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Každé odpálenie svetielka je tichým prianím, aby sa pokoj a mier šírili v ľud-
ských srdciach presne tak, ako sa naprieč svetom šíri plameň betlehemského 
svetla. Svetlo pochádza z betlehemskej jaskyne, kde sa narodil Ježiš Kristus. 
Tento symbolický plameň chodia každoročne, v predvianočnom období, 
odpáliť skauti, ktorí ho z tohto posvätného miesta roznášajú do sveta – ako 
symbol viery a nádeje. Na Slovensko prišla táto tradícia, siahajúca do roku 1 
090, pred viac ako 30 rokmi. Plamienok po dlhej ceste zvykol počas Vianoc 
horieť aj na Lomnickom štíte, v nadmorskej výške 2 634 metrov.  
Na najvyššie položenom pracovisku na Slovensku horela sviečka, ako symbol Vianoc, vďaka 
iniciatíve Ladislava Olexu, ktorý sa narodil pred 100 rokmi (21. 9. 1922, Košice – 5. 6. 1999, 
Poprad). Prvý raz priniesol vtedy 71-ročný pán Olexa svetlo na Lomnický štít v roku 1993. Do 
roku 1999 bol na Lomnickom štíte celkovo šesťkrát, až do nedožitých 77 rokov. Z nenápadnej 
myšlienky sa stala tradícia, v ktorej jeho rodina a skauti z Podtatranskej oblasti plánujú 
pokračovať aj tento rok.  
Ladislav Olexa sa stal skautom v roku 1932, ako 10-ročný. V rokoch 1952 až 1983 pracoval 
pod Tatrami, v popradskej Tatravagónke. Ako okresný vodca v Poprade sa v roku 1968 zapájal 
do oživenia skautského hnutia na Slovensku. Za jeho aktívnu prácu mu bolo udelených nie-
koľko ocenení, ako napr. Rád junáckej hviezdy I. stupňa. V klube Old skautov v Poprade sa 
stal aktívnym členom pri zabezpečovaní putovania betlehemského svetla po Slovensku (od 
roku 1990), 8 rokov bol poslancom a členom mestskej rady mesta Poprad, predseda závodnej 



organizácie Červeného kríža, aktívne sa zapájal do značkovania turistických chodníkov a 
zakladal výstup na Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách pri príležitosti výročia SNP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betlehemské svetlo na Lomnickom štíte, 1997. Uprostred otec myšlienky Ladislav Olexa. 
(Foto: archív L. Olexa ml.) 

 
Jeho pokračovateľmi boli skauti z popradskej a kežmarskej oblasti: Anton Felber, Július 
Maličký, Anna Uhrová a Martin Galík spolu s ich nasledovníkmi, od roku 1999 pomáhal s 
organizáciou aj Ladislav Olexa ml., ktorý nadviazal na tradíciu svojho otca: „Keď sa v roku 
1990 začal robiť rozvoz betlehemského svetla po slovenských mestách a obciach, kostolíkoch, 
nemocniciach, môj otecko bol pri tom. O 3 roky neskôr prišiel s myšlienkou symbolicky zapáliť 
svetlo na najvyššom obývanom bode Slovenska, ktorý je ľahko dostupný turistom a potešili by sa 
aj zamestnanci výskumných pracovísk, ktorým by sme s týmto svetlom priniesli pocit Vianoc a 
domova. Oslovil som vedenie železníc a lanoviek – nápad uvítali a vyšli nám v ústrety. Od 
začiatku nám pomáhal Dušan Slavkovský, ktorý stál pri zrode tejto myšlienky, za čo mu veľmi 
ďakujem. Mladí skauti a skautky z podtatranskej oblasti (Popradu, Kežmarku…) chodia na 
Lomnický štít za odmenu – celý rok vo svojich oddieloch súťažia, aby mohli práve oni vyniesť 
svetielko na najvyšší bod Slovenska,“ zaspomínal Olexa, ktorý bol na Lomnickom štíte 17-krát. 
Tento rok vynesie svetlo na počesť 100. výročia narodenia svojho otca.  
Svetielko príde rýchlikom do Popradu. Tam si ho skautské družiny odpália a roznesú po 
okolitých obciach, neobídu ani tatranské kostolíky a následne ho prvou lanovkou dopravia na 
Lomnický štít a na Hrebienok – do ľadovej Baziliky Božieho hrobu. Ak by ste si chceli odpáliť 
svoj plamienok, do Tatier príde 18. decembra.   


