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„Kto nepozná minulosť, 
nepochopí budúcnosť!“
Keď	zastanete	uprostred	obce	Štrby,	„dýchne“	na	vás	blízkosť	našich	veľhôr	a	pocit	čistoty	dodá	
aj	príjemné	prostredie	obce,	upravené	chodníky,	verejná	architektúra,	často	nápadito	vyzdobené	
domy,	upravené	záhradky	aj	trávniky	a	ich	okolie...	Náš	rozhovor	so	starostom	obce	sme	priam	
zákonite	začali	práve	týmto.

Text: Igor Válek | Foto: autor a Michal Tomko

n	Pán starosta, ako sa darí Štrba-
nom udržiavať tento štandard, kto-
rý si sami nastavili?

Ako	 ste	 správne	 charakterizova-
li,	scenériu	obce	tvoria	hory.	Od	nás	
sa	každému	naskytne	jedinečný	po-
hľad	na	panorámu	Vysokých	Tatier	
na	 severe	 i	 hrebene	 a	 hlboké	 lesy	
Nízkych	Tatier	na	južnom	horizon-
te.	 Horskému	 prostrediu	 sa	 snaží-
me	 prispôsobovať	 aj	 architektúru	
verejných	 budov	 a	 vybavenia	 obce.	
Tak	 to	 chápu	 aj	 občania.	 Na	 star-
ších	domoch,	hlavne	v	centre,	maji-
telia	zachovávajú	architektúru	s	pô-
vodnými	prvkami.	Pri	novej	výstav-
be	 zas	dotvárajú	 	 okolie	 rodinných	
domov	záhradnými	prvkami	hlavne	
z	prírodných	materiálov.	Svoju	úlo-

(So starostom Ing. Michalom Sýkorom o prítomnosti aj histórii)

hu	tu	zohráva	aj	obecná	samosprá-
va,	ktorá	sa	snaží	udržiavať	chodní-
ky,	 verejné	 priestranstvá	 a	 objekty	
v	upravenom	stave.	Obec	Štrba	vždy	
bola	kultúrnou,	a	to	nie	len	z	pohľa-
du	folklóru	a	tradičnej	kultúry,	ale	aj	
z	pohľadu	nazerania	na	prostredie,	
v	ktorom	žijeme.

 
n	Štrbu – „obec pod Tatrami“, ako 
máte uvedené na privítacom slo-
gane – neodmysliteľne do jedné-
ho samosprávneho celku dotvára 
Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Sú 
nejaké špecifiká v spravovaní také-
hoto „konglomerátu“?

Obec	 má	 tri	 časti	 –	 obec	 Štr-
ba	 (1280),	 Tatranská	 Štrba	 (1880)	
a	Štrbské	Pleso	 (1872)	 s	 takmer	 tri	

a	 pol	 tisíc	 obyvateľmi.	 Jedným	 zo	
špecifík	v	spravovaní	 je	vzdialenosť	
medzi	jednotlivými	časťami.	Tatran-
ská	Štrba	je	3	km	a	Štrbské	Pleso	12	
km	 od	 materskej	 obce.	 Pre	 priblí-
ženie	samosprávy	k	občanovi	v	Tat-
ranskej	 Štrbe	 a	 na	 Štrbskom	 Plese	
máme	vysunuté	pracoviská	obecné-
ho	úradu,	čo	sa	v	praxi	veľmi	osved-
čilo.	Úlohou,	ktorá	zostáva	pre	nás	
do	 budúcna,	 je	 doriešiť	 dopravné	
prepojenie	medzi	 jednotlivými	čas-
ťami.	Ďalšou	 osobitosťou	 je	 predo-
všetkým	charakter	územia.	Štrba	 je	
typická	moderná	dedina,	Tatranská	
Štrba	je	sídliskové	osídlenie	s	chato-
vými	 oblasťami	 a	 autokempingom.	
Štrbské	 Pleso	 je	 známe	 stredisko	
cestovného	 ruchu	 so	 svojimi	 špeci-
fikami,	odlišnými	od	ostatných	čas-
tí	obce.	Občanov	s	trvalým	pobytom	
je	 tu	 80,	 ale	denných	návštevníkov	
v	 top	 sezóne	 sú	 tisícky,	na	 čo	musí	
samospráva	operatívne	reagovať.	Aj	
zima	na		Štrbskom	Plese	má	nielen	
svoje	čaro,	ale	prináša	aj	oveľa	viac	
starostí	a	zodpovednosti,	pokiaľ	ide	
o	pluhovanie	a	údržbu	ciest	či	spra-
vovanie	 bežeckého	 a	 skokanského	
športového	Areálu	snov.

Našou	 stratégiou	 je	 podporo-
vať	rozvoj	cestovného	ruchu.		Obec	
je	 typickým	 príkladom,	 ako	 môže	
fungovať	 systém	prepojenia	hory	 –	
podhorie.

 
n	Rozvoj cestovného ruchu ne-
môže žiť bez marketingu. V štádiu 
príprav je spustenie plnej verzie 
portálu www.strbskepleso.sk, ak-
tívne pracuje Oz za krajšie Štrb-
ské Pleso. Predstavte oba projekty 

Obec pod Tatrami. Pri tomto pohľade niet pochybností
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a v krátkosti priblížte cieľ ich zria-
denia a činnosť, resp. prezraďte, 
čím môže verejnosť pomôcť plesu, 
ktoré je jedným zo symbolov Vyso-
kých Tatier?

Štrbské	 Pleso	 je	 považované	 za	
„perlu	Tatier“,	preto	mu	venujeme	
náležitú	pozornosť.	Výraznejšia	mar-
ketingová	 kampaň	 Štrbského	 Ple-
sa	sa	rozbieha	práve		v	tomto	obdo-
bí,	a	to	spustením	uvedeného	webu.	
Sme	presvedčení	o	tom,	že	tak,	ako	
tvrdia	jej	tvorcovia,	bude	nástrojom	
poskytujúcim	informácie,	inšpirácie	
i	marketingový	priestor	na	budova-
nie	 lojálnosti	 návštevníkov	 a	 pove-
domia	 o	 Štrbskom	 Plese.	 Pri	 tvor-
be	stránky	sme	stavili	na	tri	základ-
né	 zásady:	 efektívna	 komunikácia,	
dôvera	 a	 osobný	 kontakt	 na	profe-
sionálnej	 úrovni.	 Dôležitým	 fakto-
rom	je	budovanie	obsahovej	a	vizu-
álnej	 identity,	ktorá	by	mala	vytvo-
riť	marketingovú	značku.	Vytvorenie	
OZ	Za	krajšie	Štrbské	Pleso	 v	 roku	
2010	malo	 za	 cieľ	 podporiť	 aktivi-
ty	súvisiace	s	modernizáciou,	rozvo-
jom	a	propagáciou	Štrbského	Plesa,	
organizovaním	športových	a	kultúr-
no-spoločenských	podujatí	a	vyvíja-
ním	aktivít	súvisiacich	so	zveľaďova-
ním	životného	prostredia.	Tieto	zá-
mery	sa	darí	aj	napĺňať.	Za	podpo-
ry	 združenia	 sa	 stále	 modernizuje	
športový	 areál	 FIS,	 upravujú	 verej-
né	priestranstvá	a	chodníky,	trhovis-
ko	so	štýlovými	stánkami.		Počas	ce-
lého	roka	organizujeme		rôzne	kul-
túrne	 a	 športové	 podujatia.	 Verej-
nosť	môže	dobrovoľne	finančne	pri-
spieť	 do	 združenia,	 ale	 ako	pomoc	
uvítame	aj	každý	konštruktívny	ná-
vrh	 občana	 –	 návštevníka...	 Napo-
kon	 aj	webstránka	 bude	 interaktív-
na	a	otvorená	všetkým.

 
n	Obec žije bohatým kultúrno-spo-
ločenským životom. Napríklad v sú- 
vislosti s ukončením archeologic- 
kého výskumu, v rámci ktorého bol  
zrealizovaný pôdorys základov kos- 
tola, sa nedávno uskutočnilo ich 
požehnanie v zaniknutej osade Šol- 
dov. Ako hodnotíte podujatie a čo  
Šoldov znamená pre dnešných oby- 
vateľov obce, veď o historické po-
vedomie sa staráte príkladne...
Viem,	že	viac	o	lokalite	budete	písať	
na	inom	mieste,	tak	zatiaľ	len	upo-
zorním,	že	Šoldov	je	sprístupnený	aj	
turistom	a	tí	si	môžu	pozrieť	zrekon-
štruované	 základy	 kostola	 aj	 s	 kó-

piou	 kríža.	 Nechýbajú	 informačné	
tabule	o	lokalite	aj	o	zrealizovaných	
archeologických	výskumoch.	V	máji	
sme	 požehnali	 pôdorys	 základov	
kostola,	kde	 sme	odkryli	kus	histo-
rickej	pravdy	o	 tejto	 lokalite.	Záro-
veň	 sme	 odovzdali	 čestné	 občian-
stva		a	ceny	obce	Štrba	osobnostiam,	
ktoré	prispeli	k	rozvoju	a	zviditeľne-
niu	našej	obce,	okrem	iných	aj		prof.	
Dr.	Alfrédovi	Pifflovi,	in	memoriam,	
ktorý	realizoval	v	roku	1951	archeo- 
logický	 výskum	 lokality.	 Každý	 ná-
rod	 má	 svoju	 históriu,	 hodnoty,	
mentalitu	a	predstavu	o	budúcnos-
ti.	Pre	nás	Štrbanov	je	Šoldov	kusom	
našej	histórie,	o	ktorú	sa	musíme	za-
ujímať.	Ako	sa	hovorí	–	Kto	nepozná	
minulosť,	nepochopí	budúcnosť.

n	Podtatranský svet a na jeho plát-
ne „namaľované“ obce odjakživa 
vnímali ľudia z iných častí Sloven-
ska s akousi úctou a tamojšiemu 
svetu a jeho obyvateľom pripisova-
li často čosi zvláštne. Ste už dlho 
prvým mužom obce, cítite aj vy ne-
jakú výnimočnosť a ako sa prejavu-
je? 
Život	 pod	 Tatrami	 bol	 vždy	 ťažký,	
ale	krásny.	Nepochybne	mal	a	stále	
má	svoje	čaro.	Radím	sa	medzi	Tat-
rancov	a	 som	hrdý	Štrban.	Tu	som	
sa	narodil,	tu	žijem	aj	pracujem.	Na	
čele	obce	 som	od	 roku	1981.	Vždy	
som	sa	zaujímal	o	históriu	obce	a	re-
giónu,	vydali	sme	aj	niekoľko	kniž-
ných	publikácií	o	Štrbe	a	Štrbskom	
Plese,	 na	 ktorých	 zostavení	 som	 sa	
podieľal.	 Mozaiku	 histórie	 tatran-
sko-podtatranského	územia	 si	 skla-
dám	 aj	 ja	 osobne.	 Som	 vášnivým	
zberateľom	 historických	 pohľadníc	
a	fotografií	obce	a	Štrbského	Plesa,	
zbierka	 je	už	niekoľkotisícová.	Zau-
jímam	sa	aj	o	historické	obrazy	tej-
to	 lokality.	 Všetky	 tieto	 zdroje	 vyu-
žívame	v	našich	Štrbských	novinách	
a	pripravujeme	vydanie	ďalších	zau-
jímavých	publikácií.

n	Máte skúsenosti aj s nadregio-
nálneho riadenia, veď okrem dlho-
ročného úspešného starostovania 
podobne pôsobíte na mieste pred-
sedu zMOS. Ako sa vám darí skĺbiť 
to aj ono?  

Keďže	som	stál	pri	zrode	ZMOS-u,	 
je	prirodzené,	že	som	pomáhal	bu-
dovať	túto	organizáciu	miest	a	obcí,	
aby	 obhajovala	 záujmy	 miestnej	
územnej	 samosprávy.	 Pôsobil	 som	

viac	 volebných	 období	 vo	 funkcii	
predsedu	(zhruba	20	rokov)	aj	pod-
predsedu	 združenia.	 Život	 ma	 do-
nútil	 skĺbiť	 výkon	 funkcií,	 ktoré	 sa	
veľmi	dopĺňajú.	Ako	 starosta	 cítim,	
čo	potrebuje	samospráva,	a	zároveň	
tým,	že	žijem	každodenný	život	me-
dzi	obyvateľmi	a	v	regióne,	viem,	čo	
je	potrebné	riešiť	a	čo	nás	ťaží.	V	or-
gánoch	 ZMOS-u	 na	 rokovaní	 rady	
formulujeme	naše	postoje,	ktoré	sa	
potom	 snažíme	 presadiť.	 Snažím	
sa	 vykonávať	 obe	 funkcie	 tak,	 aby	
som	ich	zvládal	k	všeobecnej	aj	svo-
jej	 spokojnosti.	 Som	 rád,	 že	 sa	mi	
úspešne	darí	stále	prinášať	nové	for-
my	činnosti	do	našej	organizácie.	Za	
posledné	dva	roky	sme	urobili	výraz-
ný	posun	vpred	v	posilnení	odbor-
nosti	 kancelárie,	máme	24	 zamest-

nancov	pod	vedením	ústrednej	ria-
diteľky.	Zaviedli	sme	pravidelné	in-
formovanie	miest	a	obcí	o	aktuálnej	
legislatíve	formou	elektronickej	ko-
munikácie.	Široká	členská	základňa	
je	 pravidelne	 informovaná	 o	 všet-
kom,	čo	môže	primátorom	a	staros-
tom	pomôcť	v	práci	a	pri	rozhodo-
vaní.	Úspešnosť	organizácie	sa	hod-
notí	podľa	výsledkov,	čo	sme	presa-
dili,	zabezpečili.	Je	 to	veľmi	závislé	
od	 prístupu	 sociálnych	 partnerov.	
Vo	vláde	SR	a	u	jej	predsedu	nachá-
dzame	pochopenie	na	 riešenie	po-
trieb	miest	a	obcí.	Tohtoročný	májo-
vý	snem	bol	hodnotený	mojimi	ko-
legami	ako	najlepší	v	jeho	28-ročnej	
histórii.	 Pozitívne	 hodnotenie	 sne-
mu,	nielen	mne,	ale	aj	mojim	spolu-
pracovníkom	dáva	novú	energiu	do	
ďalšieho	obdobia.	n

Michal Sýkora. Starosta (prvý sprava) 
s ocenenými v Šoldove


