na slávnosti aj FS Štrbän.
V nedeľu 31. júla sa členky folklórnej
skupiny  zúčastnili sprievodu ulicami obce
a otváracieho ceremoniálu.
V programe folklórnych skupín a súborov
vystúpili s choreografiou čepčenia nevesty.
Ľubomíra Otčenášová

Netradičná súťaž vo varení
tradičných slovenských jedál
Už 2. ročník Netradičnej súťaže vo varení
tradičných slovenských jedál sa uskutočnil
v sobotu 13. 8. 2022   v areáli hotela Sipox*** v Štrbe.
Svoje kulinárske umenie predviedlo 6
súťažných družstiev a súťažiaci sa zbehli
z celého Slovenska. Návštevníci si zadarmo pochutnali na typických slovenských
špecialitách: zacierka /polievka z kyslého
mlieka/, držkovica, zemiakové placky, slivkové knedle, bryndzové halušky, šúľance s
makom, orechmi a strúhankou, džadky so
slaninkou, cibuľkou a smotanou.   Jedinou
podmienkou v súťaži bolo, že jedlo musí obsahovať zemiaky a múku – tradičné ingrediencie slovenskej kuchyne.
Porota bola zložená celkovo z 5 členov,
ktorí to nemali jednoduché, keďže navarené
jedlá sa vydarili a všetkým chutili.  
Do kroniky súťaže bude zapísané víťazné
družstvo Kuchtíci so svojimi šúľancami s
makom, orechmi a strúhankou. Na 2. mieste družstvo Kolobeh života a ich fantastické
bryndzové halušky a na 3. mieste družstvo
A je to! so slivkovými knedľami.
Špeciálnu cenu poroty získalo družstvo
Tri sestry za uvarenú zacierku, ako ocenenie za snahu zachovávať typickú, ale v
dnešných časoch už veľmi zriedkavo varenú polievku z kyslého mlieka.
Od rána nám do varenia vyhrávala a výbornú náladu vytvárala skupina LAJBLIK z
Batizoviec. Od obeda nás skvelou hudbou
zabávali skupiny INÝ LEVEL z Popradu a  
skupina NEW LINE zo Svitu – Podskalky.
Skákaci hrad a Legáreň so svojimi špeciálnymi setmi kociek LEGO boli pre všetky
detičky zadarmo a mali postarané o skvelú
zábavu.
Hoci predpoveď počasia nebola priaznivá, s radosťou sme skonštatovali, že aj
meteorológovia sú ľudia a môžu sa mýliť.

Víťazné družstvo súťaže počas varenia.

Počasie bolo veľmi príjemné, nespadla nám
ani jedna kvapka dažďa a poobede svietilo
slniečko.
A v zmysle hesla „Nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa“ zábava a priateľské debaty
pokračovali až do neskorého večera. Víťazmi sa stali všetci, ktorí podporili túto úžasnú

myšlienku a zúčastnili sa súťaže. Návštevníci aj súťažiaci sa zhodli na tom, že 3. ročník Netradičnej súťaže vo varení tradičných
slovenských jedál jednoducho musí byť! Už
teraz sa na Vás tešíme v sobotu 12. augusta
2023.
Ing. Patrik Františka

Členovia Základnej organizácie SZZP na spoločnom guláši.
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pracovné aktivity v obci

Regenerácia futbalového ihriska.
Destinačné stretnutie so zástupcami subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu na Štrbskom Plese.

Na začiatku letnej sezóny (6. júla 2022) sa v hoteli Sorea Trigan
na Štrbskom Plese uskutočnilo destinačné stretnutie subjektov
pôsobiacich v cestovnom ruchu na Štrbskom Plese. Cieľom bolo
informovať o kultúrnych, športových a iných podujatiach počas
roka 2022 na Štrbskom Plese, správe www.strbskepleso.sk a prevádzke Turisticko informačného centra,  o parkovaní na Štrbskom
Plese (organizácia, cenník),  príprave Krajinno-ekologického plánu  
o riešení dopravy na Štrbskom Plese, o príprave Plánu udržateľnej
mobility TATRY a iniciatíve Integrovaná doprava TATRY  2030, modernizácii Cesty slobody (II/537), či  príprave Architektonickej štúdie na modernizáciu Športového areálu Štrbské Pleso. Po bohatom
programe nasledovala diskusia a vzájomná výmena informácií.

Ukončenie prác na chodníku - ulica Hlavná.

Stavebný zákon v praxi a v živote bežného občana
Výklad a záber stavebného zákona, ako aj jeho súvisiacej legislatívy je široký a dotýka sa celej škály profesných odborníkov a riešení danej
problematiky. Preto by som sa rád zameral na jeho najpodstatnejšie vyjadrenia, s ktorými sa stretáva bežný občan pri uskutočňovaní jeho zámerov.
Ku každej stavebnej činnosti je vhodné sa vždy obrátiť na stavebný úrad, ako postupovať v danom prípade. Podľa druhu a rozsahu stavby
sa potom líši aj forma žiadosti, či ohlásenia adresovaná stavebnému úradu aj postup stavebného úradu, ako aj občana. Niekedy môže ísť len o
udržiavacie práce na objekte, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (bežné udržiavacie práce). Preto odporúčam sa vždy
vopred poradiť – či na stavebnom úrade alebo u odborníka (napr. projektanta).
Drobná stavba
Drobnou stavbou sa rozumie taká stavba,
ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu
občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu
a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť
životné prostredie a zároveň je
- prízemná, jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na
nádoby a odpadky, stavby na chov drobného
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových
zariadení),

- podzemná, jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m, napríklad pivnice,
žumpy.
Za drobné stavby sa považujú napríklad aj
často ohlasované:
- oplotenia,
- prípojky stavieb a pozemkov na verejné
rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb
a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a
pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu
hlavnej stavby.
Za drobné stavby sa nepovažujú napríklad
vodné stavby, ku ktorým možno zaradiť aj
studne.
Pre drobné stavby sa podáva na stavebnom

úrade Ohlásenie drobnej stavby. Prílohou k tomuto ohláseniu sú situačný výkres v dvoch
vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami
a od susedných stavieb a stavebné riešenie
stavby, jednoduchý technický opis stavby,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy,
posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie
uskutočňovania stavby.
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
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týchto stavieb môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním. Za vybrané
činnosti sa nepovažuje aj vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb, a to stavieb na
individuálnu rekreáciu a prízemných stavieb a
stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m.
V praxi však môže nastať situácia, že stavebný úrad určí, že ohlásenú drobnú stavbu
možno uskutočniť len na základe stavebného
povolenia. Stavebník môže uskutočniť drobné
stavby len na základe písomného oznámenia
stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu
nemá námietky.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, príp. stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho
doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad
neurčí inak.
Jednoduchá stavba
Medzi najčastejšie typy jednoduchých stavieb možno zaradiť:
- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha
nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné
podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
- stavby na individuálnu rekreáciu,
- prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
300 m2 a výšku 15 m,
- oporné múry,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
Na výstavbu jednoduchej stavby je potrebné získať stavebné povolenie s výnimkou, kde
postačí ohlásenie pri jednoduchej stavbe, jej
prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný
úrad v územnom rozhodnutí.
Stavebný úrad spojí územné konanie o
umiestnení stavby so stavebným konaním
pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a
nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri
ostatných stavbách tak urobí za predpokladu,
že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú
z územného plánu zóny. Žiadosť o stavebné
povolenie spolu s dokladmi a predpísanou
dokumentáciou vypracovanou oprávnenou
osobou podáva stavebník stavebnému úradu.  
Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva
stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien, drobných stavieb a
ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania
osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie
stavebného smeru alebo architektonického
smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie
stavebného smeru a najmenej tri roky praxe

v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“), ak
sám nespĺňa uvedené požiadavky. Toto však
neplatí u jednoduchých stavieb určených na
bývanie, kde vedenie uskutočňovania stavieb
je vybranou činnosťou vo výstavbe.
Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa
osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. To platí
napr. aj u stavieb rodinných domov, ktoré nie
sú jednoduché, t.j. dvojpodlažné, môžu byť
podpivničené a s podkrovím. Tieto stavby
môžu byť vykonávané len dodávateľským
spôsobom, podliehajú vydaniu územného
rozhodnutia o umiestnení stavby a následne
stavebnému povoleniu.
Potrebné je poznamenať, že od 1. 1. 2021
podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určené uplatnenie minimálnych požiadavok na energetickú
hospodárnosť o.i. aj novostavby rodinných
domov. Podľa energetickej hospodárnosti
sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do
energetických tried, pričom u týchto stavieb
musí po jej realizovateľnosti dosiahnuť A0.
Projektant je povinný splnenie minimálnych
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny
stavby a výsledok energetického hodnotenia
uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Pri kolaudačnom konaní je povinnosť predložiť energetický certifikát stavby.
Pre stavbu (budovu na bývanie) musí byť
využitý obnoviteľný zdroj energie, napr. tepelné čerpadlo, fotovoltika, solárne panely a
pre budovu musí byť vypracované odborne
spôsobilou osobou Projektové energetické
hodnotenie.
Niekoľko odporúčaní pred začatím realizácie stavebného zámeru  
- stavba sa môže realizovať len na vysporiadanom pozemku (vo vlastníctve stavebníka),
príp. s dokladovaním iného práva k dotknutej
nehnuteľnosti,
- je dobré sa poradiť o svojom zámere s
odborníkom, ktorý má oprávnenie SKSI (Slovenskej komory stavebných inžinierov) na
činnosti vo výstavbe, príp. autorizovaným architektom,
- je vhodné (nie však povinné) vopred informovať priamych susedov o chystanom
zámere,
- pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí
stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou opráv-

nenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a
dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb
a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu
upustiť od vytýčenia oprávnenými osobami, je
vhodné vopred informovať tiež majiteľa susedného pozemku, resp. ho prizvať k vytýčeniu
spoločnej hranice pozemku.
- akákoľvek stavba, jej zmena a udržiavacie
práce na nej sa nesmie realizovať bez právoplatného stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu,
- stavba sa musí začať v povolenom termíne určenom v stavebnom povolení (do dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia). Ak sa so stavbou začalo a
nestihne sa dokončiť v termíne určenom v
stavebnom povolení, je potrebné požiadať písomne o predĺženie lehoty výstavby.
- ak sa so stavbou nezačalo v lehote uvedenej v stavebnom povolení, je potrebné požiadať stavebný úrad písomne o predĺženie
platnosti vydaného stavebného povolenia,
a to v dostatočnom časovom predstihu ešte
pred jeho ukončením platnosti,
- ak počas výstavby nastane potreba zmeny stavby, je potrebné odkonzultovať so stavebným úradom či takáto zmena bude mať
vplyv na zmenu stavby pred dokončením,
- podľa rozsahu tejto zmeny sa budú žiadať
vyjadrenia profesných pracovníkov, ktorí sa
podieľali na vypracovaní projektovej dokumentácie. Stavebný úrad rozhodne, či sú to
drobné zmeny, ktoré nemajú podstatný vplyv
na stavbu a jej okolie a môžu sa odsúhlasiť aj
pri kolaudačnom konaní, alebo zmeny podliehajú vydaniu rozhodnutia zmeny stavby pred
dokončením. Uvedené je vhodné zaznamenať
v stavebnom denníku.
- k žiadosti o stavebné povolenie je potrebné uviesť aktuálne adresy účastníkov konania, najmä tých, ktorí sú mimo bydliska Štrby.
Môže sa stať, že ak účastník konania nepreberie doručované písomnosti, lehota vydania
stavebného povolenia sa neúmerne predĺži.
- v prípade, že doručované písomnosti nebudú preberané a vrátia sa stavebnému úradu
s poznámkou „adresát neznámy“, príp. „adresát na uvedenej adrese nebýva“, doručovanie
písomnosti pokračuje zverejnením verejnou
vyhláškou, čo znamená ďalšie predĺženie lehoty na vybavenie,
- potrebné je pozorne si prečítať a riadiť sa
obsahom stavebného povolenia, či oznámenia k drobnej stavby
Ing. Milan Foltin, poslanec OZ
a člen stavebnej komisie pri OZ v Štrbe
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AJ JÁN MÓRY MÁ V ROKU 2022 OKRÚHLE VÝROČIE
Ján Móry sa narodil 10. júla 1892, teda pred stotridsiatimi rokmi v rodičovskom dome v Banskej Bystrici ako prostredné z troch detí. Pri
krste 31. júla 1892 dostal až tri mená, a to Joannes Tiburtius Victor. Jeho krstným otcom bol strýko Karol Móry, ktorý v roku 1905 založil Nové
Štrbské Pleso, ktoré po jeho smrti v roku 1921 zdedil a prevzal do svojej starostlivosti práve Ján Móry. Na stránkach Štrbských novín sme si
prínos Jána Móryho pri rozvoji Nového Štrbského Plesa poslednýkrát pripomenuli v roku 2018, pri príležitosti štyridsiateho výročia jeho úmrtia
5. mája 1978. Ale aj tohtoročné stopäťdesiate výročie vzniku Štrbského Plesa, ktorého súčasťou sa po roku 1945 postupne stala aj osada Nové
Štrbské Pleso, je určite príležitosťou, aby sme si opätovne pripomenuli významný prínos a životné osudy tejto jedinečnej osobnosti, ktorá rozvoju
Štrbského Plesa venovala viac ako dvadsaťštyri rokov svojho neobyčajne plodného života.

Nový Hotel Móry.

Ján Móry žil v šiestich politických reži- vojny narukoval k 9. jazdeckému delostre- sa spolu s manželkou Luciou a trojročným
moch a prežil dve svetové vojny. Vybudoval leckému pluku rakúsko-uhorskej armády a synom Viktorom presťahoval na Nové Štrba viedol kvalitný a vyhľadávaný hotelový vojenské povinnosti ho ako poručíka zaviali ské Pleso do Vysokých Tatier. V krásnom,
areál na Novom Štrbskom Plese a hoci ne- do Sedmohradska, do okolia mesta Sibiu, v ale drsnom prírodnom prostredí sa mu otvomal  systematické profesionálne hudobné, dnešnom Rumunsku. V septembri 1916 mu rili nové životné možnosti. Mohol tu zúročiť
ale obchodné vzdelanie, vynikal v oboch však zomrel otec a aby sa mohol postarať o svoje obchodné vzdelanie a spojiť ho so
profesiách. Ako hotelier a jeden z prvých matku, mladšieho brata a obchod, bol pre- svojou celoživotnou záľubou v hudbe.
hudobných umelcov propagoval Slovensko ložený ako dôstojník do zálohy. 11. augusta
Mladá rodina bývala spočiatku v hoteli
a Vysoké Tatry v zahraničí. Nevzdal sa ani 1917 sa v Budapešti oženil so speváčkou Móry, ktorý jeho strýko postavil už v roku
vtedy, keď prišiel o všetok majetok a aj na Luciou Redding, mladí manželia však býva- 1905, ale v roku 1924 sa Móry pustil už
poste riaditeľa Hudobnej školy v Spišskej li v Banskej Bystrici, kde sa im 30. apríla do výstavby pôvabnej rodinnej vily v secesNovej Vsi významne prispel k rozvoju školy 1918 narodil syn Viktor.
nom štýle, ktorú pristavil k drevenej reštaua hudobného života v tomto  meste.
V živote Jána Móryho došlo k zásadnej rácii z južnej strany hotela. Mala dve podMóryho rodičia už od útleho detstva dbali zmene v roku 1921, kedy zomrel bezdetný   lažia a neskôr niesla názov „Starý privát“.
o všestranný rozvoj svojich detí, ktoré sa brat jeho otca Karol Móry, po ktorom zde- Manželka však nebola na Štrbskom Plese
okrem štúdia venovali aj športu, hlavne teni- dil pozemky s umelým jazerom a hotel na spokojná, mala vyššie umelecké ambície,
su a plávaniu, ako aj kultúre a umeniu. Naj- Novom Štrbskom Plese. Móryovci predali a tak po roku 1925 opustila manžela aj
mä Ján vynikal ako tenista a v športových v Banskej Bystrici rodinný veľkoobchod s syna a neskôr žila v Ríme. Syn Viktor až do
turnajoch získal viacero ocenení a medailí. koloniálnym tovarom a pretože Ján nechcel skončenia vysokoškolských štúdií medicíV rokoch 1900 – 1910 bol žiakom bansko- prerušiť prevádzku hotela, už v roku 1921 ny strávil väčšinu času v internátnych škobystrického katolíckeho gymnázia
lách, ale s otcom a jeho neskoršou
a pretože mal prevziať rodinný obrodinou bol však neustále v styku.
chod, otec trval na pokračovaní v
Ján Móry sa potom pustil do
obchodných štúdiách. Syn si však
postupnej veľkorysej modernivynútil, že súčasne môže pokrazácie a dostavby hotela a celého
čovať aj v štúdiu hudby. A tak v
areálu, do ktorého pribudlo desať
Budapešti absolvoval trojročnú
nových objektov. Dostavbu finanobchodnú akadémiu a niekoľko
coval čiastočne z prostriedkov,
semestrov práva, no popri tom
ktoré získal z predaja rodinného
stále študoval aj hudbu u Sándora
obchodu v Banskej Bystrici, ale aj
Dobóa. Na obchodnej praxi bol v
z predaja časti svojich tatranských
Berlíne, Hamburgu, Opatiji a v ďalpozemkov. Jednou z prvých úloh
Móryho bazén a tenisové kurty, vybudované pri Novom Štrbskom
ších mestách v Európe.
bolo zavedenie elektrického osvetPo vypuknutí prvej svetovej plese.
lenia ešte pred zimnou sezónou
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1921/1922 pre zvýšenie spokojnosti hotelových hostí a návštevníkov.
Po postavení súkromnej vily v roku 1924
dal na východnej strane starého Karolovho
hotela v roku 1930 postaviť nový trojposchodový hotel a zvýšil tak ubytovaciu kapacitu celého komplexu na 85 izieb. Na prvom poschodí novej budovy bola kaviareň,
ktorá stála na terase zo žulových kvádrov.
Na boku boli žulové schody vedúce dole do
pôvodného hotela a pod stenou kaviarne
boli tenisové dvorce. V čase letnej sezóny
sedávali v kaviarni pod slnečníkmi hostia
a prizerali sa dole na priateľské tenisové
turnaje.
Na východnej strane jazera od hotela
smerom dole k prvej zákrute cesty do Štrby bol strmý lyžiarsky svah, kde dal Móry
postaviť jednoduchú turistickú nocľaháreň
pre študentov. Vedľa prístupovej cesty k
hotelu však pribudli ešte ďalšie stavby, a
to domec pre šoféra a hospodára, drevené
humno a veľká práčovňa, na prízemí ktorej
boli garáže.
V Novom Štrbskom plese bol dostatok
rýb, a tak ich chytanie bolo obľúbenou činnosťou hotelových hostí. Samotné pleso
sa využívalo aj na romantické člnkovanie,
bolo však v ňom zakázané kúpanie kvôli
plytkej vode a nebezpečným koreňom. Ako
tretí podnikateľ v Tatrách dal Móry pri plese
postaviť aj otvorenú plaváreň, vedľa ktorej
bol kvalitný tenisový kurt, takže športovci
sa po turnaji hneď mohli okúpať v bazéne.
Bazén mal rozmery 20 x 10 metrov a ako
v prvom bolo v ňom zavedené otepľovanie
vody formou pozdĺžneho prívodu vody cez
hadicu.
Keďže o pobyty v lacných turistických
ubytovniach bol v tomto období enormný
záujem, situáciu využil aj Ján Móry a dal
vybudovať aj na Novom Štrbskom Plese vo
funkcionalistickom štýle dva menšie, lacnejšie penzióny. V roku 1931 to bol prvý,
ktorý bol po vojne zmenený na Vilu Prašivú
a v roku 1936 druhý, ktorý bol zmenený na
poštu a ubytovňu jej zamestnancov.
V roku 1935 dal Ján Móry podľa vlastného návrhu postaviť namiesto drevenej
rozhľadne na kopci Klát jedinečnú osem
metrov vysokú murovanú vyhliadkovú vežu
s kaviarňou s osemhranným pôdorysom.
Následne v rokoch 1936 až 1937 dal na
svojom pozemku neďaleko dnešnej stanice ozubnicovej železnice postaviť aj menší
kostol v peknom neogotickom štýle so štíhlou zvonovou vežou, ktorý bol zasvätený  
Sv. Krížu.
Svoje služobné cesty do Košíc, Kežmarku a ďalších okolitých miest využíval

Člnkovanie na Novom Štrbskom plese.

Ján Móry aj na návštevy koncertov, a tak
v roku 1930 pri jednej z návštev Košíc
prvýkrát uvidel a počul na koncerte mladú
košickú speváčku Magdu Szakmáry, ktorú
hneď po koncerte s kyticou kvetov v náručí
požiadal o roku.
Tá bola, samozrejme, úplne zaskočená,
ale Móry sa jej už nevzdal a postupne si
začal získavať jej náklonnosť. Nakoniec sa
2. októbra 1934 v Dóme  sv. Alžbety v Košiciach zobrali a nasťahovali sa do novopostavenej trojpodlažnej Vily Móry na Novom
Štrbskom Plese, z ktorej bol panoramatický
výhľad na všetky strany. Do vily po synovi
Viktorovi z prvého manželstva pribudli aj tri
dcéry, a to najstaršia Andrea v roku 1935,
prostredná Lívia v roku 1936 a v roku
1942 aj najmladšia Erika.
Od roku 1934 manželia Móryovci usporadúvali vo svojej novej vile tzv. hudobné
salóny, na ktorých obaja koncertovali. Rádiožurnál Košice prostredníctvom prenosového vozu vysielal z koncertov priame
prenosy do celého Československa. Tieto
koncerty nazvali Rádio Monte Móry. Medzi
významné osobnosti, ktoré Móryho navštívili na Novom Štrbskom Plese boli hlavne
hudobní skladatelia Viliam Figuš – Bystrý,
Alexander Albrecht, Béla Bartók, Eugen Suchoň a Alexander Moyzes, hudobný riaditeľ
Hermann Buchel z Berlína, ako aj maliar
Edmund Gwerk a viacerí speváci, herci a
hudobníci.
V nádhernom prostredí Tatier sa naplno
rozvinul Móryho skladateľský talent a svojimi hudobnými dielami si vydobyl široké
uznanie doma i za hranicami Českosloven-

Letecký pohľad na hotel Móry.

ska. Tatry sa stali  inšpiračným zdrojom pre
celý rad jeho skladieb ako napr. orchestrálna suita „ Pod Kriváňom“ /1924/ op. 19,
symfonická báseň „Pod Tatrami“  /1926/,
či orchestrálna suita  „V tieni hôr“ /1930/.
Móry sa mimoriadne úspešne presadil aj
svojou javiskovou tvorbou – operetami a
hudobnými veselohrami. Najúspešnejšou
sa stala jeho spevohra „La Valliére“.
V období druhej svetovej vojny, najmä po
vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944, sa situácia aj na Novom
Štrbskom Plese často dramaticky menila,
raz do Hotela Móry prichádzali partizáni,
potom zase Nemci. Sám Ján Móry bol v
októbri 1944 spolu s niekoľkými zamestnancami i hosťami zaistený, neskôr bol väznený v kasárňach v Ružomberku, odkiaľ
po bombardovaní ušiel a niekoľko týždňov
sa skrýval po horách. Po návrate domov
sa však situácia zmenila aj tu, pretože
20. februára 1945 prišli za Jánom Mórym
zástupcovia Národného výboru Štrbské
Pleso, ktorí mu oznámili, že na jeho majetok
bola uvalená národná správa a on i s celou
rodinou sa musí z Nového Štrbského Plesa
bezodkladne odsťahovať, pričom si so sebou môžu zobrať iba 10 kg vecí na osobu.
A tak sa 22. februára 1945 manželia
Móryovci, napriek tomu, že výrazným spôsobom prispeli k demokratizácii cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, spolu s
troma dcérami a pestúnkou rozlúčili so zamestnancami, svojou vilou a hotelom a na
saniach len s povoleným limitom vecí ako
„triedni nepriatelia“ museli opustiť Nové
Štrbské Pleso a odísť do Popradu – Veľkej,
kde ich prichýlila jedna staršia pani, ktorá
bývala v stredovekom dome pri kostole na
námestí.   Po niekoľkých mesiacoch však
dostali príkaz na presťahovanie ďalej od Tatier, a tak sa rodina presťahovala do Spišskej Novej Vsi, kde sa nakoniec na námestí
zložili v prázdnom byte po nemeckej rodine
Forsterovcov.
Napriek úpornej snahe pri predkladaní
žiadostí o prinavrátenie majetku sa Jánovi
Mórymu podarilo dosiahnuť len pár drobných ústupkov zo strany štátnych orgánov,
ale nehnuteľný majetok mu už nebol prinavrátený. Štátne orgány to zdôvodňovali
tým, že už od roku 1924 vyvíjal činnosť
škodlivú Československu, prihlásil sa k
národnosti maďarskej a jeho styky boli prevažne s Maďarmi a Nemcami a počas vojny
aj s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Hansom Luddinom. Tieto tvrdenia sa
síce nikdy nedokázali, ale Ján Móry sa za
svojho života už spravodlivosti nedovolal.
V novom bydlisku v Spišskej Novej Vsi
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Ján Móry pri Novom Štrbskom plese.

žili Móryovci od roku 1945 až do roku
1962. Ján Móry tu nastúpil ako učiteľ do
hudobnej školy, ale už 20. februára 1946
sa stal jej riaditeľom a v tejto funkcii pracoval až do 15. decembra 1959. Aj napriek
svojim neustálym snahám o prinavrátenie
majetku aj popri svojej pedagogickej činnosti pokračoval v skladateľskej tvorbe.
Dcéry Móryovcov Andrea a Lívia maturovali v roku 1953, ale mali problémy pre
svoj pôvod dostať sa na vysnívané vysoké
školy. Ich matka Magda sa však v tom istom roku prihlásila na konkurz na miesto
učiteľa na konzervatóriu v Bratislave, kde
ju prijali a až do roku 1973 tu pôsobila ako
pedagogička spevu a korepetície.
S blížiacim sa rokom 1960 sa mala uzatvoriť aj dovtedajšia kapitola budovania
socializmu v Československu, čo sa na základe ústavného zákona č. 100/1960 Sb.
prejavilo nielen zmenou názvu na „Československú socialistickú republiku“, ale
aj ideologickými nárokmi na vedúcich
štátnych inštitúcií, a tak bol Ján Móry z
funkcie riaditeľa hudobnej školy odvolaný,
ale zostal v nej ešte tri roky pracovať ako
učiteľ. V roku 1962 sa potom presťahoval
za manželkou a dcérami do Bratislavy, kde
žil na dôchodku až do roku 1978.
Zomrel 5. mája 1978 v Bratislave ako
86-ročný, pochovaný je však v rodinnej
hrobke Móryovcov na mestskom katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Po spoločensko – politických zmenách v roku
1989 bola v roku 1992 bývalá Vila Móry v

rámci reštitúcie vrátená prázdna jeho manželke, ktorá však pred tým musela doložiť
dobrozdanie, že táto vila skutočne slúžila
len na ubytovanie rodiny a nebola súčasťou podnikania. Neskôr bola vila predaná
novým súkromným majiteľom, ktorí ju
komplexne zrekonštruovali. Jeho manželka Magda Szakmáry – Móryová ho prežila
o 23 rokov, zomrela 3. augusta 2001 v
Bratislave ako 96-ročná. Všetky štyri deti
Jána Móryho a ich potomkov zavial osud
do iných krajín.
Prvorodený syn Viktor maturoval na
známom nemeckom gymnáziu v Kežmarku, potom študoval medicínu v Prahe a vo
Viedni, vojna mu však neumožnila dokončiť štúdiá. Naposledy bol doma na Novom
Štrbskom Plese v zime 1942/1943, v snahe vyhnúť sa nástupu do nemeckej armády
odišiel do Viedne a potom cez Taliansko do
Austrálie, kde vzhľadom na svoje medicínske vzdelanie prijal pozvanie pracovať ako
zdravotník na Šalamúnových ostrovoch.
Do Európy sa vrátil v roku 1963, usadil sa
vo Viedni, kde si zriadil fotoateliér a stal sa
vyhľadávaným fotografom a žil s bývalou
úspešnou krasokorčuliarkou Lilly  Hope. V
roku 1970 bol aj oficiálnym fotografom pre
ČEDOK na Majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese. Zomrel
17. apríla 2006 vo Viedni, na základe svojho posledného želania je však pochovaný
v rodinnej hrobke Móryovcov v Banskej
Bystrici.
Najstaršia dcéra Andrea zdedila po rodičoch hudobné nadanie, vyštudovala hru na
klavíri a neskôr aj hru na organe. V rokoch
1960 – 1965 vyučovala v Hudobnej škole
v Bratislave hru na klavíri. V lete v roku
1965 sa počas prázdnin u starej mamy
Szakmáryovej v Budapešti zoznámila s
Ing. Sándorom Rétim, za ktorého sa ešte
toho roku 9. novembra vydala. Odvtedy žije
v Budapešti, s manželom majú dve dcéry
Andreu a Eriku. Pracovala ako tlmočníčka
v slovenskom, maďarskom a nemeckom
jazyku v oblasti vodného hospodárstva
pre bilaterárne rokovania ministerstiev a
vlád. Po roku 1980 opakovane prichádzala
so svojou rodinou na pobyt cez vianočné
sviatky na Štrbské Pleso do Sanatória
Helios, ktorý v tomto období fungoval ako
hotelové zariadenie.
Dcéra Lívia vyštudovala v rokoch 1954
– 1960 Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva na SVŠT v Bratislave,
prax absolvovala na odbore stavebníctva
MsNV Vysoké Tatry. Potom v rokoch 1960
– 1963 vyštudovala aj na oddelení architektúry VŠVU a za výborné výsledky ju od-

menili účasťou na kongrese UIA na Kube
v roku 1963. Potom pracovala ako projektantka vo vývojovom pracovisku Krajského združenia stavebníctva v Bratislave, odkiaľ bola v roku 1967 v západonemeckom
meste Hagen na pracovnom pobyte v projekčnej kancelárii Dr. Ing. Lothara Kammela, s ktorým sa zblížila a 14. augusta 1967
sa zaňho v Bratislave aj vydala. Po sobáši
sa legálne presťahovala do Nemecka. S
manželom majú dvoch synov, Thomasa a
Christiana, ktorí majú podľa vzoru rodičov
obaja technické vysokoškolské vzdelanie
a povolania.                                                                                      
Najmladšia dcéra Erika bývala s otcom v
Spišskej Novej Vsi až do roku 1958, potom
sa presťahovala za matkou a sestrami do
Bratislavy. Pre svoj „zlý kádrový pôvod“ sa
dlho nemohla uchádzať ani o vysokoškolské štúdium a nevedela si nájsť ani prácu.
Potom sa však otváralo nové štúdium v odbore výpočtových metód, kde bola prijatá
a začala popri práci študovať večerne. Po
roku však prešla na denné štúdium, ktoré
úspešne ukončila v roku 1966. Podarilo sa
jej získať aj štipendijné štúdium vo Viedni,
kde po dvoch rokoch štúdia dostala miesto
v Národohospodárskom ústave, kde pracovala 7 rokov. 30. marca 1968 sa v Bratislave vydala za prof. Gerharda Schwodiauera,
s ktorým sa zoznámila počas štúdia a potom žili a pracovali vo Viedni. V roku 1980
sa rodina presťahovala za manželovou prácou do nemeckého mesta Bielefeld. Manželia majú spolu tri deti, syna Philippa a
dcéry Sophiu a Valeriu.
Zlatú éru Nového Štrbského Plesa z medzivojnového obdobia minulého storočia až
do dnešných dní pripomína na Štrbskom Plese viacero stavieb, iniciovaných Jánom Mórym, hoci všetky z nich prešli v posledných
desaťročiach rozsiahlou modernizáciou
a rekonštrukciou. Patria k nim Móryho
rodinná vila z roku 1934, kaviareň Monte
Móry z roku 1935, terajší penzión Polar z
roku 1931 a vila Ema z roku 1938,  ako aj
kostolík z roku 1937. A práve na priečelí
tohto zrekonštruovaného a prestavaného
kostolíka bola 28. mája 1995 na návrh rodiny Móry  za účasti biskupa Spišskej diecézy Mons. Prof. ThDr.  Františka Tondru,
prof. Magdy Szakmáry-Móryovej a jej dcér
Andrey Réti a Lívie Kammel slávnostne odhalená pamätná tabuľa, pripomínajúca históriu tohto kostolíka a prínos Jána Móryho
s manželkou pri jeho vybudovaní.
Podľa knihy M. Bárdyovej „Ján Móry,
Tatranský skladateľ a hotelier“ voľne
spracoval Ing. Peter Chudý

ŠTRBSKÉ NOVINY 15

PRVÁ PARNÁ ZUBAČKA SKONČILA SVOJU PREVÁDZKU PRED DEVÄŤDESIATIMI ROKMI
Pred deväťdesiatimi rokmi, presne 14. augusta 1932, bola po tridsiatich šiestich rokoch oficiálne zastavená prevádzka prvej parnej ozubnicovej
železnice zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá slúžila od 28. júla 1896. Koľajový zvršok bol potom v roku 1936, aj po úradnom zrušení prevádzky
zubačky, celý demontovaný. Problémy s prevádzkou zubačky však začali už v roku 1926, keď na rovnakej trati zo Štrby na Štrbské Pleso bola
zavedená aj pohyblivejšia a spoľahlivejšia doprava autobusmi, pretože zubačka začala byť už nespoľahlivým, nerentabilným a nevyhovujúcim
prostriedkom dopravy. Keď sa k tomu od začiatku tridsiatich rokov minulého storočia pridala aj celosvetová hospodárska kríza, bol ďalší osud
prevádzky zubačky definitívne spečatený.
Pred vybudovaním tejto prvej ozubnicovej železnice bolo Štrbské Pleso prístupné
len prašnou hospodárskou cestou, ktorá
viedla od pomerne vzdialenej železničnej
stanice Košicko-bohumínskej železnice v
Štrbe. Na vtedajší štandard vozoviek ju
upravili až v roku 1876. Dopravu zo železničnej stanice smerom k plesu a chatám na jeho brehu zabezpečovali zväčša
štrbskí fiakristi, pre menej majetných mali
ľahké bričky, náročnejším hosťom boli k
dispozícii polokryté koče, niektoré dokonca aj s pérovaním. Po zavedení zimných
sezón prišli na rad aj sane.
Prvá koncesia na stavbu ozubnicovej
železnice zo stanice Štrba na Štrbské Pleso bola vydaná už v roku 1892, ale práce

Zastávka zubačky pri Móryho osade v roku 1906.

Spoločnosť pozvaných hostí pri slávnostnom otvorení prevádzky parnej zubačky na Štrbskom
Plese v roku 1896.

okolo prípravy stavby sa začali až v roku
1893, keď koncesiu prevzal samotný majiteľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi, ktorý aj stavbu podstatnou mierou financoval.
Vypracovaním projektu poveril budapeštianskeho inžiniera Emila Várnaiho. V júli
1895 došlo k vytýčeniu trasy v teréne a v
auguste sa prikročilo už k samotnej stavbe. Potrebný stavebný materiál dodali väčšinou budapeštianski podnikatelia, jeho
prepravu zabezpečovali obyvatelia Štrby.
Samotnú trať postavili spišskonovoveskí
podnikatelia Adolf Niedenthal a Žigmund

Kornhäuser. Zemné práce robili   talianski
a poľskí robotníci, koľajnice však kládli
robotníci z okolitých dedín. Ozubnicová železnica, ktorá na 4,5 km dlhom úseku prekonávala výškový rozdiel 451 metrov, bola
postavená podľa systému Riggenbach a
jej vzorom bola ozubnicová železnica na
Svábhegy v Budapešti.
Súčasťou výstavby ozubnicovej železnice bolo aj vybudovanie cieľovej železničnej
stanice zubačky na Štrbskom Plese, ktorá mala pôvodne stáť na strednej terase
Štrbského Plesa, približne v priestoroch

Strmé stúpanie trate bezprostredne pod
Štrbským Plesom.

dnešného hotela Toliar, ale na nátlak samotného Szentiványiho bola umiestnená
až o 400 metrov vyššie na planine o meter vyššie od hladiny plesa. Cestujúci tak
mohli vystúpiť z vozňa takmer pri plese,
v bezprostrednej blízkosti reštaurácie i
ubytovacích zariadení. Paradoxne tento
úsek bol najťažším úsekom celej dráhy.
Na 45-stupňovom horskom svahu boli
potrebné pre vedenie trate obrovské výkopy zeminy, respektíve výplne, zásek bolo
treba zabezpečiť stenou výmurovky, výplň
zas silnými opornými stenami. Vykonanie
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týchto prác bolo spojené so skutočným
ohrozením života pracovníkov a kvôli ich
náročnosti sa omeškalo aj otvorenie, plánované pôvodne už na 15. jún. Je zaujímavosťou, že práve táto časť koľajového
zvršku je do dnešných dní jediným pozostatkom tejto prvej ozubnicovej dráhy priamo na Štrbskom Plese. Záujemcovia  o túto
technickú pamiatku môžu za terajším hotelom Panorama Resort  stále vidieť malý
kamenný viadukt s vročením 1896 na strane od parkoviska, ktorý je posledným stavebným prvkom celej koľajovej dráhy prvej
zubačky. Pred drevenou hrazdenou jedno-

Parná zubačka na železničnej stanici v Štrbe.

Železničná stanica v Štrbe s premostením k stanici zubačky.

poschodovou budovou železničnej stanice
na Štrbskom Plese  sa trať vetvila na dve
slepé koľaje. Okrem koncových staníc nebola spočiatku na trati žiadna iná zastávka. Po ukončení prevádzky zubačky v roku
1932 prešla budova stanice na Štrbskom
Plese do užívania Klubu československých
turistov a lyžiarov /KČTL/ a neskôr bola
doplnená aj prístavbou. Celý komplex budov bol odstránený koncom šesťdesiatych
rokov minulého storočia, dnes je na jeho
mieste provizórne parkovisko osobných
automobilov.
Základný mobilný park tejto parnej zubačky pozostával z dvoch parných rušňov
a štyroch osobných vozňov s kapacitou
50 – 60 cestujúcich. Neskôr bol doplnený
aj dvomi nákladnými vozňami. Prvé roky
bola zubačka v prevádzke len v letných
mesiacoch, od 15. 6. do 15. 9. I keď sa
neskôr zaviedla aj zimná prevádzka, bola
veľmi často prerušovaná snehovými kalamitami. Samotná zubačka mala niekoľko
nevýhod, cestovné bolo pomerne vysoké,
prepravná rýchlosť malá a vozne nepohodlné, a tak veľa ľudí na stanici v Štrbe dá-

Parná zubačka na trati.

Železničná stanica zubačky na Štrbskom Plese v roku 1896.

valo prednosť pri preprave na Štrbské Pleso fiakristom pred ozubnicovou železnicou.
Vo svojej histórii táto prvá parná zubačka
prepravila najviac osôb v roku 1904, a to
až 15 580 cestujúcich.
Z jazera na Štrbskom Plese sa však až
do roku 1902 ťažilo aj veľké množstvo
ľadu na chladiarenské účely. Rezanie a vo-

zenie ľadu predstavovalo značný príjem aj
pre časť obyvateľov podtatranských obcí.
V zimnej sezóne bolo pri tomto „ľadovom
priemysle“ zamestnaných asi 200 robotníkov a najmenej 10 povozníkov. Keď od roku
1896 začala na trase zo Štrbského Plesa
na Štrbu premávať aj zubačka, začala sa
doprava ľadu aj s jej pomocou. Furmani to
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síce videli neradi, ale osobitné nočné
jazdy s ľadom boli pre parnú ozubnicovú železnicu významným prostriedkom
na dosiahnutie rentability. Napr. počas
sezóny v roku 1899 odviezla zubačka
počas jednej noci až 25 vagónov ľadu
a za celú zimu tak Košicko – bohumínska železnica prepravila zhruba 2 000
vagónov tatranského ľadu. Odberatelia
ho hodnotili ako mimoriadne kvalitný, bezmikróbový a čistý. Tatranský
ľad zo Štrbského plesa tak vážne na
európskom trhu konkuroval aj vtedajRok výstavby 1896 na trati parnej zubačky vytesaný do
ším nórskym producentom.
Samotný cestovný čas zubačky tr- kameňa v blízkosti hotela Panoráma.
val v každom smere 37 minút, na trati
bola od roku 1906 zastávka Móryho
osada, kde súprava zastavovala podľa
potreby. Tak ako je uvedené v úvode,
„súmrak“ nad prevádzkou zubačky
začal v roku 1926 zavedením autobusovej prepravy zo Štrby na Štrbské
Pleso a definitívne jej „zazvonil umieráčik“ vypuknutím celosvetovej hospodárskej krízy v roku 1929. Rok 1935
však ukázal, že ani nová autobusová
doprava nie je celkom spoľahlivá. Počas konania lyžiarskych pretekov FIS
na Štrbskom Plese napadlo totiž toľko
Kamenný podjazd s vročením 1896 je poslednou sposnehu, že aj táto autobusová doprava mienkou na prvú parnú zubačku na Štrbskom Plese.
bola úplne vyradená.
Až nová kandidatúra na usporiadanie viedla k úvahám o obnovení ozubnicovej
Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 1970 železnice zo Štrby na Štrbské Pleso, v

roku 1966 bola spracovaná investičná
štúdia, a podľa tejto sa v roku 1968
začala výstavba v poradí druhej elektrickej ozubnicovej železnice, ktorá bola
daná do prevádzky 20. februára 1970.
Táto zubačka bola v prevádzke neuveriteľných viac ako 50 rokov a skončila
5. júla 2020. Po nej, ako už tretia generácia ozubnicovej železnice bola
16. februára 2022 spustená do prevádzky nová hybridná generácia zubačiek.
Parná ozubnicová železnica, ktorej
deväťdesiate výročie ukončenia prevádzky si tohto roku pripomíname,
však navždy zostane tou prvou zubačkou, ktorá sa neskôr s populárnou
Tatranskou elektrickou železnicou, pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na Hrebienok a kabínkovou lanovkou z Tatranskej Lomnice na Lomnický
štít, stali dopravnými ikonami Vysokých Tatier. Dnes sa už iba pousmejeme nad tým, že krátko po dostavbe
prvej parnej zubačky na Štrbské Pleso
vypracoval Jozef Pfinn projekt nadväznej zubačky až na Popradské pleso,
odkiaľ mala viesť dokonca lanovka na
Rysy. Jeho veľkolepý nápad však ostal
iba na papieri!
Podľa knihy L. Olexu „Koľajová
doprava vo Vysokých Tatrách“ voľne
spracoval Ing. Peter Chudý

44. ročník malého štrbského maratónu
Na Malý štrbský maratón sa opäť vrátilo viac ako 560 športovcov. Zvíťazil Keňan Geoffrey Chege.
Vietor, slnko aj dážď si v nedeľu 10. júla
2022 do podtatranskej obce Štrba prišlo
užiť 567 bežcov zo siedmich krajín. Na

štart 44. ročníka Malého štrbského maratónu sa opäť postavili kvalitní keňskí
bežci aj množstvo detí. Naposledy sa

Maratón v hlavnej kategórii odštartoval starosta obce Michal Sýkora.

podujatie v celom programe uskutočnilo
pred pandémiou v roku 2019, kedy okrem
účastníckeho rekordu 821 bežcov preko-
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nal Keňan Simon Kamau Njeri s časom
1:39:33 hod. 20 rokov starý rekord Ukrajinca Oresta Babyaka. Členovia rakúskeho
klubu Run2Gether, ktorý reprezentuje aj
Njeri, sa vrátili pod Tatry, aby sa opäť pokúsili prepísať historické tabuľky. Geoffrey
Githuku Chege, víťaz z rokov 2016 a 2018
a jeho krajan Gilbert Kiprotich Kemoi, ktorý v roku 2017 ovládol stupeň víťazov na
jubilejnom 40. ročníku, ukázali svoje kvality hneď po štarte a od začiatku si vytvárali náskok. Po prebehnutí obcou Šuňava sa
Chege začal svojmu krajanovi vzdiaľovať
a na obrátke v Liptovskej Tepličke v čase
0:51:41 hod. mal už od Kemoi-a náskok
viac ako dve minúty. S časom 1:01:05
na obrátku dobehli spoločne traja Slováci
Erik Repák, Jozef Urban a Tomáš Kopčík
a takmer 4 minúty po nich obrátkou prebehla aj najrýchlejšia žena Iveta Furáková.
Cestou späť do Štrby sa už bežci museli
vysporiadať aj so silným dažďom. Geoffrey Githuku Chege svoj náskok zvýšil
o ďalšie tri minúty, no na traťový rekord a
ani svoj osobný rekord z roku 2016 mu to
nestačilo. Cieľom prebehol v čase 1:41:44
hod. Gilbert Kiprotich Kemoi z rovnakého
klubu Run2gether sa umiestnil na druhom
mieste s časom 1:47:54 hod. Svoj osobný
rekord si vylepšil Erik Repák z BKO Vyšná Myšľa, ktorý s časom 1:54:13 hod.
obsadil tretie miesto. Pod dve hodiny sa
dostalo 8 bežcov, medzi nimi aj rodák zo
Štrby Tomáš Gemza s časom 1:59:23
hod. Medzi ženami bola najrýchlejšia Iveta Furáková z klubu ŠK Detva v pohybe,
ktorá zvíťazila s časom 2:07:18 hod. Minuloročná víťazka Hana Vičarová (ČR,Fénix

Preteky Nordic Walking sa stávajú súčasťou tohto podujatia.

Víťaz MŠM Keňan Chege.

Úspešní štrbskí pretekári Pavol Garaj a
Tomáš Gemza, ktorý skončil v prvej desiatke.

Sport Blansko) obsadila s časom 2:10:25
hod. druhé miesto a v čase 2:14:23 hod.
dobehla tretia Monika Kubáková (TJ Obal
Servis Košice). Ženský rekord 01:54:21
z roku 2000 drží aj naďalej česká atlétka Alena Peterková. 31 kilometrovú trať
tento rok odbehlo 114 bežcov a v aktualizovaných historických tabuľkách sa od
prvého ročníka nachádza spolu už 2290
maratóncov.
Organizátori opäť pripravili aj 10 kilometrovú trať okolo zaniknutej stredovekej
osady Šoldov. Tú tentokrát absolvovalo
176 bežcov a 54 Nordic Walkerov. Medzi
bežcami boli najrýchlejší Henrich Hasch
(35:13 min., Run For Fun), Pavol Orolín
(35:36 min., Tatragoat SLOVAKIA) a Lukáš Kubička (36:07 min., AK ZŤS Martin).
Najrýchlejšie ženy boli Paulína Bednárová

(43:18 min., Bratislava), Veronika Hnátová (44:27 min., Active life team) a Natália
Belovičová (44:34 min., Kovalchuk team).
Preteky v severskej chôdzi sú zaradené
aj do nového Slovenského pohára Nordic
Walking a desiatku najrýchlejšie absolvovali Viktor Lapšanský (1:09:25 hod. NW
Stará Ľubovňa) a Jana Kovárová (1:12:53,
ŠK Štrba). Čas medzi štartom a dobehom
prvých pretekárov na 10 a 31 km tratiach
vyplnili preteky mládeže. Na tratiach od
150 metrov po 2,5 kilometra spolu súťažilo 223 detí a každý si z cieľa odniesol
detskú účastnícku medailu a malý balík
sladkých odmien. Aj starší bežci si domov
okrem nových zážitkov odniesli niekoľko
suvenírov. V štartovom balíku si našli jedinečné účastnícke tričko, v cieli získali
účastnícku medailu, bohaté občerstvenie
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a spoločne mohli diskutovať pri obede
alebo vo fanzóne a po spracovaní všetkých médií si budú na webe môcť pozrieť
výsledky s cieľovým videom a stiahnuť
účastnícky diplom. Divákom spestrovala
program ľudová hudba, moderátor a prvýkrát mohli sledovať výsledky z medzičasu
a cieľa aj na veľkoplošnej obrazovke. Po
vyhlásení výsledkov bola vyžrebovaná aj

divácka tombola.
Organizátorom MŠM je Obec Štrba,
Obec Liptovská Teplička, Športový klub
Štrba, Oblastná organizácia cestovného
ruchu Vysoké Tatry a viac ako stovka
dobrovoľníkov prevažne z obce Štrba, ktorá sa pod vedením organizačného výboru
MŠM na tieto preteky pripravujú niekoľko
mesiacov. Podujatie je realizované s fi-

nančnou podporou Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky a s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja. Vysokú úroveň pretekov sa darí
udržať aj vďaka výraznej podpore množstva partnerov zo súkromného sektora.
Organizačný výbor MŠM
info@skstrba.sk
www.maraton.skstrba.sk

Informácie z futbalového diania
Žiacky futbal
Jarná časť sezóny 2021/2022
bola radostnejšia, ako tá minuloročná, keďže   nám bolo umožnené skôr trénovať /súvislosť s
pandémiou/. Od marca do júna
prebiehal tréningový proces
výhradne na ihrisku v Štrbe.
Mladé nádeje trénovali dvakrát
v týždni. Teší ma, že tréningový proces prebiehal za vysokej
účasti detí (viac ako 30). Ako
je známe, v súčasnosti má mládežnícky úsek 3 tímy. Najstaršia kategória
žiakov skončila na 8. mieste. Čo sa týka
dvoch kategórií prípraviek, chlapci a dievčatá dôstojne reprezentovali obec a oproti
minulej sezóne sme zaznamenali výrazné
zlepšenie. V marci sme na domácej pôde
zorganizovali 2 turnaje. V júni sme sa zú-

li poďakovať za jeho odvedenú prácu a
popriať mu všetko dobré v ďalšom futbalovom pôsobení. Na jeho miesto nastúpil
bývalý hráč „A“ mužstva Martin Jackovič.
Aj napriek enormnej snahe zabrániť zlému
umiestneniu v súťaži sa nám to nepodarilo a skončili sme na poslednom mieste.  
Zlým prístupom hráčov a nízkou účasťou
chlapcov na tréningu sme nakoniec vypadli do nižšej súťaže. Kvôli reorganizácii
súťaží sme spadli do 7. ligy Podtatranského futbalového zväzu, čo je bývala 1. trieda v okrese. V novom súťažnom ročníku
2022/2023  sme vymenili káder a začali
s prípravou už skôr. Veríme, že sa nám
„A“ mužstvo
Hneď na začiatku jarnej časti súťaže   podarí uhrať dobrý výsledok. Pozývame
2021/2022 sme mali v mužstve nečaka- všetkých priaznivcov futbalu na  atraktívne
né zmeny. Pre svoje pracovné povinnosti zápasy v tejto lige.
Ing. Miroslav Macko
od nás odišiel tréner „A“ mužstva Tomáš
FO ŠK Štrba
Sabo. Aj touto cestou by  sme sa mu chcečastnili na turnaji v Poprade a vo
Východnej. Výsledkom práce je
aj pozvanie našich dievčat /Adela Balážová a Karolína Blahová/
na augustový kontrolný zraz výberu Východoslovenského futbalového zväzu v kategórii dievčat
do 14 rokov.
V novej sezóne je cieľ nezmenený - pracovať s chuťou a snažiť
sa byť radostným športovcom.
Mgr. Martin Pohlod
FO ŠK Štrba

Tréningy žiakov na futbalovom ihrisku. Najmladšie deti sa ich zúčastňujú veľmi radi.
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Rozpis Zápasov
7.LIGA DOSPELÍ PFZ (2022/2023) – JESENNÁ ČASŤ
Dátum		
07.08.		
14.08.		
21.08.		
28.08. 		
04.09. 		
11.09. 		
17.09. 		
25.09. 		
02.10. 		
09.10. 		
16.10. 		
23.10. 		
30.10. 		
06.11. 		

Hodina		
17:00			
17:00			
16:30 		
16:30			
16:00 		
16:00 		
15:30 		
15:30			
15:00 		
15:00 		
14:30 		
14:30 		
14:30 		
14:00       		

Zápas
ŠK Zemedar Poprad- Stráže – ŠK Štrba
ŠK Štrba – TJ Tatran Huncovce
TJ Baník Hôrka – ŠK Štrba
ŠK Štrba – TJ Tatran Liptovská Teplička
TJ Dunajec Spišská Stará Ves – ŠK Štrba
ŠK Štrba – OFK Batizovce
TJ Spišský Štiavnik – ŠK Štrba
ŠK Štrba – FO Vlková
OFK Veľký Slavkov – ŠK Štrba
ŠK Štrba – MŠK Slavoj Spišská Belá B
OFK Toporec – ŠK Strba
ŠK 06 Slovenská Ves – ŠK Štrba
ŠK Štrba – TJ Partizán Vernár
ŠK Štrba – Zemedar  Poprad - Stráže

PRVÝ DOBYVATEĽ ŠTRBSKÉHO ŠTÍTU MÁ V ROKU 2022 AŽ DVE VÝROČIA
Ľudovít /Lajos/ Petrik, maďarský turista, horolezec a propagátor amatérskej fotografie v Tatrách, spolu s horským vodcom Andrejom Rusnákom
zo Štôly, dosiahli 20. júla 1892, teda pred stotridsiatimi rokmi ako prví vrchol Štrbského štítu v nadmorskej výške 2 381 metrov. Prvý zimný
výstup na tento štít sa uskutočnil až o štrnásť rokov neskôr, v roku 1906. Zároveň si v tomto roku pripomíname aj deväťdesiate výročie úmrtia
Ľudovíta Petrika, ktorý zomrel 7. júna 1932 v Budapešti.
Kto bol teda muž, ktorý ako prvý dosiahol najvyšší bod štrbského chotára? Narodil sa 5. decembra 1851 v Šoproni, strednú školu navštevoval v rodnom meste a v
Bratislave. Neskôr študoval na Technickej
univerzite v Grazi a slúžil aj ako vojak v
rakúsko-uhorskej armáde. V roku 1880
ho vymenovali za profesora chemickej
technológie na Štátnej vysokej priemyselnej škole v Budapešti a od roku 1907 sa
stal aj riaditeľom tejto školy. Počas svojej
pedagogickej kariéry aktívne publikoval
o výsledkoch keramického priemyslu. Za
svoju dlhoročnú prácu v tomto odbore bol
v roku 1910 vymenovaný aj za kráľovského radcu a pri odchode do dôchodku mu
bol udelený zlatý Záslužný kríž.
Bol osobne prítomný aj na pamätnom
valnom zhromaždení Budapeštianskej

Členovia turistického oddielu na vrchole Štrbského štítu v roku 2020.
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Pekný ihlanovitý vrchol Štrbského štítu.

sekcie Uhorského karpatského spolku
/UKS/ v roku 1891, na ktorom jeho členovia rozhodli o založení Maďarského turistického spolku /MTE/. V rokoch 1893
až 1905 pôsobil v spolku vo viacerých
funkciách a v roku 1913 bol zvolený za
čestného člena spolku. Už od roku 1892
začal Petrik uverejňovať články zo svojich
tatranských ciest v časopise „Turisták
Lapja“. Svoju prospešnú činnosť pre spolok vykonával v troch oblastiach: ako ho-

rolezec, objaviteľ a fotograf.
Jeho najvýznamnejším horolezeckým a
zároveň objaviteľským výkonom bol jeho
prvovýstup na Jastrabiu vežu 28. júla
1891. Niekoľko hodnotných prvovýstupov
vykonal tiež v kotline piatich spišských
plies. Jeho prvou aktivitou v liptovskej
časti Vysokých Tatier bol práve výstup na
Štrbský štít od Hlinskej veže spomínaného
20. júla 1892. Nasledovalo tiež niekoľko
výstupov v doline Nefcerky, kde na zák-

Účastnící jubilejného 40. ročníka výstupu na Štrbský štít z 13. 9. 2020.

lade svojich vlastných skúseností objavil
niekoľko dovtedy neznámych priechodov
medzi dolinami.
Svoje články ilustroval skvelými fotografiami, z ktorých niektoré boli uverejnené aj
v špeciálnych výtlačkoch a publikované v
známych celoštátnych uhorských aj zahraničných periodikách. Tieto fotografie
prezentoval aj formou prednášok na zimných stretnutiach členov spolku, kde bol
najobľúbenejším prednášateľom, vždy s
jemným zmyslom pre humor. Svoju prvú
prednášku o Liptovských Tatrách mal v
januári 1893 a po nej nasledovala celá séria. Bolo ich spolu sedemnásť a predstavil
v nich celé Tatry od západu na východ.
Petrik bol blízkym a aktívnym spolupracovníkom Edmunda Téryho a Gyulu
Doriho pri výstavbe Téryho chaty. Bol aj
členom komisie, ktorá so zástupcami urbariátu obce Stará Lesná v roku 1898 vytýčila miesto pre výstavbu Téryho chaty.
Zaujímal sa tiež o prácu tatranských horských vodcov. Zo strany spolku za svoju
dlhoročnú prácu dostal len jedno ocenenie, ale bolo to najkrajším a najcennejším,
aké môže horolezec dostať. Bol po ňom
pomenovaný jeden z tatranských vrcholov
na Petrikov štít, ktorý však už dnes nesie
názov Sokolia veža.
Štrbský štít sa nachádza v hrebeni krivánskej rázsochy. Má pekný ihlanovitý
vrchol, ktorý uzatvára Mlynickú dolinu,
kedysi nazývanou aj Štrbskou dolinou.
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Petrik Lajos, prvý dosiahol vrchol Štrbského štítu (1892).

Vrchol Štrbského štitu aj s pamätnou tabuľou.

Vrchol štítu nie je prístupný pre turistickú
verejnosť po značkovanom chodníku. Na
vrchol sa dá dostať dvoma cestami, buď
popri Capom plese, alebo popri Vyšnom
plese. V rámci Telovýchovnej jednoty Štrba pôsobil aj turistický oddiel, ktorý si v
roku 1978 zvolil svoj prvý samostatný
výbor oddielu, na čele ktorého bol Pavol
Baláž ml. Práve tento výbor prišiel s myšlienkou založenia tradície každoročného
výstupu na tento najvyšší končiar štrbského chotára,  a tak sa prvý ročník tohto
výstupu uskutočnil na jeseň v roku 1980.
Samozrejme už dovtedy sa členovia turistického oddielu zúčastňovali tradičných
tatranských turistických podujatí, ako boli
Medzinárodný výstup mládeže na Rysy, či
Národné výstupy na Kriváň.
Nezabudnuteľným zážitkom pre skupinu vybraných žiakov športových tried v
Štrbe bol v roku 1993 aj výstupu na najvyšší slovenský štít Gerlach pod vedením

horského vodcu Ladislava Gardošíka. Pod
vedením tohto horského vodcu zorganizovali členovia ŠK Štrba aj prvú štrbskú
horolezeckú expedíciu, keď 21. septembra
1994 vystúpili aj na najvyššiu horu Európy – Mont Blanc. O dva roky neskôr, 22.
júla až 6. augusta 1996, nasledoval ďalší úspešný alpský výstup v rámci druhej
štrbskej horolezeckej expedície na najkrajší švajčiarsky štít Matterhorn.
Na podnet PhDr. Petra Švorca bola vyhotovená aj mosadzná tabuľa, ktorú Pavol
a Ján Erdziakovci spolu s Jánom Tomkom
a Jánom Chalupkom spoločne vyniesli
v roku 1999 na vrchol Štrbského štítu.
Tohto výstupu sa za krásneho počasia zúčastnilo až 45 členov turistického oddielu
a hostí, z ktorých až 35 aj dosiahlo vytúžený vrchol. Pamätná tabuľa zo svojho
miesta neskôr odpadla, a tak ju účastníci  
výstupu v roku 2007 osadili naspäť.
Pamätným sa stal jubilejný 40. ročník

výstupu na Štrbský štít, ktorý sa uskutočnil 13. septembra 2020, za účasti takmer
štyridsiatky turistických nadšencov, o ktorom Pavol Šerfel v Štrbských novinách  č.
9/2020 napísal: „Počasie ako z turistického sna. Slnečno a teplo. Na vrchole účastníci výstupu obdržali na pamiatku tohto jubilejného ročníka od Klubu turistov tričko
a magnetku. Tieto predmety, pripomínajúce u mnohých účastníkov prekonanie ich
seba samého boli vyrobené za podpory
obce Štrba, Pozemkového spoločenstva
Urbár Štrba a Poľnohospodárskeho družstva Štrba, za čo im patrí veľká vďaka.“
Výstup na Štrbský štít organizuje iba
Klub turistov Športového klubu Štrba
jedenkrát v roku. Tento rok si členovia
klubu tradičný výstup naplánovali na
11. septembra 2022.
Podľa článku O. Jalčovíka „V Tatrách
mal svoj vlastný štít“ voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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Tajničky z krížoviek ŠN č. 7-8/2022 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu: strba@strba.sk
do 10. 9. 2022. V mailovej korešpondencii uveďte aj svoju poštovú adresu. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Správne znenie tajničky zo Štrbských novín č. 6/2022: ...otec pre svoje dieťa je ľúbiť jeho matku. Knižnú publikáciu vyhrávajú: 1. Ondrej Soják, Hlavná 210/89,
059 38 Štrba, 2. Peter Krivoš, Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe alebo v Tatranskej Štrbe.
Mimoštrbským výhercom bude knižná publikácia zaslaná poštou.
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