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Mestské zastupiteľstvo v roku 2014 zasadalo 8–krát, z toho 6-krát ešte

Zasadnutia

v starom zložení a 2-krát už novozvolené zastupiteľstvo, ktoré vzišlo

mestského

z volieb do orgánov samosprávy 15. novembra. Poslanci prijali celkovo

zastupiteľ-

67 uznesení, z ktorých prevažná väčšina mala schvaľovací charakter.

stva

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa konali:
20. februára

23. októbra

24. apríla

6. novembra

26. júna

8. decembra

31. júla

15. decembra

Programový rozpočet mesta na rok 2014 bol rozdelený, podobne ako

Programový

v minulých rokoch, do jedenástich programov. Po úprave bolo vyčle-

rozpočet

nených na jednotlivé položky celkovo 1 911 153 €, z ktorých bolo vyčerpaných 1 877 893,49 €.
Cieľom prvého programu Administratíva bolo zabezpečiť účinné riade-

I. Adminis-

nie Mestského úradu. Program bol rozdelený na správu obce

tratíva

a finančnú oblasť. Po úprave poslanci vyčlenili na túto kapitolu
413 737 €, z ktorých bolo vyčerpaných 394 251,29 €, teda 96%.
Do druhého programu Bezpečnosť spadalo verejné osvetlenie i požiar-

II. Bezpeč-

na a civilná ochrana, prostredníctvom podpory i rozvíjania činnosti

nosť

miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. Na túto kapitolu bolo vyčlenených 20 040 €, z ktorých bolo vyčerpaných takmer 100%, konkrétne 19 977,46 €.
V treťom programe Komunikácie a verejné priestranstvá bolo na za-

III. Komu-

bezpečenie bezpečných a pravidelne udržovaných miestnych komuni-

nikácie

kácií a verejných priestranstiev, teda na správu a údržbu miestnych

a verejné

komunikácií i správu, údržbu a zlepšenie technických a estetických

priestran-

vlastností verejných priestranstiev, vyčlenených

stvá

rých sa vyčerpalo 146 831,57 €.
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151 992 €, z kto-
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Štvrtý program Odpadové hospodárstvo bol zameraný na účinný zber

IV. Odpa-

a likvidáciu odpadu s dôrazom na separovanie s cieľom zabezpečenia

dové hos-

pravidelného zvozu a likvidácie odpadu na území mesta a taktiež na

podárstvo

zníženie náročnosti manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu.
Na túto kapitolu bolo vyčlenených 28 600 €, z ktorých bola vyčerpaná
takmer celá suma, a to 28 588,02 €.
Cieľom piateho programu Bývanie bola údržba bytového hospodárstva,

V. Bývanie

na čo bolo vyčlenených 14 721 €. Z nich bolo počas roku vyčerpaných
14 569,48 €.
V rámci šiesteho programu Zdravotníctvo sa mesto zameralo na udr-

VI. Zdra-

žanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta

votníctvo

i Zamaguria

prostredníctvom

udržania

existujúcich

ambulancií

v Zdravotnom stredisku. Na tento účel bolo vyčlenených 21 790 €,
z ktorých bolo vyčerpaných 21 759,41 €.
Siedmy program Šport mal slúžiť na zabezpečenie rozsiahlej ponuky

VII. Šport

športových aktivít s cieľom zvýšenia aktívneho záujmu obyvateľov
mesta o nich. Mesto na neho vyčlenilo 12 348 € a vyčerpalo

12

339,63 €.
Zámerom ôsmeho programu Kultúra bola snaha vytvoriť zo Spišskej

VIII. Kultú-

Starej Vsi kultúrne centrum Zamaguria s fungujúcimi kultúrnymi inšti-

ra

túciami. Výrazné navýšenie financií do tohto programu, a to na
226 377 €, súviselo s rekonštrukciou Kultúrneho domu v rámci projektu Spoločný turistický priestor Spiša. Počas roku bolo z programu vyčerpaných 218 779,75 €, teda 97%.
Deviaty

program

Vzdelávanie

mal

zámer

zabezpečiť

kvalitný

a efektívny školský systém, čo súviselo, okrem iného, so snahou
o udržanie možnosti stredoškolského vzdelávania v meste zvýšením
počtu žiakov gymnázia, či udržaním aktivít miestneho Centra voľného
času. Na túto kapitolu mesto vyčlenilo celkovo 988 987 €, z toho na
Materskú školu 131 331 €, na Základnú školu 640 152 €, na Gymnázium 195 810 € a na Centrum voľného času 21 694 €. Z vyčlenených
prostriedkov bolo vyčerpaných 988 444,13 €.
~3~
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Na desiaty program Služby občanom, ktorý slúžil na zabezpečenie sa-

X. Služby

mosprávy otvorenej občanom mesta a zabezpečenie vysielania prog-

občanom

ramov prostredníctvom televízneho káblového rozvodu bolo vyčlenených 8 426 € a vyčerpaných 8 401,14 €.
Zámerom jedenásteho programu Sociálne služby bola starostlivosť

XI. Sociálne

o sociálne znevýhodnené skupiny občanov. Na terénnu sociálnu prácu i

služby

opatrovateľskú službu a pomoc občanom bolo z rozpočtu vyčlenených
24 135 €, z ktorých sa vyčerpalo 23 951,61 €.
K zabezpečeniu nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov bol rozpo-

Záverečný

čet mesta v priebehu roka upravovaný celkovo siedmimi rozpočtovými

účet mesta

opatreniami. Údaje o plnení rozpočtu k 31. decembru 2014 v eurách

za rok 2014

zobrazuje nasledujúca tabuľka:
PRÍJMY
rozpočet

VÝDAVKY

skutočnosť

%

rozpočet

Bežné príjmy
1735726,00

skutočnosť

%

Bežné výdavky

1694033,32

97,60

1605063,00

1595062,32

99,19

1660502,87

97,55

619126,00

609641,19

98,46

33530,45

99,67

985937,00

985421,13

99,95

Mesto:
1702086,00
Školy:
33640,00

Kapitálové príjmy
781 460,00

628 607,08

Kapitálové výdavky
80,44

Mesto:
303040,00

279 808,17

92,33

3023,00

99,11

660687,31

78,54

2538580,00

92,23

Školy:
3050,00

Finančné operácie
304 700,00

277 201,62

90,98

841160,00

SPOLU
2821886,00

2599842,02

92,13

2752313,00

Ako vidieť z tabuľky, príjmy mesta sa naplnili na 92,13 % v číselnom
vyjadrení 2 599 842,02 €, z toho bežné príjmy 1 694 033,32 €, kapitálové príjmy 628 607,08 € a finančné operácie 277 201,62 €. Plnenie
výdavkov bolo na 92,23 %, t.j. 2 538 580,80 €, z toho bežné výdavky
~4~
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1 595 062,32 €, kapitálové výdavky 279 808,17 € a finančné operácie
660 687,31 €.
Výsledkom hospodárenia za rok 2014 za bežný a kapitálový rozpočet

Výsledok

bol prebytok vo výške 421 398,91 €. V rámci finančných operácií však

hospodáre-

bol dosiahnutý schodok vo výške –383 485,69 €, ktorý bol vykrytý

nia

prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 bol teda 37 913,22 €.
Z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku mesto vytvára

Rezervný

rezervný fond, ktorý vedie na samostatnom bankovom účte. O jeho

fond

použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Konečný zostatok na účte
k 31. decembru 2014 bol 16 289,99 €.
Mesto Spišská Stará Ves je aj úverovo zaťažené prijatými úvermi na

Vývoj dlhu

investičné akcie:

mesta

1) Výstavba 20 nájomných bytov – ŠFRB
Úver bol prijatý v roku 2008 vo výške 830 578,24 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 673 737,39 €. Mesto úver spláca od
1.7.2008 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 671,48 €,
pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba
splácania je 23 rokov.
2) Výstavba 16 A nájomných bytov – ŠFRB
Úver bol prijatý v roku 2009 vo výške 648 628 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 542 582,96 €. Mesto úver spláca od
1.6.2009 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 086,24 €
pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba
splácania je 24 rokov.
3) Výstavba 16 B nájomných bytov – ŠFRB
Úver bol prijatý v roku 2010 vo výške 648 628 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 563 440,58 €. Mesto úver spláca od
1.7.2010 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 086,24 €
pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba
splácania je 25 rokov.
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4) Kapitálový úver – Dexia banka Slovensko, a.s.
Dlhodobý úver bol prijatý v roku 2010 vo výške 250 000 €. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 201 315,31 €. Mesto v roku 2010
prijalo dlhodobý investičný úver na financovanie kapitálových výdavkov
s dobou splatnosti 14 rokov. V roku 2012 mesto začalo s pravidelným
splácaním tohto úveru v mesačných splátkach 1 600,00 €.
5) Investičný úver – Slovenská sporiteľňa, a.s.
Úver bol prijatý v roku 2014 vo výške 92 361,35 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 92 361,35 €. Mesto v roku 2014 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva prijalo úver na financovanie
rekonštrukcie miestnych komunikácií s dobou splatnosti 10 rokov. Úver
začína splácať od 1.1.2015 v pravidelných mesačných splátkach vo
výške 806,00 €.
6) Krátkodobý úver na prefinancovanie projektu z EÚ – Slovenská sporiteľňa, a.s.
Úver bol prijatý v roku 2014 vo výške 153 981,92 €. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2014 bol 153 981,92 €. Mesto v roku 2014 prijalo preklenovací úver na prefinancovanie platieb finančného príspevku
týkajúceho sa projektu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Poľsko pod názvom Spoločný turistický priestor Spiša s dobou splatnosti 31.12.2015. Keďže ide o projekty z EÚ, kde je systém financovania refundačný, ihneď po pripísaní finančných prostriedkov z jednotlivých žiadostí o platbu z poľského a slovenského ministerstva na účet
mesta bude tento úver splatený.
Jednotlivé úvery boli prijaté za účelom rozvoja a zveľadenia nášho

Majetok

mesta, aby bolo zaujímavejšie pre mladé rodiny, podnikateľov

mesta

i potenciálnych turistov. Vyššie uvedené aktivity mali za následok o.i.
aj navýšenie hodnoty majetku mesta, ktorá bola k 31. decembru 2014
v obstarávacej cene 8 101 077,42 €, pričom zostatková cena predstavovala 4 836 443,51 €. Oproti roku 2013 sa hodnota majetku mesta
zvýšila o 220 389,61 €, čo predstavuje nárast o 2,80%.
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V roku 2014 mesto podporilo zo svojho rozpočtu sumou 10 950 € tieto

Poskytnutie

miestne subjekty:

dotácií
Subjekt

Dotácia v €

Telovýchovná jednota Dunajec

8 000

FS Maguranka

900

RAMAGU o.u.

900

Dobrovoľný hasičský zbor

600

Poľovnícke združenie Dunajec

200

Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny
Červený Kláštor
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

200
150

Mestský úrad v Spišskej Starej Vsi naďalej fungoval v rámci dvoch od-

Mestský

delení, ktoré boli delené na jednotlivé úseky. Prvé oddelenie všeobec-

úrad

nej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry, sa členilo na 12 úsekov, a
to:
úsek kancelárie primátora
úsek účtovníctva
úsek správy a daní
úsek správy majetku a rozpočtu mesta
úsek miezd, personalistiky a zamestnanosti
úsek sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva, bytov a domov
úsek kultúry a informačných systémov
úsek školstva a mládeže
úsek matričného úradu
úsek správy pozemkov a poľnohospodárstva
úsek požiarnej ochrany, civilnej ochrany, obrany, utajovaných
skutočností a BOZP
úsek správy archívu bývalého podniku Obnova - Vkus Spišská
Stará Ves.
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Druhé oddelenie služieb, výstavby, životného prostredia a regionálneho
rozvoja, sa členilo na 6 úsekov, a to:
úsek správy daní a poplatkov
úsek správy majetku a rozpočtu mesta
úsek správy bytov a nebytových priestorov
úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia
úsek regionálneho rozvoja a podnikania
úsek vnútornej údržby.
V rámci personálneho obsadenia Mestského úradu došlo v roku 2014

Personálne

k jednej zmene, keď požiadal o skončenie pracovného pomeru vedúci

zmeny

oddelenia služieb, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja RNDr. Radomír Babiak, PhD., ktorý zároveň prihlásil svoju kandidatúru na primátora mesta. Vedením oddelenia bol dočasne poverený
Jozef Ovcarčík.
Dňa 15. novembra sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy.

Voľby do

V Spišskej Starej Vsi sa hlasovalo už tradične v dvoch volebných

orgánov

okrskoch, pričom obyvatelia si vyberali primátora mesta a deväť pos-

samosprávy

lancov. O post primátora prejavili záujem traja kandidáti, a to: terajší
primátor Ing. Jozef Harabin ako nezávislý kandidát, RNDr. Radomír
Babiak, PhD., rovnako ako nezávislý kandidát a Ing. Mária Gecašková
za Komunistickú stranu Slovenska. O posty poslancov bolo celkovo 21
záujemcov. V predvolebnej kampani to „iskrilo“ najmä medzi prvými
dvoma kandidátmi.
Volieb sa nakoniec zúčastnilo 1007 z 1826 oprávnených voličov, teda

Primátor

celkovo 55,15 %. Voliči pritom odovzdali

mesta Ing.

pre voľbu primátora mesta 993 a pre voľbu

Jozef Hara-

poslancov mestského zastupiteľstva 981

bin

platných hlasovacích lístkov. Najviac voličov
nakoniec

oslovil

doterajší

primátor

Ing. Jozef Harabin, ktorý získal 599 hlasov
a stal sa tak opätovne primátorom mesta
Spišská Stará Ves. Druhý RNDr. Radomír
~8~
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Babiak, PhD. presvedčil 380 voličov a tretia Ing. Mária Gecašková získala 14 hlasov.
Na post poslancov Mestského zastupiteľstva Spišskostarovešťania

Poslanci

uprednostňovali nezávislých kandidátov pred straníckymi. Výsledky

Mestského

volieb zobrazuje nasledujúca tabuľka:

zastupiteľ-

Poradie
a meno kandidáta
1. MDDr. Anton Mačutek

Politická podpora
Nezávislý kandidát

Počet
hlasov
685

2. Ing. Marek Výrostek,

Nezávislý kandidát

464

3. Ing. Jozef Harabin,

Nezávislý kandidát

446

4. Jozef Grainda

Nezávislý kandidát

436

6. Bc. Juraj Krempaský

Slovenská národná
strana
Nezávislý kandidát

7. Bc. Mária Kolendová

Nezávislý kandidát

317

8. Peter Mláka

Nezávislý kandidát

312

9. Bc. Lukáš Marhefka

Nezávislý kandidát

304

10. Ing. Július Lojek

SMER - SD

292

5. Peter Minčík

12. Ing. Miroslav Poláček

Združenie robotníkov
Slovenska
Nezávislý kandidát

13. Ján Depta

Nezávislý kandidát

11. Mgr. Marek Zadjora

379
350

291
266
262

15. Pavel Uroda

Právo a Spravodlivosť
Nezávislý kandidát

16. PhDr. Ján Bizub

Nezávislý kandidát

167

17. Ing. Andrea Šebestová

SDKÚ - DS

167

18. Martina Kočinská

Nezávislý kandidát

161

19. Pavol Ľach

SMER - SD

104

14. Pavol Dlhý

20. Ján Gancarčík
21. Mgr. Mária Marhefková

Ľudová strana Naše
Slovensko
SMER - SD

234
224

99
83

Poslancami Mestského zastupiteľstva sa stali prví deviati kandidáti, ale
keďže Ing. Jozef Harabin bol zvolený za primátora, post poslanca zís~9~
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kal aj v poradí desiaty kandidát. Noví poslanci i primátor zložili sľub na
prvom zasadnutí novozvoleného mestského zastupiteľstva 8. decembra.

Primátor nášho mesta Ing. Jozef Harabin bol v minuloročných voľbách

Zastúpenie

zvolený aj do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

v Prešov-

Na jeho zasadnutí 18. februára sa stal členom odbornej komisie pre

skom samo-

dopravu, pričom zasadal tiež v rade Strednej odbornej školy na Gar-

správnom

briarskej ulici v Kežmarku. PSK je správcom ciest 2. a 3. triedy a

kraji

v rámci modernizácie ciest bola zrealizovaná aj rekonštrukcia cesty na
Zamagurí,

a to

trojkilometrového

úseku

cesty

medzi

Reľovom

a Spišskou Belou.
Mesto Spišská Stará Ves je taktiež členom Združenia Región Tatry. Dňa

Kongres

23. mája sa v Kongresovom centre kúpeľov Smerdžonka v Červenom

Združenia

Kláštore uskutočnilo zasadnutie výročného kongresu tohto združenia.

Región Tat-

Takmer päťdesiatka prítomných zástupcov prerokovala správu o čin-

ry

nosti a tiež prípravu spoločnej poľsko-slovenskej stratégie činnosti. Za
naše mesto sa kongresu zúčastnil primátor Ing. Jozef Harabin.
V dňoch 28. – 29. mája sa v Bratislave uskutočnil 25. Snem Združenia

Snem

miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činite-

ZMOS-u

lia. Zastúpenie na ňom, prostredníctvom primátora Ing. Jozefa Harabina, mala aj Spišská Stará Ves.
~ 10 ~
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Takmer o mesiac neskôr, v dňoch 30. júna a 1. júla, sa konalo zasad-

Rokovanie

nutie Predsedníctva a Rady ZMOS-u, ktorého členom je aj spišskosta-

ZMOS-u

roveský primátor na Štrbskom plese a 3. júla pracovné rokovanie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí vo Veľkom Slavkove. Hovorilo sa predovšetkým o aktuálnych témach
v oblasti školstva, stavebníctva, zamestnanosti, daňovej politike
a dopadoch ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti na mestá
a obce.
Dvadsaťosem aktérov podpísalo 2. júla v Prešove Memorandum

Partnerstvo

o vytvorení partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

PSK pre

PSK na roky 2014 – 2020. Jeho vytvorenie by malo napomôcť čerpať

čerpanie

finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného prog-

IROP

ramu (IROP). Členom Rady partnerstva za okres Kežmarok sa stal primátor nášho mesta Ing. Jozef Harabin.
V rámci Cezhraničnej spolupráce mesto Spišská Stará Ves pokračovalo

Cezhraničná

v realizácii dvoch projektov. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce

spolupráca

PL-SK 2007-2013 realizovalo, spoločne s obcou Osturňa a gminou Nižné Lapše, projekt pod názvom Spoločný turistický priestor Spiša. Hoci

Spoločný

bol tento projekt schválený už v roku 2010, jeho podpis sa odkladal

turistický

pre dlhotrvajúce problémy spočívajúce v rozdielnom posudzovaní kon-

priestor Spi-

fliktu so štátnou pomocou. Zmluvu s poľským Ministerstvom regionál-

ša

neho rozvoja Poľskej republiky podpísal ako vedúci partner primátor
mesta Ing. Jozef Harabin v Krakove viac ako tri roky od schválenia žiadosti – 8. januára 2014. O štyri dni neskôr sa zišli projektoví partneri,
aby podpísali Partnerskú zmluvu. Cieľom projektu je spojenie spoločnej
turistickej ponuky, ktorá sa opiera o spoločné predsavzatia zamerané
na turistickú infraštruktúru prihraničného územia Slovenska a Poľska,
konkrétne regiónu Spiša, a to najmä v oblasti zlepšenia kvality turistickej infraštruktúry, vytvorenia nových turistických produktov a služieb,
posilnenia informatizácie prostredníctvom zriadenia verejne prístupných bodov internetu a posilnenia konkurencieschopnosti regiónu
v oblasti cestovného ruchu. Mesto Spišská Stará Ves v rámci imple~ 11 ~
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mentácie projektu naplánovalo zriadenie Zamagurského turistickokonferenčného centra v miestnom Kultúrnom dome a zriadenie verejného

Wi-fi

bodu.

Celková

výška

požadovanej

dotácie

bola

763 473,88 €, z toho pre mesto 172 518,78 €, pričom spolufinancovanie projektu je vo výške 5%, teda 8 625,94 €. Na refinancovanie projektu si mesto zobralo úver vo výške 180 000 €. Koordinátorkou projektu bola Agnesa Dlhá.
Ďalším cezhraničným projektom bol projekt Vydanie štvorjazyčnej pub-

Turistický

likácie Turistický sprievodca po spišskom Zamagurí, ktorý mesto reali-

sprievodca

zovalo s miestnym odborom Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej už

po Zamagu-

od júla predchádzajúceho roku. V priebehu realizácie, ktorá vyvrcholila

rí

v júni, sa uskutočnilo niekoľko prípravných stretnutí partnerov
a spoločných podujatí. Hlavným cieľom projektu bola popularizácia
historického, kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničnej oblasti
Zamaguria za účelom sociálneho a hospodárskeho rozvoja prostredníctvom vydania štvorjazyčnej publikácie – Turistického sprievodcu po
Zamagurí, ktorá obsahuje základné faktografické údaje o tomto kraji z
oblasti histórie, kultúry, prírodovedy, či turistickej infraštruktúry. Jeho
vydaním sa mal naplniť ďalší cieľ projektu, a tým bolo posilnenie turistického ruchu na slovenskej i poľskej časti Zamaguria a prostredníctvom toho i zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. Prirodzeným dôsledkom dosiahnutia týchto cieľov bolo posilnenie vzájomných kontaktov medzi obyvateľstvom i inštitúciami po oboch stranách hranice. Sekundárnym cieľom bolo zvýšenie vedomostnej úrovne o Zamagurí,
ktorá, keďže dovtedy neexistovala žiadna ucelená publikácia o tejto
prihraničnej oblasti, nebola na dostatočnej úrovni.
Počas Dní mesta Spišská Stará Ves boli ako každoročne udelené Ceny

Udelenie

mesta osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj. V tomto roku ich

ocenení

získali:

mesta

MUDr. Milan Novotný – za celoživotný prínos a prácu v zdravotníctve,
Ing. Peter Výrostek a Ing. Miloš Strmenský – za dlhoročnú podporu pri
zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských aktivít v meste,
~ 12 ~
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za podporu regionálnych akcií, za rozvoj a zabezpečovanie zamestnanosti v regióne.

K 1. januáru 2014 bol počet obyvateľov Spišskej Starej Vsi 2245,

Demogra-

z toho 1131 mužov a 1114 žien. Počas roka sa narodilo 31 detí, z čoho

fický vývoj

bolo 17 chlapcov a 14 dievčat. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 21 obyva-

za rok 2014

teľov, 10 mužov a 11 žien. Celkový prírastok bol teda 52 osôb. Na
druhej strane počas roka zomrelo 17 ľudí, z toho 9 mužov a 8 žien
a z trvalého pobytu sa odhlásilo 30 mužov a 33 žien, celkovo teda až
63 obyvateľov. Celkový úbytok tak predstavoval 80 osôb. K 31. decembru 2014 žilo v Spišskej Starej Vsi 2217 obyvateľov, z toho 1116
mužov a 1101 žien. Po dvoch rokoch priaznivého demografického vývoja tak došlo k poklesu, ktorý bol spôsobený najmä veľkým počtom
obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu. Najstaršou obyvateľkou
mesta bola Zdenka Papsonová, ktorá sa 24. septembra dožila 101 rokov. V tomto peknom veku nás však 2. októbra aj navždy opustila.

~ 13 ~
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Rok 2014 by sme mohli označiť aj ako „supervolebný“ rok, keďže

„Supervo-

obyvatelia Slovenska mohli rozhodnúť o svojich zástupcoch až tri-

lebný“ rok

krát. Najskôr sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o dva mesiace na to voľby do Európskeho parlamentu a v novembri
sme si vyberali svojich zástupcov do samosprávnych orgánov.
V prvých voľbách si Slováci vyberali novú hlavu štátu, keďže dote-

Voľby pre-

rajší prezident Ivan Gašparovič už kandidovať nemohol. O tento post

zidenta Slo-

sa uchádzalo celkovo 16 kandidátov, avšak ešte pred voľbami sa

venskej re-

vzdali kandidatúry dvaja z nich, a to Peter Osuský s podporou SaS a

publiky

nezávislá Ľubica Blašková. Prvého kola, ktoré sa konalo 15. marca,
sa zúčastnilo 1 914 021, teda 43,40 %, oprávnených voličov.
V Spišskej Starej Vsi prišlo k volebným urnám 763, teda 42,5 %
z 1795 voličov, ktorí odovzdali 757 platných hlasov. Výsledky prvého
kola prezentuje nasledujúca tabuľka:
Počet hlasov
Kandidát
(politická strana)
Bárdos Gyula
(SMK – MPK)
Behýl Jozef, Mgr.
(nezávislý)
Čarnogurský Ján, JUDr.
(nezávislý)
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.

97 035 (5,1%)

Spišská Stará Ves
5 (0,66%)

9 126 (0,5%)

3 (0,39%)

12 207 (0,6%)

5 (0,66%)

Slovensko

531 919 (28%) 233 (30,77%)

Fischer Viliam, prof. MUDr., 9 514 (0,5%)
CSc., FICS (nezávislý)
Hrušovský Pavol, JUDr. (KDH, 63 298 (3,3%)
SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SZ)
Jurišťa Ján, PhDr.
12 209 (0,6%)
(KSS)
Kiska Andrej, Ing.
455 996 (24%)
(nezávislý)
~ 14 ~
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Kňažko Milan
(nezávislý)
Martinčko Stanislav
(KOS)
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
(nezávislý)
Mezenská Helena, Mgr.
(nezávislý)
Procházka Radoslav, doc. JUDr.,
PhD. (nezávislý)
Šimko Jozef, JUDr.
(SMS)

244 401
(12,9%)
2 547 (0,1%)

36 (4,75%)

7 678 (0,4%)

4 (0,52%)

45 180 (2,4%)

11 (1,45%)

403 548
(21,2%)
4 674 (0,2%)

135 (17,83%)

0 (0%)

2 (0,26%)

Do druhého kola, ktoré sa konalo 29. marca, postúpili prví dvaja
kandidáti s najväčším počtom hlasov. Celková volebná účasť bola
o niečo vyššia, keď svoje hlasy prišlo odovzdať 2 200 906, teda
50,48 %, oprávnených voličov. Z nich získal väčšinu 1 307 065, teda
Andrej

Nový prezi-

Kiska a stal sa tak novým

dent Andrej

prezidentom

Kiska

59,38 %

republiky.

hlasov,

Slovenskej

Druhý

Róbert

Fico oslovil 893 841, teda
40,61 %,

zúčastnených

voličov. V Spišskej Starej Vsi boli výsledky o niečo tesnejšie. Volieb
sa v meste zúčastnilo 857, teda 48,2 %, Starovešťanov oprávnených
voliť, ktorí odovzdali 853 platných hlasov. Okrem toho bolo vydaných
aj 93 voličských preukazov. Väčšinu – 456, teda 53,45 %, získal Andrej Kiska a 397, teda 46,55 %, Róbert Fico.
Dňa 24. mája sa mali Slováci možnosť zúčastniť ďalších volieb, ten-

Voľby do

tokrát do Európskeho parlamentu. Predstaviteľov do tejto inštitúcie

Európ-

sme si vyberali už po druhýkrát, pričom podobne ako prvýkrát, nebol

skeho

o tieto voľby veľký záujem. Celkovo sa ich na Slovensku zúčastnilo

parla-

len 13,05 % oprávnených voličov, čo bolo najmenej zo všetkých kra-

mentu

jín Európskej Únie. V Spišskej Starej Vsi bol záujem ešte menší, keď
sa z celkového počtu 1811 oprávnených, vrátane 8 dopísaných voli~ 15 ~
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čov, zúčastnilo volieb 143, teda len 7,89 %. Tí odovzdali 138 platných hlasov. Výsledky zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Počet hlasov
Politická strana
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna
strana
Kresťanskodemokratické
hnutie
SMER - sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť naša strana
Magnificat Slovakia
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség
Strana TIP
Ľudová strana Naše Slovensko
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
NOVÝ PARLAMENT
MOST - HÍD
Kresťanská SLOVENSKÁ
NÁRODNÁ STRANA
Strana demokratického
Slovenska
Strana zelených
VZDOR - strana práce
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska

Slovensko

Spišská Stará
Ves

38 316 (6,83%)

6 (4,34%)

74 108 (13,21%)

21(15,21%)

135 089
(24,09%)
2 590 (0,46%)

42 (30,43%)
1 (0,72%)

7 763 (1,38%)

0 (0%)

6 646 (1,18%)

5 (3,62%)

1 273 (0,22%)

0 (0%)

2 696 (0,48%)

0 (0%)

1 170 (0,20%)

0 (0%)

20 730 (3,69%)

2 (1,4%)

9 749 (1,73%)

5 (3,62%)

3 739 (0,66%)

3 (2,1%)

900 (0,16%)
32 708 (5,83%)

0 (0%)
0 (0%)

3 631 (0,64%)

0 (0%)

8 378 (1,49%)

0 (0%)

2 623 (0,46%)
1 769 (0,31%)

0 (0%)
0 (0%)

41 829 (7,46%)

8 (5,7%)

9 322 (1,66%)
37 376 (6,66%)

7 (5,07%)
5 (3,62%)

2 851 (0,50%)

0 (0%)
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Komunistická strana Slovenska
ÚSVIT
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
PRIAMA DEMOKRACIA,
Kresťanská ľudová strana
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

8 518 (1,51%)

2 (1,4%)

2 773 (0,49%)
1 311 (0,23%)
20 244 (3,61%)

1 (0,72%)

43 467 (7,75%)

9 (6,5%)

2 405 (0,42%)

1 (0,72%)

36 629 (6,53%)

0 (0%)

7 (5,07%)

Na základe výsledkov zasadnú v Európskom parlamente za Slovenskú republiku títo trinásti poslanci:
Maroš Šefčovič za SMER-SD
Monika Flašíková-Beňová za SMER-SD
Vladimír Maňka za SMER-SD
Boris Zala za SMER-SD
Ivan Štefanec za SDKÚ-DS
Eduard Kukan za SDKÚ-DS
Anna Záborská za KDH
Miroslav Mikolášik za KDH
Jana Žitňanská za hnutie NOVA
Branislav Škripek za OĽaNO
Richard Sulík za SaS
Pál Csáky za SMK
József Nagy za MOST-HÍD

~ 17 ~
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V septembri oslávil najväčší podnik v našom meste Zastrova a.s. dvad-

Zastro-

siate výročie svojej existencie. Podujatia, ktoré sa konalo 26. septembra

va, a.s.

sa zúčastnili zamestnanci a významní domáci i zahraniční partneri firmy.
Predseda predstavenstva Ing. Peter Výrostek a výkonný riaditeľ Ing.
Miloš Strmenský poďakovali všetkým za kvalitnú prácu, či spoluprácu,
ktorá je jedinou zárukou ďalšej prosperity firmy.
V roku 2014 Zastrova a.s. zamestnávala v priemere 180 zamestnancov,
z toho 97 výrobných, 40 režijných a 43 technických hospodárskych pracovníkov. Ich priemerná mzda bola 794,04 €.
Hlavným cieľom spoločnosti pre rok 2014 bolo udržanie rozloženia výroby medzi minimálne šesť obchodných partnerov, pričom veľmi dôležitou
skutočnosťou bol aj fakt, že si v priebehu roka naďalej udržala svoje
postavenie hlavného dodávateľa vybraných súčastí pre nemeckú spoločnosť Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH v Spelle. Ďalším cieľom
bolo zvýšenie produktivity a obratu minimálne o 5%, a to s využitím
novozakúpených investícií. Tie boli v roku 2014 v celkovom objeme
1 035 000 €, pričom boli zamerané na nákup manipulačnej techniky
a nových

strojných

celkov

v súvislosti

s uzavretou

zmluvou

o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej

republiky. Ďalšie

investície

smerovali

na

výstavbu

no-

vých skladových hál a taktiež na ďalšie riešenie energetickej efektívnosti, napríklad prostredníctvom nákupu solárnych fotovoltaických článkov
pre výrobu zelenej energie.
Zastrova a.s. v roku 2014 dosiahla objem tržieb za vlastné výrobky v
celkovej hodnote 15 358 000 €, čo je nárast o 8,7 % oproti tržbám za
predchádzajúce obdobie. Prehľad tržieb v jednotlivých výrobných segmentoch je nasledovný:

~ 18 ~
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Výroba

Tržby v €

vagónová výroba

2 050 000

rámy automobilových návesov

9 846 000

súčasti stavebných strojov
a manipulátorov
tlakové nádoby

2 077 000

vybrané súčasti poľnohospodárskych strojov
ostatná výroba

404 000

978 000

3 000

V priebehu roka došlo k miernemu zníženiu výroby v oblasti súčastí stavebných strojov a manipulátorov, hlavne pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie vo svete. Tento výpadok sa podarilo nahradiť podstatným navýšením výroby vybraných súčastí poľnohospodárskych strojov, výroby tlakových nádob a navýšením objemu výroby návesových
rámov a vagónovej výroby.
Okrem udržiavania zamestnanosti v oblasti Zamaguria, vedenie spoločnosti každoročne podporuje a finančne prispieva aj na rôzne kultúrnospoločenské akcie, ktoré sa konajú v našom meste, za čo boli čelní
predstavitelia – predseda predstavenstva Ing. Peter Výrostek a výkonný
riaditeľ Ing. Miloš Strmenský – ocenení počas Dní mesta Cenou mesta
za dlhoročnú podporu pri zabezpečovaní kultúrnych, športových
a spoločenských aktivít v meste, za podporu regionálnych akcií, za rozvoj a zabezpečovanie zamestnanosti v regióne.
V rámci ubytovacích kapacít bol v našom meste, po krátkej odmlke,

Znovuo-

v apríli opätovne otvorený bývalý hotel Eland, tentokrát však už iba ako

tvorený

penzión, ktorý má ale k dispozícii bazén, moderne vybavenú športovú

Eland

halu, wellnes, posilňovňu, biliard a reštauráciu.
V auguste 2014 zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mieru

Neza-

evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Zatiaľ čo v rámci celej re-

mestna-

publiky je na úradoch práce vedených 12,56% ekonomicky aktívnych

nosť

obyvateľov, na Zamagurí je toto číslo podstatne vyššie, keď v auguste
tu dosiahla nezamestnanosť 17,12%, pričom v samotnej Spišskej Starej
~ 19 ~
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Vsi to bolo až 17,4%. Vysoká nezamestnanosť je spôsobená najmä nedostatkom ponuky práce v regióne, či jej nízkym finančným ohodnotením. Množstvo obyvateľov nášho mesta musí cestovať za prácou mimo
Zamaguria – do Kežmarku, Popradu, či Starej Ľubovne a viacerí aj do
vzdialenejších miest, kde sa v konečnom dôsledku zvyknú nakoniec aj
usadiť.

~ 20 ~
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Negatívnym javom, ktorý sa objavuje v našom meste čoraz častejšie

Čierne

sú čierne skládky odpadu v extraviláne a v menšej miere aj

skládky

v intraviláne mesta. Na jar pracovníci mestského úradu zmonitorovali situáciu a zistili niekoľko desiatok takýchto čiernych skládok,
najmä v okolí cesty na Havku, v povodí tokov a okolí lesných ciest.
Tieto skládky boli v mesiacoch marec a apríl postupne odstránené,
pričom sa z nich vypratalo niekoľko stoviek vriec odpadu. Mesto
vyzvalo obyvateľov, aby sa k prírode správali dôstojnejšie a odpad
vyhadzovali do určených nádob.
Na zabránenie rôznym negatívnym javom v meste má slúžiť aj roz-

Rozšírenie

šírenie kamerového systému, na čo Spišská Stará Ves dostala dotá-

kamerového

ciu 8000 €. Kamery boli umiestnené na rohu budovy a nad vchodom

systému

do budovy mestského úradu, na rohu budovy základnej školy, na
autobusovej zastávke, na budove domu služieb a na budove kultúrneho domu.
V rámci pozitívnych zmien charakteru nášho mesta sa začalo v au-

Rekonštruk-

guste s rekonštrukciou miestnych komunikácií na Štúrovej ulici od

cia miest-

Mestského úradu po križovatku na Tatranskej ulici a od obytného

nych komu-

domu č. 587 po križovatku pri Zastrove a.s. s napojením na ulicu

nikácií

SNP. Opravené boli tiež parkoviská pred obytnými domami č. 388,
253, 254, parkovisko a prístupová cesta ku kultúrnemu domu, či
parkovisko pri Materskej škole. V rámci rekonštrukcie boli vymenené
cestné obrubníky, zrekonštruované poklopy splaškovej a dažďovej
vody a vybudované nové parkoviská.
V tomto roku pribudlo v našom meste aj nové Infocentrum Pienapu,

Infocentrum

ktoré bolo dokončené ešte koncom roku 2013. Správa Pienapu

Pienapu

v Spišskej Starej Vsi ukončila projekt, ktorého súčasťou bolo vybu-
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dovanie Infocentra s expozíciou prírody Pienin a Spišskej Magury.
Nachádza sa v budove bývalej židovskej synagógy, ktorá bola prestavaná na tento účel, bohužiaľ bez zachovania pôvodných prvkov.
Expozícia približuje hlavné pieninské biotopy: pôvodný pieninský les,
lúky Pienin a Spišskej Magury, rieku Dunajec, či jaskyňu Axamitku.
Územie približuje aj trojrozmerná plastická mapa, pričom podrobné
informácie podáva 13 nástenných panelov.

V expozícii sa nachádza viac než sto druhov preparátov rôznych živočíchov, množstvo rastlín, hornín a skamenelín. Infocentrum si
možno pozrieť bez sprievodcu alebo s výkladom pracovníkov Správy
Pienapu. Od začiatku mája do konca septembra expozíciu navštívilo
1320 ľudí zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín a dokonca
tiež z Austrálie, či Kórey.
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Vzdelávací systém v našom meste v tomto roku nepodliehal výraznej-

Situácia

ším zmenám a vzdelanie naďalej primárne zabezpečovala miestna

v školstve

Spojená škola v spolupráci s ďalšími výchovno-vzdelávacími inštitúciami – Centrom voľného času Šťastenko, Základnou umeleckou školou,
mestskou knižnicou a kultúrnym domom.
V septembri minulého roku otvorila Spojená škola svoje brány pre 500

Spojená

detí, z toho 73 v Materskej škole, 323 v Základnej škole a 104

škola

v Gymnáziu. Na konci školského roku, v júni 2014, z nich školu opustilo 15 študentov štvrtého ročníka gymnázia, 45 deviatakov a traja žiaci
končiaci v nižšom ročníku. V novom školskom roku 2014/2015 nastúpilo do Spojenej školy, napriek nie veľmi priaznivému demografickému
vývoju, 492 žiakov, teda len o 8 žiakov menej ako v roku minulom.
Potešujúcim faktom bolo, že sa zvýšil počet študentov gymnázia na
112. Do základnej školy sa zapísalo 308 žiakov, z toho 28 prvákov
a materskú školu navštevovalo 72 detí. Po vyučovaní mali žiaci Spojenej školy možnosť navštevovať krúžky v škole, či v centre voľného
času a fungoval taktiež školský klub.
V januári pokračovalo vyučova-

Materská

nie v materskej škole v troch

škola

triedach:

Slimáčiky

pre

naj-

mladšie deti, Lienky pre stredné
deti a Motýliky pre najstaršie
deti. V zimných mesiacoch, okrem spoznávania nových vecí v
zimnej prírode, využili snehovú nádielku na stavanie snehuliakov, či
sánkovanie.
V čase od 15. februára do 15. marca sa u zástupkyne riaditeľky školy
pre MŠ Alžbety Boženskej uskutočnil zápis detí na školský rok
2014/2015. Zapísaných bolo 72 žiadateľov.
~ 23 ~
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Malý recitátorik

V marci sa, v rámci mesiaca knihy, uskutočnilo, v spolupráci s mestskou knižnicou, podujatie Malý recitátorik. Deti sa naučili a predniesli
krátke básničky, či prózy a za odmenu dostali pekné farebné diplomy a
najlepší i drobné odmeny.
V druhej polovici školského roka

Karneval

nechýbali ani už tradičné podujatia. Medzi nich patrí karneval,
ktorý sa v našej materskej škole
uskutočňuje prakticky od jej založenia, teda od skončenia druhej
svetovej vojny. Deti si spoločne s
rodičmi a učiteľkami vymyslia na
túto príležitosť najrôznejšie masky, v ktorých potom prejdú celým mestom.
K novším tradičným podujatiam patrí farebný týždeň plný prekvapení,

Farebný

kedy deti chodia do škôlky v určitých farbách, ktoré takouto nenásilnou

týždeň

formou postupne poznávajú. V rámci tohto týždňa sa zoznamujú aj
s rôznymi povolaniami, napríklad pri poznávaní červenej farby s prácou
hasičov a pri zelenej s prácou policajtov. Modrá farba bola zase spojená s dňom plným hier a žltá farba so speváckou súťažou Zamagurská
superstar, ktorej sa v miestnej knižnici zúčastnili nielen deti zo spišskostaroveskej MŠ, ale aj z MŠ v Červenom Kláštore a Haligovciach.
Odborná porota, zložená z učiteliek a knihovníčky, hodnotila deti
a vybrala troch najlepších spevákov. Zaujímavosťou je aj fakt, že kon~ 24 ~
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krétnemu farebnému dňu je prispôsobená tiež strava v miestnej školskej jedálni.

V septembri nastúpilo do materskej školy 72 detí, ktoré boli zadelené

Školský

do troch tried:

rok

1. Slimáčiky pod vedením Bc. Martiny Dučakovej a Bc. Emílie Tomalo-

2014/2015

vej,
2. Lienky pod vedením Mgr. Zuzany Kostkovej a Kataríny Soľavovej,
3. Motýliky pod vedením zástupkyne Alžbety Boženskej a Mgr. Ivany
Kurňavovej.
Na jeseň využili učiteľky
dary

prírody

s deťmi

a vyrábali

rôzne

veci

z materiálov, ktoré našli
počas vychádzok.
V novembri sa uskutočnil
v škôlke tradičný šalátový
deň a sviatočnú náladu
priniesol do škôlky Mikuláš. Vianočnú atmosféru si deti priblížili aj prostredníctvom tvorivých dielní, počas ktorých s pani učiteľkami vyrábali
~ 25 ~
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vianočné ikebany i počas koncertu, ktorý si pre škôlkarov pripravili žiaci Základnej umeleckej školy. Na druhej strane aj deti potešili pred
Vianocami svojimi vystúpeniami seniorov v miestnom dome sociálnych
služieb.
V Základnej škole sa nový kalendárny rok niesol v znamení projektu

Základná

Dunajec – spoločná rieka – spoločná vec, ktorý realizovali naši žiaci so

škola

žiakmi z Nižných Šromoviec. Dňa 2. januára bola otvorená pre účastníkov projektu Pamätná Izba histórie pltníctva v Nižných Šromovciach.

Dunajec –

V jednej zo sál bola nainštalovaná výstava prác vytvorených v rámci

spoločná

výtvarnej tvorivej dielne Pieninské umenie, prenesená z našej Spojenej

rieka –

školy. O dva týždne neskôr sa tu uskutočnila piata a zároveň posledná

spoločná

výtvarná tvorivá dielňa s rovnakým názvom, kde naši žiaci spoločne so

vec

žiakmi zo Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowciach Niżnych mali
po prvý raz možnosť pracovať na tomto mieste. Koncom mesiaca sa tu
zas konala recitačná súťaž Legendy pohraničia, na ktorej Slováci recitovali texty po poľsky a Poliaci po slovensky. Slávnostné otvorenie Izby
histórie pltníctva pre verejnosť sa uskutočnilo 24. marca.
Február sa niesol v základnej škole v znamení karnevalu, ktorý sa ko-

Karneval

nal piaty deň v mesiaci, v miestnej telocvični. Žiaci si pripravili rôzne
masky a porota z nich vyberala tie najlepšie, ktoré boli následne ocenené.
Druhý februárový utorok, teda 11. februára, sa uskutočnil zápis žiakov

Zápis do

do prvého ročníka na školský rok 2014/2015.

prvého
ročníka

~ 26 ~
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V marci sa pri príležitosti Dňa učiteľov zúčastnili pedagógovia, spoločne

Deň učite-

so žiakmi vystúpení tanečných folklórnych súborov z Ruska, Ukrajiny

ľov

a Gruzínska, ktoré precestovali tisícky kilometrov, aby sa predstavili
v našom meste. Uskutočnili sa tiež aktivity s mestskou knižnicou

Mesiac

a divadlom Ramagu, kde boli žiakom predstavené tradičné zamagurské

knihy

rozprávky.
Apríl sa niesol v znamení príprav na Veľkonočné sviatky. Žiaci si, ok-

Aranžova-

rem iných aktivít, pekne vyzdobili školu, vlastnoručne aranžovanými

nie

veľkonočnými vencami.
Dňa 16. apríla sa deti z nižších ročníkov základnej školy mohli, v rámci

Prednáška

odbornej prednášky, dozvedieť niečo viac o známych chránených živo-

o bocia-

číchoch, ktoré možno často vidieť aj v Zamagurí, o bocianoch.

noch

Začiatkom mája získali veľmi
potrebné

informácie

o tom

Inštruktáž

ako pomôcť ľuďom v prípade

o prvej

zdravotných problémov, a to

pomoci

v rámci prednášky spojenej s
inštruktážou o prvej pomoci.
Environmentálne cítenie si zas žiaci mali možnosť posilniť počas májo-

Stromy

vého environmentálneho programu o stromoch.
Druhá polovica mája patrila stolnotenisovej súťaži O pohár riaditeľky

Stolný te-

školy, ktorá sa uskutočnila sedemnásty deň v mesiaci a vyhodnoteniu

nis

súťaže Kostelničákov ornament, ktoré sa konalo 30. mája v miestnom
kultúrnom dome, pričom bolo spojené s vernisážou a ocenením víťa-

Kostelni-

zov. Tento rok prišlo do súťaže celkovo 213 prác z deviatich sloven-

čákov or-

ských a jednej poľskej školy. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, s ta-

nament

kýmito výsledkami:
1. kategória (predškoláci): 1. Sofia Stropkajová, 2. Jáchim Martančík,
3. Viktória Irhová;
2. kategória (1. stupeň ZŠ): 1. Juliana Čarnogurská, Zuzana Kromková
(ZŠ Matiašovce), 2. Ivana Homzová (ZŠ Spišská Stará Ves), 3. Sofia
Birošíková (ZŠ Spišská Stará Ves);
~ 27 ~
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3. kategória (2. stupeň ZŠ): 1. Viktória Jefanovová (ZŠ Nižná brána
Kežmarok), 2. Lucia Galovičová (ZŠ Spišská Stará Ves), Viktória Arendášová (ZŠ Vranov nad Topľou), 3. Anna Regiec (ZŠ Nižné Šromovce);
Kategória ZUŠ: 1. Vanesa Mirgová (ZUŠ Rakúsy), 2. Kevin Mirga (ZUŠ
Rakúsy), 3. Zuzka Filipovičová (SZUŠ R. Madarászovej Senec).
Záverom školského roku, dňa 26. júna, prijal v obradnej sieni mest-

Prijatie

ského úradu deviatakov Spojenej školy, spolu s riaditeľkou Mgr. Annou

deviatakov

Kromkovou a triednymi učiteľmi Mgr. Jánom Stankom a Mgr. Ladislavom Babíkom, primátor mesta Ing. Jozef Harabin, ktorý im vo svojom
príhovore poprial veľa šťastia v ďalšom pôsobení na školách i v ďalšom živote.

Nový školský rok začal 2. septembra akadémiou v miestnom kultúrnom

Školský

dome, pričom základná škola otvorila svoje brány pre 308 žiakov,

rok

z toho 28 prvákov. Tí boli, ako každoročne, oficiálne prijatí do študent-

2014/2015

ského cechu 30. októbra, v rámci Dňa rodičov a školy.
Predposledný septembrový štvrtok sa v škole uskutočnilo obľúbené

Dopravná

podujatie tzv. Dopravná výchova, ktorú škola organizuje v spolupráci

výchova

s policajným zborom zo Spišskej Starej Vsi. V teoretickej časti si žiaci opakovali, upevňovali a precvičovali si pravidlá účastníkov cestnej
premávky. Určovali dopravné značky, doplňovali pravidlá pre chodcov
~ 28 ~
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a cyklistov, popisovali výstroj chodca na kolieskových korčuliach,
či cyklistu. Praktickú časť absolvovali na znázornenej križovatke, ktorú riadil policajt. Vyskúšali si aj jazdu zručnosti na bicykli, či kolobežkách, pričom sa riadili podľa dopravných značiek a pokynov policajta.
Obľúbeným podujatím je taktiež Šarkaniáda, počas ktorej si deti vyro-

Šarkaniáda

bia svoje „šarkany“ a tie si potom pri vhodnom počasí púšťajú za budovou základnej školy.

V októbri a novembri sa v škole konalo niekoľko protidrogových podu-

Protidro-

jatí. Dňa 8. októbra sa uskutočnilo otvorenie projektu Miluj prírodu nie

gové pod-

drogu. V jeho rámci žiaci, v spolupráci s miestnym Infocentrom Piena-

ujatia

pu,

poznávali

počas

viacerých

stretnutí

okolitú

prírodu.

Dru-

hý novembrový týždeň sa zas konal tradičný Týždeň boja proti dro-

gám. Žiaci štvrtého ročníka si pripravili rozhlasovú reláciu na danú tému, policajti zo Starej Ľubovne sa so žiakmi porozprávali o drogách
a predviedli hľadanie drog policajným psom. Konalo sa tiež viacero
školských športových turnajov vo vybíjanej, či volejbale.
Pokračovalo sa tiež v projekte Byť múdrejší ako oheň, ktorý sa usku-

Byť múd-

točňuje v spolupráci s profesionálnym hasičským zborom v Spišskej

rejší ako

Starej Vsi. Zapojili sa do neho žiaci z druhého ročníka. Prvé stretnutie

oheň

sa konalo 14. októbra a bolo venované oboznámeniu sa s prácou hasičov.
Dva dni neskôr sa deti zoznámili so zásadami zdravej výživy. V rámci

Deň zdra-

tzv. Dňa zdravej výživy im Mgr. Igor Kromka vysvetlil v prezentácii päť

vej výživy

základných krokov k tomu ako sa zdravo stravovať. O necelý mesiac
~ 29 ~
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neskôr, 6. novembra, prišiel zas deťom porozprávať ako a prečo sa
starať o svoje zuby miestny zubný lekár MDDr. Anton Mačutek.
Koncom októbra sa žiaci základnej školy zapojili do 10. ročníka celoslo-

Rozpráv-

venského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Téma

kový svet

Sila prostredníctvom spoločenstva, kolegialita, rozmanitosť, vízia pred-

najmen-

stavovala náročnú skúšku pre deviatakov, ktorí vymysleli aktivitu Roz-

ších

právkový svet najmenších. Štafetu nápadov postupne predávali aj
mladším spolužiakom. S náročnou témou sa popasovalo viac ako 130
žiakov. Všetci spoločne pripravovali prvákom rozprávkové postavičky
a inštalovali ich na panely v školskej jedálni. Do súťaže sa prihlásilo
269 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým
počtom 54 336 účastníkov podujatí. Do hodnotiaceho kola súťaže postúpilo 255 školských knižníc z celého Slovenska, pričom naši žiaci so
svojimi aktivitami získali v celkovom hodnotení pekné 41. miesto.
Vianočnú

atmosféru

pripomenuli žiakom školy

dievčatá

z krúžku

Maškrtné jazýčky, ktoré
10. decembra napiekli
voňavé medovníky a tie
ostaní

žiaci

následne

zdobili, pričom ich diela
hodnotila porota. Najúspešnejší boli žiaci zo 4. A., ktorí získali medzi žiakmi prvého stupňa
všetky tri prvé miesta. Vianoce priblížila tiež súťaž vo vianočnom aranžovaní i Vianočný výchovný koncert, na ktorom žiaci miestnej Základnej umeleckej školy vystúpili pred spolužiakmi a ukázali svoj talent
a šikovnosť. Zahrali ľudové piesne i skladby z vážnej hudby a v druhej
časti koncertu zazneli vianočné koledy. Aj žiaci základnej školy sa zapojili do programu a zaspievali niekoľko vianočných kolied. Na klavíri
ich doprevádzala učiteľka Mgr. Škantárová.
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V Gymnáziu bol prvou väčšou udalosťou v novom kalendárnom roku

Gymná-

5. Gymnaziálny ples, ktorý zorganizovali 15. februára študenti 2.A

zium

a sexty. Zúčastnilo sa ho 101 absolventov, žiakov a učiteľov školy

Gymna-

a taktiež 13 maturantov z roku 1974, ktorí ples využili na stretnutie po

ziálny ples

štyridsiatich rokoch. Účastníci sa zabávali až do rána, a to vďaka rôznym súťažiam i hodnotnej tombole. Cena vstupenky bola 18 eur.
Na jar sa študenti už tradične zapojili do finančnej zbierky Ligy proti

Deň narci-

rakovine, tzv. Dňa narcisov. Jedenásteho apríla sa im v uliciach nášho

sov

mesta i iných zamagurských obciach podarilo vyzbierať celkovo 1294,64
eur, z čoho obyvatelia Spišskej Starej Vsi prispeli sumou 371,12 eur.
V marci a v máji čakali na študentov posledného ročníka maturitné

Maturitné

skúšky, najprv písomná a následne ústna časť. Absolvovalo ich 13 štu-

skúšky

dentov, všetko dievčatá. Dve žiačky s telesným postihnutím sa zo
zdravotných dôvodov na maturitnú skúšku neprihlásili. Na dobrovoľnú
maturitnú skúšku sa prihlásila jedna žiačka. Absolvovala ju z predmetu
ekonomika s priemerom 1,00. Priemer školy na ústnych maturitných
skúškach bol 1,826. Na priebeh maturitných skúšok v riadnom období
dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Ing. Daniela Bucková z Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubovne. Pod jej vedením
pracovalo 10 predmetových maturitných komisií, ktorých činnosť riadili
predsedovia jednotlivých predmetových maturitných komisií. Okrem
slovenského a cudzieho jazyka maturovali štyria študenti z biológie,
traja

z ekonomiky,

piati

z geografie,

dvaja

z chémie,

štyria

z informatiky, šiesti z matematiky a dvaja z občianskej náuky. Ústnym
maturitným skúškam predchádzala externá časť maturitných skúšok a
písomná forma internej časti maturitnej skúšky v dňoch 18. až 20.
marca. Konala sa zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a z matematiky. Z anglického jazyka maturovalo 13 žiakov na úrovni B2. Zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov sa konala
aj písomná forma internej časti maturitných skúšok. Jedna žiačka vykonala ústnu maturitnú skúšku z nemeckého jazyka ako 4. voliteľného
predmetu.
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Z celkového počtu 13 úspešných maturantov denného štúdia bolo na

Uplatnenie

vysoké školy prijatých 11 študentov, t.j. 84,6%, z toho 4 na technic-

študentov

kých univerzitách v Košiciach, Bratislave a Zvolene, 1 na Trenčianskej
univerzite, 1 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, 2 na Prešovskej
univerzite v Prešove, 1 na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, 1 na
Univerzite Komenského v Bratislave a 1 v zahraničí na Kingston College
v Londýne. Dve maturantky našli uplatnenie na trhu práce, a teda v
evidencii uchádzačov o zamestnanie neostali žiadni absolventi školy.
V júni bola v rámci projektu

Školská

Komprax vytvorená školská či-

čitáreň

táreň, kde budú môcť študenti
stráviť voľný čas počas prestávok alebo po škole. Taktiež tu
môžu prebiehať hodiny literatúry. Knihy si odtiaľ možno aj
vypožičať a dokonca vziať, či vymeniť za iné. Do týchto priestorov bola
presťahovaná tiež školská knižnica.
Koncom školského roku sa študenti vybrali poznávať krásy Zamaguria,

Spoznáva-

konkrétne obec Osturňa, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej

nie Zama-

architektúry, ako aj blízke okolie. Študenti mohli obdivovať zachované

guria

dreveničky, osturnianske jazerá i pekné výhľady v panenskej prírode.
Na konci školského roku bolo v dennom štúdiu klasifikovaných 100

Zhodnote-

žiakov. Z nich 99 bolo úspešných a postúpili do ďalšieho ročníka, jeden

nie škol-

žiak 2. ročníka neprospel a prestúpil. Celkovo bolo klasifikovaných 16

ského roka

povinných a 9 voliteľných predmetov. Priemerný prospech za školu v
známkach bol 1,95. V správaní sa popri bežných priestupkoch vyskytli i
opakované a závažné porušenia školského poriadku školy, ktoré viedli
v 2. polroku k týmto výchovným opatreniam: 10 napomenutí triednym
učiteľom, 4 pokarhania triednym učiteľom, 5 pokarhaní riaditeľkou
školy, 1 znížená známka zo správania 3. stupňa. Bolo udelených tiež
štyridsať pochvál a knižných odmien.
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Školský rok 2014/2015 začal 2. septembra, pričom je veľkým úspe-

Školský

chom, že počet študentov gymnázia sa oproti minulému roku zvýšil zo

rok

100 na 112. Prichádzajúcich žiakov čakal trochu pozmenený interiér,

2014/2015

keď vchod pre študentov a vstup do šatní v lete vylepšili maľbami študentky Katka a Miška Regecová z 3.A so svojimi pomocníkmi, v rámci
projektu Komprax Grafity. Prvákov zasa čakalo milé prekvapenie vo
forme tabletov. Na začiatku nového školského roku sa tak uskutočnilo
školenie študentov 1.A pre prácu s nimi, ale aj s portálom školy, serverom, či wifi.
V polovici októbra boli prváci oficiálne

Cechovač-

prijatí do študentského cechu, počas

ka

tzv. cechovačky. Témou bola „Krpaťakiáda“ a tomu bolo prispôsobené aj
oblečenie a celkový výzor študentov.
Prváci

sa

museli

podrobiť

skúš-

kam tretiačok, v podobe im zadaných
úloh ako lúhovanie čaju, twerkovanie, či šnúra z oblečenia, ktoré priniesli mnohé žartovné situácie.
V októbri sa jedenásť študentov gymnázia zúčastnilo akcie bezplatné-

Darovanie

ho darovania krvi, ktorú organizuje Spojená škola v spolupráci Mobil-

krvi

nou transfúznou jednotkou v Poprade.
Koncom mesiaca sa na škole konala prednáška firmy Astronyx na tému

Kronika

Kronika modrej planéty. Počas nej sa študenti dozvedeli ako vznikla

modrej

Slnečná sústava i naša Zem. Dozvedeli sa o vývoji Zeme, formovaní

planéty

atmosféry, zemskej kôry, kontinentov a morí až do dnešnej podoby.
Získali informácie o vzniku pohorí, sopiek a ich vulkanickej činnosti.
V dňoch 22. – 25. októbra sa 24 študentov a pedagógov zúčastnilo

Družba so

návštevy družobnej školy v českom Žamberku. Okrem tohto mesta,

Žamber-

kde si mali možnosť prehliadnuť miestny pivovar a gymnázium, zahrať

kom

si volejbal, či futbal s rovesníkmi a navštíviť dom vynálezcu bleskozvodu Prokopa Diviša, mali možnosť vidieť tiež Prahu.
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Tretí novembrový týždeň bol už tradične venovaný protidrogovým akti-

Týždeň

vitám. Už 3. novembra 2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili

boja proti

výchovného koncertu pod názvom Klub 27 (hudba a drogy). Svoje

drogám

postoje k drogám vyjadrili tiež v literárnych a výtvarných prácach. Zároveň mali jednotlivé triedy možnosť zapojiť sa do súťaže
o najlepšiu nástenku na tému Normálne je nefajčiť. Ďalšou aktivitou,
pripravenou v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru v Starej Ľubovni a Kežmarku, bola preventívna policajná prehliadka zameraná na
vyhľadávanie omamných a psychotropných látok pomocou policajného
psa.

Uskutočnila

sa

27.

novembra

a bola

spojená

s besedou

s príslušníkmi Policajného zboru, ktorej hlavnou témou boli drogy
a drogová závislosť. Žiaci sa oboznámili s rôznymi druhmi omamných
a psychotropných látok, ich škodlivými účinkami na človeka a trestnou
činnosťou mládeže spojenou s užívaním drog. V druhej časti besedy si
pozreli film o náročnej a často život ohrozujúcej práci príslušníkov policajného zboru.
Počas celého kalendárneho roku 2014 žiaci i študenti Spojenej školy

Úspechy

v Spišskej Starej Vsi dokazovali, že vyučovanie tu prebieha na vysokej

žiakov

úrovni a nielenže sa zapájali do súťaží najrôznejšieho charakteru, ale

Spojenej

dosiahli vo viacerých z nich aj výborné výsledky.

školy
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V oblasti informatiky sa žiaci zapojili do celoslovenskej informatickej

Informati-

súťaže iBobor, cieľom ktorej je rozvíjať algoritmické myslenie žiakov

ka

a ich informatické zručnosti. Úspešnými riešiteľmi medzinárodnej informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior stali žiaci sexty, 1.A a 3.A:
Ján Štefaňák, Jozef Kromka, Sebastián Labovský, Jozef Čarnogurský a
Ľuboš Irha. V kategórii Seniori boli úspešnými riešiteľmi Dalibor Gallik,
Patrik Tužák a Dominik Rušin.
Žiaci sa zapájali tiež do matematických súťaží. Dňa 8. decembra sa

Matemati-

uskutočnil kvíz z matematiky pre žiakov základnej školy, pod názvom

ka

Matematické všeličo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej
kategórii žiakov 5. a 6. ročníka sa najlepšie darilo dvojici Mário Regec
(5.A) a Lucia Majerčáková (6.A) a v druhej kategórii žiakov 7. a 8.
ročníka

si

najlepšie

počínali

Kristína

Kaňuková

(7.A)

a Paulína Rusnáková (8.B). V dňoch 10. a 11. decembra riešili žiaci
úlohy 36. ročníka Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi boli: Viktória
Kostková (3.A), Jakub Kostka (3.A), Radka Veličková (3.A), Lea
Lopatová (3.A), Jakub Michlík (3.A), Dávid Záleš (4.A), Timotej Baran
(4.A), Natália Žembovičová (4.B), Barbora Staneková (4.B), Miroslav
Bednarčík (4.B), Mário Regec (5.A), Dominik Halčin (5.A), Lucia
Majerčáková (6.A), Alexander Ovšonka (6.A), Diana Kosturáková (6.B),
Tímea Regecová (7.A), Nikola Zálešová (7.A), Matúš Grivalský (7.A),
Adam Tomaľa (8.B), Pavlína Rusnáková (8.B), Jakub Mráz (8.A),
Terézia Pisarčíková (8.A), Tímea Budzáková (8.A) a Zuzana Rušinová
(8.B).
Pre starších študentov je matematická olympiáda PANGEA, ktorá je
medzinárodnou súťažou. Veľkým úspechom bolo, že žiaci 1.A triedy
získali celkovo tri miesta úspešných riešiteľov celoštátneho kola. Martin
Lichvár sa umiestnil v celoslovenskom poradí na 17. mieste a Matej
Cisko na 24. mieste. Vynikajúci výsledok však dosiahol Marek Kostka,
ktorý skončil na 2. mieste. Celkové vystúpenie našich žiakov je veľkým
prísľubom do ďalších rokov, pretože najlepšie sa darilo práve najmladším študentom.
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Študenti gymnázia sa zapojili do chemickej olympiády v kategóriách

Chémia

C (prvý ročník) a B (druhý ročník a sexta). V kategórii C boli úspešnými
riešiteľkami školského kola Zuzana Džurná (1.A) a Zuzana Trebuňová
(1.A), ktoré sa stali aj úspešnými riešiteľkami krajského kola
v Humennom, ktoré sa konalo 15. mája. V kategórii B domáce kolo
riešili Gabriela Axamská (sexta), Terézia Hrebíková (sexta), Ivana Regecová (sexta), Gabriela Weissová (sexta) a Katarína Kostková (2.A).
V školskom kole boli úspešnými riešiteľkami Gabriela Axamská a Katarína Kostková, ktoré sa zúčastnili 10. apríla krajského kola vo Svite.
Fyzikálnu olympiádu, v kategórii D, riešili dvaja žiaci, a to: Dalibor Kaf-

Fyzika

ka a Matej Cisko z 1.A, pričom prvý menovaný postúpil do krajského
kola. Okrem toho sa zapojili aj do celoštátnej súťaže Fyzikálny korešpondenčný seminár, v ktorej žiaci pracujú po tri kolá v zimnom a letnom semestri. V letnom semestri obsadil Matej Cisko výborné 5. miesto z cca 60 súťažiacich z gymnázií a stredných škôl na Slovensku.
Dňa

4.

decembra

sa

uskutočnila Medzinárodná „fyzikalni online“ súťaž, organizovaná Matematicko-fyzikálnou
fakultou Karlovej univerzity

v Prahe.

trojhodinová

Bola

to

súťaž

v dvoch kolách. Zapojili
sa do nej Dalibor Kafka, Miloslav Cisko, Matej Cisko, Miloslav Plavec a
Jakub Soľus pod skupinovým názvom fks-2014, pričom sa v kategórii
stredoškoláci C umiestnili na 13. mieste z 37 družstiev z Česka
a Slovenska.
V geografickej olympiáde v krajskom kole v Prešove skončil žiak Matej

Geografia

Cisko na 6. mieste ako úspešný riešiteľ.
Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky v šachových súťažiach. Majstrovstvá Slovenska v šachu sa uskutočnili v dňoch 5. až 12.
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apríla v Starej Ľubovni. Zúčastnili sa ich aj traja šachisti Spojenej školy: Matej Cisko, Ján Štefaňák a Dalibor Gallik. V kategórii do 16 rokov
sa medzi 34 účastníkmi umiestnil Matej Cisko na 14. mieste a Ján Štefaňák na 26. mieste a v kategórii do 18 rokov skončil Dalibor Gallik na
16. mieste. Dve umiestnenia v hornej polovici štartového poľa predstavujú v konkurencii najlepších slovenských hráčov pekný úspech.
Členovia šachového krúžku absolvovali úspešne aj krajské kolo v šachu
študentov stredných škôl v Humennom. Matej Cisko obsadil 5. miesto
a postúpil do celoštátneho kola, kde v nabitej konkurencii naprieč vekovými kategóriami skončil na 19. mieste. Ďalšia spišskostarovešťanka
Rút Znancová obsadila v krajskom kole pekné 6. miesto.
V súťaží Mladý Európan zvíťazilo trojčlenné družstvo v zložení Zuzana

Občianska

Čekovská, Lenka Mačugová a Adriana Pisarčíková v regionálnom kole v

náuka

Poprade a zúčastnilo sa v dňoch 11. a 12. júna finále Národného kola v
hoteli Átrium v Novom Smokovci, kde obsadilo 7. miesto. Ďalšia žiačka
Monika Birošíková sa zúčastnila krajského kola v súťaži Olympiáda

ľudských práv.
Do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v základnej škole

Slovenský

zapojilo 14 žiakov 8. a 9. ročníkov. Najlepšie vedomosti preukázala

jazyk

Terézia Pisarčíková z 8.A, ktorá postúpila do obvodného kola.
Na 2. mieste sa umiestnila Timea Budzáková z 8.A a 3. miesto patrilo
Ľubovi Kromkovi z 9.A.
V olympiáde z nemeckého jazyka obsadila K. Kostková z 2.A v obvod-

Nemecký

nom kole v kategórii 2A 5. miesto a M. Majerčáková zo septimy v ob-

jazyk

vodnom kole v kategórii 2B 6. miesto. Žiačke 3.A Denise Pisarčíkovej
bola prostredníctvom programu Lingea udelená za výborné študijné
výsledky licencia na používanie elektronického slovníka Lingea Lexicon
5 – Nemecký praktický slovník.
V olympiáde z anglického jazyka sa stala víťazkou školského kola v

Anglický

kategórii 2B V. Skrinská, avšak kvôli chorobe sa nezúčastnila obvodné-

jazyk

ho kola. M. Cisko skončil na 8. mieste v obvodnom kole v kategórii 2A.
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V športovej oblasti sa žiaci zúčastnili na minifutbalovom turnaji vo veľ-

Futbal

kom futbale pre základné školy.
V podmienkach školy boli zorganizované taktiež štyri volejbalové turna-

Volejbal

je v podobe medzitriednych a jeden medzinárodný pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Pri príležitosti Dňa detí sa zas žiaci školy zúčastnili volejbalového turnaja v Kroščenku. Organizoval sa tiež
volejbalový turnaj pri príležitosti Týždňa boja proti drogám, medzinárodný volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa študentstva. Dňa 1. apríla
sa študenti zúčastnili na okresnom kole vo volejbale stredných škôl
v Kežmarku. Družstvo v zložení: Ľuboš Irha, Martin Irha, Marek Kostka, Matúš Kozub, Mário Kuzmiak, Peter Ovcarčík, Stanislav Penxa, Andrej Pisarčík a Ľubomír Regec obsadilo 1. miesto a postúpilo na krajské
kolo stredných škôl vo volejbale chlapcov, ktoré sa konalo 25. apríla
v Starej Ľubovni.
Vynikajúce výsledky dosiahli naši žiaci na majstrovstvách okresu v ľah-

Atletika

kej atletike v Kežmarku. Katarína Semančíková získala v kategórii dievčat 1. miesto v hode kriketovou loptičkou. V kategórii chlapcov sa majstrami okresu stali Andrej Bolcár vo vrhu guľou, Dalibor Výrostek
v behu na 300 metrov a tiež štafetoví bežci na 4x60 metrov: Andrej
Bolcár, Marek Drienovský, Ján Dubiel a Dalibor Výrostek. Bronzové
ocenenie si odniesli Dalibor Výrostek v hode kriketovou loptičkou a Ján
Dubiel v behu na 60 metrov. Majstri okresu postúpili na majstrovstvá
kraja, ktoré sa konali v Prešove, kde si Andrej Bolcár vo vrhu guľou
vybojoval pekné 3. miesto a štafeta v behu na 4x60 metrov sa stala
majstrami kraja a postúpila na Majstrovstvá Slovenska v Trnave. Ani tu
chlapci nesklamali a získali pre našu školu vynikajúce strieborné medaily.
Žiaci Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi úspešne reprezentovali mesto

Stolný te-

aj školu na Majstrovstvách Podtatranského regiónu v stolnom tenise.

nis

Na turnaji v Slovenskej Vsi, v kategórii najmladších a mladších žiakov,
získali: Šimon Kostka 3. miesto v dvojhre mladších žiakov a 2. miesto
vo štvorhre mladších žiakov, Jakub Kostka 3. miesto vo štvorhre naj~ 38 ~
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mladších žiakov, Dominik Halčin 3. miesto vo štvorhre mladších žiakov,
1. miesto vo štvorhre najmladších žiakov a 1. miesto v dvojhre najmladších žiakov, Tomáš Gašparovič 3. miesto vo štvorhre mladších
žiakov, 1. miesto vo štvorhre najmladších žiakov a 3. miesto v dvojhre
najmladších žiakov. Nesklamali ani dorastenci a starší žiaci, ktorí vybojovali na turnaji v Kežmarku tieto umiestnenia: Ján Dubiel a Ondrej
Džurňák 3. miesto štvorhra dorast, Radovan Novotný 2. miesto dvojhra
dorast, 1. miesto dvojhra starší žiaci a 1. miesto štvorhra starší žiaci,
Dávid Gašparovič 3. miesto dvojhra dorast a 1. miesto štvorhra starší
žiaci.
Spojená škola v Spišskej Starej Vsi bola v roku 2014 zapojená tiež do
niekoľkých projektov:
1. Dlhodobý dvojročný projekt Premena tradičnej školy na modernú
bol v školskom roku 2011/2012 bol prerušený a v apríli 2014 opäť
spustený.
2. Škola sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému

regionálneho školstva, cez ktorý získala digitálny set - notebook a interaktívna tabuľa, ktorá bola nainštalovaná do učebne informatiky.
Projekt bol rozšírený aj o tablety pre žiakov, ale táto časť projektu nebola z prostriedkov EÚ schválená.
3. Projekt Interaktívna tabuľa vo vyučovaní sa realizoval z prostriedkov
ZRPŠ. Išlo o modernizáciu vyučovania a zapojenie študentov a učiteľov
do inovatívnych metód s využívaním IKT pomocou projektového vyučovania a o vytvorenie ďalších elektronických materiálov a prezentácií.
projektom sa podporila tímová i samostatná práca žiakov. Cez projekt
sa zakúpil dataprojektor so životnosťou cca 6000 hod., interaktívna
tabuľa so softvérom a držiak dataprojektora. Celý set sa namontoval
do učebne na poschodí.
4. Cez Slovenský inštitút mládeže - Iuventa bol vyhlásený národný projekt KomPrax pre mládež Slovenska. Navrhovateľkou a manažérkou
projektu Grafity bola študentka školy Michaela Regecová. Cieľom projektu bolo skrášliť a spríjemniť časti školy žiakom školy.
~ 39 ~
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5. Národný projekt KomPrax pre mládež Slovenska bol schválený projekt Školská čitáreň. Navrhovateľkou a manažérkou projektu bola
Klaudia Katarína Regecová. V projektovom tíme mala mnoho študentov žiakov sexty a 1.A triedy našej školy a učiteľku slovenčiny Mgr.
Katarínu Bieľakovú, sekretárku školy Máriu Kolendovú a údržbára školy. Na projekt škola vyčlenila dve voľné miestnosti, ktoré projektový
tím upravil (maľby, sedacia časť, stolíky, dekorácia) a presťahoval bývalú knižnicu školy. Vznikla tak školská čitáreň a knižnica, ktorá bude
slúžiť študentom na oddych a trávenie voľného času cez prestávky, po
škole, alebo na vyučovanie literatúry a jazykov.
6. V rámci projektu Digitalizácia vzdelávania organizovaného Centrom
vedecko-technických informácií SR sa štyria učitelia školy, a to: PaedDr. Katarína Bieľaková, RNDr. Mária Semančíková, Mgr. Daniela
Krajgerová a Mgr. Martina Kostková, zapojili do tvorby digitálnych
vzdelávacích objektov z predmetov chémia, slovenský jazyk a anglický
jazyk.
V novom kalendárnom roku naďalej fungovalo aj Centrum voľného

Centrum

času Šťastenko. Vo februári sa uskutočnil tretí ročník volejbalového

voľného

turnaja CVČ Šťastenko Volley Cup o Putovný pohár CVČ. Zúčastnilo sa

času Šťas-

ho 8 družstiev, pričom podmienkou bolo, že v každom museli hrať as-

tenko

poň dve zástupkyne nežného pohlavia a nesmeli hrať extraligoví hráči.
Celkovým víťazom sa už po tretíkrát stalo družstvo ĽubMix zo Starej
Ľubovne pred domácim Fire Volley Team Spišská Stará Ves a Kežmarkom. Z ďalších domácich tímov skončila Zastrova na 6. mieste a Gusty
Team na 7. mieste.
V marci – mesiaci knihy organizovalo CVČ Šťastenko v spolupráci
s mestskou knižnicou prednes poézie a prózy. Podujatie sa uskutočnilo
26. marca v priestoroch knižnice, pričom sa ho zúčastnilo sedemnásť
detí, a to nielen zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi, ale aj zo Základnej školy v Haligovciach. Deti si pripravili básne, prózu, ale aj
vlastnú tvorbu.
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V priestoroch CVČ i mimo neho sa, v spolupráci s ďalšími mestskými
organizáciami, uskutočňovali aj ďalšie už tradičné podujatia ako napríklad valentínska diskotéka, Deň matiek, či Deň detí.
V novom školskom roku 2014/2015 otvorilo CVČ Šťastenko svoje brány pre deti z nášho mesta, ktoré si mohli vybrať z ponuky športových,
umeleckých, jazykových i intelektuálnych krúžkov ako Volejbal, Basketbal, Futbal, Strelecký krúžok, CO, Stolný tenis, Športové hry, Šachový krúžok, Šachový klub mesta a CVČ, Vševedko, Čo tie rúčky vedia, Angličtina, Konverzujeme po nemecky, Debatný krúžok, Digitálna
fotografia, Počítačový krúžok, Internetové popoludnia, Origami, Hravá
škola, Maľované vajíčko, Poskytujeme prvú pomoc, Maškrtné jazýčky,
Športovo-pohybové hry, Spevácky krúžok, DFS Pieniny, DFS Rovinka,
Lienka pre MŠ, Gymnastika pre MŠ, Kulturistický krúžok, Vodný slalom,
Hokejbalový krúžok, Matematika, Logika, Chemický, Biologický, Fyzikálny krúžok, či Rybársky krúžok.
V rámci týchto krúžkov mohli deti zmysluplne tráviť voľno-časové aktivity a zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti, ktorú si vybrali, a to buď
prostredníctvom vzdelávacích poukazov alebo za finančný poplatok 4 €
za školský rok.
Umelecky nadané deti sa mali možnosť realizovať aj v Základnej ume-

Základná

leckej škole, kde sa učili hrať na hudobných nástrojoch v piatich hu-

umelecká

dobných

odboroch.

Snaženie žiakov vyvrcholilo

záverečným

koncertom, ktorý pre
rodičov

i obyvateľov

mesta pripravili pedagógovia
hudobných

jednotlivých
odborov.

V novom školskom roku 2014/2015 boli v ZUŠ otvorené hudobné odbory, v rámci ktorých sa
vyučovala hra na gitare, husliach, klavíri a akordeóne. Počas celého
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roku 2014 pokračovala veľmi dobrá spolupráca ZUŠ s mestom
i miestnymi inštitúciami. V rámci nej sa uskutočnilo viacero výchovných
koncertov pre žiakov Spojenej školy, vystúpenia pre klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, či tradičný vianočný
koncert pre obyvateľov mesta.
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Kultúrne aktivity boli v Spišskej Starej Vsi udržiavané a organizované
predovšetkým odborom kultúry na mestskom úrade pod vedením Agnesy Dlhej, v spolupráci s ďalšími miestnymi subjektmi.
Medzi stabilné kultúrne inštitúcie patrila knižnica, ktorá v posledných
mesiacoch roku 2014 fungovala v obmedzenom režime, keďže prebiehala rekonštrukcia kultúrneho domu, čo sa sčasti prejavilo aj v počte
návštevníkov

a výpožičiek.

Inštitúciu

navštívili

čitatelia

celkom

8685-krát, čo je takmer o 1100 menej ako v minulom roku. Počet výpožičiek bol rovnako nižší, a to 13831, z toho 2465 periodík. Znížil sa
tiež počet čitateľov z 373 na 348, z čoho 147 tvorili deti. Nižší bol aj
záujem o internet, ktorý bol použitý 2234-krát a tržba za členské a iné
služby klesla už štvrtý rok po sebe na 709,80 eur. Pozitívnym javom
bol na druhej strane vzrastajúci záujem mládeže a dospelých čitateľov
o nové knihy, ktoré boli nakúpené z dotácie mesta vo výške
140,71 € a grantu Ministerstva kultúry SR vo výške 800,02 €. Celkovo
bolo zakúpených 127 nových titulov.
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Vedúcou knižnice bola naďalej Mária Mrázová, pričom v tomto roku jej
boli nápomocní aj dvaja aktivační pracovníci, ktorí sa angažovali tiež
v Galérii Ferdinanda Katonu, či pri rôznych mestských podujatiach.
Pracovníci knižnice pripravili celkovo 16 podujatí, na ktorých sa zúčastnili žiaci nielen z miestnej Spojenej školy, ale aj zo základných škôl vo
Veľkej Lesnej, Haligovciach, Matiašovciach a Spišských Hanušovciach.
Najväčší ohlas mali u detí Zamagurské rozprávky, organizované v spolupráci s divadlom Ramagu, prednes poézie a prózy a detská Superstar.
Kultúrnym účelom slúžila tiež Galéria Ferdinanda Katonu, ktorú spora-

Galéria

dicky navštevovali prípadní záujemcovia. Koncom kalendárneho roku,

Ferdinan-

11. decembra, sa tu uskutočnila pripomienka nedožitých 150 rokov

da Katonu

umelca, ktorej súčasťou bolo uvedenie do života novej knihy o našom
rodákovi.

Podujatia

sa

zúčastnila

riaditeľka

Tatranskej

galérie

v Poprade Anna Ondrušeková, spoluzakladateľ galérie Pavol Ovšonka,
primátor mesta Jozef Harabin, historička umenia Zsófia Kiss-Széman, či
riaditeľ tlačiarne v Kežmarku Ján Griglák.
O dianí v našom meste sa obyvatelia viac mohli dozvedieť z cyklostylo-

Staroveš-

vaného občasníka Starovešťan. V roku 2014 vyšlo celkovo päť čísel,

ťan

ktoré mali po 6 strán, s výnimkou júlového čísla, ktoré bolo po dlhšej
odmlke objemnejšie a o novinkách informovalo na desiatich stranách.
Podrobnejšie informácie o dianí v meste boli zverejňované tiež pro-

Interneto-

stredníctvom internetovej stránky, kde bolo počas roku prezentova-

vá stránka

ných celkovo 125 aktuálnych správ. Na internetovej stránke pribudla aj
nová kolónka – Turistický sprievodca po Zamagurí, ktorá podáva
v štyroch jazykoch (slovensky, poľsky, nemecky a anglicky) základné
informácie o zamagurských obciach a možnostiach turistického vyžitia

Mestský

v našom regióne. Dôležité informácie boli hlásené taktiež prostredníc-

rozhlas

tvom mestského rozhlasu.
Ďalším periodikom, ktoré má širší záber, ale informovalo aj o dianí

Zamagur-

v našom meste, boli Zamagurské noviny. Vydávalo ich Ramagu n.o.

ské noviny

raz mesačne. Na šestnástich stranách informovalo najmä o aktuálnom
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dianí v regióne a prinášalo rozhovory s osobnosťami zaujímavými pre
Zamagurie.
Koncom roku sa mesto dočkalo aj zriadenia verejného Wi-fi bodu, kto-

Wi-fi bod

rý budú môcť využívať turisti, ako aj domáci obyvatelia. Jeho zriadenie
sa uskutočnilo v rámci projektu Spoločný turistický priestor Spiša.
Doma i v zahraničí naše mesto úspešne už veľa rokov prezentuje Folk-

FS Magu-

lórny súbor Maguranka, ktorý mal aj v roku 2014 množstvo vystúpení,

ranka

či už v samotnom regióne, napríklad počas Dní mesta Spišská Stará
Ves, Dňa obce Reľov a Zamagurských folklórnych slávností, ale aj mimo regiónu na Goralských folklórnych slávnostiach v Ždiari, či počas
Dní mesta Podolínec. Okrem tradičných vystúpení sa jeho členovia zúčastnili tiež nahrávania CD s tradičnými goralskými piesňami, ktoré
následne, spoločne s ostatnými prezentovanými zamagurskými súbormi, predstavili v Malej Frankovej, Zázrivej a Nedeci.
Naďalej tiež vo svojej úspešnej

Divadlo

činnosti pokračovalo divadlo Ramagu. V spolupráci s hercami popradského divadla Comedia, Michalom Novákom a Dušanom Kubáňom, uviedli novú hru Janusza
Głowackiego Antigona v New Yor-

ku a pre najmenších Goralské rozprávky, spracované na základe literárnej predlohy Viktora Majerika a Petra Glocka – Vodníkové zlaté kačky. Ďalej tiež vystupovali so svojou najúspešnejšou hrou na motívy
diela Jozefa Gregora Tajovského Matka, ktorú o.i. predviedli 26. januára v Slovenskom dome v Kacvíne pri príležitosti Dňa starých rodičov.
Nacvičili tiež divadelnú hru Ženský zákon, od toho istého slovenského
klasika, avšak v goralskom nárečí.
O tom, že o herecké talenty v našom meste nie je núdza svedčí aj

Ocenenie

ocenenie, ktoré získal spišskostaroveský rodák, herec Daniel Výrostek

pre Danie-

od Literárneho fondu za stvárnenie postavy Jozefa Gregora Tajovského

la Výros-

v hre Na konci. Hru i výkon nášho rodáka si mohli diváci pozrieť

teka
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v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde má svoj
domovský stánok.
Poslednú februárovú sobotu mohli Starovešťania zažiť prvú fašiangovú

Fašiango-

zabíjačku, ktorá sa začala o desiatej ráno v areáli reštaurácie Nova.

vá zabíjač-

Súčasťou bola ochutnávka zabíjačkových výrobkov s posedením pri

ka

živej hudbe kapely Ynes, pričom večer podujatie vyvrcholilo pravou
fašiangovou veselicou.
Pri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca, vystúpili v našom meste

Deň učite-

s kultúrnym programom folklórne a tanečné súbory z Ruska, Ukrajiny

ľov

a Gruzínska, a to Detský súbor tanca Podoljanočka z ukrajinskej Vinice, Detský súbor tanca a spevu Masterok zo Severomorska v Ruskej
Federácii, Detský choreografický kolektív Viva Dance zo Sury v Archangeľskej oblasti v Ruskej Federácii, Detský súbor tanca Raketa
z Nižného Novgorodu v Ruskej Federácii a Národný umelecký, folklórny, tanečný súbor Dapioni z gruzínskeho Tbilisi. Okrem učiteľov si zážitok nenechali ujsť ani deti zo Spojenej školy a ďalší obyvatelia Spišskej
Starej Vsi.

Začiatkom apríla bola v miestnom kultúrnom dome otvorená výstava

Spišské

Fera Guldána pod názvom Spišské exody s libretom Mira Polláka, ktorá

exody

sa zaoberala témou vysťahovalectva a deportácií z územia Spiša od
konca 19. storočia po rok 1968.
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Posledný májový piatok sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Kostelni-

Kostelni-

čákov ornament, ktoré bolo spojené s vernisážou najlepších prác. Zú-

čákov or-

častnila sa na ňom príbuzná Štefana Leonarda Kostelničáka PhDr. An-

nament

na Kostelničáková z Bratislavy, zástupca primátora mesta Ing. Július
Lojek, riaditeľka školy v Nižných Šromovciach Grażyna Labno, pedagógovia Spojenej školy i ďalších zúčastnených škôl, žiaci aj obyvatelia
nášho mestečka. Umelca, ktorého meno súťaž nesie, si uctili položením venca pri jeho buste. Programom prispeli tiež členovia FS Pieniny,
ktorý vedie Simona Bombarová a žiaci ZUŠ pod vedením Františka Kačicu. Svojou básnickou tvorbou potešili publikum žiačky ZŠ Spišská
Stará Ves Lenka Kováčiková, Ester Švienta a Nikola Zálešová. Vernisáž
mala ešte jednu milú časť, uvedenie do života knihy autorky Beáty
Švientej, učiteľky ZŠ, s názvom Rodákovi. Je to útla zbierka 7 básní
venovaných Š. L. Kostelničákovi, ktorú vydala ZŠ v minimálnom náklade a ktorá je ilustrovaná žiackymi súťažnými prácami.
V rámci projektu Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprie-

Výstava o

vodca po Zamagurí sa uskutočnili dve uvádzajúce výstavy o regióne,

Zamagurí

ktoré prezentovali jednotlivé zamagurské obce i stručnú históriu
a prírodné pomery oblasti, v slovenskom a poľskom jazyku. Najskôr,
od 25. mája, si mohli záujemcovia pozrieť výstavu pod názvom Zama-

gurie v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a následne od 9. júna
v Spišskej Starej Vsi, kde bola inštalovaná do konca mesiaca vo foyer
mestskej knižnice.
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Vyvrcholením projektu bolo vydanie a uvedenie do života prvého,

Turistický

štvorjazyčného Turistického sprievodcu po Zamagurí, ktorý prvýkrát

sprievodca

v dejinách komplexne prezentuje toto územie ako samostatný región,

po Zama-

rozprestierajúci sa v súčasnosti po oboch stranách hranice. Prezentácia

gurí

publikácie sa uskutočnila najskôr 29. júna u hlavného partnera projektu v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a na druhý deň taktiež
Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Podujatie bolo spojené
s konferenciou, na ktorej zostavovateľka a autorka textov Milica Majeriková-Molitoris i ďalší autori textov Štefan Danko a Mirosław Klimkiewicz predstavili prírodné atrakcie v oblasti Pienin a Spišskej Magury,
turistický potenciál kraja ako cezhraničného regiónu i históriu Zamaguria a perspektívy jej využitia v turistickom ruchu.

O obe podujatia bol pomerne veľký záujem a okrem domácich do vyššie spomínaných obcí zavítali tiež obyvatelia ďalších zamagurských obcí
zo slovenskej i poľskej strany regiónu, viacerí starostovia a richtári,
predstavitelia regionálnych inštitúcií, či iní záujemcovia o oblasti pod
Spišskou Magurou. Publikácia bola uvedená do života posypaním
plodmi zo zamagurskej zeme, aby rovnako aj snaženie všetkých ľudí
podieľajúcich sa na tomto sprievodcovi bolo plodné, prinieslo pre Zamagurie úrodu v podobe turistov, ale tiež v podobe ďalších ľudí, ktorí
si nájdu k tomuto kraju i jeho obyvateľom pozitívny vzťah. Na publikácii sa fotografiami zo slovenskej strany Zamaguria podieľal Starovšeťan Mgr. Ján Gemza, z poľskej strany Krempašan Ján Krištofek. Turistický sprievodca bol vytlačený v počte 3000 kusov, pričom v tlačenej
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verzii bol daný k dispozícii všetkým zamagurským obecným úradom, knižniciam
i školám. Existuje taktiež možnosť jeho
stiahnutia z internetu, keďže je prístupný
aj v elektronickej podobe na webových
stránkach oboch partnerov projektu, teda
Spolku Slovákov v Poľsku a mesta Spišská
Stará Ves.
Pekné počasie sa usmialo v tomto roku na návštevníkov 38. ročníka

Zamagur-

Zamagurských folklórnych slávností, ktorých organizátorom je aj mesto

ské folk-

Spišská Stará Ves. Trojdňový festival začal v piatok, 20. júna, živou

lórne sláv-

pozvánkou zamagurských folklórnych súborov v zamagurských ob-

nosti

ciach. Krojovaný sprievod prešiel aj našim mestom ku kostolu, kde sa
konala sv. omša, ktorú celebroval spišskostaroveský rodák Andrej Filipek.

Ná-

sledne

si

účastníci
uctili položením kytice

kvetov

pamiatku
jedného zo
zakladateľov festivalu, pedagóga, etnografa a spisovateľa Viktora Majerika
i zakladateľa slovenskej ornamentistiky Štefana L. Kostelničáka. Program pokračoval v prírodnom amfiteátri za kultúrnym domom, kde sa
predstavili zamagurské folklórne súbory a zoskupenia. Diváci však
mohli vidieť aj Ľudovú hudbu rodiny Chudobovcov a FS Flajšovan
z Oravskej Lesnej. Tento piatkový program bol v dramaturgickej
i finančnej réžii mesta Spišská Stará Ves.
V piatok večer a ďalšie dva dni pokračoval festival v prírodnom amfiteátri pod Troma korunami v Červenom Kláštore. Piatkový program tu
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ukončilo vystúpenie hudobných skupín Tublatanka a Triton. V sobotu
doobeda mohli návštevníci obdivovať šikovné ruky slovenských ľudových umelcov počas tradičného trhu remesiel, či naučiť sa zamagurské
tance počas školy tanca pre verejnosť. O tretej hodine popoludní priviezli plte na vlnách Dunajca účinkujúcich, ktorí krátkou pozvánkou na
prístavisku pltí pozvali všetkých na hlavný program, kde zavítal taktiež
novozvolený prezident SR Andrej Kiska. V programe sa predstavili folklórne súbory z Malej Frankovej, Važca, Bratislavy, Žiliny, Vranova nad
Topľou, Osturne, Svitu a Ľubotíc. Večer na divákov čakala populárna
ľudová hudba Kandráčovci.

Nedeľa začala už tradične sv. omšou v kostole Antona Pustovníka. Pokračoval tiež trh ľudových remesiel pod názvom Zakliata krása a na
obed program, v ktorom okrem domácej Maguranky vystúpili aj zahraniční hostia FS Charašucha a FS Suvenir Molodečno z Bieloruska i FS
Háj z Rimavskej Soboty. Záverečný program Pieniny, Pieniny obohatili
ešte súbory z Kežmarku, Prešova, či ľudový rozprávač Jožko Jožka.
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Prvý augustový víkend, v dňoch 1. až 3. augusta, sa uskutočnil ďalší

Dni mesta

ročník Dní mesta Spišská Stará Ves. Podujatie začalo už v piatok večer,

Spišská

uvedením divadelnej hry v goralskom nárečí Ženský zákon, v podaní

Stará Ves

miestneho divadla Ramagu. V sobotu sa konal na tenisovom ihrisku
v areáli

gymnázia

i návštevníci

nášho

tenisový
mesta

turnaj
mohli

a

večer

zabaviť

na

sa

Starovešťania

tanečnej

zábave

v reštaurácii Nova.

Nedeľa začala tradičným staroveským jarmokom, počas ktorého sa v
miestnom kultúrnom dome odohrával šachový turnaj. Okrem toho prebiehali ďalšie športové aktivity, a to preteky dobrovoľných hasičských
zborov z okresu Kežmarok o Pohár primátora mesta, či hokejbalový
turnaj. Na detskom ihrisku sa zas deti a mládež mohli zabaviť rôznymi
súťažami a hrami. Nechýbala ani tradičná regionálna kuchyňa, poľovnícky guľáš, či halásle. V poobedňajších hodinách prítomných zabavila
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dychová hudba z Nižných Lápš, po ktorej sa uskutočnilo slávnostné
odovzdanie Cien mesta a vyhlásenie výsledkov súťaží. Tohtoročné dni
mesta ukončilo vystúpenie obľúbenej hudobnej skupiny Drišľak, ktorá
už tradične prilákala veľké množstvo divákov.
V septembri sa v našom meste ob-

Pamätná

javila nová pamätná tabuľa venova-

tabuľa

ná MUDr. Alexandrovi Küchelovi

Küchelov-

a jeho synovi Ottovi. Prvý menova-

com

ný bol od roku 1919 okresným lekárom v Spišskej Starej Vsi. Počas
svojho 25-ročného pôsobenia zachránil množstvo ľudských životov,
pričom bol známy svojim filantropizmom a pre chudobnejších obyvateľov ordinoval zadarmo. Bol taktiež
činný vo viacerých regionálnych spolkoch. V roku 1939 bol ako Žid oficiálne prepustený zo štátnych služieb, ale neoficiálne ďalej vykonával
lekársku prax. Hoci v roku 1942 konvertoval na katolicizmus, bol v noci
z 3. na 4. septembra 1944, spolu s manželkou Máriou, synom Tomášom a matkou Etelou, odvlečený do koncentračného tábora, kde všetci
zahynuli. Jeho synovi Ottovi, ktorý sa narodil 22. júna 1924 v Spišskej
Starej Vsi, sa podarilo ujsť, aj so strýkom Mikulášom. Do prechodu
frontu sa ukrývali v neďalekom Kacvíne. Po skončení vojny vyštudoval
medicínu, získal titul profesora a stal sa jedným z najvýznamnejších
odborníkov na endokrinológiu a metabolizmus pri III. internej klinike
Univerzity Karlovej v Prahe. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku
1968 emigroval do Viedne a odtiaľ do Kanady, kde na univerzite
v Montreale pracoval na výskume hypertenzie a kardiovaskulárnych
chorôb. Svoju výskumnú prácu zhrnul do takmer 500 publikácií vo viacerých jazykoch. Bol tiež členom mnohých vedeckých organizácií a za
svoju prácu dostal viacero vyznamenaní, o.i. najvyššie štátne kanadské
vyznamenanie Order National. Zomrel 2. septembra 2012.
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Pamätná tabuľa obom Küchelovcom bola odhalená 3. septembra 2014
za účasti primátora mesta, niektorých poslancov, miestneho kňaza,
iniciátora myšlienky Eduarda Pavlíka, príbuzných Küchelovcov z Košíc
i niekoľkých obyvateľov mesta, na rodinnom dome Küchelovcov, na
ulici SNP 46/93, kde má dnes sídlo záchranná zdravotná služba.
V rámci Aktívu pre občianske záležitosti sa 10. septembra uskutočnilo

Aktív pre

v obradnej miestnosti Mestského úradu privítanie nových občanov

občianske

mesta a blahoželanie jubilantom. K prítomným sa prihovoril primátor

záležitosti

mesta a následne podujatie kultúrnym programom obohatili žiaci Spojenej školy.

Piateho decembra zavítal na spišskostaroveské námestie Mikuláš, ktorý
prešiel celým mestom a obdaroval nielen poslušné deti, ale nezabudol
ani na seniorov, keď zavítal do miestneho Zariadenia pre seniorov a
domu sociálnych služieb. Svoju púť zakončil

na svätej omši

v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde počas kázne obdaroval

prítomné

deti.

Podujatie

zorganizovalo

divadlo

v spolupráci s mestom a Centrom voľného času Šťastenko.
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Koncom roku vrcholil projekt Spoločný turistický priestor Spiša, v rámci

Zamagur-

ktorého bola zmodernizovaná časť kultúrneho domu, kde bolo na prí-

ské

zemí zriadené Zamagurské turisticko-konferenčné centrum. Okrem

turisticko-

rekonštrukcie a modernizácie týchto priestorov, bolo nakúpené aj nové

konfe-

zariadenie a zriadený verejne prístupný internetový spot, ktorý budú

renčné

môcť využívať návštevní-

ci, turisti, ako aj obyva-

centrum

telia nášho mesta. Konfe-

renčné priestory budú

slúžiť organizáciám pôso-

biacim v oblasti turiz-

mu,

ekonomických

či

v iných

socio-

oblas-

tiach. Slávnostné otvore-

nie nového turisticko-

konferenčného centra sa

uskutočnilo 15. decem-

bra, za účasti partnerov zo Slovenska i Poľska: primátora mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozefa Harabina, vojta gminy Nižné Lapše Jakuba
Mareka Jamróza a starostky Osturne Kristíny Gregoričkovej. Súčasťou
projektu bola taktiež brožúra o jednotlivých obciach a ich úspechoch
z vydavateľstva Goralinga, ktorú počas podujatia prezentovala jeho
riaditeľka, spišskostaroveská rodáčka Ingrid Majeriková.
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Koniec roku 2014 sa niesol vo sviatočnej atmosfére. V dňoch 20. – 21.

Zamagur-

decembra sa na námestí a v kultúrnom dome konali už po tretíkrát

ské Via-

Zamagurské Vianočné trhy. Na návštevníkov čakala vianočná zabíjačka

nočné trhy

i zaujímavý program, v ktorom sa o.i. predstavil známy spevák a herec
pochádzajúci z Afriky, ale dlhodobo žijúci na Slovensku, Ibrahim Maiga. V priebehu druhého dňa sa deti mohli zabaviť počas detského
programu, záujemcovia si mohli pozrieť ako kedysi vyzerali goralské
Vianoce, odfotiť sa vo fotomiestnosti, či nechať si urobiť karikatúru.
K tomu samozrejme nechýbal punč, varené vínko, či iné dobroty
a stánky so zaujímavým tovarom.

Vianočný čas spríjemnili obyvateľom mesta aj žiaci Spojenej školy a

Čaro Via-

Základnej umeleckej školy, ktorí pripravili vianočný program pod ná-

noc

zvom Čaro Vianoc. Uskutočnil sa 26. decembra v kultúrnom dome.
Posledný deň v roku odohralo divadlo Ramagu klasickú hru Ženský

Privítanie

zákon v goralskom nárečí a o polnoci sa uskutočnilo tradičné spoločné

nového

privítanie nového roka pred kultúrnym domom, na ktorom nechýbal

roka

ohňostroj, štátna hymna, príhovor primátora i novoročný punč.
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Zdravotná starostlivosť v našom meste sa aj v tomto roku sústredila

Zdravotná

najmä v miestnom zdravotnom stredisku, kde pracovali každý deň

starostlivosť

v týždni dvaja všeobecní lekári pre dospelých MUDr. Pavol Puobiš a
MUDr. Jana Víznerová, pediater MUDr. Dáša Kostková a dvaja zubári MDDr. Anton Mačutek a MUDr. Magdaléna Puobišová. Okrem toho
raz, prípadne dvakrát týždenne prichádzal gynekológ, internista a
chirurg. V meste fungovala aj Záchranná zdravotná služba a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
V rámci prevencie a zdravotnej osvety vykonal MDDr. Anton Maču-

Prevencia a

tek 6. novembra prednášku pre žiakov Spojenej školy pod ná-

osveta

zvom Hygiena ústnej dutiny, prevencia proti zubnému kazu. V jej
rámci vysvetlil žiakom aká je dôležitá hygiena ústnej dutiny pre
zdravé zuby, ako predchádzať zubnému kazu, aké prostriedky používať na ústnu hygienu, či a ako často i akým spôsobom si umývať
zuby.
MDDr. Anton Mačutek prevzal zubnú ambulanciu po MUDr. Milanovi

MUDr. Milan

Novotnom, ktorý bol v tomto roku, počas Dní mesta, ocenený za

Novotný

celoživotný prínos a prácu v zdravotníctve. Do Spišskej Starej Vsi

ocenený

prišiel MUDr. Milan Novotný v roku 1958, pričom bol určitý čas jediným zubárom pre viac ako desaťtisíc ľudí v celom Zamagurí. Často
ho v ordinácii navštevovali aj Slováci z Poľska. Pre pacientov bol
veľmi dobrým a obetavým lekárom, ktorý nikdy nikomu neodmietol
pomoc, a to ani po pracovnej dobe, či v nočných hodinách. Počas
svojho aktívneho pôsobenia sa venoval taktiež šíreniu zdravotnej
osvety, pričom niektoré zaujímavé prípady a postupy prednášal aj
kolegom v Bratislave. Zaujímal sa tiež o politické dianie, pričom vždy
prezentoval svoj pozitívny vzťah k Slovensku a slovenskému národu.
Od roku 2011 je na dôchodku. Cena mesta mu bola udelená pri príležitosti jeho osemdesiatin.
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V marci mesto v rámci prevencie preverovalo, pri príležitosti sveto-

Svetový deň

vého dňa vôd, všetky zdroje vody na verejných priestranstvách

vôd

a zabezpečilo kontrolu ich zdravotnej nezávadnosti. Zároveň pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská
Štiavnica,

odštepný

závod

Košice,

Správa

Povodia

Dunajca

a Popradu Poprad vykonávali 26. marca v miestnom Kultúrnom dome bezplatnú analýzu dusičnanov v osobne prinesených vzorkách
vôd.
Už niekoľko rokov po sebe organizuje Spojená škola v Spišskej Sta-

Darovanie

rej Vsi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade od-

krvi

ber krvi v našom meste, prostredníctvom mobilnej transfúznej jednotky. V tomto roku darovali Starovešťania životodarnú tekutinu
dvakrát, a to 28. apríla a 16. októbra. Počas týchto odberov odobrali
v telocvični miestnej Základnej školy krv takmer šiestim desiatkam
darcov z radov študentov, pedagógov i miestnych obyvateľov.
V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Spišskej Sta-

Zariadenie

rej Vsi sa seniori počas celého roku sa venovali rôznym aktivitám,

pre senio-

ktoré pre nich pripravili pracovníci v spolupráci s miestnymi inštitú-

rov

ciami, najmä s farskými úradmi v Spišskej Starej Vsi a Osturni, Spo-

a domov

jenou školou v Spišskej Starej Vsi, školou a sociálnym zariadením

sociálnych

v Spišských Hanušovciach, kultúrnym oddelením na mestskom úra-

služieb

de, či miestnym Infocentrom Pienapu.
Medzi

tradičné

podujatia
ril tzv.

pat-

Týždeň

mozgu, ktorý sa
konal v dňoch
od 11. do 17.
marca.
ho rámci

V

jesa

uskutočňovali v zariadení akcie zamerané na ľudský mozog a jeho
činnosť. Okrem odborných prednášok si klienti domova precvičili
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mozog aj praktickými úlohami zameranými na rôzne druhy pamäti,
motoriku tela, čítanie s porozumením, interpretáciu a podobne. Na
konci týždňa bolo vyhodnotenie aktivít, pričom účastníci dostali diplomy za aktívnu účasť. Pre vysoký záujem sa takéto tréningy následne uskutočňovali v ZS a DSS aspoň raz týždenne.
Začiatkom mája si v zariadení pripomenuli Deň matiek, počas ktoré-

Deň matiek

ho pre seniorov vystúpili deti z Materskej školy a zahrala tiež Ľudová
hudba pod vedením Františka Kačicu, či žiaci z miestnej Základnej
umeleckej školy. Na oplátku zas pracovníci pripravili program pre
deti, kde si mohli precvičiť svoju pamäť, maľovať a riešiť rôzne úlohy. Na záver každá mamka a babička dostala ako darček medovníkové srdiečko, na ktorom bolo vpísané jej meno.
Koncom mesiaca sa klienti zariadenia, v sprievode miestneho kňaza

Návšteva

Pavla Garaja, vybrali pomodliť k soche Andreja Alojza Máriu Chmeľa

galérie

na spišskostroveskom námestí a taktiež si pozrieť Galériu Ferdinanda Katonu.
Dňa 8. júla sa v

Športové

zariadení,

stretnutia

napriek

nepriaznivému počasiu, konalo športové stretnutie seniorov, počas ktorého

súťažili

družstvá

tri

seniorov

zo Spišských Hanušoviec a zo Spišskej Starej Vsi. Súťažné disciplíny
boli samozrejme prispôsobené schopnostiam súťažiacich a hoci zvíťazili seniori zo Spišských Hanušoviec, dôležité bolo, že klienti oboch
zariadení sa zblížili, zaspievali si a svoje dojmy zapísali do kroniky.
Na oplátku sa seniori z nášho zariadenia zúčastnili 14. júla športového dňa a o dva týždne neskôr aj „posedenia pri opekačke“
v sociálnom zariadení Život Spišských Hanušovciach.
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V septembri sa uskutočnila v areáli zariadenia slávnosť posvätenia

Posvätenie

kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, spojená so sv. omšou, ktorú

kaplnky

odslúžili spišskostaroveský rímskokatolícky kňaz Pavol Garaj spoločne s osturnianskym gréckokatolíckym kňazom Miroslavom Demjanovičom. Podujatie ozvláštnil miestny spevácky zbor A. Chmeľa. Pozvanie na slávnosť prijali tiež prijímatelia sociálnych služieb zo Spišských Hanušoviec, primátor mesta Ing. Harabin Jozef, zástupca
Spojenej školy Mgr. Ján Džunko, riaditeľka sociálneho zariadenia
Mgr.

Gabriela

Dzubinová

z Legnavy,

p.

Margita

Rozmušová

z Červeného Kláštora, dobrovoľníci a ďalší hostia. Veľkú zásluhu na
zhotovení kaplnky mala Mgr. Monika Soľavová, ktorá zabezpečila
sponzorov i zhotoviteľa kaplnky p. Kaňuka. V kaplnke sa nachádza
pieta Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je vygravírovaná do čierneho kameňa. Samotný obraz zdobí vygravírovaný deň posvätenia
11. september 2014.
V rámci októbra – mesiaca úcty k starším boli zorganizované viaceré

Mesiac úcty

posedenia a stretnutia z klientmi z iných DSS, ale aj prednáška

k starším

Ing. Malatinovej z Pienapu o ľudovom liečiteľstve, vystúpenie žiakov
Spojenej školy a FS Vorodaj z Veľkého Lipníka, či slávnostná omša
v kostole sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore. Mesiac úcty
k starším vyvrcholil veselicou, ktorá seniorov veľmi potešila.
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November bol v ZS a DSS spojený s návštevou hrobov mobilných

Vianočná

klientov a december sa niesol v znamení príprav na vianočné sviatky

atmosféra

a privítanie nového roku. Vianočnú atmosféru priniesli do zariadenia
o.i. aj deti zo Spišských Hanušoviec so svojou Betlehemskou hrou.
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Rok 2014 sa v spišskostaroveskej farnosti niesol, okrem iného,

Vizitácia

v znamení vizitácie. V januári oznámil spišský biskup svoj zámer

farnosti

uskutočniť túto prehliadku duchovnej, ekonomickej a administratívnej správy farnosti. V prvej fáze odoslal vo februári miestny kňaz
Pavol Garaj na Biskupský úrad vyplnený dotazník. V rámci druhej
fázy vykonal 24. septembra dekan a spišskohanušovský kňaz Ondrej
Želonka kontrolu administratívneho a ekonomického fungovania farnosti. Vizitáciu zavŕšil spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich
14. októbra, keď navštívil školu, Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb, filiálne kostoly v Havke a Majeroch. Stretol sa
tiež s členmi ružencového spolku i ekonomickou a pastoračnou radou farnosti. Na záver dňa slávil svätú omšu pre veriacich a po nej
zotrval v diskusii s tými, čo ostali kostole. Závery z vizitácie sa nachádzajú v archíve spišskostaroveskej farnosti.
Podvečer každú sobotu patril v miestnej farnosti mladým veriacim,

Stretnutia

ktorí sa stretávali na fare s kaplánom Marekom Ondrom. Ich stret-

mládeže

nutia boli zamerané najmä na výklad a chápanie Svätého písma, ale
aj na iné témy a aktivity.
Slávenie Veľkej noci prebehlo pokojne a dôstojne. Na siedmu veľ-

Prvé sv.

konočnú nedeľu, 1. júna, prijalo spišskostaroveskom v kostole Na-

prijímanie

nebovzatia Panny Márie prvý raz Eucharistiu tridstaťdva detí.
Počas prvého júlového týždňa navštívili farnosť úradníci z Ríma,

Úradníci z

v sprievode pátra Gabriele Ferlisiho, OAD a pátra Jozefa Rajčáka,

Ríma

ohľadom procesu blahorečenia spišskostaroveského rodáka Andreja
Alojza Máriu Chmeľa. Fara sa zmenila na ich pracovisko. Pýtali sa
miestnych ľudí, ale aj príbuzných kandidáta na blahorečenie
z Vyšných Šromoviec a Čorštýna, či hodnoverných svedkov na jeho
povesť. Vypovedal taktiež miestny kňaz Pavol Garaj.
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Spevokol
A. M.
Chmeľa

Vo svojej činnosti pokračoval aj v minulom roku obnovený spevokol,
ktorý nesie meno práve spomínaného kandidáta na blahorečenie.
Pôsobí v ňom cca 30 Zamagurčanov zo Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušoviec, Veľkej Lesnej, Červeného Kláštora, Haligoviec
a Matiašoviec. Členovia svoje umenie predviedli vo viacerých zamagurských kostolíkoch, a nielen na slovenskej strane, ale aj za hranicou, kde zaspievali počas slovenských sv. omší v kostole sv. Bartolomeja v Nedeci, v kostole Všetkých svätých v Kacvíne (na obrázku)
a v kostole sv. Martina Krempachoch. Po sv. omši sa vždy stretli aj s
krajanmi – Slovákmi žijúcimi v týchto obciach.
V septembri sa uskutočnila veľko-

Posvätenie

lepá slávnosť v Zariadení pre se-

kaplnky

niorov a domove sociálnych služieb, kde 11. septembra náš rímskokatolícky kňaz Pavol Garaj spoločne s gréckokatolíckym kňazom z
Osturne

Miroslavom

Demjanovi-

čom posvätili novopostavenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie
v areáli zariadenia.
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Koncom mesiaca, konkrétne 26. septembra, sa konala v Spišskej

Rekolekcia

Starej Vsi rekolekcia, teda stretnutie kňazov spišskostaroveského
a staroľubovnianského dekanátu so spišským biskupom.
Posledný novembrový deň roku, na adventnú nedeľu, sa začala prí-

Príprava

prava na sviatosť rozvíjajúcu a dopĺňajúcu krst – birmovanie, ktoré

na birmo-

sa bude v spišskostaroveskej farnosti sláviť v nasledujúcom kalen-

vanie

dárnom roku.
V nedeľu, 7. decembra, navštívili farnosť páter Roman Gažúr, OFM

Prednáška

a niekdajší kaplán Ladislav Hostinský, ktorí rozprávali o tzv. kruciáte,

o kruciáte

teda o boji proti závislostiam, ktoré ubližujú človeku i jeho okoliu.
Predvianočnú atmosféru navodil už tradičný koncert žiakov a učite-

Vianočný

ľov Základnej umeleckej školy v miestnom chráme. V tomto roku sa

koncert

konal 14. decembra.
Celkovo v roku 2014 v spišskostaroveskej farnosti pokrstili tridsať-

Krsty,

dva detí, manželstvo uzavrelo desať párov a do večnosti odprevadili

svadby,

pätnásť ľudí.

pohreby

~ 63 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2014

V roku 2014 sa Dobrovoľné hasičské zbory mohli uchádzať

Dobrovoľný

o zaradenie do kategórií, na základe ktorých potom pre nich vyply-

hasičský

nuli určité povinnosti ohľadom vybavenia a zabezpečenia výjazdu

zbor

jednotiek k mimoriadnym udalostiam. Tým DHZ, ktoré splnili podmienky zaradenia do kategórií bola od štátu poskytnutá finančná
dotácia. DZH Spišská Stará Ves bol zaradený do kategórie B a už
začiatkom roka dostal finančnú dotáciu Ministerstva vnútra vo výške
2000 €, ktorá bola účelovo viazaná na materiálno-technické vybavenie. DHZ teda zakúpil čerpadlá a elektrocentrálu pre prípad povodní,
zásahové odevy a prostriedky BOZP pre zasahujúcich hasičov.
V roku 2014 čle-

Zásahy

novia DHZ zasahovali celkovo dvakrát, a to pri požiari lesa v katastri
obce

Osturňa

a počas

povodní

v meste.

Okrem

Príprava

zásahov sa venovali tiež príprave na zásahy, absolvovali kurz pre
členov zasahujúcich vo výškach a štyria členovia – Róbert Plavec,
Anton Výrostek, Jozef Lazišťan a Pavol Dlhý úspešne absolvovali
skúšky na vedúcich hasičskej mládeže III. stupňa.
Praktickou prípravou a overením schopností hasičov boli ligové súťaže, do ktorých sa zapojilo jedno družstvo mužov a tri päťčlenné
družstvá žiakov. Muži v tomto roku prvýkrát nastúpili do Regionálnej
hasičskej ligy Spiš, ktorá sa skladá zo špičkových mužstiev východného Slovenska. Ako nováčikovia obsadili predposledné 12. miesto,
o ktoré sa delili s DHZ Jalovec.
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Podstatne viac sa darilo mladším hasičom, ktorí dosahovali počas

Majstri Slo-

celého roka výborné výsledky. Družstvo chlapcov jednoznačne zví-

venskej re-

ťazilo v okresnom kole a na krajskom kole hier hasičskej mládeže od

publiky

8 do 16 rokov Plameň 2014, ktoré sa konali 21. júna v Novej Ľubovni, obsadilo pekné 3. miesto. Okrem toho zaknihovali ďalšie víťazstvá v súťažiach v Spišskej Starej Vsi, Spišskej Belej, Podolínci, či
Slovenskej Vsi. Úspešnú sezónu zavŕšili na Halových majstrovstvách
Slovenskej republiky kolektívov mladých hasičov o Putovný pohár
prezidenta DPO SR, ktoré sa konali 8. novembra vo Svite, kde boli
v konkurencii 41 družstiev z celého Slovenska najlepší a zvíťazili.
Družstvo spišskostaroveských chlapcov v zložení Marek Drienovský,
Maroš Plavec, René Kostúr, Ján Dubiel a Jaroslav Kacmarčík sa tak
prvýkrát v dejinách nášho hasičského športu stalo Majstrami Slovenskej republiky.

Darilo sa tiež dvom družstvám dievčat, ktoré si odniesli víťazstvá
z pretekov v Spišskej Starej Vsi, Spišskej Belej i Slovenskej Vsi a
na Halových majstrovstvách Slovenskej republiky kolektívov mladých hasičov obsadili v konkurencii 39 družstiev pekné desiate
a jedenáste miesto. Nesklamali ani zmiešané družstvá dievčat a
chlapcov, ktoré priniesli najcennejšie kovy zo súťaží v Novej Ľubovni
a Jarabine.
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Záverom roku predstavitelia DHZ ocenili dlhoročnú dobrú spoluprá-

Ocenenie

cu s primátorom mesta Ing. Jozefom Harabinom, ktorému udelili

primátora

medailu Za spoluprácu III. stupňa, ktorú mu odovzdali prezident
DPO SR Ladislav Pethö, krajský predseda Marián Rušin a okresný
veliteľ Ján Kromka.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Starej

Rybársky

Vsi v fungovala v roku 2014 pod predsedníctvom Ing. Rastislava

zväz

Kováčika. Podpredsedom bol Ondrej Ferenčák, tajomníkom Michal
Strnad, hospodárom Ján Kozub, účtovníkom Ing. Anton Kanda, pokladníkom Štefan Majlender a referentom pre športovú činnosť Martin Bolcarovič.
Hlavnou náplňou činnosti členov bolo udržiavanie čistoty vodných
tokov a ich okolia i zarybňovanie a zazimovávanie revírov: Vodná
nádrž Červený Kláštor, Rieka 1 a 2, Osturňanský potok, Vodná nádrž
Nokle, Jordanecký potok, Hardinský potok, Starovinský potok, Lipničanka a Dunajec. Výlov rýb sa uskutočňoval v súlade s vydanými povolenkami a taktiež počas športových súťaží. Na nelegálny
výlov dohliadala rybárska stráž. Rybári sa tradične predstavili aj počas Dní mesta, keď pripravili výstavu úlovkov a varili rybaciu polievku, tzv. halászle.
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej

Zväz včelá-

Vsi zahájila nový rok výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala

rov

26. januára. Členovia si na nej uctili pamiatku zosnulého, dlhoroč~ 66 ~
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ného predsedu a jedného zo zakladateľov organizácie v Zamagurí
Jána Gemzu zo Spišských Hanušoviec.
V roku 2014 fungovali zamagurskí včelári naďalej pod predsedníctvom Ing. Štefana Danka. Tajomníkom bol Július Dlugolinský a pokladníkom Ing. Ján Gemza. Organizácia združovala 35 členov, ktorí
celkovo obhospodarovali 563 včelstiev. Oproti minulému roku sa
zvýšil počet členov o šesť, pričom ďalší traja záujemcovia o vstup
ešte neboli registrovaní v centrálnom registri.
V jarnom období boli, v spolupráci s Regionálnou veterinárnou správou v Poprade, prevedené prehliadky zdravotného stavu včelstiev,
monitoring na mor a hnilobu včelieho plodu, varroázu včiel. V roku
2014 sa prejavil na Zamagurí v enormnej sile najmä klieštik a ku
konci sezóny došlo k veľkému oslabeniu včelstiev.

Podobne ako v minulom roku, iba jediný včelár Michal Švienty sa
venoval kočovaniu so svojimi včelstvami v oblasti Zamaguria
a Predmaguria. Členovia sa usilovali aj o propagáciu včelárstva počas rôznych podujatí. Tajomník základnej organizácie Július Dlugolinský si na tento účel zostrojil jednorámikový presklený úľ, na ktorom demonštroval dianie v úli. Viacerí členovia sa taktiež venovali
stánkovému predaju počas rôznych podujatí v Zamagurí i mimo neho.
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Poľovnícke združenie Dunajec

Poľovnícke

spadalo do pôsobnosti Obvod-

združenie

nej

Dunajec

poľovníckej

komory

v Kežmarku, pričom bolo jej
najsevernejšou oblasťou.
V roku 2014 malo naďalej 25
členov, z ktorých väčšina bývala
v Spišskej Starej Vsi, ale taktiež
štyroch

členov

z Červeného

Kláštora, dvoch zo Starej Ľubovne a po jednom z Kežmarku, Popradu a Popradu-Gánoviec. Čestným členom bol Jozef Musala
z Lechnice. Výbor Poľovníckeho združenia Dunajec sa v roku 2014
zišiel celkovo osemkrát. V januári jeho členovia hodnotili odstrely za
predchádzajúci rok a pripravovali Poľovnícky ples. Ten sa konal
1. februára, už po šiestykrát v reštaurácii Nova.

Dňa 23. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej sa
zúčastnilo 92% členov. Rovnaké percento sa zúčastnilo aj slávnostnej členskej schôdze 1. júna. V apríli vyhodnotili členovia výsledky
jarného sčítania zveri a bol prerokovaný plán práce i plán chovu
~ 68 ~
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a lovu na celý rok. V jesennej časti bolo hlavnou náplňou činnosti
výboru zabezpečenie krmiva pre zimné prikrmovanie zveri. Značnú
iniciatívu v tomto smere vyvinuli predseda Peter Kutarňa, ktorý zabezpečil zemiaky, Jozef Pichnarčík a Peter Čarnogurský, ktorí zaobstarali jadrové krmivo a Marek Výrostek, ktorý sa postaral o dovoz
tohto krmiva a jeho uskladnenie do doby jeho vývozu na jednotlivé
prikrmovacie miesta.
Súčasťou činnosti združenia boli aj brigády. V júni sa konala spoločná brigáda, venovaná údržbe poľovníckych zariadení, konkrétne
oprave chodníka cez Bednárok smerom na Ogbord. Druhá brigáda
spočívala v pomoci jednotlivým lesným subjektom, nachádzajúcim
sa na území Poľovníckeho združenia.
Okrem toho sa poľovníci zapájali do rôznych kultúrno-spoločenských
aktivít v regióne ako Dni mesta Spišská Stará Ves, kde varili tradičný
poľovnícky guľáš, či Kláštorných dní v Červenom Kláštore, kde bola
časť programu venovaná poľovníctvu a jeho rozvoju v Zamagurí.

Horská služba Pienapu fungovala aj v roku 2014 pod predsedníc-

Horská

tvom Ing. Marka Popoviča, pričom činnosť organizácie koordinovala

služba

a riadila Rada HS Pienapu, ktorá sa pravidelne stretávala, okrem

Pienapu

letných prázdnin, raz v mesiaci. Počas zimných mesiacov slúžili
zmluvní členovia vo Vysokých Tatrách. Okrem toho poskytovali zá~ 69 ~
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chranári tiež asistenčné služby pri rôznych športových akciách.
Z objektívnych príčin sa neuskutočnili naplánované skialpové túry
v Pieninách a ani udržiavanie bežeckej trate Spišská Stará Ves –
Frankovská hora. Mnohí členovia sa však skialpinizmu venovali individuálne v iných horských oblastiach a nakoniec skialpová túra bola
zorganizovaná aj počas marcového pobytu záchranárov v Jasnej,
a to na Poľanu a Chopok. V apríli sa členovia HS zúčastnili otvorenia
letnej turistickej sezóny a tiež akcie „čisté hory“. V máji sa pre daždivé počasie neuskutočnilo plánované lezenie v Kluškovciach, ale
konala sa brigáda pri chate v Jordanci. V júni prešli členovia tradičnými

kondičnými

testami

a

v mesiacoch

júl

i august

slúžili

v Pieninách.

V septembri pripravili trate na Pieninský duatlon a počas samotného
preteku mali aj asistenčnú službu. V októbri sa zúčastnili Dňa HZS
v Slovenskom raji. Začiatkom novembra mala miesto každoročná
pietna spomienka na obete Pienin pod Osobitou a posledný mesiac
v roku patril Medzinárodnému volejbalovému turnaju horských záchranárov, ktorý sa konal v Spišskej Starej Vsi. Zúčastnili sa ho štyri
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družstvá zo Slovenska a dve zo susedného Poľska. Popredné priečky
obsadili domáci záchranári, keď „áčko“ turnaj vyhralo a „béčko“
skončilo na druhom mieste. Vyvrcholením celoročnej činnosti bolo
rozlyžovanie v Jasnej a previerky odbornej spôsobilosti, ktoré
úspešne absolvovali všetci zúčastnení.

Pokračovala tiež niekoľkoročná spolupráca s kolegami z poľského GOPRu, s ktorými sa členovia HS spoločne školili a cvičili so zameraním na zdravotnú prípravu, pozemnú, vodnú a jaskynnú záchranu. V rámci spolupráce s GOPRom absolvovali tiež niekoľko
stretnutí

v Poľsku

i na

Slovensku,

za

účelom

propagácie

a spolupráce týchto organizácií. Zúčastnili sa tiež smutných udalostí,
a to pohrebov svojich kolegov v Poľsku i na Slovensku.
Na úseku projektov z eurofondov podala HS dva projekty. Jeden
z fondov V4 s partnermi z Česka, Poľska a Maďarska, kde však
úspešní neboli, a druhý z Nórskych fondov s ukrajinským partnerom,
ale pre situáciu na Ukrajine bol tento projekt dočasne pozastavený.
Momentálne čakajú na vhodnú výzvu, aby sa podarilo opraviť chatu
v Jordanci.
Miestny odbor Matice slovenskej sa tak ako po iné roky podieľal na

Matica slo-

organizácii rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,

venská

ako napríklad súťaže Kostelničákov ornament, či Dňa detí s Maticou,
ktorý sa uskutočnil 3. júna už po tretíkrát. Počas neho si mohli zasúťažiť deti do troch rokov v lezení po štyroch, v chodení
v chodákoch, ale aj v s odrážadlami, či v súťaži Daj gól ockovi.
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Takmer po piatich rokoch existencie zanikol v Spišskej Starej Vsi

Zamagurský

Zamagurský klub motorkárov, keď bol v januári 2014 oficiálne vy-

klub motor-

mazaný z registra záujmových organizácií.

károv
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V ročníku 2013/2014 účinkovali v dlhodobých súťažiach Podtatran-

Futbal

ského futbalového zväzu tri futbalové mužstvá TJ Dunajec Spišská
Stará Ves, a to mužstvo dospelých, dorastencov a žiakov. Podobne
tomu bolo aj v nasledujúcej sezóne 2014/2015, kedy však došlo
k celoslovenskej reorganizácii súťaží, čo sa v našom regióne premietlo prakticky do zmeny názvu, keď „triedy“ boli premenované na
„ligy“. Muži tak hrali 7. ligu Podtatranského futbalového zväzu
(PFZ), dorast 4. ligu U19 PFZ a žiaci 3. ligu U15 PFZ. Priame náklady
mužstiev v súťažiach, ako aj prevádzku a údržbu športového areálu
pokrývalo mesto prostredníctvom dotácií.
Mužstvo dospelých po dlhoročnom pôsobení v krajských súťažiach

TJ Duna-

a v najvyššej 1. triede podtatranskej oblasti zostúpilo v minulom

jec muži

roku do 2. triedy, čo bolo v podstate vyvrcholením niekoľkoročných
problémov. Priebeh súťaže nakoniec ukázal, že druhá trieda bola
primeraná

momentálnym

možnostiam

a kvalite

mužstva.

V konečnom zúčtovaní skončili naši futbalisti, s trinástimi výhrami,
troma remízami a ôsmymi prehrami, na štvrtom mieste, so stratou
jedného bodu na druhého a tretieho v poradí.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Výsledná tabuľka II. ČEZ triedy muži 2013/2014
OFK Hozelec
21 3
0
70:24
OFK Šuňava
14 1
9
67:44
ŠK Mlynčeky
14 1
9
59:38
TJ Spišská Stará Ves
13 3
8
63:45
TJ Huncovce
12 2
10
61:35
TJ Stará Lesná
11 4
9
50:26
TJ FO Výborná
12 1
11
96:55
TJ Spišský Štiavnik
10 5
9
43:36
Družstvo Dravce
8
3
13
39:52
OFK Jánovce
8
5
11
40:58
FK Žakovce
8
2
14
58:66
FO Vlková
6
4
14
40:70
FK Gánovce
2
0
22
19:116
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43
43
42
38
37
37
35
27
29
26
22
6
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V novej sezóne 2014/2015 hrali dospelí 7. ligu, ktorá je druhou najvyššou súťažou Podtatranského futbalového zväzu. Trénerom bol
Karol Šebest. V mužstve i naďalej pretrvávali problémy, ktoré viedli
až k zostupu do nižšej súťaže, a to absencia na tréningoch, demotivácia a nedostatočný hráčsky káder. To sa prirodzene prejavilo vo
výkonnosti mužstva, ktoré bolo po jesennej časti s tromi výhrami,
jednou remízou a deviatimi prehrami na jedenástom mieste.
Dorastenci hrali v 1. triede skupiny B, kde sa už dlhodobejšie umies-

TJ Duna-

tňovali na popredných priečkach. Vzhľadom na prechod hráčov me-

jec doras-

dzi jednotlivými kategóriami, boli výkony dorastencov v tomto roční-

tenci

ku kolísavé a nevyrovnané, no nakoniec sa im podarilo, so štrnástimi výhrami, dvoma remízami a štyrmi prehrami, udržať tretie miesto, na ktorom boli aj po jesennej časti.
Výsledná tabuľka I. triedy B skupiny – dorast U19
2013/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spišský Štvrtok
Veľká Lomnica
Spišská Stará Ves
Mlynčeky
Huncovce
Žakovce
Spišský Hrhov
Toporec
Matiašovce
Slovenská Ves
Vlkovce

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
14
13
12
8
6
6
4
3
0

1
2
2
3
3
4
4
1
0
2
2

2
3
4
4
5
8
10
13
16
15
18

71:12
70:22
68:28
63:31
58:37
44:38
44:58
45:67
32:80
20:55
23:110

52
47
44
42
39
28
22
19
12
11
2

V novej sezóne 2014/2015 pokračovali dorastenci, pod taktovkou
Vladimíra Fabiána st., v najvyššej súťaži PFZ – 4. lige. Napriek tomu, že aj v tejto kategórii sa začal prejavovať malý záujem
o športovú

činnosť

a mužstvo

často

nastupovalo

na

zápasy

s minimálnym počtom náhradníkov, na výsledkoch sa to neprejavilo
a prvú prehru dorastenci zaknihovali až v poslednom zápase jesenného kola. Po jesennej časti boli teda s 28 bodmi, ktoré získali po
desiatich výhrach, jednej remíze a jedinej prehre, na druhom mieste.
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Žiaci hrali v 1. triede PFZ, kde po jesennej časti súťaže prezimovali

TJ Duna-

na prvom mieste, keď nezaznamenali ani jedinú prehru. V jarnej

jec žiaci

časti však už nenadviazali na predchádzajúce výkony a nakoniec
obsadili, so štrnástimi výhrami, štyrmi remízami a štyrmi prehrami,
konečné štvrté miesto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka I. triedy – žiaci U15 2013/2014
Spišské Bystré
22 16 2
4
68:36
Kravany
22 15 5
2
98:26
Vikartovce
22 14 5
3
77:27
Spišská Stará Ves
22 14 4
4
72:37
Veľká Lomnica
22 13 5
4
83:34
Slovenská Ves
22 10 5
7
70:52
Spišský Štvrtok
22
7
3 12
33:56
Hranovnica
22
7
3 12
62:91
Štrba
22
4
5 13 58:112
Hôrka
22
3
4 15
29:72
Liptovská Teplička
22
3
3 16
38:93
Spišský Štiavnik
22
2
4 16
27:79

50
50
47
46
44
35
24
24
17
13
12
10

V novej sezóne 2014/2015 naše mesto žiaci reprezentovali v 3. lige
PFZ. Trénerom bol aj naďalej Mgr. Miloslav Cisko. Podobne ako
v predchádzajúcej sezóne boli pomerne úspešní a prvú prehru okúsili až poslednom kole jesennej časti, v priamom súboji o lídra tabuľky s Veľkou Lomnicou. S ôsmimi výhrami, jednou prehrou a remízou a dvadsiatimi bodmi teda prezimovali na druhom mieste, so
stratou dvoch bodov na lídra tabuľky.
V roku 2014 sa uskutočnili aj dva minifutbalové turnaje O pohár

Minifutba-

primátora mesta. Prvý sa konal 8. februára v telocvični základnej

lové turna-

školy. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev, ktoré bojovali v dvoch skupinách

je o Pohár

o postup do semifinále. Celkové víťazstvo si vybojovali hráči Veľké-

primátora

ho Lipníka, za ktorými sa umiestnilo družstvo Bafana a družstvo

mesta

Amigo. Na štvrtom mieste skončilo družstvo Horný koniec. Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Bednarčík. Na záver turnaja
sa prítomným futbalistom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Harabin, ktorý im zaželal veľa športových úspechov a taktiež odovzdal
diplomy a poháre.
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Druhý turnaj sa uskutočnil 5. júla sa na ihrisku TJ Dunajec. Išlo už
o 38. ročník minifutbalového turnaja O pohár primátora mesta. Zišlo
sa ňom 11 deväťčlenných mužstiev, ktoré hrali v troch skupinách
vylučovacím systémom. Víťazstvo si nakoniec odnieslo mužstvo Kuko team. Na druhom mieste skončil tím Bafana a tretie miesto patrilo družstvu Amigo.
Stolnotenisový oddiel Telovýchovnej jednoty Dunajec fungoval na-

Stolný te-

ďalej pod taktovkou miestneho učiteľa telesnej výchovy Jána Stan-

nis

ka. Naše mesto zastupovali v Podtatranskej skupine dva družstvá:
„A“ v piatej lige a „B“ v šiestej lige.
Družstvo „A“ pokračovalo aj v novom roku vo svojej spanilej jazde,

TJ Duna-

keď z dvadsiatich zápasov neprehralo ani jeden a s celkovým poč-

jec Spišská

tom 80 bodov a skóre 278:82 suverénne postúpilo do štvrtej ligy.

Stará Ves

Vynikajúce výsledky sa odrazili aj v úspešnosti jednotlivcov, keď

A

v prvej desiatke malo „áčko“ až štyroch zástupcov: Krištof Kowalczyk – 2. miesto, Daniel Kostka – 7. miesto, Ján Dubiel – 8. miesto
a Radovan Novotný – 10. miesto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Výsledná tabuľka V. ligy Podtatranskej skupiny
2013/2014
Spišská Stará Ves A
20 20 0 0
278:82
STO Tatran Nová Lesná 19 16 1 2
228:168
Chata Pieniny Lesnica
19 12 2 5
231:165
MŠK Adento Svit
19 11 2 6
238:158
TJ Severka Kežmarok C
19 10 0 9
223:173
TJ Spišská Teplica
19
8 1 10
196:200
STO Poprad Veľká B
19
8 1 9
204:192
1. PPC F Kežmarok C
19
5 3 10
165:231
ŠK Veterán Poprad B
19
5 2 12
153:243
TJ Spišský Štiavnik C
19
3 2 14
176:220
OŠK Spišský Štvrtok B
19
0 0 19
170:226
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57
54
49
44
43
36
36
30
19
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V novom ročníku sa aj vo vyššej, štvrtej lige držalo družstvo „A“ na
popredných priečkach a po prvej polovici súťaže, v ktorej odohrali
11 kôl, boli s ôsmimi výhrami, dvoma prehrami a jednou remízou na
výbornom treťom mieste.
Tím „B“ bol zložený väčšinou z mladších stolných tenistov, ktorí v

TJ Duna-

tejto súťaži naberali skúsenosti, čo sa odrazilo aj na celkovom

jec Spišská

umiestnení, keď po nadstavbovej časti skončil na piatom mieste.

Stará Ves

1
2
3
4
5
6
7
8

Výsledná tabuľka VI. ligy Podtatranskej skupiny
2013/2014
Štrba
14 12 1 1
187:65
Stará Lesná
14
7 1 6
131:121
Mlynica
14
7 1 6
131:121
Podolínec
14
6 3 5
133:119
Spišská Stará Ves B
14 6 0 8
125:127
Fortuna Kežmarok D
14
5 2 7
122:130
Spišské Bystré
14
5 0 9
87:165
Veterán Poprad C
14
4 0 10
88:164

B
51
36
36
35
32
31
29
26

V novom ročníku hralo družstvo 6. ligu Podtatranského stolnotenisového zväzu Poprad. Na zápasy nastupovali: Jaroslav Čarnogurský,
Dávid Gašparovič, Michal Leško, Šimon Kostka, Ondrej Džurňák,
Andrea Šebestová, Ján Dubiel ml., Marcel Stropkay, Ján Stanko, Ján
Kurňava a Lukáš Marhefka. V základnej časti Sever bolo, koncom
roku, so siedmimi výhrami a štyrmi prehrami na štvrtom mieste.
V oblastnej súťaži starších žiakov si naši stolní tenisti počínali suverénne, keď neprehrali ani jeden zápas a iba jediný remizovali. Skončili tak zaslúžene na prvom mieste.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Výsledná tabuľka VI. ligy Podtatranskej skupiny
2013/2014
Spišská Stará Ves
16 15 1 0
129:31
Levoča
16 12 3 1
114:46
Severka Kežmarok
16 12 1 3
101:59
Slovenská Ves
16
7 2 7
88:72
Fortuna Kežmarok A
16
7 1 8
74:86
Spišský Štiavnik
16
4 4 8
72:88
Veterán Poprad
16
4 2 10
74:86
Fortuna Kežmarok B
16
3 0 13
49:111
Spišský Štvrtok
16
1 0 15
19:141
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55
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39
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32
30
25
19

Starší žiaci
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Začiatkom roka sa konal v telocvični Spojenej školy 6. ročník Memo-

Memoriál

riálu Dušana Budzáka, ktorí sa uskutočňuje na počesť tohto jezer-

Dušana

ského rodáka, nositeľa Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva

Budzáka

SR v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky a podporovateľa stolného tenisu v Zamagurí. Stretlo sa na ňom 43 hráčov
v štyroch kategóriách. V kategórii registrovaných hráčov zvíťazil Daniel Kostka, medzi neregistrovanými hráčmi bol najlepší Ľubomír
Krett, medzi veteránmi Milan Hertely a v štvorhre zvíťazili P. Szentivanyi so Š. Krafčíkom.
Dňa 7. marca sa uskutočnili v Slovenskej Vsi Majstrovstvá Podtat-

Majstrov-

ranského regiónu v stolnom tenise pre rok 2014 v kategóriách

stvá Pod-

mladší a najmladší žiaci. V konkurencii 21 chlapcov z deviatich klu-

tatranské-

bov obsadili naši mladí stolní tenisti viaceré popredné priečky. Ši-

ho regiónu

mon Kostka si vybojoval v kategórii mladších žiakov tretie miesto

mládeže

v jednotlivcoch a spoločne s Martinom Milanom druhé miesto
v štvorhre. Aj tretie miesto v tejto kategórii obsadili Starovešťania
Tomáš Gašparovič a Dominik Halčin. Posledný spomínaný zároveň
zvíťazil v kategórii najmladších žiakov, pričom jeho spoluhráč zo
štvorhry skončil na treťom mieste. Obaja potom suverénne zvíťazili
aj vo štvorhre najmladších žiakov, pričom ďalší naši stolní tenisti,
Jakub Kostka s Martinom Černickým, si odniesli peknú bronzovú
medailu.
O mesiac neskôr, 8. apríla, sa konali v Kežmarku Majstrovstvá Podtatranského regiónu v stolnom tenise pre rok 2014 v kategóriách
starší žiaci a dorast. Aj tu si Starovešťania v konkurencii 31 chlapcov
z ôsmych klubov vybojovali pekné umiestnenia. V kategórii dorastencov v dvojhre skončil Radovan Novotný na druhom a Dávid Gašparovič na treťom mieste. V štvorhre si naši dorastenci Ondrej
Džurňák a Ján Dubiel vybojovali tretie miesto. Medzi staršími žiakmi
dominoval Radovan Novotný, ktorý zvíťazil jednak v dvojhre, ako aj,
spoločne Dávidom Gašparovičom, v štvorhre.
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Vynikajúca forma našich mladých stolnotenistov sa prejavila aj po-

Majstrov-

čas okresného a krajského kola v stolnom tenise žiakov základných

stvá SR

škôl, na ktorých družstvo v zložení Radovan Novotný, Dávid Gašpa-

v stolnom

rovič, Šimon Kostka a Ján Dubiel zvíťazili a dosiahli tak životný ús-

tenise

pech, keď postúpili medzi najlepších osem družstiev z celého Slovenska. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v stolnom tenise,
ktoré sa konali 27. – 28. marca v Krupine, nakoniec obsadili siedme
miesto.
Počas prázdnin, v dňoch 7. až 13. júla, sa v Spišskej Starej Vsi usku-

Sústrede-

točnilo stolnotenisové sústredenie žiakov a dorastu pod vedením

nie žiakov

bývalej hráčky slovenskej reprezentácie Simony Daubnerovej, ktoré

a dorastu

zorganizovalo Ramagu s podporou mesta i ďalších sponzorov. Zúčastnilo sa ho celkovo desať záujemcov. Počas siedmych dní si vyskúšali dvojfázový tréning, analýzu stolnotenisovej taktiky, ale aj
spoločné výlety, turistiku i plaváreň. Podujatie ukončil záverečný
turnaj.
Veľmi úspešní boli v tomto roku spišskostaroveskí šachisti, z ktorých

Šach

len dvaja hráči základnej zostavy boli dospelí a ostatní pätnásti nemali 18 rokov, čo je v mužskej súťaži absolútnou raritou. Napriek
tomuto mladému veku majú už za sebou množstvo skúseností i úspechov a aj v tomto roku opätovne pozitívne prekvapili, keď sa ne-

Postup do

uveriteľné stalo skutočným a postúpili, prvýkrát v histórii, do druhej

druhej ligy

ligy mužov, ktorú hrajú veľké šachové kluby z miest východného
Slovenska s veľkou členskou základňou ako napríklad Prešov, Košice, či Bardejov. Ako nováčik mali byť naši šachisti najslabším kádrom, čo sa však nepotvrdilo a už od prvých zápasov bola jasné, že
Spišskostarovešťania nebudú kandidátom na vypadnutie. Koncom
kalendárneho roku sa držali v konkurencii dvanástich družstiev
v strede tabuľky. Na zápasy za družstvo Spišskej Starej Vsi nastupovali: Matej Cisko, Miloslav Cisko st., Miloslav Cisko ml., Dalibor
Gallik, Filip Doblej, Alex Derma (Spišská Stará Ves), Dominik Želonka, Martin Irha (Veľká Lesná), Oliver Tropp, František Tropp (Kež~ 79 ~
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marok), Mário Dudaško, Štefan Dudaško (Lendak), Patrik Nemergut,
Matej Nemergut (Stará Ľubovňa), Radovan Hurtuk (Plavnica), Ján
Štefaňák (Malá Franková) a Terézia Kučerová (Vojňany).
Dňa 1. júna sa konali v Trnave Maj-

Majstrov-

strovstvá Slovenska v rapid šachu,

stvá SR

ktorý si vyžaduje rýchle myslenie

v rapid

hráčov, keďže sa hrá len 2 x 20 mi-

šachu

nút na partiu. Na tomto prestížnom
podujatí si, v konkurencii 23 najlepších šachistov z celého Slovenska,
vybojoval Spišskostarovešťan Matej Cisko pekné tretie miesto, keď
prehral len jediný súboj.
Najmladší hráči spišskostaroveského tímu sa zúčastnili aj Majstrov-

Majstrov-

stiev Slovenskej republiky žiakov, kde obhájili dobré meno spišskos-

stvá SR

tarovekého šachu a umiestnili sa v druhej a tretej desiatke. Štrnáste

žiakov

miesto obsadil Matej Cisko a ďalšie dva miesta za ním Miloslav Cisko
a Dalibor Gallik. Ján Štefaňák skončil na 26. mieste.
Taktiež vodný slalom patrí medzi športy, v ktorých Zamagurčania

Vodný sla-

dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky. Spišskostaroveskí rodáci

lom

Ladislav a Peter Škantárovci potvrdili aj v tomto roku, že patria medzi absolútnu svetovú špičku. Na úvod sezóny získali na európskom
šampionáte na novootvorenom kanáli vo Viedni 1. miesto C2
a 1. miesto 3xC2. Priniesli si tiež bronz z Majstrovstiev sveta v Deep
Creek a v celkovom hodnotení Svetového pohára obsadili 1. miesto.
Úspešný rok zavŕšili tým, že sa v ankete Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode stali deblkanoistami a taktiež kanoistami roka
2014.
Úspešní boli aj ďalší spišskostaroveskí rodáci. Marko Gurecka priniesol z kontinentálneho vrcholu sezóny v macedónskom Skopje bronz
a Martin Halčin si vyslúžil za 4. miesto na Majstrovstvá Európy vo
Viedni, 4. miesto v individuálnom zjazde a 3. miesto v hliadkach na
Majstrovstvách sveta do 23 rokov v Penrithe titul kajakár roka 2014.
~ 80 ~
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Titulom tréner roka 2014 bol poctený ďalší spišskostaroveský rodák
Juraj Minčik, a to ako tréner majstrov Európy, víťazov Svetového
pohára a bronzových medailistov z majstrovstiev sveta, deblkanoistov Ladislava a Petra Škantárovcov. Do siene slávy bol uvedený tiež
zakladateľ medzinárodného Pieninského slalomu v Červenom Kláštore Dušan Benický.
Dňa 29. marca sa na zimnom štadióne v Poprade stretli priaznivci

Hokej

ľadového hokeja zo Zamaguria, aby si zmerali sily na tradičnom turnaji generácií o Pohár primátora mesta Spišská Stará Ves. Turnaja
sa zúčastnili 4 vekové kategórie, a to: kategória do 30 rokov, od 30
do 40 rokov, od 40 do 50 rokov a nad 50 rokov. Zápasy, ktoré sa
odohrali systémom každý s každým, boli veľmi vyrovnané. Víťazom
sa nakoniec stala najmladšia generácia do 30 rokov, pred najstaršími zástupcami nad 50 rokov. Tretie miesto obsadili hráči vo veku od
40 do 50 rokov a nepopulárna zemiaková medaila sa ušla hokejistom od 30 do 40 rokov. Najlepším brankárom sa stal Adam Anovčin
a najlepším strelcom so 6 gólmi Boris Martančík, obaja z víťazného
tímu. Najstarším hráčom bol dlhoročný účastník Ján Depta, najmladším Martin Vojsovič. Na záver turnaja sa k účastníkom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Harabin, ktorý vyzdvihol športovú úroveň turnaja a odovzdal tímom i jednotlivcom príslušné ocenenia.

Hokejbal
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V posledných rokoch sa v našom meste udomácňuje aj hokejbal.
Najväčší hokejbalový turnaj sa uskutočnil počas Dní mesta, na viacúčelovom ihrisku pri miestnom Centre voľného času Šťastenko. Zapojilo sa do neho 40 hráčov, vo veku od 14 do 46 rokov. Po vyrovnanom priebehu nakoniec zvíťazilo družstvo Pieninskí vlci v zložení:
Peter Babík, David Dudžák, Peter Fabián, Vladimír Fabián, Matúš
Halčin, Ondrej Kaňuk, Martin Klimek a Peter Klimek. Druhé skončilo
mužstvo Zamagurie a tretie Ramagu.
V roku 2014 sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo aj niekoľko volejba-

Volejbal

lových turnajov. Vo februári sa konal volejbalový turnaj o Pohár
primátora mesta a taktiež tretí ročník volejbalového turnaja CVČ

Šťastenko Volley Cup o Putovný pohár CVČ. Štyri volejbalové turnaje zorganizovala aj miestna Spojená škola.
Obľúbeným športom v našom meste sa stáva tiež tenis, ktorý majú

Tenis

záujemcovia možnosť hrať na tenisovom dvorci gymnázia. Koncom
septembra sa tu konal druhý ročník tenisového turnaja Ľoky rešta

open.
Do nášho mesta zavítal aj známy slovenský tenista Dominik Hrbatý,
ktorý bol v dňoch 21. – 23. augusta ubytovaný v penzióne Eland,
pričom záujemcovia si s ním mohli v miestnej tenisovej hale zatrénovať.
V poslednej dobe sa začínajú v našom meste vo väčšej miere obja-

Zamagur-

vovať silové športy. Dňa 25. októbra sa v Spišskej Starej Vsi konala

ský silák

súťaž pod názvom Zamagurský silák. Súťažiaci v nej preukázali svoje silové schopnosti ako dvíhanie jednoručky nad hlavu, dvíhanie
gule zo zeme na sud, dvíhanie klady nad hlavu, pretáčanie pneumatiky, dvíhanie automobilu a prenášanie kufrov.
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Začiatok roku 2014 bol pomerne teplý, dni začínali typickými ran-

Teplý začia-

nými hmlami a teploty sa šplhali do plusových hodnôt. Mierne sa

tok roku

ochladilo 12. januára, kedy boli počas dňa i noci mínusové teploty,
pričom fúkal silný vietor a snežilo. V nasledujúcich dňoch sa však
počasie opäť vrátilo do predchádzajúcej podoby. Dlhodobejšie
ochladenie nastúpilo až 22. januára, kedy spoločne s ochladením,
prišiel opätovne aj sneh. Teploty výrazne klesali najmä v noci, keď
napríklad 25. januára bolo -16°C a dva dni neskôr ešte o stupeň
menej. Opätovné oteplenie nastalo na prelome januára a februára
odkedy sa denné teploty dlhodobejšie pohybovali v plusových hodnotách. Zatiaľ, čo prvý februárový týždeň bol navyše aj pekný slnečný, ďalšie dva týždne sa striedal dážď so snehom. Denné teploty
stúpali, pričom posledný februárový deň sa teplota vyšplhala až na
+14°C. Noci sa však stále pohybovali okolo nuly. Definitívne sa nočné plusové teploty udomácnili v druhej polovici marca, i keď
27. a 30. deň v mesiaci bol ešte prízemný mráz.
V noci 30. marca došlo k zmene zimného času na letný a o druhej

Letný čas

hodine sa čas presunul na tretiu.
Prvá dvadsiatka v Spišskej Starej Vsi padla 7. apríla, kedy ortuť tep-

Prvá búrka

lomera vystúpila cez deň na +21°C. Na prvú jarnú búrku si však
Starovešťanie počkali ešte ďalších 13 dní.
Prvá polovica mája sa vyznačovala pomerne chladným a daždivým

Daždivé po-

počasím, keď pršalo takmer každý deň. Najviac zrážok, podľa me-

časie

teorologickej stanice v Červenom Kláštore, napadlo v noci z 15. na
16. mája, a to až 132 mm. To sa prejavilo aj na území nášho mesta,
keď

15.

mája

došlo

k naakumulovaniu

povrchovej

vody

a v dopoludňajších hodinách sa zo svojich brehov vylial potok pri
areáli podniku Zastrova a.s. a popoludní aj kanál pri zdravotnom
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stredisku. Pri Zastrove a.s. musela byť postavená hrádza zo železných konštrukcií a pri zdravotnom stredisku z vriec s pieskom. Popritom sa nepretržite čistili kanalizačné vpuste. Záchranných akcií sa
zúčastnili príslušníci miestneho DHZ, profesionálni hasiči, zamestnanci Zastrovy a.s. i ďalší dobrovoľníci. Slnko sa nad mestom opätovne ukázalo až počas tretej májovej nedele. Spoločne so slniečkom sa zvýšili aj teploty, pričom 22. mája bolo cez deň až +28°C.
Koncom mesiaca sa vrátilo daždivé počasie a predposledný deň
klesla teplota len na +10°C.
Od polovice prvého júnového týždňa sa začalo otepľovať, pričom

Prvý tropický

10. júna bol v meste zaznamenaný prvý tropický deň, kedy sa teplo-

deň

ta vyšplhala na +30°C. V nasledujúcich dňoch však teplota opätovne klesala a počas mesiaca sa striedali teplejšie slnečné dni
s chladnejšími daždivými. Na ďalší tropický deň si museli Starovešťania počkať až do 7. júla, kedy teplomer ukazoval +31°C. Potom
sa znovu ochladilo, pričom 12. júla bola najvyššia denná teplota len
+14°C. Tropické teploty sa vrátili v druhej polovici mesiaca a pretrvávali i začiatkom augusta. Na prelome týchto dvoch letných mesia-

Prvá tropic-

cov zažili Starovešťania prvú a jedinú tropickú noc v roku 2014, ke-

ká noc

dy teplota neklesla pod +20°C. Vysoké teploty spôsobovali búrky
a dažde.
Postupne ochladzovať sa začalo v druhej tretine augusta, kedy sa
už teploty pohybovali od +15°C do +23°C, pričom 27. augusta teplomer cez deň ukazoval len +13°C. V porovnaní z predchádzajúcimi
rokmi išlo pre toto obdobie o rekordne nízke teploty.
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Začiatkom septembra nastalo tzv. babie leto, a hoci ráno zobúdzala

Babie leto

Starovešťanov typická hmla, dni boli pekné, teplé a slnečné. Dňa
8. septembra sa teplota dokonca vyšplhala až na +27°C. To bol
však posledný závan leta a postupné ochladzovanie vyvrcholilo v
poslednej tretine mesiaca, kedy fúkal silný vietor a denné teploty sa
pohybovali od +8°C do +16°C.
Ďalšie výrazné ochladenie nastalo 22. októbra, kedy v Tatrách na-

Prvý mráz

padol prvý sneh. Starovešťania si na bielu pokrývku museli ešte trochu počkať, no prvý ranný mráz sa objavil už nasledujúcu noc.

Dňa 26. októbra došlo k zmene letného času na zimný a o tretej

Zimný čas

v noci sa hodiny posunuli na druhú.
Na prelome októbra a novembra sa oteplilo, pričom denné teploty

Oteplenie

sa pohybovali v rozmedzí od +9°C do +18°C a nočné teploty dosahovali od +1°C až do +11°C. Tomuto počasiu však asistoval silný
vietor a občasný dážď. Plusové denné i nočné teploty sa udržiavali
takmer celý mesiac, a tak sa Martin na bielom koni oneskoril
o takmer dva týždne a prvý sneh napadol v noci z 24. na 25. novembra. Prvý deň i noc, kedy teplota nevystúpila nad nulu, bol až
29. november. December bol však opätovne veľmi teplý, a tak miesto snehu padal z neba poväčšine dážď alebo dážď so snehom, ktorý
sa hneď topil. Štedrý deň bol teda bez snehu a až Prvý sviatok vianočný trochu nasnežilo. Následne sa začalo ochladzovať a do konca
roku sa už nočné i denné teploty pohybovali v mínusových číslach.

~ 85 ~

Prvý sneh

kronika MESTa SpišSká STará VES 2014

Svetová meteorologická organizácia (WMO) označila rok 2014 za

Zhodnotenie

najteplejší rok v dejinách meraní na Zemi, teda za posledných 135

roka

rokov. V 21. storočí zaznamenali meteorológovia až 14 z 15 najteplejších rokov, čo súvisí okrem iného aj s rastúcimi hodnotami emisií
oxidu uhličitého v atmosfére. V budúcnosti sa preto očakáva ďalšie
otepľovanie planéty.
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