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Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2016 sedemkrát, pričom

Zasadnutia

poslanci prijali celkovo 62 uznesení, z ktorých prevažná väčšina ma-

mestského

la schvaľovací charakter. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa

zastupiteľ-

konali:

stva
25. februára

28. júla

15. decembra

28. apríla

8. septembra

23. júna

10. novembra

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2016 bol

Programový

rozpočet mesta. Hlavnou úlohou mesta bolo pokračovanie v stabil-

rozpočet

nom a rovnovážnom financovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Vytvoril sa priestor na realizáciu investičných programov vo výške 46 417,83 €. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet
podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta bol zostavený ako prebytkový. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bol
rozpočet alokovaný do 11 programov.
Na program Administratíva bolo vyčlenených 456 620 €, z toho

I. Adminis-

428 070 € na správu obce a 28 550 € na finančnú oblasť. Cieľom

tratíva

programu bolo zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu, o.i.
prostredníctvom porád a školení.
Na program Bezpečnosť bolo vyčlenených celkovo 26 250 €, z toho

II. Bezpeč-

9 750 € na požiarnu a civilnú ochranu a 16 500 € na verejné osvet-

nosť

lenie.
Na program Komunikácie a verejné priestranstvá bolo celkovo vy-

III. Komu-

členených 81 835 €. Z toho na správu a údržbu mestských komuni-

nikácie

kácií, a to tak v letnom, ako aj v zimnom období 25 000 € a na

a verejné

správu a údržbu verejných priestranstiev, vrátene rekonštrukcií,

priestran-

zlepšenie ich technických a estetických vlastností 56 835 €.

stvá
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Na program Odpadové hospodárstvo bolo vyčlenených celkovo

IV. Odpa-

33 500 €, pričom v rámci tohto programu bolo zrealizovaných

dové hos-

26 zvozov a likvidácií odpadu na území mesta a zároveň sa podpo-

podárstvo

rovalo separovanie odpadu postupnou výmenou kontajnerov v meste.
Na program Bývanie bolo vyčlenených 16 700 €. Z týchto peňazí

V. Bývanie

bola zabezpečovaná údržba bytového hospodárstva.
V programe Zdravotníctvo bolo na udržanie dostupnej zdravotnej

VI. Zdra-

starostlivosti pre občanov nášho mesta i obyvateľov blízkeho okolia

votníctvo

minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov vyčlenených celkovo
29 800 €.
Na program Šport, ktorého cieľom bolo zvýšenie aktívneho záujmu

VII. Šport

obyvateľov mesta o aktívne i pasívne športové aktivity bolo vyčlenených 9 850 €.
Na program Kultúra bolo vyčlenených celkovo 29 150 €, z toho

VIII. Kultú-

950 € do knižnice na nákup nových kníh a 28 200 € na rôzne kul-

ra

túrne služby, najmä vo forme kultúrnych podujatí.
Na program Vzdelávanie bolo z rozpočtu mesta vyčlenených celkovo

XI. Vzdelá-

984 440 €, z toho na Materskú školu 147 500 €, Základnú školu

vanie

579 140 €, Gymnázium 179 800 €, Centrum voľného času 23 800 €
a Základnú umeleckú školu 54 200 €. Cieľom tohto programu bolo
udržanie kvalitných školských služieb od materskej školy po gymnázium, ako aj zabezpečenie vhodných voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta a okolia.
Na program Služby občanom bolo vyčlenených celkovo 10 060 €.

X. Služby

V rámci tohto programu boli vyplácané príspevky občanom nášho

občanom

mesta, napríklad pri narodení dieťaťa, či nástupe žiaka do prvého
ročníka Základnej školy, a to vo výške 70 €.
Na program Sociálne služby bolo z rozpočtu mesta vyčlenených cel-

XI. Sociálne

kovo 7 500 €. Tieto peniaze boli určené na starostlivosť o sociálne

služby

znevýhodnené skupiny občanov nášho mesta.
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K zabezpečeniu nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov bol roz-

Záverečný

počet mesta v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami,

účet mesta

ktorých bolo celkovo deväť. Po poslednej zmene bol rozpočet nasle-

za rok 2016

dovný:
PRÍJMY v €
rozpočet

VÝDAVKY v €

skutočnosť

%

rozpočet

Bežné príjmy
1 982 673,00

skutočnosť

%

Bežné výdavky

1 968 592,96

99,29

1 796 980,00

1 725 336,98

96,00

+ 243 255,98 €
Kapitálové príjmy
334 620,00

331 488,48

Kapitálové výdavky
99,06

49 090,00

46 417,83

94,96

+ 285 070,65 €
Príjmové finančné operácie
44 860,00

52 488,12

Výdavkové finančné operácie

116,92

223 920,00

223 861,16

99,97

- 171 373,04 €
SPOLU
2 362 153,00

SPOLU

2 352 569,56

99,59

2 069 990,00

1 995 615,97

96,41

Výsledkom bežného rozpočtu bol prebytok vo výške 243 255,98 €.
Prebytok bežného rozpočtu bolo možné, podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania
prostredníctvom výdavkových finančných operácií. Z tohto prebytku
sa vylučujú finančné prostriedky vytvorené v danom roku pre fond
opráv, čo za rok 2016 predstavovalo sumu 15 378,90 €. Taktiež sa
vylučujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré do
31. decembra 2016 neboli vyčerpané. Išlo o dotáciu z Fondu na
podporu umenia na nákup kníh do knižnice vo výške 1 411,19 €.
Prebytok

bežného

rozpočtu

bol

tak

po

úprave

vo

výške

226 465,89 €. Výsledkom kapitálového rozpočtu bol prebytok vo
výške 285 070,65 €. Z kapitálového prebytku bolo potrebné vylúčiť
finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré do
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31. decembra 2016 neboli vyčerpané. Išlo o dotáciu z Ministerstva
financií SR na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov vo
výške 200 000,00 €. Rozdiel tvoril upravený prebytok kapitálového
rozpočtu 85 070,65 €. Upravený výsledok hospodárenia za bežný a
kapitálový rozpočet za rok 2016 bol 311 536,54 €. V rámci finančných operácií bol dosiahnutý schodok vo výške 171 373,04 €. Z tohto schodku sa vylučuje suma 8 000,00 €. Ide o finančnú zábezpeku
počas verejného obstarania na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a chodníkov, ktorá musela byť v zmysle podmienok verejného obstarávania zložená na účet mesta. Upravený schodok finančných
operácií predstavoval sumu 179 373,04 €. Tento schodok bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.
V roku 2016 poskytlo mesto dotácie štyrom subjektom v celkovej

Poskytnutie

výške 10 550 €. Išlo o tieto subjekty:

dotácií

Subjekt

Dotácia v €

Telovýchovná jednota Dunajec

9 000

Folklórny súbor Maguranka

900

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

400

Miestny odbor Matice slovenskej

250

Počas roku primátor mesta ocenil osobnosti, ktoré sa akýmkoľvek

Udelenie

spôsobom zaslúžili o rozvoj, či propagáciu Spišskej Starej Vsi.

ocenení

Pamätnú plaketu mesta získali:

mesta

Jozef Výrostek – za osobný podiel pri budovaní mesta,
Ing. Ján Komiňák – za dlhoročné pôsobenie v samospráve mesta,
Ján Kurnát – za dlhoročnú činnosť v telovýchove mesta,
Mária Krettová – za 50 rokov odpracovaných v zdravotníctve.

Cenu primátora mesta získali:
Mgr. Anna Kromková – za úspešné zvládnutie transformácie školstva
v meste,
Ing. Eduard Pavlík – za dlhoročnú činnosť pri objasňovaní dejín
mesta a jeho najvýznamnejších obyvateľov.
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Cenu mesta získali:
Ing. Július Lojek – pri príležitosti 70 rokov, za dlhoročné pôsobenie
v samosprávnych orgánoch mesta ako primátor a poslanec a za rozvoj telovýchovy v meste.
Ladislav Škantár a Peter Škantár – za vynikajúce športové výkony
a zisk zlatých olympijských medailí vo vodnom slalome v kategórii
C2 na Letných olympijských hrách v Riu de Janiero a za propagáciu
a reprezentáciu mesta a regiónu.
Od 1. januára bol v našom meste zavedený nový poplatok za množ-

Nový popla-

stvový zber drobných stavebných odpadov vo výške 0,05 € za kg.

tok za sta-

Jeho zavedenie súvisí s nadobudnutím účinnosti nového zákona

vebný od-

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ukladá mestám a obciam povin-

pad

nosť zaviesť pre drobný stavebný odpad množstvový zber. Tento
odpad z bežných udržiavacích prác bolo možné uložiť na ulici Jesenského, oproti požiarnej zbrojnici.
Začiatkom roku 2016 bolo na mestskom úrade sprístupnené obča-

Integrované

nom Integrované obslužné miesto občana, ktoré má slúžiť na asis-

obslužné

tovanú elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb

miesto ob-

s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Sta-

čana

rovešťania teda už nemuseli cestovať do okresného mesta, aby vybavili niektoré úradné záležitosti, ale na tomto mieste mohli získať
napríklad výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva, či výpis z obchodného registra.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25. februára schválilo

Program

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky

hospodár-

2015 – 2023. Hlavnou víziou mesta by malo byť udržanie Spišskej

skeho roz-

Starej Vsi ako prirodzeného regionálneho centra Zamaguria, vytvo-

voja

renie bezpečného a rozvíjajúceho sa mesta s efektívne fungujúcou

a sociálneh

samosprávou, zdravým životným prostredím, kvalitným bývaním,

o rozvoja

dobrými pracovnými príležitosťami – miesta pre hodnotný život

mesta

i vyhľadávaného centra turistického ruchu. Strategickým záujmom
by malo byť udržanie a posilnenie postavenia mesta ako regionál~6~
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neho centra Zamaguria ako súčasť mestskej siete okresu Kežmarok.
Pre naplnenie definovanej vízie boli stanovené štyri priority:
RO1 Udržateľná miestna ekonomika (hospodárska oblasť),
RO2 Efektívne verejné služby (sociálna oblasť),
RO3 Zdravé životné prostredie (environmentálna oblasť),
RO4 Zodpovedná samospráva – zodpovední občania (inštitucionálna
oblasť).
Na strategickú časť nadväzuje programová, ktorá obsahuje opatrenia a projekty na zabezpečenie realizácie programu, vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu, konkrétne akčný plán, popis úloh jednotlivých partnerov, popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie a popis systému monitorovania
a hodnotenia plnenia programu.
Súčasťou programu je aj finančná časť, ktorá indikuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, ako aj inštitucionálnu
a organizačnú stránku realizácie programu.
Dňa 7. októbra sa stretli na pracovnom rokovaní v Spišskej Belej

Stretnutie

členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí,

starostov

do ktorého patrí aj naše mesto Spišská Stará Ves. Na rokovaní sa

podtatran-

venovali hlavne otázkam možnosti využitia podporných finančných

ských miest

nástrojov zo zdrojov štrukturálnych a investičných fondov Európskej

a obcí

únie a zo štátneho mikropôžičkového programu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Diskutovalo sa tiež o povinnej elektronickej komunikácii v mestách a obciach, ktorá mala začať platiť
od 1. novembra, pričom viacerí starostovia poukázali v tejto súvislosti na problém s internetovým pripojením vo svojich obciach, čo
plnenie tejto povinnosti ohrozovalo. Diskutovalo sa aj o príprave
štátneho rozpočtu na rok 2017 z hľadiska samospráv a jeho dopadu
na mestá a obce.
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Posledný novembrový štvrtok, 24. novembra, sa konalo niekoľko

Valné

podujatí, ktoré sa zaoberali problematikou rozvoja oblasti Zamaguria

zhromažde-

a cezhraničnej spolupráce. Najskôr sa v kongresovej sále kultúrneho

nie Tatry-

domu v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo IV. riadne zasadnutie Valné-

Pieniny-Lag

ho zhromaždenia občianskeho združenia Tatry-Pieniny-Lag, ktoré
má k tomuto dátumu 64 členov, z toho 30 obcí a miest, medzi nimi
i naše mesto a 34 subjektov tvoriacich tzv. neverejný sektor. Hlavným bodom bola úprava už vypracovanej stratégie, a to v súvislosti
s novou výzvou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o priznanie štatútu
„Miestnej akčnej skupiny“. Valné zhromaždenie schválilo stratégiu,
ktorej celkové zdroje z programu by mali byť vo výške 3 194 000 €.
Po spomínanom Valnom zhromaždení nasledoval XVI. Snem Zdru-

Snem Zdru-

ženia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, počas ktorého bola

ženia pre

prerokovaná správa o činnosti za predchádzajúce obdobie, správa

rozvoj re-

o hospodárení, ako aj návrh plánu činnosti na rok 2017. Snem

giónu Pienin

zhodnotil

a Zamagu-

svoju

činnosť

vcelku

pozitívne,

najmä

v súvislosti

s primárnym postavením pri vytváraní občianskeho združenia Tatry-

ria

Pieniny-Lag.
V ten istý deň, teda 24. novembra, sa v poľskom Novom Targu ko-

Európske

nala medzinárodná konferencia, ktorej organizátorom bolo Európske

zoskupenie

zoskupenie územnej spolupráce Tatry. Tematicky bola konferencia

územnej

zameraná na spoluprácu samospráv na slovensko-poľskom pohrani-

spolupráce

čí v právnom systéme a zahraničnej politike štátu a na inštitucionali-

Tatry

zované formy spolupráce jednotiek územnej samosprávy ako sú
Euroregióny alebo Európske zoskupenia územnej spolupráce. Konferencie sa v mene nášho mesta zúčastnil primátor Ing. Jozef Harabin.
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky žilo koncom

Demogra-

roka 2016 na Slovensku celkovo 5 435 343 obyvateľov, z toho

fický vývoj

2 651 684 mužov a 2 783 659 žien. Hoci sa od roku 1946 počet

za rok 2016

obyvateľov Slovenska vždy zvyšoval, za posledné roky prirodzený
~8~
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prírastok obyvateľstva nedosahuje také vysoké hodnoty ako v socializme a celkový prírastok obyvateľstva bol v roku 2016 len viac ako
9000 osôb. Odhaduje sa pritom, že od roku 2025 by mala početnosť
slovenskej populácie začať klesať. Zo štatistík tiež vyplýva, že v roku 2016 bolo na Slovensku 2 890 obcí vrátane troch vojenských obvodov. Štatút mesta malo 140 obcí, teda o dve viac ako v roku
2015, čo súviselo so skutočnosťou, že obce Turany a Gabčíkovo boli
vyhlásené za mestá.
Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi zaznamenal za rok 2016
mierny nárast, keďže v celkovom súčte pribudli v meste dvaja obyvatelia. K 1. januáru žilo v Spišskej Starej Vsi 2 228 obyvateľov,
z toho 1 123 mužov a 1 105 žien. V priebehu roku pribudlo
32 mužov a 31 žien, z toho 32 narodením (18 chlapcov a 14 dievčat) a 31 osôb sa prihlásilo na pobyt. Na druhej strane počas roku
zomrelo 14 obyvateľov (5 mužov a 9 žien) a z trvalého pobytu sa
odhlásilo 47 (24 mužov a 23 žien). K 31. decembru tak v Spišskej
Starej Vsi žilo celkovo 2 230 obyvateľov. Najstarším obyvateľom
nášho mesta bol Emil Fabian, ktorý v roku 2016 oslávil 94 rokov.
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Dňa 28. januára prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska

Primátor

predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska, medzi ktorými bol

u prezidenta

aj primátor nášho mesta Ing. Jozef Harabin. Na stretnutí sa hovorilo
predovšetkým o vzájomnej spolupráci.
O necelé dva týždne neskôr, 10. Februára, sa uskutočnilo výjazdové

Výjazdové

zasadnutie vlády Slovenskej republiky v okresnom sídle nášho mes-

zasadnutie

ta – Kežmarku, kde takto slovenská vláda zasadala prvýkrát v deji-

vlády Slo-

nách. Tohto historického rokovania sa zúčastnil aj primátor nášho

venskej re-

mesta Ing. Jozef Harabin. Pre mesto Spišská Stará Ves vláda schvá-

publiky

lila 200 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov.
Taktiež vyčlenila 1 200 000 € pre Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Kežmarku na krytie výdavkov súvisiacich s podporou vytvárania nových pracovných miest v okrese. Schválený bol aj príspevok na vytvorenie troch centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali vzniknúť ako pilotný projekt na Slovensku
v Kežmarku, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi. Zároveň vláda prerokovala Návrh akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ako prvý
na Slovensku pre okresy s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou.
Jeho príprava trvala takmer pol roka, pričom aktívne sa na nej zúčastňoval aj primátor nášho mesta. Plán predstavuje viacero systémových opatrení, ktoré by mali mestu pomôcť vyriešiť viaceré sociálno-ekonomické problémy.
Začiatkom marca rozhodovali obyvatelia nášho mesta o svojich zá-

Voľby do

stupcoch v slovenskom parlamente, a to na základe rozhodnutia

Národnej

č. 307/2015 Z. z. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, kto-

rady Slo-

rým vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil

venskej re-

termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hodi-

publiky

ny. Svoje volebné právo malo možnosť využiť 4 426 760 občanov
Slovenskej

republiky,

z ktorých

sa

na
~ 10 ~
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2 648 184, z toho 17 278 zaslalo návratnú hlasovaciu obálku
z cudziny. Volieb sa teda zúčastnilo necelých 60% občanov Slovenskej republiky. Z vyššie uvedeného počtu hlasujúcich bolo 2 607 750
platných hlasov a tie rozhodli o opätovnom víťazstve strany SMERSD, ktorá však na rozdiel od minulého volebného obdobia, kedy
vládla samostatne, musela hľadať koaličných partnerov. Do parlamentu

sa

opätovne

dostala

aj

Slovenská

národná

strana

a novovzniknuté strany #SIEŤ a SME RODINA – Boris Kolár. Pre
mnohých bolo prekvapením vysoké percento doteraz marginálnej
politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorej
poslanci zasadli do parlamentných lavíc prvýkrát. Na druhej strane
prvýkrát v dejinách skončilo tesne pred bránami parlamentu Kresťanskodemokratické hnutie a úplne marginálnou stranou sa stala
kedysi vládnuca strana SDKÚ-DS, ktorej hlasy prevzalo pravdepodobne pravicové hnutie Sloboda a Solidarita i platforma Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti, ktorá išla do volieb so stranou NOVA,
založenou bývalým členom KDH Danielom Lipšicom. Nová vláda sa
za týchto okolností rodila ťažko a nakoniec vznikla netradičným
a doteraz nepredstaviteľným spojením Slovenskej národnej strany
s maďarskou stranou MOST-HÍD. Hegemónom novej koalície sa stal
víťazný SMER-SD a tento trojlístok doplnila strana #SIEŤ.
V Spišskej Starej Vsi boli už tradične vytvorené dva volebné okrsky.
Prvý, pre voličov zo Štúrovej ulice, sa nachádzal v Základnej škole
na prízemí a druhý, pre voličov z ulíc SNP, 1. mája, Kukučínovej,
Jesenského, Mlynskej, Tatranskej, Športovej, Za Riekou a Lysá nad
Dunajcom, v zasadacej miestnosti Domu kultúry. V týchto voľbách
mohlo svoj hlas udeliť niektorej z 23 politických strán celkovo 1742
našich občanov. Z nich prišlo osobne k urnám 975 a ďalších 11 obálok bolo zaslaných z cudziny. Celkovo teda volilo 986 Starovešťanov,
avšak 20 hlasov bolo neplatných. Volebná účasť v našom meste tak
bola o niečo nižšia ako celoslovenský priemer – necelých 57%.
Aj celkové výsledky volieb by podľa predstáv občanov nášho mesta
~ 11 ~
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dopadli ináč. Najviac hlasov by síce rovnako získal víťazný SMERSD, avšak v značne vyššom percentuálnom zastúpení. Do parlamentu by sa vôbec nedostal politický subjekt SME RODINA – Boris Kolár
a ani budúca koaličná strana MOST-HÍD. Na druhej strane podľa
volieb v našom meste by v parlamente sedeli aj poslanci KDH a taktiež podstatne viac poslancov politických subjektov Kotleba ĽSNS, či
SNS. Menej by mala v parlamente SaS a OĽANO.
Číslo a názov politického subjektu
1. Strana Tip
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
(SMS)
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA - Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
10. VZDOR - strana práce
11. MOST - HÍD
12. Slovenská národná strana
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
16. SMER - sociálna demokracia
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
20. #SIEŤ
21. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a Solidarita
CELKOVÁ ÚČASŤ NA VOĽBÁCH

Počet platných hlasov
(%)
Slovensko
Spišská
Stará Ves
18 845 (0,72)
4559 (0,17)

5 (0,51)
3 (0,31)

287 611 (11,02)

91 (9,42)

1998 (0,07)
6522 (0,25)
172 860 (6,62)
17 541 (0,67)
1 777 (0,06)

0 (0,00)
0 (0,00)
41 (4,24)
2 (0,20)
0 (0,00)

2 426 (0,09)

0 (0,00)

3 182 (0,12)
169 593 (6,50)
225 386 (8,64)
3 428 (0,13)

1 (0,10)
16 (1,65)
103 (10.66)
0 (0,00)

16 278 (0,62)
6 938 (0,26)

5 (0,51)
0 (0,00)

737 481 (28,28)
128 908 (4,94)
21 785 (0,83)
209 779 (8,04)

353 (36,54)
69 (7,14)
9 (0,93)
130 (13,45)

146 205 (5,60)
105 495 (4,04)

54 (5,59)
1 (0,10)

3 595 (0,13)
315 558 (12,10)
2 648 184
(59,82)

0 (0,00)
83 (8,59)
986
(56,60)
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Tak ako po minulé roky, aj v týchto parlamentných voľbách kandidovali za politické strany tiež občania nášho mesta. Za Komunistickú
stranu Slovenska kandidovala Ing. Mária Gecašeková, za novovzniknutý politický subjekt SME RODINA – Boris Kollár Ing. Roman Frankovský a za Kotlebu – Ľudovú stranu Naše Slovensko Ján Gancarčík
a Ivan Otčenáš. Ani jeden z týchto uchádzačov do parlamentných
lavíc však nezasadol.
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Najväčším zamestnávateľom v našom meste bola aj v roku 2016

Zamestnanosť

akciová spoločnosť Zastrova a.s. Zamestnanosť a príjmy obyvateľstva sa tradične zvyšovali najmä v letných a jesenných mesiacoch,
predovšetkým v súvislosti s turistickým ruchom. Viacerí v tom čase
nachádzali svoje uplatnenie ako brigádnici v reštauračných, ubytovacích, obchodných, či sprievodcovských službách. Tradičnou sezónnou možnosťou zamestnania mužskej časti populácie bolo pltníctvo. Podľa mienky niektorých podnikateľov je však čoraz náročnejšie získať kvalitne odborne vzdelaného zamestnanca, čo súvisí
s dlhodobou tendenciou postupnej likvidácie odborného školstva
v okrese.
Ďalším problémom nášho mesta a Zamaguria ako prihraničnej ob-

Nákupy v Poľ-

lasti je nakupovanie potravín i iných produktov v priľahlom Poľsku,

sku

kde sú lacnejšie. Túto situáciu nepomohlo zlepšiť ani zníženie DPH
z 20% na 10% na vybrané potraviny, konkrétne na mlieko, maslo,
chlieb, mäso a čerstvé

sladkovodné

ryby, ktoré začalo platiť od januára
2016. I napriek tomuto opatreniu, ktoré
viedlo len k minimálnemu zníženiu cien,
bol

pre

našich

obyvateľov

nákup

v prihraničných obciach stále výhodnejší.

Okrem

nákupov

v

kamenných

v obchodoch v okolitých dedinách, Starovešťania míňajú eurá aj počas tradičných trhov v tridsať kilometrov vzdialenom Novom Targu, kde sa obchodníci prispôsobili týmto pomerom
a majú nápisy na obchodoch v slovenčine, ktorou už aj celkom
slušne rozprávajú.
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V našom meste máme aj niekoľkých ekologických malovýrobcov.

Katalóg vý-

V rámci akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok bol vydaný Kata-

robcov regio-

lóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok a v ňom

nálnych pro-

boli prezentovaní dvaja takýto podnikatelia zo Spišskej Starej Vsi.

duktov okresu

Jedným z nich bol Július Dlugolinský a jeho DluMed – včelárska

Kežmarok

farma zo Zamaguria, v rámci ktorej vyrába kvetový, lesný a medovicový med, propolis, včelí peľ, medovinu, sviečky a ozdôbky
z včelieho vosku.

Druhým bol František Hamráček a jeho firma Dunajec s.r.o. Ide o
spoločnosť, ktorá ponúka domáce zabíjačkové mäsové výrobky,
medzi inými klobásu, tlačenku, huspeninu, jaternice, paštéty, bôčik, krkovičku, karé, či údenú šunku.
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V roku 2016 sa mesto rozhodlo revitalizovať morový a cholerový

Označenie a

cintorín v Spišskej Starej Vsi, ktorý patrí medzi unikátne historické

požehnanie

pamiatky, keďže ide o jedinú zachovanú pamätihodnosť tohto dru-

morového

hu na Spiši vôbec. Nachádza sa oproti odbočke cesty na Havku,

a cholerové

v blízkosti lúk nazývaných „V Šmerdzonce“. Na tomto mieste bolo

ho cintorína

pochovaných približne 400 obetí veľkej epidémie moru v roku 1710,
kedy podľa kláštorných záznamov neostal nažive ani jeden spišskostaroveský roľník a prežilo len niekoľko sluhov. Do tohto hrobu bolo
pochovaných aj 72 obetí cholery počas epidémie v roku 1831. Bola
tu postavená taktiež murovaná kaplnka, ktorá však už dnes nestojí.
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Na podnet Ing. Eduarda Pavlíka, ktorý má svoje korene v našom
mestečku, mesto v spolupráci s miestnou farnosťou tento priestor
upravili a 26. júna zorganizovali pietne stretnutie spojené s jeho
požehnaním, ktoré uskutočnil miestny kňaz, dekan Pavol Garaj. Pri
tejto príležitosti zaspieval tiež zamagurský spevokol A. M. Chmeľa.
Pietne miesto označuje veľký kríž a pamätná tabuľa s textom: „Na

tomto mieste bolo v spoločnom hrobe pochovaných 400 obetí morovej epidémie v roku 1710 a 71 obetí cholerovej epidémie v roku
1831.“ Na tabuli sú vypísané taktiež mená obetí epidémie cholery.
Okrem morového a cholerového cintorína sa nachádzajú v Spišskej

Úprava voj-

Starej Vsi aj dva vojnové hroby, o ktoré sa mesto stará ich každo-

nových hro-

ročným čistením a vysádzaním okrasných kvetov i zelene. V tomto

bov

roku boli navyše prevedené opravy betónových obrúb a hroby boli
celkovo skrášlené vysadením novej zelene a kvetov.
Krajší vzhľad nadobudlo aj centrálne námestie Spišskej Starej Vsi,

Oprava ná-

keďže bola zrekonštruovaná budova nákupného centra.

kupného
centra

Počas vytrvalých a výdatných dažďov došlo v auguste k devastácii

Oprava

mostíka na ceste z Matiašoviec do Spišskej Starej Vsi, ktorú vo veľ-

mostíka

mi krátkom čase odstránilo svojpomocné stredisko Správa a údržby
ciest Spišská Stará Ves.
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Na základe požiadaviek rodičov na rozšírenie detských ihrísk

Nové detské

v meste pristúpilo Mestské zastupiteľstvo k schváleniu výstavby no-

ihrisko

vého ihriska pri bytových domoch číslo 253 a 388. Vybudované bolo
v júli a slúžiť tak môže najmä deťom z okolitých bytoviek a domov,
ale aj všetkým, ktorí chcú stráviť deň hrami na čerstvom vzduchu.
V novembri začalo mesto s osadzovaním nového dopravného zna-

Nové do-

čenia podľa nového dopravného projektu. Okrem vodorovného vy-

pravné zna-

značenia parkovísk, ktoré bude dokončené v nasledujúcom roku,

čenie

boli na križovatke na uliciach Mlynská, Slovenského národného povstania a 1. mája osadené štyri dopravné zrkadlá.
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Vzdelávanie v našom meste už piaty rok prebiehalo v Spojenej ško-

Spojená

le. V tomto roku pribudla k jej jednotlivým zložkám, teda Materskej

škola

škole, Základnej škole, Gymnáziu a Centru voľného času, aj Základná umelecká škola, ktorá sa stala jej súčasťou 2. septembra. Ďalšia
zmena sa týkala Gymnázia, ktoré sa v júni definitívne vrátilo
k štvorročnému modelu, keď školu opustili poslední absolventi
osemročného gymnázia. V júni zároveň ukončili vzdelávanie prví
absolventi, ktorí boli prijatí do gymnázia už v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Stará Ves.
Pri škole fungoval Školský klub detí. Na jeho činnosť prispievali rodi-

Poplatky

čia žiakov, ktorí ho využívali, 1,80 € mesačne. Pre záujemcov bola
k dispozícii aj školská jedáleň, ktorej úhrada stála 2,43 € za stravnú
jednotku. Večerná forma štúdia stála 60 € ročne. Spojená škola
prenajímala aj telocvičňu – väčšiu pri ZŠ za 7 € na hodinu, menšiu
pri gymnáziu za 4 € na hodinu. Okrem toho fungovalo aj multifunkčné ihrisko pri CVČ za 2 € na hodinu a tenisový kurt za rovnaký
poplatok. V gymnáziu bolo možné využiť tiež saunu – poplatok bol
stanovený 20 € na hodinu. Takto získané finančné prostriedky boli
použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
a prevádzkou týchto inštitúcií.
V dňoch 19. – 21. apríla sa uskutočnila voľba zástupcov rodičov,

Voľby do

pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a študentov do Ra-

Rady školy

dy školy, ktorá je poradným orgánom školskej samosprávy. Za rodičov boli tejto inštitucionálnej zložky zvolení: Mgr. Monika Plevíková,
Jozef Grainda a Ing. Marek Výrostek. Za študentov bude v rade školy zasadať Zuzana Trebuňová, za nepedagogických zamestnancov
Ing.

Antónia

Kolodzejová,

za

pedagogických

zamestnancov

Mgr. Anna Kafková a Mgr. Daniela Penxová a za zriaďovateľa Viera
Jurkovičová, Ing. Ján Kurňava, Peter Minčík a Bc. Juraj Krempaský.
~ 19 ~
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V materskej škole si aj v novom kalendárnom roku pripravili učiteľky

Materská

pre svojich zverencov viacero zaujímavých podujatí. Vo februári sú-

škola

ťažili deti z druhej a tretej triedy v skladaní čínskeho hlavolamu, tzv.
tangramu, kde si mohli precvičiť svoju šikovnosť, ale aj postreh
a pamäť. V marci, v rámci mesiaca knihy, navštívili mestskú knižnicu, pričom sa v jej priestoroch uskutočnila recitačná súťaž pod názvom Malý recitátorik. Do škôlky zavítalo tiež divadielko Slniečko
s rozprávkou Malí huncúti a dievčatá z tretej triedy – motýľov boli
svojim kultúrnym programom privítať novonarodené deti i potešiť
jubilantov. Koncom mesiaca predviedli škôlkari svoje zručnosti
a vedomosti počas otvorenej hodiny pre rodičov – Čo už vieme,

ukážeme.
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V apríli prišiel deťom porozprávať o lesných zvieratách v Zamagurí
pán Glevaňák. V dňoch od 2. do 13. mája sa uskutočnil zápis detí,
ktoré dosiahli k 31. augustu 3 roky a koncom mesiaca sa škôlkari
zúčastnili tradičného vypúšťania motýľov. Posledný mesiac školského roku sa uskutočnil Farebný týždeň plný prekvapení, kedy deti
chodili oblečené do škôlky každý deň v inej farbe, ktoré takýmto
spôsobom postupne poznávali. V rámci tohto týždňa sa konal aj
druhý ročník škôlkarskej Zamagurskej superstar. Koncom júna nechýbala ani tradičná rozlúčka s predškolákmi spojená s „opekačkou“.
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V novom kalendárnom roku čakali žiakov Základnej školy okrem

Základná

učenia aj viaceré zábavné aktivity. Koncom januára sa konal

škola

v telocvični Základnej školy karneval, vo februári zas pripravili učiteľky zábavný kvíz z nemeckého jazyka, počas ktorého si žiaci zá-

Karneval

bavnou formou overili nielen vedomosti, ale aj šikovnosť, postreh a
pokúsili sa porozumieť čítaný príbeh. Marec patril tradične knihám

Marec me-

a besedám so zamagurskými autormi, ale nielen im. Začiatkom me-

siac knihy

siaca Základnú školu navštívil autor zozbieraných rozprávok zo Zamaguria Ján Lach i básnik Milan Budzák a 23. marca zavítali prváci
do mestskej knižnice, aby sa oboznámili s jej fungovaním.

V rámci týždňa mozgu navštívili štvrtáci so svojou triednou učiteľkou

Týždeň

seniorov v ZSS Jasoň a v druhej polovici marca sa pustili žiaci do

mozgu

veľkonočného aranžovania. Dňa 22. marca sa uskutočnilo v ZŠ školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorého sa zúčastnilo

Slávik Slo-

32 mladých spevákov. Koniec mesiaca patril ekologickým aktivitám.

venska

Deti sa oboznámili s lesnými zvieratami, prikrmovaním vtákov
i problematikou mokradí.
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 29. marca stretli pracovníci Spojenej

Deň učite-

školy na slávnostnom posedení, a to tak aktívni zamestnanci, ako aj

ľov

kolegovia na dôchodku, či materskej dovolenke. Program pre svo~ 22 ~
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jich pedagógov pripravili žiaci všetkých zložiek Spojenej školy. Za
mesto, ako zriaďovateľa školy, pozdravil prítomných Ing. Ján Kurňava, ktorý zároveň odovzdal pamätné plakety mesta týmto pedagógom: Eve Bafiovej, Mgr. Jánovi Džunkovi, Ľudmile Majlenderovej,
Márii Meľuchovej, Mgr. Marte Ovcarčíkovej, Alžbete Pallovej,
Mgr. Anne Skotzke a Kataríne Soľavovej.

V apríli sa žiaci zapojili do viacerých environmentálnych aktivít. Dňa

Čisté hory

16. apríla sa 36 žiakov Spojenej školy pod vedením Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howardovej zúčastnilo tradičnej akcie Čisté hory,
počas ktorej vyčistili daný úsek Pienapu a vyzbierali 1050 kg odpadu. Pri príležitosti Dňa Zeme zas prváci v spolupráci s pracovníkmi

Prvácky

Pienapu vysadili, tak ako každoročne, svoj prvácky stromček,

stromček

o ktorý sa budú počas svojho štúdia starať. Tentokrát išlo o javor
poľný, ktorý bol zasadený pri zadnom vchode hlavnej budovy.
Dňa 6. apríla žiaci 9. ročníkov na celom Slovensku testovali svoje
vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie v našej škole absolvovalo 33 žiakov z matematiky a 35 žiakov zo
~ 23 ~
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slovenského jazyka a literatúry. Zatiaľ, čo úspešnosť našich študentov z matematiky bola 52,7%, čo takmer kopírovalo celoslovenský
priemer 52,8%, úspešnosť našich študentov zo slovenského jazyka
a literatúry bola 54,6%, čo bolo výrazne pod celoslovenským priemerom 62,6%.
Zápis pre školský rok 2016/2017

Zápis do 1.

prebiehal

ročníka

v Základnej

škole

26. apríla a na jeho základe nastúpilo v septembri do prvého ročníka
28 prvákov. Poplatok za zošity
a knihy bol 10 eur.
V druhom polroku školského roku 2015/2016 sa žiaci našej Základ-

Športové

nej školy zapojili aj do viacerých športových aktivít. Okrem tradičnej

aktivity

účasti na regionálnych, okresných, či krajských kolách v stolnom
tenise, basketbale, volejbale, futbale, atletike, CO, vybíjanej i bedmintone, sa 26 žiakov 1. stupňa Základnej školy zúčastnilo projektu

Tenis do škôl. V jeho rámci sa dvakrát týždenne venovali získaniu
správnych pohybových zručností a návykov, osvojovaniu pravidiel
tenisu a práci s raketou a loptičkou. Záujem žiakov o tieto aktivity
bol pomerne veľký. Začiatkom mája reprezentovali dve hliadky našu
školu na súťaži mladých zdravotníkov v Poprade.
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V júni absolvovali žiaci tretích a štvrtej triedy plavecký výcvik
v plaveckej škole Kvapka v Starej Ľubovni a koncom mesiaca usporiadala naša škola ďalší ročník Zamagurských športových hier, ktorých sa okrem domácich zúčastnili tiež žiaci zo základných škôl zo
Spišských

Hanušoviec

a Haligoviec

i poľskej

základnej

školy

v Kluszkowciach. Mladí športovci súťažili v behu na 60 m, 200 m,
400 m a 800 m, skoku do diaľky a hode kriketovou loptou. Najúspešnejšia bola naša škola, pred žiakmi zo Spišských Hanušoviec, Haligoviec a Kluszkowiec.
Okrem športových aktivít sa žiaci

Umelecké

našej Základnej školy zapájali aj

aktivity

do umeleckých súťaží. V apríli absolvovali spevácku súťaž Slávici z

lavice a v máji sa zúčastnili regionálnej speváckej súťaže Zamagur-

ský slávik. Dňa 28. apríla nechýbali na súťažnej krajskej prehliadke nefolklórneho tanca Deň tanca 2016 a svoje zastúpenie sme mali
aj v súťaži amatérskych fotografov AMFO 2016. V máji sa uskutočnilo vyhodnotenie tradičnej výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament a práce našich žiakov boli odmenené aj v ďalšej výtvarnej súťaži pod názvom Civilná ochrana očami detí.
Prvý júnový deň patril už

Deň detí

tradične deťom. Žiaci 9. ročníka pripravili na Deň detí
pod vedením svojich triednych učiteľov rôzne zábavné
aktivity a Združenie rodičov
pri ZŠ zas potešilo všetky deti sladkosťami.
Školský rok bol ukončený Školskou akadémiou, ktorá sa konala

Školská

29. júna. V jej úvode riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková

akadémia
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v krátkosti zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok
2015/2016. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ing. Jozef
Harabin a následne vystúpili žiaci so svojím programom plným tanca, piesní a zábavy. Ako hostia na ňom vystúpili žiaci ZUŠ Spišská
Belá. Poobede o 14.00 hodine sa program zopakoval aj pre verejnosť.
Posledný deň školského roka

Záver škol-

začal svätou omšou, počas

ského roka

ktorej odzneli poďakovania za
uplynulých 10 mesiacov školskej dochádzky, za úspechy,
zdravie a ochranu. Následne
žiaci dostali vysvedčenia a deviataci sa rozlúčili s vyučujúcimi i so
svojou školu. Základnú školu ukončilo 35 deviatakov, z ktorých
13 pokračovalo ďalej v štúdiu na gymnáziu.
V novom kalendárnom roku nastúpili študenti nášho gymnázia po

Gymnázium

prázdninách do svojich tried a už v januári sa niektorí aktívne zapojili do obvodných kôl pre-

Reprezentá-

biehajúcich

cia školy

súťaží.

Do

konca školského roka prezentovali

našu

školu

v obvodných, okresných či
krajských kolách olympiád
v anglickom jazyku a geografii,

ale

taktiež

v matematickej súťaži Pangea, súťaži o olympizme, prvej pomoci,
športových súťažiach v stolnom tenise, volejbale chlapcov i dievčat,
majstrovstvách Slovenska v šachu, či v súťaži Mladý Európan. Prvýkrát sa v tomto roku naši študenti zapojili do programátorskej súťaže IHRA 2016, ktorej cieľom bolo naprogramovať vlastnú počítačovú hru. S hrou Indián Karči sa prebojovali až na súťažnú prehliadku,
kde získali diplom za najlepšiu mapu hry.
~ 26 ~
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Počas fašiangového obdobia sa v sobotu 23. januára konal

Gymnaziál-

v reštaurácii Nova študentský Gymnaziálny ples, na ktorom nechý-

ny ples

bal zábavný program, tombola a samozrejme aj chutné pohostenie.
Podujatie podporilo celkovo až 29 subjektov, najmä z nášho mesta,
ale aj iných zamagurských obcí.
V druhom polroku školského roka 2015/2016 sa uskutočnilo aj nie-

Beseda

koľko podnetných besied. Dňa 2. marca sa študenti gymnázia mali

s astronó-

možnosť stretnúť s významným slovenským astronómom, pracovní-

mom Vojte-

kom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, zamagur-

chom Ruši-

ským rodákom Vojtechom Rušinom na besede pod názvom Za čier-

nom

nym Slnkom po svete, kde si mohli vypočuť jeho zážitky na cestách
za úplným zatmením Slnka. Dozvedeli sa aj niečo o kultúre, zvykoch
a tradíciách krajín, ktoré navštívil.

Veľmi podnetná bola pre gymnazistov beseda s dvojnásobným maj-

Beseda

strom sveta, päťnásobným majstrom Európy a bronzovým olympij-

s olympio-

ským medailistom, spišskostaroveským rodákom Jurajom Minčíkom.

nikom Jura-

So študentmi sa podelil o svoje športové zážitky, ale aj trénerské

jom Minčí-

skúsenosti, keďže sa v minulom roku stal trénerom slovenských sla-

kom

lomárov, o.i. ďalších úspešných Starovešťanov bratrancov Škantárovcov.
V apríli sa študentky gymnázia zapojili do zbierky Dňa narcisov, po-

Deň narci-

čas ktorej vyzbierali po celom Zamagurí 1441,72 €, z toho 505,29 €

sov

v Spišskej Starej Vsi, 203,53 € v Spišských Hanušovciach, 227,94 €
v Osturni, Malej a Veľkej Frankovej, 209,06 € v Červenom Kláštore
a 295,90 € v Matiašovciach.
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Ľahostajní

študenti

nášho

gymnázia

neostali

ani

k životnému

prostrediu.

Pri

Deň Zeme

príležitosti Dňa Zeme prváci
čistili a upravovali okolie školy, pričom študenti ďalších
ročníkov sa zaoberali riešením
globálnych problémov životného prostredia a hľadali spôsoby riešenia týchto problémov.
V dňoch 9. a 12. mája sa v budove Gymnázia konali prijímacie skúš-

Prijímacie

ky, počas ktorých sa overovali vedomosti záujemcov o štúdium

skúšky

z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Prihlásilo sa ne celkovo 31 žiakov, avšak 5 sa skúšok nezúčastnilo.
Všetci ostatní absolvovali testy a splnili kritériá na prijatie.
Nasledujúci deň, 13. mája, sa konala rozlúčka s maturantmi spiš-

Prijatie ma-

skostaroveského gymnázia. Pred odchodom na akademický týždeň

turantov u

ich prijal, v sprievode riaditeľky Spojenej školy Mgr. Anny Kromko-

primátora

vej a triednej učiteľky Mgr. Daniely Krajgerovej, primátor mesta
Ing. Jozef Harabin.

Výnimočnosť tohto stretnutia spočívala aj v tom, že sa ho zúčastnili
poslední absolventi osemročného gymnázia a zároveň prví maturanti, ktorí boli prijatí do gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
~ 28 ~
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Spišská Stará Ves. Primátor poďakoval pedagógom i študentom za
reprezentáciu školy i mesta a poprial im do ďalšieho života veľa úspechov, pričom ich vyzval, aby prípadne porozmýšľali o svojej budúcnosti v našom meste.
V školskom roku 2015/2016 maturovalo 24 študentov, z toho

Maturitné

10 chlapcov a 14 dievčat, 15 študentov oktávy a 9 študentiek

skúšky

4.A. triedy, pričom všetci maturovali v riadnom termíne. Na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa prihlásili 1 študent, avšak pred ústnou
maturitnou skúškou komisii oznámil, že dobrovoľnú maturitnú skúšku konať nebude. Na priebeh maturitných skúšok v riadnom období
dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Edita
Hrušková Molnárová z Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava
v Kežmarku. Pod jej vedením pracovalo 10 predmetových maturitných komisií, ktorých činnosť riadili ich predsedovia. Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá časť maturitných skúšok
a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v dňoch 15. až 17.
marca 2016. Konala sa zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, z nemeckého jazyka a z matematiky. Z anglického jazyka maturovalo 10 žiakov na úrovni B2 a z nemeckého jazyka maturovalo 14 žiakov tiež na úrovni B2. Z matematiky maturovalo
9 žiakov. Zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov sa
konala aj písomná forma internej časti maturitných skúšok. Všetci
žiaci úspešne zmaturovali v prvom termíne a priemer školy na ústnych maturitných skúškach bol 1,97.
Školský rok bol tradične ukončený školskou akadémiou, ktorá sa

Vyhodnote-

uskutočnila 29. júna v miestnom kultúrnom dome. K prítomným žia-

nie školské-

kom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Anna Kromková i primátor

ho roku

mesta Ing. Jozef Harabin, ktorý zároveň odovzdal finančné odmeny
žiačkam 9. ročníka – Darine Čupkovej, Tatiane Krettovej, Terézii
Pisarčíkovej a Zuzane Rušinovej za výborný prospech 1,0 počas deviatich rokov školskej dochádzky. Za aktivitu a mimoriadne úspechy
odmenil aj študenta 2.A. triedy gymnázia Miloslava Cisku. Za výbor~ 29 ~
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né výsledky a reprezentovanie školy boli odmenení tiež ďalší žiaci,
ktorí reprezentovali školu na vedomostných, športových, či iných
súťažiach.
Opätovne sa ukázalo, že aj naša neveľká Spojená škola má svoju

Úspechy

úroveň a dokáže konkurovať s tými najlepšími školami v regióne,

školy a žia-

kraji, ale aj na celom Slovensku. Svedčia o tom nasledujúce úspechy

kov

žiakov:

Fyzikálny korešpondenčný seminár – UK Bratislava:
15. miesto v kategórii A (mladší žiaci) – Matúš Semančík,
8. miesto v kategórii B (starší žiaci) – Dalibor Kafka,

Geografická olympiáda – Prešov:
3. miesto v krajskom kole – Miloslav Cisko (2.A.),
úspešní riešitelia – Jerguš Kolodzej (2.A.) a Matej Cisko (3.A.),

Chemická olympiáda – B kategória:
6. miesto v krajskom kole – Lenka Drienovská,
úspešní riešitelia – Michaela Ovšonková, Ivana Kostková a Lívia
Krempaská,

Programátorská súťaž IHRA – UPJŠ Košice:
naprogramovanie hry Indián Karči, ktorá postúpila medzi 9 najlepších a získala ocenenie najlepšia mapa hry – Matúš Semančík (1.A.),
Jerguš Kolodzej (2.A.), Miloslav Cisko (2.A.), Jakub Soľus (2.A.) a
Miroslav Plavcec (2.A.),

Mladý Európan:
9. miesto v celonárodnom kole –
Miloslav Cisko (2.A.), Ivana Kostková (2.A.) a Jana Marhefková
(2.A.),

Olympiáda v anglickom jazyku:
3. miesto v obvodnom kole – Jakub Soľus (2.A.),

Vedomostná súťaž o športe – Slovenský olympijský výbor:
2. miesto v celonárodnom meradle – Jana Marhefková, Anna Šmajdová, Radovan Filip Novotný a Matúš Semančík,
~ 30 ~
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Matematická olympiáda Pangea:
18. miesto v celoslovenskom kole – Marek Kostka,
úspešní riešitelia – Nikola Sedlická, Radovan Filip Novotný a Matúš
Semančík (1. ročník), Miloslav Cisko (2. ročník), Marek Kostka, Dalibor Kafka a Matej Cisko (3. ročník),

Volejbal:
1. miesto v okresnom a 3. miesto v regionálnom kole – družstvo
chlapcov (Peter Ovcarčík, Marek Kostka, Radovan Filip Novotný,
Ľuboš Irha, Mário Kuzmiak, Stanislav Penxa, Dávid Papson, Sebastián Tomaľa),
2. miesto v okresnom kole – družstvo dievčat (Jana Marhefková,
Viktória Novotná, Ivana Kostková, Veronika Babiaková, Anna Šmajdová, Ivona Irhová, Františka Irhová, Lucia Tomalová),

Stolný tenis:
2. miesto v krajskom kole a 1. miesto v okresnom kole – družstvo
dievčat (Lucia Tomalová, Miriama Poláčeková, Viktória Novotná),
2. miesto v okresnom kole – družstvo chlapcov (Michal Leško, Radovan Filip Novotný),

Súťaž amatérskej fotografie AMFO 2016:
1. miesto v krajskom kole a 1. miesto v okresnom kole – Tímea Budzáková (9. ročník) – kolekcia fotografií autorov do 16 rokov.
Otvorenie nového školského roku 2016/2017 sa konalo 5. septem-

Nový škol-

bra v miestnom kultúrnom dome za účasti žiakov, pedagógov, pri-

ský rok

mátora i dekana spišskostaroveskej farnosti. Celkovo v novom školskom roku začalo Spojenú školu navštevovať 437 žiakov, z toho
70 v Materskej škole, 280 v Základnej škole a 87 v Gymnáziu, ktoré
je jedinou obecnou školou na území Prešovského samosprávneho
kraja. Od septembra pribudla k inštitúcii aj nová organizačná zložka
Základná umelecká škola. V novom školskom roku bolo zavedených
tiež niekoľko noviniek. Prvou z nich bolo zavedenie evidovania príchodov a odchodov, a to nielen zamestnancov, ale aj žiakov.
Po troch rokoch pozitívnych skúseností s elektronickou triednou kni~ 31 ~
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hou na Gymnáziu, bola táto zavedená aj v Základnej škole. Vďaka
tomuto systému môžu mať rodičia informácie o svojich deťoch
okamžite, prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie edupage.
Záujem o umiestnenie detí do Materskej školy je každoročne veľký.

Materská

Aj v tomto školskom roku boli otvorené tri triedy, v ktoré navštevo-

škola

valo 70 detí. Vzdelávanie bolo poskytované v súlade s inovovaným
školským vzdelávacím programom, ktorý začal platiť od 1. septembra. Za pobyt dieťaťa v materskej škole platili rodičia 9 € mesačne,
v prípade dieťaťa vo veku od 2 do 3 rokov 30 € mesačne. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi a deti vo veku jeden rok pred začatím
povinnej školskej dochádzky príspevok neuhrádzali.

Deti sa učili základným zručnostiam a získavali rôzne poznatky najmä prostredníctvom rôznych inovatívnych hier. Nechýbal napríklad
ani tradičný šalátový deň, kedy si spoločne s rodičmi pripravili zdravé dobroty, či vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy.
V novembri sa aj naša škôlka zapojila do Dňa Materských škôl na

Slovensku, ktorý si pripomíname 4. novembra, keďže v tento deň,
roku 1829, bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska
v Banskej Bystrici. Deti so žltými balónikmi sa spoločne so svojimi
učiteľkami prešli po meste, aby pripomenuli obyvateľom dôležitosť
predškolskej výchovy.
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V decembri navštívil deti v Materskej škole Mikuláš s dvoma anjelmi
i všakovakými dobrotami a záver kalendárneho roku všetkým spríjemnil Veselý koncert, počas ktorého sa vyšantili nielen deti, ale aj
pani učiteľky.

V Základnej škole nastúpilo v novom školskom roku 2016/2017 cel-

Základná

kovo 280 žiakov, z toho 28 prvákov, ktorí boli rozdelení do dvoch

škola

tried pod vedením skúsených učiteliek Mgr. Heleny Leškovej
a Mgr. Marty Ovcarčíkovej. Okrem toho pribudli tiež noví žiaci
v piatom ročníku, do ktorého nastúpili aj malí piataci z Matiašoviec,
Veľkej Frankovej a Veľkej Lesnej. Do 8.A. triedy však nenastúpila

Prázdninová

jedna žiačka – Terezka Semančíková z Lechnice, ktorá sa počas

tragédia

prázdnin, 13. júla, utopila v Rybníku v Červenom Kláštore. Túto
smutnú udalosť si pripomenuli žiaci i pedagógovia počas prvého dňa
v škole, ako aj na webovej stránke.
Nový školský rok začal environmentálnymi aktivitami. Najskôr sa

Čisté hory

11 žiakov našej školy zúčastnilo verejnoprospešnej akcie Čisté

hory

v Červenom

Kláštore

a následne sa študenti zúčastnili enviroprojektu Miluj prírodu

Miluj príro-

a nie drogu. Prvé stretnutie sa

du a nie

uskutočnilo

26.

drogu

v Infocentre

Pienapu.

septembra
Počas

neho pracovníčka Ing. Margaréta Malatinová priblížila žiakom globálne problémy ľudstva, ktoré si
následne mohli priblížiť na výstave, kde diskutovali o fotografiách,
ktoré ich najviac zaujali.
~ 33 ~
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Ďalší deň patril Svetovému dňu srdca, ktorí si žiaci pripomenuli zau-

Šarkaniáda

jímavým spôsobom – vyrobili alebo kúpili šarkany a následne ich
púšťali na lúke za školou, pričom svojim pohybom prispeli k svojmu
zdraviu.
K zdravému životnému štýlu patrí aj zdravá výživa. Tejto téme sa

Svetový deň

žiaci 1. stupňa Základnej školy venovali v súvislosti so Svetovým

výživy

dňom výživy 16. októbra, a nielen v tento deň, ale celý týždeň, počas ktorého sa dozvedeli základné informácie o význame telesnej
výchovy, dôležitosti a striedaní pasívneho a aktívneho oddychu, vyhýbaní sa stresu, význame spánku a pitného režimu. Dozvedeli sa
tiež, ktoré potraviny sú zdravé a mali by ich konzumovať.
Malí prváci boli prijatí do stavu žiackeho 19. októbra počas Európ-

Prvácka

skeho dňa rodiny a školy, ktorého súčasťou bola aj prvácka „cecho-

„cechovač-

vačka“.

ka“

Počas nej museli zvládnuť triedenie ovocia a zeleniny,

prejsť cez lávku počas záplav, nájsť dinosaurie vajcia v tajomnej
jaskyni, ako aj zatancovať a zaspievať. Všetko to zvládli bravúrne
a stali sa tak oficiálne žiakmi prvého ročníka Základnej školy.
V októbri tiež začal projekt v rámci ktorého sa žiaci 2. ročníka oboz-

Buď múd-

namovali nielen s prácou hasičov, ale aj s tým ako reagovať pri po-

rejší ako

žiari, či manipulácii so zábavnou pyrotechnikou. Dňa 18. októbra

oheň

navštívila

žiakov

profesionálna

hasička

Ing.

Kolodzejová

a v decembri sa oboznámili s tým ako obsluhovať pyrotechniku. Projekt bude pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
Koncom októbra žiaci navštevujúci krúžok Digitálna fotografia pod

Prvé správy

vedením Mgr. Jána Gemzu odvysielali Prvé správy Základnej školy

ZŠ

Spišská Stará Ves. Priniesli správy zo vzdelávacích i mimoškolských
aktivít.
Dňa 23. novembra sa 29 žiakov piateho ročníka Základnej školy zú-

Testovanie

častnilo

5-2016

celoslovenského

testovania

vedomostí

z matematiky

a slovenského jazyka a literatúry. Z prvého menovaného predmetu
dosiahli priemernú úspešnosť 57,1% a z materinského jazyka
57,8%. Výsledky boli v oboch prípadoch pod celoslovenským prie~ 34 ~
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merom, ktorý bol z matematiky 62,3% a zo slovenského jazyka
a literatúry 63,1%.

Mikuláš

Začiatkom decembra potešil menších
i väčších

žiakov

príchod

Mikuláša

s čertmi

i anjelmi,

ktorí
s prázdnymi

neprišli
ruka-

mi, ale priniesli so
sebou aj všelijaké
dobroty.
Koncom kalendárneho roku sa rozbehli aj rôzne súťaže. V novembri
naši žiaci reprezentovali našu školu na Majstrovstvách okresu

v šachu a Majstrovstvách okresu v stolnom tenise. Začiatkom decembra sa zas uskutočnil stolnotenisový turnaj O pohár riaditeľky

Spojenej školy a ďalšie decembrové dni patrili malým matematikom
počas školského kola Pytagoriády 2016 a kvízu Matematické všeli-

čo.
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Druhá polovica mesiaca sa niesla v duchu nadchádzajúcich sviatkov.

Vianočná

Vianočnú atmosféru priniesli do školy výtvory šikovných detských

atmosféra

rúk počas vianočného aranžovania a šírila sa aj počas vianočného
výchovného koncertu Čaro Vianoc 2016. Navyše štvrtáci zorganizovali prvákom vianočné stretnutie, počas ktorého im čítali pri svetle
adventných sviec a vianočného stromčeka vianočné príbehy. Takto
naladení sa žiaci vybrali do svojich domovov, aby spoločne s rodinami strávili vianočné sviatky.
Do Gymnázia nastúpilo v novom školskom roku 2016/2017 celkovo

Gymnázium

87 študentov, z toho 23 prvákov, ktorých triednym učiteľom sa stal
Mgr. Miloslav Cisko. Okrem nich pribudli dvaja noví študenti do tretieho ročníka.
Začiatkom septembra sa študenti a pedagógovia zapojili do Týždňa

Týždeň eu-

európskeho športu, ktorý bol vyhlásený inštitúciami Európskej únie.

rópskeho

Rozhodli sa pre turistiku, konkrétne pre výstup na Tri Koruny, kto-

športu

rého sa zúčastnilo 64 žiakov s tromi pedagógmi. Menšia skupina
žiakov

spolu

s dvomi

učiteľmi

prešla

tiež

Prielom

Dunajca

z Červeného Kláštora do Lesnice.

Koniec septembra sa zas niesol v znamení Európskeho dňa jazykov.

Európsky

Počas neho sa študenti hravou formou oboznámili so štyrmi európ-

deň jazykov

skymi

krajinami

–

Nemeckom,

Ruskom,

Veľkou

Britániou

a Slovenskom. Spoznali ich jazyk, reálie, zvyky, či životný štýl, pričom mohli vyhrať aj zaujímavé ceny.
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Študenti Gymnázia sa zapojili tiež do celonárodnej verejnej zbierky

Biela Pas-

na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela

telka

Pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich a prejavom ľudskej solidarity a dobrej vôle. Spoločne vyzbierali 63,01 €.
V dňoch 3. až 5. októbra sa 19 žiakov 3.A triedy zúčastnilo Kurzu

Kurz ochra-

ochrany života a zdravia vo Vysokých Tatrách. Kurz bol zameraný

ny života

na podhorskú turistiku, zásady pohybu a správanie sa v horách. Sú-

a zdravia

časťou kurzu bolo aj oboznámenie sa s činnosťou integrovaného
záchranného systému a horskej záchrannej služby.
O tri dni neskôr sa študenti našej školy zúčastnili multimediálneho

Trinásta

výchovného koncertu s názvom Trinásta komnata. Hlavnou témou

komnata

koncertu boli drogy a ich dôsledky na život jednotlivca i komunity.
Devätnásteho októbra zas vycestovali do Spišskej Novej Vsi, aby

V divadle

v Spišskom divadle vzhliadli slovenské klasické divadelné predstavenie Rysavá jalovica a 15. novembra sa zúčastnili zaujímavej prednášky z oblasti kozmológie, fyziky a astronómie, v rámci ktorej zís-

Prednáška

kali kozmologický pohľad na svet vo svetle najmodernejších fyzikál-

o vesmíre

nych poznatkov o vesmíre, o jeho fascinujúcich počiatkoch, stavbe
i štruktúre. Rozprávanie bolo doplnené množstvom zaujímavých videí a animácií.
V novembri sa začali tiež rôzne športové a vedomostné súťaže. Za-

Súťaže

čiatkom mesiaca to bola informatická súťaž iBobor, kde v kategórii
Junior súťažilo 8179 a v kategórii senior 4354 súťažiacich. Naše

iBobor

Gymnázium malo medzi úspešnými juniormi 4 a medzi úspešnými
seniormi 7 študentov.
Dňa 16. novembra sa zúčastnili naši gymnazisti okresnej súťaže

Okresná

v stolnom tenise stredných škôl chlapcov a dievčat v Kežmarku.

súťaž

Družstvo dievčat v zložení: Viktória Novotná, Miriama Poláčeková,

v stolnom

Gabriela Talárová a Lucia Tomaľová, ktoré obhajovalo prvé miesto

tenise

z minulého roka, suverénnym spôsobom porazilo všetky družstvá,
čím si zabezpečilo prvenstvo a postup do krajského kola. Družstvo
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chlapcov v zložení: Michal Leško, Filip Radovan Novotný a Jakub
Soľus suverénnym spôsobom vyhralo svoju skupinu i semifinále. Vo
finále sa však stretlo s obhajcom minuloročného víťazstva. Po veľmi
vyrovnanom výkone prehralo najtesnejším výsledkom 3 : 4 a obsadilo konečné druhé miesto.
Dejiskom športových zápolení sa stalo aj naše Gymnázium, keď

Majstrov-

24. novembra hostilo Majstrovstvá Prešovského kraja v šachu. Sta-

stvá Pre-

rovešťania opätovne dokázali, že patria medzi špičku v kraji. Matej

šovského

Cisko si vybojoval 4. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska,

kraja

ktoré sa konali 15. decembra v Topoľčanoch. Aj tu v konkurencii

v šachu

28 najlepších slovenských šachistov obstál, keď obsadil 12. miesto.
Koncom

novembra

sa

uskutočnilo

školské

kolo

olympiády

Olympiáda

v anglickom jazyku a posledný novembrový deň súťažili naši študen-

v anglickom

ti už po tretíkrát v medzinárodnej online súťaži Fyziklání. Tohto roč-

jazyku

níka sa zúčastnilo 245 kolektívov nielen z Českej republiky
a Slovenska, ale aj mnohých ďalších krajín. Pätica Staroveských

Fyziklání

gymnazistov Dalibor Kafka, Matej Cisko, Miloslav Cisko, Miroslav
Plavec a Matúš Semančík úspešne vyriešila v limite troch hodín
množstvo úloh, za ktoré získala vo svojej kategórii vynikajúce
25. miesto. Vďaka svojim úspechom v korešpondenčnom seminári
dostali viacerí z nich ponuku študovať na Karlovej univerzite
v Prahe, kde môžu nastúpiť bez prijímacích pohovorov.
Začiatok
patril

decembra
prezentácii

a propagácii Gymnázia. Dňa 9. decembra
sa

uskutočnil

otvorených
Budúci

Deň
dverí.

uchádzači

o štúdium zo základných škôl z Veľkého Lipníka, Haligoviec, Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušoviec a Slovenskej Vsi sa mohli oboznámiť s aktivitami
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školy v prírodovednej, jazykovej a spoločenskej oblasti. Počas prehliadky školy čakali na nich zaujímavosti v chemickej, biologickej,
fyzikálnej, informatickej, či šachovej sekcii. Predvianočný čas pripomenula trieda s názvom Čaro Vianoc, kde nechýbali medovníky, vianočný punč a koledy.
Pred

vianočnými

prázdninami
vštívili

na-

Gymná-

Zlatí olympionici v
Gymnáziu

zium zlatí olympionici

z Ria

v kategórii C2 vo
vodnom slalome,
spišskostaroveskí
rodáci
Ladislav

Peter

a

Škantá-

rovci. Beseda sa uskutočnila v miestnej telocvični, pričom úlohy moderátoriek sa ujali žiačky 3.A. triedy, ktoré priblížili ich úspechy
a vyspovedali ich aj z plánov do budúcnosti. Po besede momentálne
najpopulárnejší Starovešťania rozdávali autogramy i spoločné fotografie a študenti i pedagógovia si mohli siahnuť na zlaté olympijské
medaily.
Študenti Spojenej školy mali možnosť pracovať v záujmových krúž-

Centrum

koch jednak v samotnej škole, ale taktiež v Centre voľného času

voľného

Šťastenko. V novom školskom roku 2016/2017 bol príspevok na

času Šťas-

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ 0,50 € me-

tenko

sačne. V prípade, že žiak odovzdal vzdelávací preukaz, platil len za
druhý krúžok. Deti z obcí, ktoré sa nepodieľali na financovaní CVČ
platili 7 € mesačne. Svoje schopnosti a zručnosti si počas školského
roku mohli zdokonaľovať v športových, umeleckých, jazykových i
intelektuálnych krúžkoch ako volejbal, basketbal, futbal, streľba,
stolný tenis, športovo-pohybové hry, šach, angličtina, nemčina, matematika, biológia, fyzika, logika, fotografovanie, práca s počítačom,
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rybárstvo, spev, či ľudový i moderný tanec. V rámci jednotlivých
záujmových útvarov sa deti a mládež zúčastňovali športových, umeleckých i vedomostných súťaží. Nechýbali ani tradičné turnaje a
rôzne iné aktivity spojené s tradičnými sviatkami, pamätnými dňami,
či inými udalosťami.
Základná umelecká škola v Spišskej Starej Vsi fungovala do konca

Základná

školského roku 2015/2016 ako elokované pracovisko Základnej

umelecká

umeleckej školy v Spišskej Belej a od 2. septembra stala zložkou

škola

Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. Na svojom zasadnutí 28. apríla
schválilo mestské zastupiteľstvo tiež vytvorenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Spišská Stará Ves, organizačnej zložky
v Spišských Hanušovciach. Zápis do ZUŠ sa uskutočnil v dňoch od
30. mája do 3. júna, pričom v Spišskej Starej Vsi sa deti mohli prihlásiť do hudobného, výtvarného a tanečného odboru a v pobočke
v Spišských Hanušovciach do hudobnej a výtvarnej prípravky.
V máji sa uskutočnil koncoročný výchovný koncert žiakov ZUŠ pre

Koncoročný

1. stupeň základnej školy, v rámci ktorého odzneli ľudové piesne

výchovný

i skladby vážnej hudby. Do programu sa zapojili aj žiaci prvého roč-

koncert

níka, ktorí pri klavírnom doprovode učiteľky Márie Škantárovej zaspievali niekoľko piesní o jari.
Dňa 30. júna ukončila svoju činnosť v Spišskej Starej Vsi Základná

ZUŠ súčas-

umelecká škola v Spišskej Belej a od nového školského roku prevza-

ťou Spoje-

la všetkých žiakov elokovaného pracoviska Základná umelecká škola

nej školy

v Spišskej Starej Vsi, ktorá sa stala zložkou Spojenej školy. Svoju
činnosť začala taktiež v elokovanom pracovisku v Spišských Hanušovciach, kde bol otvorený výtvarný a hudobný odbor. Poplatok
v ZUŠ závisel od veku a odboru študenta. Žiaci a študenti denného
štúdia do 26 rokov platili v hudobnom odbore 4 € mesačne,
v ostatných odboroch 1 € mesačne. Prípravka bola zadarmo a ani
deti, ktorých rodičia boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi za
vyučovanie neplatili. Dospelý platil vo všetkých odboroch 10 € mesačne.
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V ZUŠ Spišskej Starej Vsi bol otvorený hudobný odbor, kde vyučovalo 5 pedagógov, výtvarný odbor so 4 učiteľmi. V tanečnej prípravke boli dve skupiny na folklórny tanec a jedna skupina na moderný
tanec.
Za pomoci rodičov a členov Dobrovoľného hasičského zboru boli

Prestavba

prerobené predelením sadrokartónovou stenou priestory pôvodnej
výtvarnej učebne na dva ateliéry a rozobratím pôvodnej predelovej
steny zväčšené priestory pre tanečný odbor. Hudobný odbor učil
individuálne hodiny i hudobnú náuku v triede pre špecifickú prípravu
dievčat a hodiny klavíra sa uskutočňovali v učebni hudobnej výchovy v budove školského domova. Výučba prebiehala denne od pondelku do piatku, od 12:00 do 18:30.
Žiaci výtvarného odboru sa zapojili do 7. ročníka slovensko-českého

Výtvarný

projektu Záložka do knihy spája školy a vytvorili 90 originálnych zá-

odbor

ložiek, ktoré poslali do partnerskej školy v Brezovici na Orave, odkiaľ dostali rovnaký počet záložiek pre našich žiakov.
V tanečnom odbore si deti mohli vybrať a pracovať buď v detskom

Tanečný

folklórnom súbore Rovinka alebo sa zamerať na moderný tanec

odbor

v skupine Teniskáči.
V hudobnom odbore sa mohli

Hudobný

záujemcovia vzdelávať v hre na

odbor

akordeóne,

gitare,

husliach,

keyborde, klavíri. Svoje umenie
predviedli aj obyvateľom nášho
mesta počas niekoľkých koncertov, či už pre rodičov alebo
študentov Spojenej školy. Medzi najveľkolepejšie patril Vianočný

Vianočný

koncert v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý zorga-

koncert

nizovali pedagógovia a žiaci ZUŠ v Spišskej Starej Vsi spoločne so
žiakmi z pobočky v Spišských Hanušovciach 11. decembra. Okrem
žiakov sa na ňom predstavili aj vyučujúci František Grich na organe,
František a Matúš Kačica na husliach i Lucia Kostúrová na piane.
~ 41 ~

kronika MESTa SpišSká Stará VES 2016

Vystúpila tiež študentka konzervatória v Košiciach Klára Axamská a
spevácky zbor pod vedením Františka Gricha. Záujem o podujatie
bol ako každý rok enormný a spišskostaroveský chrám bol zaplnený
do posledného miesta.
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Kultúra v Spišskej Starej Vsi sa v roku 2016 sústredila predovšetkým
v interiéroch a priľahlých exteriéroch kultúrneho domu, pričom kultúrne podujatia boli organizované najmä prostredníctvom odboru
kultúry pod vedením Agnesy Dlhej. Na viacerých kultúrnych akciách
sa podieľali, prípadne ich iniciovali, jednotlivé zložky Spojenej školy i
Matica slovenská. Kultúrne aktivity vyvíjali tiež aktivisti okolo Divadla
Ramagu.
Jedným zo stredísk kultúrneho diania bola aj
Mestská knižnica. Tá začala od 1. januára pracovať v programe KIS Mask,
ktorý umožňuje budovanie a využívanie elektronického katalógu, vyhľadávanie, vypožičiavanie i tvorbu štatistík. On-line katalóg je možné
nájsť na stránke mask.snk.sk. Okrem toho bola zriadená aj facebooková stránka pod názvom Mestská knižnica Spišská Stará Ves,
kde sú uverejňované fotografie, pozvánky na podujatia, či upútavky
kníh.
V roku 2016 využilo služby knižnice v
priemere 300 čitateľov, ktorí mali možnosť výberu z 13 653 knižničných jednotiek. Okrem samotných kníh mali
prístup tiež k časopisom a dennej tlači,
dostupnej

v čitárni

i k internetu

v internetovej miestnosti. V knižnici boli
zároveň poskytované aj kopírovacie služby. Knižný fond bol obohatený o niekoľko nových kníh, nakúpených z rozpočtu schváleného
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mestom, ako aj z grantu z Fondu na podporu umenia vo výške 2500
eur so spoluúčasťou mesta. Okrem toho boli zakúpené do priestorov
knižnice nové kreslá, koberec a žalúzie.
V priebehu roku sa v miestnej knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí
Bohatý bol najmä marec – mesiac knihy. Dňa 2. marca tu zavítal
zamagurský rodák zo Spišských Hanušoviec, astronóm a spisovateľ
Vojtech Rušin, aby počas besedy predstavil žiakom Spojenej školy
svoju najnovšiu knihu eXtrémy. So žiakmi v knižnici besedovali tiež
autori Goralských rozprávok Ján Ľach a Lucia Krempaská a druhú
marcovú stredu sa tu uskutočnil Prednes poézie a prózy so Šťasten-

kom. Zaujímavým podujatím bol slávnostný zápis a pasovanie za
čitateľov malých prváčikov. Prvý aprílový deň sa konala v knižnici po
prvýkrát Noc s Andersenom, počas ktorej deti v knižnici prespali
a čítali si rozprávku Malá morská víla i iné knihy, súvisiace
s Dánskom. V rámci týždňa mozgu zavítali do knižnice seniori a ani
v tomto roku nechýbal tradičný prednes poézie a prózy.

Informácie o kultúrnych podujatiach, ako aj o dianí v našom meste

Staroveš-

všeobecne prinášal cyklostylovaný občasník Starovešťan. Novinkou

ťan

bolo, že jeho jednotlivé čísla už boli farebné.
Najnovšie aktuality o dianí v meste, či o záležitostiach, ktoré sa na-

Webová

šich obyvateľov mohli nejakým spôsobom dotýkať, boli zverejňova-

stránka

né na webovej stránke www.spisskastaraves.sk.
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Dôležité oznamy boli hlásené v mestskom rozhlase, ktorý pokrýval

Mestský

všetky oblasti nášho mesta. Za poplatok mohli dať v mestskom roz-

rozhlas

hlase vyhlásiť oznamy aj súkromné osoby, čo využívali najmä podnikatelia.
V Spišskej Starej Vsi naďalej fungovala aj káblová televízia. V júni

Káblová

ukončila firma Slovanet vysielanie analógových staníc a začala digi-

televízia

tálne vysielanie káblovej televízie. Počet kanálov, ani mesačná cena
sa nezmenili, majitelia starších televízorov si však museli dokúpiť
set-top box.
Naše mesto reprezentovalo niekoľko kultúrno-umeleckých zoskupe-

FS Magu-

ní. Jedným z nich bol Folklórny súbor Maguranka, ktorý tradične

ranka

obohacoval svojim umením podujatia v našom meste i okolí. Okrem
Dní mesta Spišská Stará Ves vystúpil aj na dňoch obcí vo Veľkom
Lipníku, Malej Frankovej, Spišských Hanušovciach a Jezersku. Nechýbal ani na Zamagurských folklórnych slávnostiach, Goralských

slávnostiach v Ždiari, Goralskom festivale v Starej Ľubovni, či na
Spišskej vatre v Nedeci. V lete si zacestovali aj do vzdialenejších
oblastí. Najskôr to bolo na východ Slovenska, kde sa predstavili na
festivale Humeňanský toliar v Humennom. Následne 19. augusta
spríjemňovali atmosféru počas Slovenského dňa na hlavnom námestí v Krakove a v dňoch 26. až 28. augusta reprezentovali Slovensko
i naše mestečko na 24. ročníku Medzinárodného folklórneho festiva-

lu v Siedliciach, kde sa predstavili aj folklórne súbory z Poľska, Ukrajiny, Turecka, Bieloruska a Španielska. Pri tejto príležitosti predviedol FS Maguranka svoje umenie tiež v neďalekom Wysniewe. Koncom roku vystúpili počas osláv 700. čísla jediného slovenského mesačníka Slovákov v Poľsku Život v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej.
Folklórny dorast vyrastal v detských folklórnych súboroch Pieniny

Detské FS

a Rovinka, ktoré od nového školského roku fungovali pri tanečnom

Pieniny a

odbore Základnej umeleckej školy. Svoje umenie deti prezentovali

Rovinka

najmä počas podujatí mesta.
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Ďalším kultúrno-umeleckým zoskupením bolo Divadlo Ramagu o. z.

Divadlo

pod vedením Lukáša Marhefku, ktoré začalo s budovaním umelec-

Ramagu

kého ateliéru v bývalom bare u Bobka, na Štúrovej ulici č. 446/54.

Začiatkom roku sa prezentovalo na súťažných prehliadkach s hrou

Antigina v New Yorku, ktorú divadelníci pripravili pod režisérskou
taktovkou Michala Nováka a Dušana Kubáňa z popradského divadla

Commedia. Na Divadelnej prehliadke v Šuňave, ktorá sa konala
11. – 13. marca, už po tretíkrát zvíťazili a postúpili na krajskú prehliadku do Levoče. I tu boli úspešní a zvíťazili, avšak porota ich neposunula na celoštátnu prehliadku.
V júli a auguste Divadlo Ramagu v spolupráci s neziskovou organizáciou Cyprián zorganizovalo Kláštorné kultúrne leto v Červenom
Kláštore, kde vystúpilo s divadelnými hrami pre deti Červená čia-

počka, Goralské rozprávky a Polepetko. V Zamagurí i blízkom okolí
sa počas roka prezentovali tiež s odľahčenými komediálnymi skečmi
pod názvom Guroľske pošodky, ktoré odohrali v miestnom nárečí,
ale aj so spomínanými rozprávkovými divadelnými hrami.
V novembri odohrali v pivnici penziónu Antiqa Villa Kabaret u meš-

ťana a ten istý mesiac priniesla reportáž o spišskostaroveskom
ochotníckom divadle Slovenská televízia. Začiatkom decembra urobili divadelníci pre záujemcov v našom meste i iných zamagurských
dedinách Mikuláša s čertom a anjelmi.
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Najviac predstavení odohrali herci Divadla Ramagu pre Nestville
Park v Hniezdnom. Na mieru pre nich pripravili 4 projekty a odohrali
vyše 30 vianočných prehliadok. Kalendárny rok ukončili Vianočným
stretnutím priateľov Divadla Ramagu, ktoré sa konalo 23. decembra
v areáli pre Gamebarom u Bobka. Účastníkov zohrial vianočný punč
a i tóny živej hudby v podaní Albína Bizuba, Daniela Kostku a Lívie
Dermovej.
Členovia Divadla Ramagu stáli aj za vydávaním mesačníka pod ná-

Zamagur-

zvom Zamagurské noviny, ktorý prinášal najrôznejšie správy nielen

ské noviny

z nášho mesta, ale aj z regiónu Zamaguria, ktorý leží po slovenskej
strane. V roku 2016 vyšlo celkovo 12 dvadsaťstranových čísel
v čiernobielom prevedení.
Prvé dni nového roku 2016 spríjemnil Starovešťanom miestny ro-

Koncert Ľ.

dák, absolvent Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických

Škantára

umení, magister umenia Ľubomír Škantár, ktorý 2. januára odohral
v kultúrnom dome klavírny koncert so skladbami Franza Liszta.
Ani v tomto roku nechýbalo tradičné uvítanie novonarodených oby-

Uvítanie

vateľov mesta s rodičmi, ako aj spišskostaroveských jubilantov. Dňa

detí a jubi-

6. apríla prijal primátor mesta Ing. Jozef Harabin v miestnom kul-

lantov

túrnom dome novonarodených občanov mesta a ich rodičov, ktorým
pekný program pripravili členky Aktívu pre občianske záležitosti
a deti z materskej školy. V ten istý deň sa primátor stretol aj
s občanmi, ktorí v prvom polroku oslávili okrúhle jubileum, prípadne
majú vek nad deväťdesiat rokov.
Takmer o mesiac neskôr, v nedeľu 15. mája, si zasa deti uctili svoje

Deň ma-

mamy, babky, či prababky, a to počas tradičného programu

tiek

v kultúrnom dome, ktorý pripravili pod vedením pedagógov Spojenej školy. K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Harabin a správca farnosti, dekan Pavol Garaj.
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V máji malo svoje miesto tiež vyhodnotenie 13. ročníka medziná-

Kostelni-

rodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže organizovanej mestom Spiš-

čákov or-

ská Stará Ves, Spojenou školou a miestnym odborom Matice sloven-

nament

skej pod názvom Kostelničákov ornament. Témou tohto ročníka bol
návrh na pohľadnicu, čo oslovilo pomerne veľa mladých umelcov
z rôznych kútov Slovenska. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 19. mája
v miestnom kultúrnom dome, pričom výstava trvala do 20. júna.

Jubilejné
Zamagurské folklórne slávnosti
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V dňoch 17. – 19. júna sa uskutočnil jubilejný – štyridsiaty ročník

Zamagurských folklórnych slávností, ktorý bol bohatý nielen na
program, ale i návštevníkov. Všetko sa začalo v piatok tradičnou
pozvánkou, ktorá sa konala vo viacerých obciach prostredníctvom
zamagurských súborov. Tie sa následne stretli v našom meste, ktoré
je už dlhé roky spoluorganizátorom festivalu, aby slávnostným
sprievodom cez Spišskú Starú Ves festival otvorili. Program ďalej
pokračoval svätou omšou v miestnom kostole Nanebovzatia Panny
Márie za účasti účinkujúcich i Spevokolu A. M. Chmeľa a otváracím
programom pod názvom Vitajte na Zamagurí, v ktorom sa predstavili domáce folklórne súbory Maguranka, Rovinka a Pieniny, Kútniček zo Spišských Hanušoviec, Furmanček a Frankovčan z Malej
Frankovej, ľudová hudba Furcoňovcov z Matiašoviec, Osturňačik
a Osturňanka z Osturne i hosť z českého Ústí nad Orlicí – folklórny
súbor Jaro. Večer sa program presunul do kúpeľov v Smerdžonke,
kde vystúpil populárny slovenský spevák Adam Ďurica. V areáli kúpeľov festival prebiehal aj v nasledujúcich dvoch dňoch. Zmena
miesta konania podujatia bola jednou z tohtoročných noviniek, ktorá
prinášala protichodné reakcie návštevníkov – niektorí si pochvaľovali
nové pekné miesto i služby, iní zas nostalgicky spomínali na rozľahlý
malebný areál priamo pod Troma korunami.
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Zaujímavý program i pekné júnové počasie, s neodmysliteľnými
prehánkami, prilákali na nové miesto desaťtisíce návštevníkov, ktorí
si v sobotnom popoludňajšom programe mohli vychutnať vystúpenia FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Ľudovej hudby Bystrianka
zo Svitu, FS Vagonár z Popradu, FS Poľana zo Zvolena, FS Jaro
z Ústí nad Orlicí i FS Śwarni z Nového Targu.
Nechýbal ani trh remesiel a úplnou novinkou bol nultý ročník gastronomickej súťažnej prehliadky špecialít zamagurskej kuchyne pod
názvom Goralská vareška. V škole tanca, ktorú organizoval FS Magura z Kežmarku sa mohli návštevníci čo-to priučiť z ľudového tanečného umenia.
Podvečerný sobotný program patril spevákovi ľudových piesní Jánovi Ambrózovi a ľudovej hudbe Borievka z Banskej Bystrice, večerný
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program zas 60. výročiu vzniku FS Magura z Kežmarku a v nočnom
programe sa predstavil Poddukelský umelecký ľudový súbor
z Prešova.

Posledný deň festivalu otvorila svätá omša v areáli kúpeľov
a program detských folklórnych súborov pod názvom Ako Janko

a Marienka šťastie hľadali, v ktorom vystúpili DFS Kutníček zo Spišských Hanušoviec, DFS Letnička a Venček z Popradu, DFS Maguráčik z Kežmarku, DFS Osturňáčik z Osturne, DFS Rovinka zo Spišskej
Starej Vsi a DFS Štrbianček zo Štrby. V záverečnom programe festivalu Pieniny, Pieniny sa predstavili FS Frankovčan z Malej Frankovej,
FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, FS Jaro z Ústí nad Orlicí, Slovenský ľudový umelecký kolektív z Bratislavy, Ľudová hudba
Ondreja Kandráča a hudobná skupina Drišľak z Vranova nad Topľou.
Pri príležitosti pekného jubilea festivalu boli tiež ocenení jeho zakladatelia i ľudia, ktorí sa pričinili o rozvoj Zamagurských folklórnych

slávností, medzi inými zakladateľ ZFS, ako aj viacerých folklórnych
súborov na Zamagurí a dlhoročný kultúrny pracovník v Spišskej Starej Vsi Viktor Majerik. Ocenenie Klubu Zamagurčanov v Bratislave
sa tradične ušlo aj najlepším študentom gymnázia Spojenej školy
v Spišskej Starej Vsi, a to Katke Kostkovej (4.A.) a Lenke Drienovskej (2.A.).
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Zamagurské folklórne slávnosti však neboli jediným jubilujúcim pod-

Jubilejné

ujatím. Už po desiatykrát sa totiž konali aj Dni mesta Spišská Stará

Dni mesta

Ves, a to v dňoch 22. až 24. júla. Piatok 22. júl patril Turnaju v stol-

Spišská

nom futbale a Medzinárodnému turnaju v šípkach. Oba tieto turnaje

Stará Ves

sa odohrávali v reštaurácii Nova. V reštaurácii Tri koruny zas mali
možnosť domáci i návštevníci posedieť a zabaviť sa pri ľudovej
hudbe. Ďalšie dva dni čakal na všetkých bohatý športový i kultúrny
program, pričom rôznorodé aktivity sprevádzalo pekné slnečné a
teplé počasie.

V sobotu sa už v skorých ranných hodinách začali Rozhovory

s prírodou, ktoré pripravili pracovníci Pienapu. Počas nich pozorovali, odchytávali a krúžkovali vtáky, z ktorých už viaceré začali svoju
dlhú cestu do teplých afrických krajín. Podarilo sa označiť 28 kusov
dvanástich druhov spevavcov, pričom celkovo pozorovali až 33 druhov vtákov, vrátane vzácneho bociana čierneho, orla skalného,
či orla krikľavého. Deň pokračoval množstvom športových aktivít.
V kultúrnom dome sa odohrával šachový turnaj, na ihrisku gymnázia
tenisové zápolenie, na futbalovom ihrisku Futbalové stretnutie generácií a v Pizzerii Taverna mal zas premiéru Bowlingový turnaj.
Poobedie domácim i návštevníkom spríjemnili herci z Divadla Okadlo
zo Zvolena, ktorí zahrali Šašovskú rozprávku.
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Nedeľný program začal už tradičnou svätou omšou v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú ozvláštnil Spevácky zbor
A. M. Chmeľa. Na námestí počas dňa prebiehal Staroveský jarmok
a za reštauráciou Nova varili staroveskí poľovníci guľáš a staroveskí
rybári pripravovali údené ryby a haláslé. Odvážlivci si mohli vyskúšať aj lov rýb holými rukami. Nechýbali tiež jedlá tradičnej goralskej
kuchyne, ktoré pripravili kuchárky Spojenej školy. Pre menších bola
pripravená jazda na poníkoch, jazda na lanovke a viacero animačných aktivít, ktoré pripravili učiteľky Materskej školy. Súčasťou posledného dňa boli taktiež ďalšie súťaže – v streľbe zo vzduchovky,
lukostreľbe, či vedomostná súťaž v Náučnom chodníku Tanapu. Nechýbali ani preteky Dobrovoľných hasičských zborov okresu Kežmarok o Pohár primátora mesta a veľkým lákadlom bol 4. ročník Za-

magurského siláka, ktorý bol zároveň aj 5. kolom Slovenského pohára silných mužov.
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Poobede sa začal kultúrny program. Jeho moderátorom bol spišskostaroveský rodák, herec a člen Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Daniel Výrostek. Počas viac ako šiestich hodín mali
diváci možnosť vidieť domáci folklórny súbor Maguranka, Heligónky
z Kysúc i Katku Koščovú s Prešovským Dixilandom. V priebehu programu boli zároveň ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
nášho mesta, a to: Jozef Výrostek, Ing. Ján Komiňák, Ján Kurnát,
Mária Krettová, Mgr. Anna Kromková, Ing. Eduard Pavlík a Ing. Július Lojek.

Dňa 5. októbra sa na pozvanie primátora mesta Ing. Jozefa Harabi-

Prijatie

na uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodi-

jubilantov

čov, ako aj jubilantov, ktorí oslávili alebo ešte do konca roka oslávia

a novoro-

okrúhle životné jubileum. Okrem primátora mesta oslávencov

dencov
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i novorodencov s rodičmi potešili kultúrnym programom aj žiaci Spojenej školy.

Mesto nezabúda taktiež na starších obyvateľov, ktorí sa zaslúžili

Stretnutie

o našu prítomnosť a v rámci októbra – mesiaca úcty k starším zor-

seniorov

ganizoval Aktív pre občianske záležitosti posedenie so seniormi.
Uskutočnilo sa 25. októbra a okrem pohostenia seniorov potešili aj
žiaci a učitelia Spojenej školy s kultúrnym programom.
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Presne 6. decembra navštívil naše mesto Mikuláš s vrecom plným

Mikuláš

dobrôt. Najskôr doobeda potešil deti v materskej a základnej škole
a poobede slávnostne rozsvietil vianočný stromček na námestí, kde
pokračoval v rozdávaní sladkostí zo svojho vreca, ktoré mohli rodičia
pre svoje ratolesti naplniť deň predtým.
Predvianočný víkend patril v našom mestečku Vianočným trhom,

Vianočné

ktoré sa uskutočnili 17. decembra. Návštevníci si mohli pochutnať

trhy

na cigánskej pečienke, varenom vínku, vianočných oblátkach, či vianočnom punči, nakúpiť vianočné dekorácie, sladkosti, kapry i iné
ryby. Mohli sa tiež zapojiť do vianočnej tomboly a vychutnať si kultúrny program v podaní divadla Okadlo zo Zvolena, folklórnych súborov Zelený javor z Krempách a Maguranka zo Spišskej Starej Vsi,
či obdivovať umenie hercov Divadla J.G. Tajovského.

Na druhý deň, 18. decembra, sa v miestnom kultúrnom dome usku-

Čaro Via-

točnil vianočný program pod názvom Čaro Vianoc, ktorý už tradične

noc

pripravili žiaci všetkých organizačných zložiek Spojenej školy, pod
vedením svojich pedagógov. Na pódiu sa striedali pásma hudby,
spevu, tanca, dramatizácie i hovoreného slova. Medzi prítomných
zavítali aj olympijskí víťazi Ladislav a Peter Škantárovci s trénerom
Jurajom Minčíkom, ktorým pri tejto príležitosti primátor mesta
Ing. Jozef Harabin odovzdal Cenu mesta. Na záver zaznela koleda
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Tichá noc a všetci sa vo sviatočnej nálade rozišli do svojich domovov.

Vianočným koncertom potešili svojich priaznivcov aj zamagurčania

Vianočný

Dávid Oravec a Lívia Dermová. Koncert odohrali 25. decembra

koncert

v penzióne Antiqua Villa a pozvali si na neho aj ďalších hudobne
nadaných zamagurčanov Dávida Baku a Igora Valkovského. Vstupné
bolo 2 €, pričom na návštevníkov čakal aj teplý čaj, či vianočný
punč.
Záver roka už tradične patril spoločnému privítaniu Nového roka,

Novoročný

ktoré začalo o polnoci posledného dňa roka a pozvoľna sa prehuplo

punč

do 1. januára. Pri tejto príležitosti samozrejme nechýbal ohňostroj,
príhovor primátora mesta Ing. Jozefa Harabina, ako aj novoročný
punč.
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Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov nášho mesta i širšieho okolia

Poliklinika

bola aj v roku 2016 zabezpečovaná v miestnej Poliklinike, kde mali
svoje ambulancie fungujúce každý pracovný deň dvaja praktickí lekári, jedna detská lekárka a dvaja stomatológovia. Okrem toho dochádzali do nášho mesta vo vybrané dni v týždni gynekológ, chirurg
a internista. Ostatných špecialistov navštevovali naši obyvatelia najčastejšie v ambulanciách v Kežmarku, Poprade a Starej Ľubovni,
kde sídlili aj najbližšie nemocnice.
V Spišskej Starej Vsi mala svoje sídlo tiež stanica Rýchlej zdravotnej

Rýchla

pomoci s vodičom-záchranárom a záchranárom, s pôsobnosťou pre

zdravotná

celé územie Zamaguria. Tú naďalej prevádzkovala akciová spoloč-

pomoc

nosť Falck Záchranná a. s.
Okrem toho fungovala na Zamagurí Agentúra domácej ošetrovateľ-

Agentúra

skej starostlivosti „Zdravie“, ktorú prevádzkovala PhDr. Jana Kuch-

domácej

tová z Matiašoviec. Poskytovala ošetrovateľské výkony zdravotnej

ošetrovateľ-

sestry, ktoré realizovala v domácom prostredí pacienta, ako naprí-

skej starost-

klad preväzy chronických rán, ošetrovanie preležanín, odber krvi,

livosti

podávanie injekcií, infúzií, meranie krvného tlaku, glykémie a iné.
V našom meste i širšom okolí pôsobila tiež Spišská katolícka charita,

Spišská ka-

ktorá ponúkala domácu starostlivosť po liečení v nemocnici, po

tolícka cha-

mozgových a srdcových príhodách, ošetrovanie rán, preležanín, pre-

rita

väzy, injekcie, infúzie, odbery biologického materiálu, rehabilitáciu,
zapožičiavanie zdravotných pomôcok, starostlivosť o onkologických i
inkotinentných pacientov, diabetikov, či zaučenie rodinných príslušníkov do jednoduchých ošetrovateľských činností.
Liekmi, liečivami, zdravotnými pomôckami, homeopatikami, vita-

Lekáreň

mínmi i lekárskou kozmetikou zásobovala už dlhé roky obyvateľov

Cyprián

Spišskej Starej Vsi a veľkej časti Zamaguria lekáreň Cyprián, ktorú
viedla Mgr. Monika Plevíková.
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Medzi dobročinné aktivity, do ktorých sa každoročne zapájali aj oby-

Darovanie

vatelia nášho mesta patrí darovanie krvi. Mobilná jednotka Národnej

krvi

transfúznej spoločnosti v Poprade prichádza priamo do Spišskej Starej Vsi už od roku 2009 z iniciatívy učiteľky miestneho gymnázia
RNDr. Márie Semančíkovej. V tomto roku navštívila naše mesto dvakrát – 14. apríla a 6. októbra. Aprílové darovanie bolo špecifické
tým, že darcovia pomáhali konkrétnemu Zamagurčanovi, ktorý bol
čakateľom na transplantáciu srdca. Krv darovalo 28 Zamagurčanov.
V októbri zas túto vzácnu tekutinu poskytlo 19 darcov, z toho traja
po prvýkrát.
Občania nášho mestečka patria medzi pravidelných darcov tejto ži-

Ocenení

votodarnej tekutiny a dňa 23. novembra boli aj ocenení vo veľkej

darcovia

zasadačke Mestského úradu v Poprade Slovenským Červeným krížom. Strieborné Jánskeho plakety za 20 odberov získali: Ján Depta,
Marcela Trulíková, Ing. Juraj Znanec a Ján Želonka. Bronzovou Jánskeho plaketou za 10 odberov boli ocenení: Jozef Lazišťan, Jozef
Lutz, Erik Papson a Ing. Ján Penxa. Na odovzdávaní sa zúčastnil aj
primátor mesta Ing. Jozef Harabin, ktorý poďakoval našim obyvateľom za túto humánnu činnosť i na samostatnom stretnutí 30. novembra na Mestskom úrade.
V roku 2016 nastalo v Zariadení sociálnych služieb v Spišskej Starej

Zariadenie

Vsi viacero zmien. Od 1. januára sa zmenil názov Domova dôchod-

sociálnych

cov a sociálnych služieb na Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

služieb Ja-

a v septembri došlo k zmene na poste riaditeľa tejto inštitúcie. Dru-

soň

há

spomínaná

zmena

mala

aj

celoslovenskú

publicitu

–

o problémoch niektorých zamestnancov s riaditeľom Jozefom Krivoňákom priniesla reportáž televízia Markíza a písali o nej tiež regionálne denníky. V apríli sa situácia vyhrotila natoľko, že do zamestnania nenastúpilo 9 z 15 pracovníkov. Po podaných sťažnostiach sa
ňou začal zaoberať Útvar hlavného kontrolóra Prešovského samo-

správneho kraja (PSK) a nakoniec na júnovom rokovaní zastupiteľstva PSK riaditeľa odvolali a na návrh predsedu PSK Petra Chudíka
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menovalo zastupiteľstvo PSK 23. augusta do funkcie riaditeľa
Mgr. Vieru Pasterovú, PhD. Na svoje pôsobisko nastúpila 1. septembra.
V zariadení bolo v tomto roku umiestnených 16 klientov a pracovalo
celkovo 15 zamestnancov. Za poskytovanie sociálnych služieb sa
v závislosti od stupňa odkázanosti platilo od 2,23 € do 2,54 € za
deň. Za užívanie 1 m2 obytnej plochy 0,15 € denne, za upratovanie
a žehlenie 0,50 €, za bežnú stravu 3,05 € a za stravu pre diabetikov
3,81 € denne. Zariadenie poskytovalo prijímateľom odborné, obslužné a sociálne činnosti, ako aj služby v oblasti duchovnej, kultúrnej, záujmovej, športovej i relaxačnej.
V januári sa seniori zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň zúčastnili
„páračiek“ v starej škole v Lechnici, kde si zaspomínali na staré zvyky, zaspievali slovenské ľudové piesne a pochutili na miestnych špecialitách. Podujatie inicioval lechnický kňaz Peter Randjak.
V marci sa v mestskej knižnici zúčastnili vzdelávacej prednášky
s praktickými ukážkami trénovania pamäti pod názvom Kniha dobrý

pomocník, ako aj besedy s autormi Goralských rozprávok Jánom
Ľachom a Luciou Krempaskou.
V rámci týždňa mozgu navštívili ZSS Jasoň štvrtáci zo Základnej školy

s

triednou

učiteľkou

Mgr.

M.

Krišákovou

a zástupkyňou

Ing. A. Mikulovou.
Spoločne usporiadali súťaže v spievaní, dopĺňaní rébusov, viet, textov
i matematické hádanky. Seniori zaspomínali na časy ako to bolo, keď boli oni ešte malými deťmi, čo
boli veľmi poučné i zábavné. Žiaci vyrobili pre deduškov a babičky
pri príležitosti mesiaca kníh vkusné záložky. Ako sa ukázalo, opodstatnene, pretože mnohí sa dodnes vzdelávajú a veľa čítajú.
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V máji

potešili

svojimi

vystúpením

z tretej

triedy

školy,

v septembri

v rámci

seniorov
deti

Materskej
ich

medzinárodného

dňa školských knižníc navštívili deviataci Základnej
školy a v októbri – mesiaci úcty k starším im zas priniesli trochu radosti žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy, Školského
klubu a Základnej školy. Pre dedkov a babičky si pripravili kultúrny
program i darčeky, ktoré sami vyrobili.
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Začiatkom roku 2016 vymenoval

Vdp. Pavol

spišský biskup Mons. Štefan Seč-

Garaj deka-

ka

nom-

spišskostaroveského

Pavla

Garaja

moderátora

farára
dekana-

moderátorom

rímskokatolíckeho

Spišskostaro-

za

Spišskostaroveského

dekanátu,

súčasťou ktorého sú farnosti:

veského dekanátu

v Haligovciach s filiálkami Veľký
Lipník

a

Stráňany,

Lechnici

s filiálkou Červený Kláštor, Lesnici, Matiašovciach s filiálkou Zálesie, Reľove s filiálkou Jezersko,
Spišských Hanušovciach s filiálkou Potok, Veľkej Frankovej
s filiálkami Malá Franková a Osturňa, Veľkej Lesnej a samozrejme
Spišskej Starej Vsi. Tento dekanát tak bude viesť po stránke náboženskej i administratívnej.
Medzi najvýznamnejšie sviatky liturgického roka patrili Veľkonoč-

Veľkonočné

né sviatky. Tie mali naši duchovní podelené. Dekan Pavol Garaj

sviatky

slávil obrady Trojdnia v Spišskej Starej Vsi a kaplán Marek Ondra
v Haligovciach, lebo miestny farár Matej Radúch si poranil krčnú
chrbticu.
Počas Druhej veľkonočnej nedele, 10. apríla, zavítali do spišskos-

Púť zo sused-

taroveského farského kostola veriaci zo susedných farností Kac-

ných farností

vín, Nedeca, Vyšné Šromovce a Nižné Šromovce. V čase trvania
Roku Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý otec František

Rok Božieho

od 13. decembra 2015 do 20. novembra 2016, totiž ustanovil

milosrdenstva

spišský biskup spišskostaroveský kostol Nanebovzatia Panny Márie za miesto, kde možno získať odpustky. Na poľskej strane bol
najbližší takýto kostol v Novom Targu a tak sa veriaci z druhej
strany hranice vybrali do nášho mesta.
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V piatok 13. mája sa uskutočnili v spišskostaroveskej farnosti

Rekolekcie

kňazské rekolekcie, teda stretnutie kňazov Spišskostaroveského
a Staroľubovnianskeho dekanátu s biskupom.
O deväť dní neskôr, v nedeľu 22. mája, prijalo v miestnom kosto-

Prvé sv. prijí-

le Nanebovzatia Panny Márie dvadsaťdva detí prvý raz vo svojom

manie

živote Ježiša vo Sviatosti Oltárnej.
Počas druhej augustovej nedele, teda 14. augusta, slávili veriaci

Odpust

našej farnosti s jednodňovým predstihom odpust. Slávnostným
celebrantom odpustovej omše bol farár z Reľova Peter Nebus.
Od 11. novembra 2016 do 11. novembra 2017 vyhlásil spišský

Jubilejný rok

biskup pre našu diecézu Jubilejný rok svätého Martina, hlavného

svätého Marti-

patróna Spišskej diecézy. Podnetom k tomuto vyhláseniu bolo

na

1700 rokov od narodenia svätého Martina a 1620 rokov od jeho
smrti. Jubilejný rok sa začal spoločnou rekolekciou všetkých kňazov Spišskej diecézy 9. novembra 2016 v Katedrále svätého Martina na Spišskej Kapitule, kde sa následne každý mesiac budú
konať dekanátne púte.
Koniec kalendárneho roka patril vianočným sviatkom. Vianočnú

Vianočné

atmosféru umocnil tradičný predvianočný koncert Základnej ume-

sviatky

leckej školy, ktorý sa konal vo farskom kostole 18. decembra
popoludní.
Počas roka 2016 požehnal spišskostaroveský dekan Pavol Garaj

Požehnania

hasičské vozidlo pre našich dobrovoľných hasičov. Slávnosť sa
uskutočnila 7. mája. O takmer dva mesiace neskôr, v nedeľu
3. júla popoludní, požehnal tiež upravený morový cintorín, kde
spočívajú kosti tých, ktorí tu žili pred nami a zomreli na mor
a choleru.
V roku 2016 bolo v spišskostaroveskej farnosti pokrstených tridsaťštyri ľudí, manželstvo uzavrelo osemnásť párov a do večnosti
odprevadili šestnásť osôb.
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Najvýznamnejšia zmena vo fungovaní Dobrovoľného hasičského

Dobrovoľný

zboru sa uskutočnila koncom roku 2016, kedy sa pretransformoval

hasičský

na občianske združenie pod novým názvom Miestny hasičský zbor

zbor –

(MHZ). Táto zmena by mala priniesť do budúcnosti lepšiu možnosť

transformá-

čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantov. Na ustanovujú-

cia na

cej členskej schôdzi bolo zvolené nové vedenie tejto ustanovizne

Miestny ha-

v zložení:

sičský zbor

predseda – Pavol Dlhý,
veliteľ – Pavel Úroda,
tajomník – Pavol Úroda ml.,
pokladník – Mária Petrasová,
strojník – Jozef Lazišťan,
referent pre prácu a výchovu mládeže – Róbert Plavec,
revízor – Anton Výrostek.

Nové požiarne vozidlo

V tomto roku získalo naše mesto darovacou zmluvou požiarne vozidlo Tatra 815 Cas. Auto slávnostne odovzdal primátorovi mesta
Ing. Jozefovi Harabinovi riaditeľ KR HaZZ plukovník Ing. Ján Goliáš
za účasti riaditeľov HaZZ v Kežmarku a Levoči i členov DHZ Spišská
Stará Ves. Týmto bol dovŕšený proces skompletizovania dostupnej
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požiarnej techniky v našom meste, ktoré teraz disponuje technikou
i výstrojom na takej úrovni, že umožňuje v prípade potreby kvalitný
zásah.
Kondíciu si spišskostaroveskí požiarnici udržiavali počas tréningov,

Súťaže

ktorých výsledky zúročili jednak v čase výjazdových zásahov, ale

v hasičskom

taktiež na súťažiach v hasičskom športe. Zúčastňovalo sa ich druž-

športe

stvo mužov, chlapcov i dievčat.

Začiatkom roka, 5. februára, sa v telocvični Základnej školy konal

Putovný

IV. ročník halovej súťaže mladých hasičov o Putovný pohár DHZ

pohár DHZ

Spišská Stará Ves. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 20 chlapčenských

Spišská Sta-

a 11 dievčenských družstiev z celého Spiša, pričom sa súťažilo

rá Ves

v štafete 5x30 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Spišskostaroveskí
hasiči postavili dve družstvá chlapcov a jedno družstvo dievčat. Naši
mládežníci opätovne potvrdili dominanciu v tomto hasičskom športe,
keď si družstvo chlapcov, ako aj družstvo dievčat odniesli jednoznačné víťazstvo. Druhé družstvo chlapcov obsadilo deviate miesto.
Družstvo mužov sa zapojilo do Regionálnej hasičskej ligy Spiš, kde

Regionálna

bolo prihlásených 23 družstiev mužov a 6 družstiev žien z troch kra-

hasičská

jov – Prešovského, Košického a Banskobystrického. Celkovo sa

liga
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uskutočnilo 10 kôl, pričom tretie kolo sa konalo 25. júna v našom
meste na futbalovom ihrisku. Spišskostaroveskí hasiči pripravili kvalitnú trať pre 28 hasičských družstiev, z toho 21 mužských a 7 ženských. Súťažilo sa v požiarnom útoku, pričom naše mužstvo skončilo
na šiestom mieste. Po počiatočných pomerne úspešných kolách sa
výkony našich hasičov zhoršovali a tak nakoniec skončili v strede
tabuľky na 11. mieste.
V rámci Dní mesta sa 24. júla na miestnej komunikácii za kultúrnym

Putovný

domom konal 12. ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný po-

pohár pri-

hár primátora mesta Spišská Stará Ves, ktorých sa okrem našich

mátora

domácich hasičov zúčastnili družstvá z Matiašoviec, Spišských Hanu-

mesta Spiš-

šoviec, Reľova, Lesnice, Haligoviec, Arnutoviec, Ihľan, Žakoviec,

ská Stará

Mlynčekov, Spišskej Soboty, či Kežmarku. Súťažilo sa v disciplíne

Ves.

požiarny útok z vodou, v dvoch kategóriách – ženy a muži.

Dňa 25. októbra o polnoci vypukol požiar na družstve v Spišskej Starej Vsi. Naši hasiči boli na mieste do jednej minúty a po prieskume
situácie povolali aj ďalšie profesionálne jednotky z Kežmarku
a Starej Ľubovne. Pri požiari zasahovalo 15 profesionálnych hasičov
a 7 dobrovoľníkov, pričom svoju pomoc poskytli aj občania mesta,
keď požičali techniku. Požiar sa podarilo lokalizovať o tretej hodine
ráno a jeho likvidácia bola ukončená až o desiatej hodine. Okrem
materiálnych škôd zahynulo aj 18 šteniatok a 5 mačiek.
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Starej

Rybársky

Vsi v fungovala v roku 2016 naďalej pod predsedníctvom Ing. Rasti-

zväz

slava Kováčika.
Rybársku sezónu začali rybári pretekmi v love na umelú mušku, kto-

Lov na

ré sa konali 17. apríla na Vodnej nádrži v Červenom Kláštore. Ich

umelú muš-

víťazom sa stal Rastislav Marhefka ml., ktorý ako prvý ulovil

ku

4 pstruhy s minimálnou dĺžkou 30 cm. Ako druhému sa to podarilo
Františkovi Zálešovi a tretiemu Jurajovi Homzovi staršiemu.
O týždeň neskôr, 24. apríla, sa uskutočnil, opätovne na Vodnej ná-

1. ročník

drži v Červenom Kláštore, 1. ročník preteku v love na umelú mušku

Pohára

pod názvom Pohár Troch Korún. Na týchto pretekoch sa stretla už

Troch Korún

širšia slovenská špička v muškárení, celkovo 96 pretekárov, z toho
7 z miestnej organizácie. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu
bolo ulovených 1098 rýb, ktoré boli však vrátené späť do vody. Najväčšou ulovenou rybou bol pstruh dúhový s dĺžkou 420 mm. Víťazom pretekov sa stal Róbert Piška z Púchova pred Kežmarčanmi
Petrom Ignáczom a Imrichom Ignáczom. Najúspešnejším pretekárom našej organizácie bol Martin Mačutek, ktorý skončil na
35. mieste. Súťažiaci pritom bojovali nielen o pekné ceny, ale aj o
body do celkového poradia, keďže tento pretek bol zaradený medzi
pohárové bodované súťaže LRU mucha pre rok 2016.
Prvý májový deň zasa patril mladým rybárom, ktorí si zmerali svoje

Lov kapra

sily v love kapra na Vodnej nádrži Nokle. Preteku sa zúčastnilo
21 detí do 15 rokov, ktoré lovili 3 hodiny, pričom poradie bolo určené na základe váhy ulovených rýb – 1. miesto Tomáš Kozub,
2. miesto Peter Kuľanda a 3. miesto Ján Krolák mladší.
V lete nechýbali ani tradičné miestne preteky, jednak chytanie rýb

Pretek na

na muchu na rieke Dunajec, ktorý sa konal 28. augusta a tradičný

muchu

pretek na Vodnej nádrži Červený Kláštor, ktorý sa uskutočnil 4. septembra.
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Okrem lovu sa samozrejme členovia MO SRZ starali aj o čistotu

Starostli-

vodných tokov a nádrže, ako aj o zarybnenie. Z týchto dôvodov sa

vosť

uskutočnilo niekoľko brigád, počas ktorých čistili stavidlá, rieky, nádrž a kosili ich okolie. Na nelegálny výlov rýb dohliadala Rybárska
stráž.
Členovia Miestnej organizácie rybárskeho zväzu sa zapojili aj do or-

Dni mesta

ganizácie Dní mesta Spišská Stará Ves, kde tradične pripravili chutné hálaslé i lov rýb holými rukami v bazéne. V decembri Miestna

Predaj rýb

organizácia Slovenského zväzu rybárov ponúkala každú sobotu na
parkovisku pred nákupným strediskom predaj živých rýb na vianočný stôl. Ceny jednotlivých rýb boli takéto: pstruh dúhový 5,50 €/kg,
kapor rybničný 3,30 €/kg, sumec africký 5,00 €/kg.
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej

Zväz včelá-

Vsi mala v roku 2016 celkovo 37 členov, ktorí obhospodarovali

rov

652 včelstiev. Dotácia na opeľovaciu činnosť bola vyplácaná na prezimované stavy pre jedno včelstvo vo výške 1,93 €.

V jarnom období boli prevedené, v spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Poprade, prehliadky zdravotného stavu včelstiev,
monitoring na mor a hnilobu včelieho plodu i varroázu včiel. Na požiadanie jednotlivých včelárov bola konzultovaná problematika zdravotného stavu na konkrétnych prípadoch. Vznikol však problém
s liečivom Avartín 01 B90, ktoré organizácia pravidelne zabezpečuje
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pre svojich členov, keďže vznikla jeho nová výrobňa. Nakoniec sa
liečivo podarilo nakúpiť a doručiť včelárom. Niektorí na svojich včelniciach použili na liečenie aj kyselinu mravčiu alebo amitráz
v tekutej forme proti klieštiku včeliemu. Tento rok však bol podľa
miestnych včelárov najslabší za posledných päťdesiat rokov a medu
bolo veľmi málo.
Výbor Poľovníckeho združenia Dunajec zasadal v roku 2016 osem-

Poľovnícke

krát, pričom riešil nastolené úlohy a iné organizačné aktivity, na kto-

združenie

rých poľovníci spolupracovali. Medzi ne patrilo napríklad spoluorga-

Dunajec

nizovanie 9. ročníka Poľovníckeho plesu spolu s reštauráciou Nova,
výpomoc pri Dňoch mesta Spišská Stará Ves, či pri Kláštorných

dňoch v Červenom Kláštore. Členovia združenia sa na výročných
schôdzach stretli dvakrát – 28. februára a 5. júna. Okrem tohto sa
v novembri a decembri uskutočnili aj štyri spoločné poľovačky.
Hlavnou náplňou združenia však bola starostlivosť o revír. V jej
rámci sa na jar konalo sčítanie zveri a taktiež bola zorganizovaná
spoločná brigáda v prospech Farského úradu v Spišskej Starej Vsi.
Počas nej rozobrali starý nefunkčný plot a vyrezali i spálili krovie
a plevelné dreviny v zanedbanej farskej záhrade. Súčasťou bola aj
individuálna starostlivosť o zverené oblasti, a to: v Spišskej Starej
Vsi – rekonštrukcia alebo novopostavenie posedu na Cigrunde
(V. Trulík, J. Trulík, M. Výrostek, P. Pjontek), rekonštrukcia alebo
novopostavenie posedu na Vyšných mlákach (P. Kutarňa, J. Regec,
I. Dlhý, O. Ferenčák), oprava a údržba existujúcich poľovníckych
zariadení (J. Trulík), nový rebrík na posede Bednárok (J. Draxler);
v Majeroch-Haľte – oprava a údržba existujúcich poľovníckych zariadení (M. Pichnarčík), oprava posedu na Čiernom blate, oprava
krmelca v Caligovom kline; v Lechnici – údržba posedov a krmelcov
(J. Trebuňa, J. Ovcarčík ml.), nový posed na Stuse (J. Roldžák);
v Havke – posed pri benešoch, oprava a údržba poľovníckych zariadení (P. Jabrocký).
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Na jeseň sa poľovníci zaoberali problémom zabezpečenia krmiva pre
zimné prikrmovanie zveri. Z iniciatívy predsedu Petra Kutarňu boli
zaobstarané kvalitné zemiaky, o ktorých uskladnenie sa postaral
Marek Výrostek. Aktívni boli v tomto smere aj čakatelia na členstvo,
najmä Róbert Kurnát, Jakub Pichnarčík, Jozef Jabrocký a Ján Kozub,
ktorí zabezpečili vo veľkom množstve jadrové krmivo. O riadne
a zodpovedné prikrmovanie v tohtoročnej tvrdej zime sa postarali
jednotliví členovia.

Horská služba Pieninského národného parku fungovala aj v roku

Horská

2016 pod predsedníctvom Ing. Marka Popoviča, pričom jej hlavnou

služba

úlohou bola záchranná a preventívna činnosť v horách. V rámci
zdokonaľovania svojich zručností a schopností sa členovia našej HS
vo februári zúčastnili školenia a výcviku v Jizerských horách
a Krkonošiach v Českej republike, kde nacvičovali záchranné akcie
v zimných podmienkach. V júni si zas preverili svoje fyzické sily počas kondičných testov a v apríli i v decembri sa uskutočnilo rozlyžovanie v Jasnej, ktoré bolo koncom roka spojené s previerkami odbornej spôsobilosti pre ZČLT.

Súčasťou udržiavania dobrej kondície bola tiež účasť na rôznych
súťažiach, kde boli naši záchranári veľmi úspešní. Koncom apríla
vyhralo volejbalové družstvo I. majstrovstvá horských záchranárov
vo volejbale v poľskej Krynici a v septembri sa prvýkrát zúčastnili na
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Medzinárodných pretekoch HS v Jizerských horách, kde družstvo v
zložení

Peter

Popovič

a

Jozef

Pazera

v silnej

konkuren-

cii záchranárov z Česka, Slovenska, Poľska a Nemecka vyhralo súťaž
v zdravotníckej súťaži – ošetrovaní
osôb. V decembri zorganizovali členovia našej HS volejbalový turnaj
horských záchranárov, ktorý vyhrali
a po druhýkrát získali putovný pohár
riaditeľa Horskej záchrannej služby.
Svoje vedomosti a zručnosti využívali záchranári počas celého roku
aj v praxi. Koncom apríla poskytli asistenčnú službu pri ultra horskom maratóne, v máji sa v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky zúčastnili pátracej akcie v Starej Ľubovni a počas letných mesiacov, v júli a auguste, slúžili v Pieninách. Začiatkom októbra pripravili trate pre Pieninský duatlon a pri samotnom preteku
aj asistovali.
Okrem týchto aktivít sa venovali tiež ochrane životného prostredia.
V apríli sa zúčastnili tradičnej akcie Čisté hory v Pieninách, v máji
zas brigádovali pri chate v Jordanci.
Ani v tomto roku záchranári nezabudli na obete Pienin, ktoré si pripomenuli v novembri počas tradičnej Pietnej spomienky pod Osobitou. Vo februári si pripomenuli tiež svojho zosnulého kolegu Petra
Babíka, a to lyžiarskym pochodom okolo Spišskej Starej Vsi, ktorý sa
uskutočnil už po druhýkrát.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi sa počas roku

Matica slo-

2016 podieľal najmä na spoluorganizovaní kultúrnych aktivít v mes-

venská

te. Medzi najvýznamnejšie patril 13. ročník medzinárodnej výtvarnej
súťaže pod názvom Kostelničákov ornament.
V septembri sa naši matičiari stretli s členmi Miestneho odboru Matice slovenskej z Košíc, a to v rámci projektu Zviditeľňujú naše Zama-

gurie - tradície v speve spojené, uskutočňovaného s finančnou podporou Matice slovenskej. Oba miestne odbory spája postava sloven~ 71 ~
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ského národovca a zakladateľa slovenskej ornamentistiky Š. L. Kostelničáka, ktorý sa narodil v Spišskej Starej Vsi a následne pôsobil aj
v Košiciach. Matičiari vzdali hold umelcovi pri jeho pamätníku pred
kultúrnym domom, kde speváci z MO MS Košice zaspievali hymnu
a národné piesne. K prítomným sa prihovoril aj vedúci zájazdu
Ing. Mgr. Anton Metenko, PhD. a PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá
je autorkou myšlienky týchto zájazdov. Za spišskostaroveských matičiarov ich privítala Mgr. Anna Kromková. V kultúrnom dome si potom všetci pozreli prezentáciu o Š. L. Kostelničákovi a následne navštívili kostol Nanebovzatia Panny Márie, kde ich uvítal zbor
A. M. Chmeľa, čo bolo pre košických spevákov milým prekvapením.
Na záver navštívili Galériu Ferdinanda Katonu a miesto posledného
odpočinku umelca na cintoríne.
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Nepochybne najväčšou športovou udalosťou pre obyvateľov nášho

Ladislav

mesta boli tohtoročné letné olympijské hry, ktoré sa konali

a Peter

v brazílskom Rio de Janeiro. Slovensko na nich reprezentovali vo

Škantárov-

vodnom slalome v kategórii C2 spišskostaroveskí rodáci bratranci

ci pod tré-

Ladislav a Peter Škantárovci, pod trénerskou taktovkou ďalšieho

nerskou

úspešného športovca a taktiež spišskostaroveského rodáka Juraja

taktovkou

Minčíka. Keďže na Slovensku je v tomto športe veľmi silná konku-

Juraja

rencia, podarilo sa bratrancom Škantárovcom prebojovať na olym-

Minčíka

piádu vôbec prvýkrát, pričom hneď zaznamenali obrovský úspech,

získali zla-

keď po druhej excelentnej jazde nechali za sebou všetkých súperov

té olympij-

a jednoznačne zvíťazili. Stali sa tak prvými Starovešťanmi, ktorí zís-

ské medai-

kali zlatú olympijskú medailu a sú najlepšími vodnými slalomármi na

ly

svete. Vôbec prvú olympijskú medailu, ktorá mala bronzový lesk,
získal v roku 2000 na Olympijských hrách v Sydney v kategórii C1 už
spomínaný Juraj Minčík.

Privítanie zlatých olympionikov na Slovensku bolo veľkolepé
a podobne tomu bolo aj našom meste, kde priniesli zlaté olympijské
medaily ukázať všetci traja 18. augusta. Okrem primátora a ďalších
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predstaviteľov mesta, ako aj súčasných i bývalých funkcionárov
vodného slalomu, ich vítali stovky fanúšikov nielen zo Spišskej Starej Vsi, ale aj okolia a ľudová hudba Maguranka. Po oficiálnom privítaní nasledovalo hlasné skandovanie „Ďakujeme!“ a autogramiáda,
počas ktorej všetci traja rozdávali a podpisovali kartičky, plagáty,
či kalendáre a fotili sa so svojimi fanúšikmi.

V súvislosti s týmto veľkým úspechom vyhlásilo mesto súťaž Formálna a vizuálna prezentácia ako „Mesta úspešných olympionikov“.
Jej

cieľom

je

vytvorenie

diela,

ktoré

bude

obyvateľom

i návštevníkom pripomínať spišskostaroveských olympijských víťazov, zlatých bratrancov Škantárovcov i bronzového Juraja Minčíka.
Olympijskí víťazi Peter a Ladislav Škantárovci boli ocenení tiež predstaviteľmi kraja, keď im bola 20. decembra v Prešove slávnostne
udelená Cena Prešovského samosprávneho kraja.
Najvýznamnejším športovým klubom v našom meste bola i naďalej

TJ Duna-

Telovýchovná jednota Dunajec Spišská Stará Ves. Dňa 12. februára

jec

sa uskutočnilo v zasadačke kultúrneho domu Valné zhromaždenie
tejto organizácie. Správu o hospodárení za minulý rok pripravil
Ing. Július Lojek a prečítal Ing. Ján Kurňava. S činnosťou futbalového

oddielu

prítomných

oboznámil

Lukáš

Potanecký

a stol-

notenisového oddielu Mgr. Daniel Kostka. Zároveň Mgr. Miloslav
Cisko v krátkosti predstavil Valnému zhromaždeniu šachový oddiel
a následne bol šachový klub pričlenený k TJ Dunajec. Okrem toho
prítomní členovia schválili minimálny dobrovoľný členský príspevok
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1 euro za jeden kalendárny rok. Na záver diskutovali o problémoch
i plánovaných

aktivitách

jednotlivých

oddielov

do

budúcna

a pochutnali si na guľáši.
Medzi najpopulárnejšie športy v našom meste patrí futbal. Okrem

Futbal

tradičných družstiev mužov, dorastencov a žiakov, ktoré hrajú jednotlivé ligy Podtatranského futbalového zväzu, sa v meste koná aj
niekoľko ďalších turnajov.
Prvú februárovú sobotu, 6. februára, sa konal v telocvični základnej

Minifutba-

školy prvý z nich – halový minifutbalový turnaj o Pohár primátora

lové turna-

mesta. Zúčastnilo sa ho desať družstiev, ktoré bojovali v dvoch sku-

je

pinách. Celkové víťazstvo si nakoniec odnieslo družstvo Amigo, na
druhom mieste skončilo družstvo Kraliky a tretie družstvo Brazil.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Stanislav Rusnačík. Diplomy
a poháre odovzdal najlepším na záver turnaja primátor mesta
Ing. Jozef Harabin.
Ďalší minifutbalový turnaj o Pohár primátora mesta, ktorého korene
siahajú až do roku 1977, sa konal 2. júla na futbalovom ihrisku. Zúčastnilo sa ho 13 deväťčlenných družstiev, z ktorých si najlepšie
počínalo a odnieslo si aj víťazstvo mužstvo JR Team. Na druhom
mieste skončili hráči TJ Dunajec Spišská Stará Ves a tretie miesto si
odnieslo mužstvo Kuko Team.
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Muži futbalového družstva TJ Dunajec nezaháľali ani počas zimnej

TJ Duna-

prestávky a už 17. januára sa stretli v priateľskom zápase s hráčmi

jec muži

mužstva Stará Ľubovňa „A“, ktoré hrá piatu ligu. Napriek tomu, že
išlo o papierovo silnejšieho súpera, podarilo sa ho našim futbalistom
poraziť 4:1, a to na ich vlastnej pôde. Aj tento výsledok veľa napovedal o ich ďalšom pôsobení v 7. lige.

Do jarnej časti futbalovej ligy nastúpili muži koncom marca na domácom ihrisku proti Šuňave, pričom v tomto zápase jednoznačne
zvíťazili 4:1 a po piatich kolách boli bez straty bodu na prvom mieste. V dobrých výsledkoch pokračovali aj v ďalších zápasoch, a to
i napriek tomu, že rady našich futbalistov opustil najlepší strelec,
ktorý v štrnástich zápasoch strelil 27 gólov, spiškostaroveský odchovanec Lukáš Bednarčík. Jeho prestup do Futbalového klubu Poprad,
za ktorý hrával už ako starší žiak v najvyššej slovenskej súťaži, súvisí s posilňovaním popradského mužského kádra a ambíciami postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže.
Štyri kolá pred koncom sezóny naši futbalisti zaváhali a zaknihovali
dve tesné prehry, čo ich takmer stálo postup. Nakoniec ale záverečné zápasy zvládli víťazne a po následnom zaváhaní druhého celku
Športového klubu Lučivná sa mohli s vynikajúcou bilanciou dvadsať
jedna víťazstiev, dve remízy a tri prehry tešiť z titulu a postupu do
6. ligy. Stotri strelených a len dvadsaťdva inkasovaných gólov svedčí vynikajúcom pôsobení našich futbalistov, ktorí sa tak po troch
rokoch opätovne vrátili do najvyššej súťaže Podtatranského futbalového zväzu.
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Výsledná tabuľka 7. ligy Podtatranského futbalového zväzu 2015/2016
1 TJ Spišská Stará Ves
26 21 2 3
103:22 65
2 ŠK Lučivná
26 19 4
3
72:24
61
3 OFK Jánovce
26 17 2
7
67:40
53
4 OFK Šuňava
26 15 4
7
68:46
49
5 TJ Baník Hôrka
26 15 2
9
72:31
47
6 FC Spišská Teplica
26 14 3
9
67:53
45
7 TJ Tatran Huncovce
26 12 3 11
45:45
39
8 FO Vlková
26 11 5 10
61:55
38
9 TJ Spišský Štiavnik
26 10 3 13
64:66
33
10 TJT Spišské Hanušovce
26
7
6 13
43:64
27
11 FK Bijacovce
26
6
3 17
45:80
21
12 Družstevník Dravce
26
3
7 16
38:86
16
13 FK Gánovce
26
4
3 19
39:96
15
14 ŠK Tatran Mlynčeky
26
4
1 21
30:106
10
V novej sezóne 2016/2017 nastúpili muži TJ Dunajec Spišská Stará
Ves do 6. ligy. Jesennú časť otvorili 7. augusta zápasom v Spišskom
Bystrom, kde prehrali 2:5. Nedarilo sa im ani následne a po odohratí
14 zápasov dokázali len dvakrát zvíťaziť, trikrát remizovať, pričom zaknihovali až deväť prehier. S takouto bilanciou im teda na
konci jesennej časti patrilo nelichotivé predposledné 13. miesto.
Za mužstvo dospelých nastupovali: Róbert Plavec, Ľubomír Duda,
Radomír Babjak, Marek Papson, Roman Knapík, Tomáš Fecko, Peter
Polák, Štefan Bolcár, Pavol Bolcár, Karol Rozmuš, Tomáš Chmura,
Pavol Rusnačík, Ivan Dluhý a Vladimír Fabian, ako aj dorastenci Miloslav Cisko, Dalibor Výrostek a Michal Leško. Najlepším strelcom
bol s piatimi gólmi Pavol Bolcár.
Vynikajúcu sezónu 2015/2016 mali naši dorastenci, ktorí počas nej

TJ Duna-

neprehrali ani jediný zápas. Svoje prvé zápolenie jarného kola odo-

jec doras-

hrali 2. apríla proti Huncovciam, pričom zápas s tretím družstvom

tenci

tabuľky zvládli veľmi dobre a zvíťazili 1:0. Víťaznú šnúru ťahali ďalších päť kôl, pričom na ihrisku Draviec nasúkali miestnemu futbalovému družstvu až 15 gólov. Na konci sezóny boli so sedemnástimi
víťazstvami

a troma

remízami

jednoznačným

lídrom

tabuľky

s náskokom štrnástich bodov pred druhým ŠK 06 Slovenská Ves.
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Túto svoju spanilú jazdu však nezakončili úspešne, keď v baráži
o postup do 3. ligy prehrali s Vikartovcami 1:8 a vyššiu súťaž si tak
v ďalšom ročníku nezahrali.
Výsledná tabuľka 4. ligy Podtatranského futbalového
zväzu – dorast U 19 B 2015/2016
1 TJ Spišská Stará Ves
20 17 3 0
98:18
54
2 ŠK 06 Slovenská Ves
20 13 1
6
77:31
40
3 FK Podolínec
20 11 4
5
78:34
37
4 MŠK Spišská Belá B
20 11 1
8
67:39
34
5 TJ Požiarnik Vlkovce
20
9
4
6
66:42
31
6 TJ Tatran Huncovce
20 10 1
9
59:50
31
7 OFK Toporec
20
7 3
9
44:47
24
8 FK Bijacovce
20
7
2 11
56:56
23
9 FK Thermal Park Vrbov
20
5
5 10
48:50
20
10 Mladosť Matiašovce
20
5
2 12
39:123
17
11 Družstevník Dravce
20
0
0 19
12:152
0
Jesennú časť novej sezóny otvorili dorastenci 27. augusta na domácom ihrisku proti Huncovciam, ktoré deklasovali 6:0. Vo vynikajúcich
výkonoch pokračovali aj naďalej a z deviatich zápasov iba jeden
prehrali a jeden remizovali, a tak z 22 bodmi prezimovali na prvom
mieste.
Za družstvo dorastu nastupovali: Milan Zibura, Maroš Plavec, Matej
Cisko, Adam Krišák, Ronald Duda, Martin Kostúr, René Kostúr, Peter
Čarnogurský, Mário Bednarčík, Dominik Pisarčík, Ján Potanecký,
Sebastián Labovský, Dušan Žemba, Miloslav
Cisko, Dalibor Výrostek a Michal Leško. Poslední traja menovaní pravidelne nastupovali
aj za mužstvo mužov, pričom Dalibor Výrostek sa s 13 gólmi stal najlepším strelcom
dorastencov.
Žiaci začali jarné kolo 2. apríla zápasom proti Liptovskej Tepličke,

TJ Duna-

v ktorom zvíťazili kontumačne 3:0. Spočiatku sa im darilo veľmi

jec žiaci

dobre, keď zvíťazili v piatich zo šiestich prvých zápasov. Následne
však prišli zápasy so súpermi z hornej časti tabuľky, v ktorých už
neboli natoľko úspešní, pričom posledný zápas s Vysokými Tatrami
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prehrali vysoko 0:15. Nakoniec tak obsadili s deviatimi výhrami,
troma remízami a desiatimi prehrami siedme miesto v strede tabuľky.
Výsledná tabuľka 3. ligy Podtatranského futbalového
zväzu – žiaci U 15 2015/2016
1 OFK Vikartovce
22 19 0
3
105:35 57
2 FK Vysoké Tatry
22 18 0
4
94:22
54
3 FK 1931 Hranovnica
22 15 1
6
113:30 46
4 TJ Baník Hôrka
22 14 4
4
51:27
46
5 TJ Spišské Bystré
22 13 4
5
81:38
43
6 TJ Liptovská Teplička
22 10 3
9
49:49
33
7 TJ Spišská Stará Ves
22 9 3 10 54:91 30
8 TJ Tatran Huncovce
22
8
0 14
32:60
24
9 OŠK Spišský Štvrtok
22
7
2 13
39:80
23
10 ŠK 06 Slovenská Ves
22
6
1 15
65:85
19
11 OFK Kravany
22
3
2 17
33:95
11
12 FK Veľká Lomnica
22
0
0 22 23:127
0
Jesennú časť otvorili žiaci 13. augusta na domácom ihrisku zápasom
s Huncovcami, ktoré ich deklasovali rozdielom triedy 0:5. Chuť si
však naši mladí futbalisti napravili v Spišskom Štvrtku, kde zvíťazili
presvedčivo 3:0. Za družstvo nastupovali: Jakub Budzák, Filip Majerčák, Miroslav Bednarčík, Jozef Kron, Šimon Kostka, Jakub Kostka, Matúš Frankovský, Filip Petruščák, Adrián Závacký, Adam Krempaský, Jozef Pisarčík, Sebastián Dunka, Tomáš Gašparovič, Miroslav Stuchlák, Kevin Kovalčík, Samuel Cisko, Matej Kron, Andrián Michna,
Jakub

Tatkovský

a Kristián

Závacký.

V jesennej časti sa najlepším strelcom stal
Adrián Závacký so štyrmi gólmi, pričom po
odohraní

11 zápasov boli žiaci so šiestimi výhrami a piatimi pre-

hrami v strede tabuľky, na šiestom mieste.
Medzi obľúbené športy v našom meste patrí aj stolný tenis. Svedčia

Stolný te-

o tom nielen úspechy, ktoré dosahujú naši stolní tenisti v ligových

nis

súťažiach, ale aj vznik nových turnajov.
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Jedným z nich je Zamagurský pohár, ktorý zastrešila nezisková or-

Zamagur-

ganizácia Ramagu s podporou TJ Dunajec. Uskutočnil sa v januári

ský pohár

a zúčastnilo sa ho 48 stolných tenistov z 15 slovenských klubov hrajúcich extraligu i od 1. do 6. ligy. Víťazom sa stal Martin Gumáň
z Rožňavy, ktorý je momentálne 14. najlepším slovenským hráčom.
Na druhom mieste skončil hráč 1. ligy Martin Ružbaský z Levoče
a tretím bol taktiež prvoligista Imrich Drábik z Margecian. V štvorhre
zvíťazili Martin Gumáň s Imrichom Drábikom, pred Martinom Ružbaským s Milanom a Alexom Popovičom s Damiánom Strišovským.
Začiatkom kalendárneho roka, 10. januára, sa v telocvični základnej

Memoriál

školy uskutočnil 8. ročník Memoriálu Dušana Budzáka v stolnom te-

Dušana

nise. Turnaja sa zúčastnilo 27 hráčov, ktorí súťažili v štyroch kate-

Budzáka

góriách. V kategórii bývalých hráčov sa na prvom mieste umiestnil
Marián Marhefka, pred Milan Hertelym a Milanom Miškovičom.
V kategórii neregistrovaných hráčov si najlepšie počínal Patrik Dudžák, ktorý obsadil prvé miesto, pred Františkom Bizubom
a Markom Zajoncom. V kategórii registrovaných hráčov zvíťazil Daniel Kostka, druhý skončil Krzysztof Kowalczyk a tretí Dávid Gašparovič. V štvorhre si prvenstvo odniesli Šimon Kostka s Dávidom Gašparovičom. Druhý skončili Daniel Kostka s Krzysztofom Kowalczykom a tretí Ján Dubiel s Jaroslavom Čarnogurským. Po ukončení
turnaja a odovzdaní cien si všetci účastníci pochutnali na guľáši.
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Dňa 20. februára sa naše mesto stalo dejiskom Majstrovstiev Pod-

Majstrov-

tatranského regiónu v stolnom tenise mládeže. V konkurencii stol-

stvá Pod-

ných tenistov z klubov z Popradu, Kežmarku, Slovenskej Vsi, Spiš-

tatranské-

ského Štiavnika, Spišskej Teplice a Jakubian sa naši stolní tenisti

ho regiónu

z domáceho klubu TJ Dunajec nedali zahanbiť a takmer v každej
kategórii si vybojovali aspoň jednu medailu. Medzi najmladšími
žiakmi získal druhé miesto Jakub Kostka. V kategórii mladších žiakov
skončil na druhom mieste Tomáš Gašparovič a na treťom mieste
Dominik Halčín. Medzi dorastencami si tretie miesto vybojoval
Šimon Kostka. V zmiešanej štvorhre mladších žiakov obsadil Tomáš
Gašparovič s Kristiánom Sýkorom z TJ STO Slovenská Ves prvé
miesto a druhí skončili Starovešťania Jakub Kostka a Dominik Halčín. Aj medzi staršími žiakmi sme mali zastúpenie na stupni víťazov,
keď si Šimon Kostka s Martinom Milanom z 1. PPC Fortuna Kežma-

rok vybojovali prvé miesto a na treťom mieste skončili Tomáš Gašparovič s Dominikom Halčínom. V kategórii dorastencov získal pre

TJ Dunajec druhé miesto Šimon Kostka s Tomášom Ištocym z TJ
Severka Kežmarok.
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Stolnotenisovému oddielu TJ Dunajec A sa v sezóne 2015/2016 da-

TJ Duna-

rilo a dosiahol najlepšie umiestnenie v histórii klubu, keď skončil so

jec Spišská

šestnástimi výhrami, šiestimi prehrami a celkovým skóre 241:155 na

Stará Ves

vynikajúcom druhom mieste. Pred nimi sa umiestnili len hráči

A

TJ Severka Kežmarok, ktorí suverénne zvíťazili vo všetkých 22 zápasoch.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka IV. ligy Podtatranskej 2015/2016
TJ Severka Kežmarok A
22 0
0
298:98
66
TJ Spišská Stará Ves A
16 0
6
241:155 54
TJ Požiarnik Rakúsy A
13 5
4
232:164
53
STK Stará Ľubovňa B
13 3
6
221:175
51
STO Spišské Bystré A
13 1
8
226:170
49
TJ Javorinka Levoča C
11 2
9
208:188
46
STO Poprad Veľká A
9
1 12
183:213
41
TJ Spišský Štiavnik A
8
2 12
169:227
40
TJ STO Slovenská Ves B
7
2 13
199:197
38
TJ Baník Hôrka A
7
2 13
176:220
38
TJ Tatran Nová Lesná A
3
0 19
138:258
28
OŠK Spišský Štvrtok B
1
0 21
85:311
24

Úspešné družstvo tvorili: Radovan Novotný, Daniel Kostka, Krištof
Kowalczyk, Ján Stanko, Ján Dubiel, Šimon Kostka a Jaroslav Čarnogurský.
V novej sezóne 2016/2017 pokračovali reprezentanti stolnotenisovému oddielu TJ Dunajec A vo svojich skvelých výkonoch a koncom
kalendárneho roku tak boli zaslúžene po desiatich kolách s ôsmymi
výhrami a dvoma prehrami na prvom mieste, hoc len o jeden bod
pred stolnými tenistami z TJ Požiarnik Rakúsy A.
V druhej polovici sezóny 2015/2016 sa dobre darilo aj hráčom stol-

TJ Duna-

notenisového oddielu TJ Dunajec B, ktorí nastupovali v zložení:

jec Spišská

Šimon Kostka, Jaroslav Čarnogurský, Marcel Stropkay, Andrea Še-

Stará Ves

bestová, Ondrej Džurňák, Lukáš Marhefka, Ján Dubiel ml. a Ján

B

Kurňava. V novom roku zaknihovali až desať výhier a iba jednu remízu, a tak v celkovom hodnotení nakoniec skončili na peknom druhom mieste.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Výsledná tabuľka VI. ligy podtatranskej 2015/2016
TJ Sokol Jakubany
12 1
1
174:78
39
TJ Spišská Stará Ves B
10 2
2
162:90
36
TJ Severka Kežmarok C
9
2
3
161:91
34
MŠK Podolínec A
9
1
4
132:120
33
ŠK Regina Poprad A
6
1
7
127:125
27
OŠK Spišský Štvrtok C
3
2
9
100:152
22
ŠKST Štrba A
0
3 11
84:168
17
STO Spišské Bystré C
0
2 12
68:184
16

V novej sezóne 2016/2017 nastúpilo „béčko“ v 5. lige, kde sa im už
darilo pomenej, keď hneď v úvode prehrali päť zápasov po sebe
a až v šiestom zápase s Chmeľnicou získali prvé body do tabuľky.
Po jedenástich kolách tak boli s ôsmimi prehrami, dvoma výhrami
a jednou remízou na 10. mieste.
Vstup do nového roku sa starším žiakom vydaril, keď zdolali Rožňavu 8:2 a poskočili na ôsme miesto. Následne však zaknihovali už len
dve výhry a tri prehry, a tak nakoniec skončili v druhej polovici tabuľky na výslednom 9. mieste.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka I. ligy starších žiakov 2015/2016
MŠK VSTK Vranov A
10 0
1
68:14
31
STO Valalíky A
10 0
1
68:16
31
ŠKST Michalovce A
8
1
2
61:30
28
Fortuna Kežmarok A
8
0
3
52:45
27
STK Košice-Čaňa A
6
1
4
50:37
24
MŠK STO Krompachy A
6
0
5
48:40
23
TJ STO Slovenská Ves A
4
2
5
42:49
21
OŠK Šarišské Michaľany A
4
1
6
38:53
20
TJ Spišská Stará Ves
3
2
6
40:53
19
Športklub MSS Prešov A
2
1
8
35:58
16
STK Zberko Košice A
1
0 10
16:66
13
TJ Javorinka Levoča A
0
0 11
13:70
11

Sezónu 2016/2017 otvorili starší žiaci prehrou na pôde TJ STO Slo-

venská Ves A a následnou výhrou nad 1. PPC Fortuna Kežmarok.
V ďalších kolách však zaknihovali už len jedno víťazstvo, a tak boli
koncom kalendárneho roku po siedmych odohraných zápasoch na
siedmom mieste.
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Začiatkom

sa

Majstri

majstrovstvá

okresu

novembra

uskutočnili

v stolnom tenise žiakov základných škôl okresu Kežmarok.
družstvo

Naše

štvorčlenné

v zložení

Tomáš

Gašparovič, Dominik Halčin,
Jakub Kostka a Šimon Kostka opätovne obhájilo v konkurencii ôsmych tímov prvé miesto
a postúpilo do krajského kola, ktoré sa konalo 13. novembra v Prešove. Aj tu podali naši žiaci vynikajúci výkon a obsadili medzi jedenástimi najlepšími školami z kraja pekné druhé miesto.
Začiatkom roku 2016 šachisti ešte fungovali pod hlavičkou Centra

Šach

voľného času a v novej sezóne už pod hlavičkou TJ Dunajec, pričom
hrali. Ako najmladšie družstvo vôbec hrali druhú šachovú ligu D.

Šachisti

V nej si napriek svojmu mladému veku počínali vynikajúco a dve

v II. lige

kolá pred koncom dokonca útočili na celkové víťazstvo a postup do
prvej ligy. Nakoniec skončili na treťom mieste, tesne za Prešovom

Slávia PU. Najčastejšie nasadzovanými hráčmi boli: Oliver Tropp,
Matej Cisko, Mário Dudaško, Radko Hurtuk, Štefan Dudaško, Miloslav Cisko, Ján Štefaňák a Lívia Šromovská. Dopĺňali ich Mgr. Miloslav Cisko, Ing. František Tropp a JUDr. Marek Tauber.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka II. šachovej ligy D 2015/2016
Bardejov BSK B
28
54,0
Prešov Slávia PU
25
57,5
Spišská Stará Ves ŠKM CVČ
24
46,0
Veľké Kapušany Energetik
19
50,0
Košice TJ Slávia TU D
18
46,0
Košice TJ Slávia UPJS C
17
45,5
Sabinov SK B
15
42,5
Prešov PSK Dason
15
39,0
Košice 1.SK
13
41,0
Košice Dynamo DPMK
10
38,0
Prešov Tatran Šachová škola ISM
7
39,0
Stará Ľubovňa SO SKM B
3
29,5
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O kvalite našich šachistov svedčí aj sku-

Svetová

točnosť, že Miloslav Cisko ml. bol oslove-

šachová

ný a zúčastnil sa Svetovej šachovej olym-

olympiáda

piády mládeže do 16 rokov, ktorá sa koná

mládeže

každé dva roky, v tomto roku 21. – 30.
júla, prvýkrát na Slovensku, v Poprade.
Jednoznačným víťazom súťaže, ktorej sa zúčastnilo 54 družstiev
z celého sveta, sa stalo družstvo z kolísky šachu Iránu, pred Ruskom
a Arménskom. Hoci slovenské družstvo, ktoré reprezentoval Starovešťan Miloslav Cisko skončilo na 52 mieste a jemu samotnému sa
v silnej konkurencii nepodarilo získať ani bod, bola to pre zástupcu
nášho mesta dobrá skúsenosť a pre Spišskú Starú Ves vynikajúca
reklama.
Počas Dní mesta Spišská Stará Ves sa 23. júla konal šachový turnaj

Šachový

o Pohár primátora mesta. Jeho víťazom sa stal domáci reprezentant

turnaj

Matej Cisko pred Jánom Stolárom a Pavlom Stolárom z Lendaku.

o Pohár

Kategóriu dievčat vyhrala Katarína Šofranková zo Starej Ľubovne

primátora

pred Ivanou Stolárovou z Lendaku a Sofiou Šofrankovou zo Starej

mesta

Ľubovne. Kategóriu chlapcov vyhral Florián Stolár z Lendaku.
V dňoch 8. až 12. augusta sa v priestoroch CVČ a okolí uskutočnil

Letný prí-

pod vedením Mgr. Miloslava Ciska prvý letný šachový tábor pod ná-

mestský

zvom Dve veže. Tie mali symbolizovať dva piliere – odolnosť

tábor Dve

a obetavosť. Odolnosť voči fyzickej únave, počasiu a odlúčeniu od

veže

rodiny, v súvislosti s čím účastníci uskutočnili túru do Pienin, večernú opekačku, skúšku odvahy, rôzne športové disciplíny, či hodnotenie poriadku. Obetavosť sa mala realizovať v prospech družstva
i ostaných účastníkov. Tábora sa zúčastnilo 32 detí, i keď záujem
bol podstatne väčší.
Nový ročník začali spišskostaroveskí šachisti v IV. lige D11

Šachisti

v pozmenenej zostave, čo spôsobil odchod viacerých hráčov na vy-

v IV. lige

soké školy. Na súpiske tak zostali 3 muži, 11 študentov stredných,
prípadne vysokých škôl a 6 žiakov základnej školy. Medzi tradičné
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opory patrili Matej Cisko, Tomáš Hudáček, Miloslav Cisko st. a Pavol
Stolár, ktorí v prvom stretnutí v Starej Ľubovni získali víťazné body
a zabezpečili tak prvú remízu. K ďalším oporám patrili Miloslav Cisko
ml., Dalibor Gallik, Martin Irha, Filip Doblej, Ján Štefaňák, Alex Derma, či Dalibor Kafka a spomedzi detí Samuel Cisko, Matúš Mačutek,
Jáchim Martančík a Viktória Irhová.
Dňa 24. novembra sa naše Gymnázium stalo dejiskom Majstrovstiev

Majstrov-

Prešovského kraja v šachu. Starovešťania opätovne dokázali, že

stvá Pre-

patria medzi špičku v kraji. Matej Cisko si vybojoval 4. miesto

šovského

a postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 15. decembra

kraja

v Topoľčanoch, kde skončil v konkurencii 28 najlepších slovenských

v šachu

šachistov vo svojej kategórii na peknom 12. mieste. Miloslav Cisko
skončil v krajskom kole medzi 21 chlapcami na 9. mieste a svoj debut si odbil aj Jakub Dlhý. Medzi 17 dievčatami získala Janka Krempaská 8. miesto a Darinka Čupková 12. miesto.

Hokej

Tradičný hokejový turnaj generácií o Pohár primátora mesta sa
v tomto roku prvýkrát konal na zimnom štadióne v poľskej Krynici.
Najlepšie si v tomto roku počínali hráči z generácie od 40 do 50 rokov, ktorí zvíťazili pred generáciou 30 až 40 ročných. Tretie miesto
obsadili najmladší účastníci od 20 do 30 rokov a štvrtí skočili hráči
nad 50 rokov. Najlepším brankárom sa stal Daniel Talár, najlepším
hráčom Jozef Galica a najúspešnejším strelcom so šiestimi gólmi
Anton Veselovský.
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Koncom mája sa družstvo Spišskej Starej Vsi v zložení: Erik Vojso-

Hokejbal

vič, Martin Vojsovič, Peter Babík, Matej Pišta, Matúš Bizub, Jozef
Pisarčík, Jozef Lopata, Martin Úroda, Martin Palár a Peter Fabián
zúčastnilo hokejbalového turnaja Integrovaného záchranného systému v Poprade. V turnaji, z ktorého výťažok bol venovaný ťažko
chorému členovi Integrovaného záchranného systému, obsadili pekné druhé miesto.

Mladí lyžiari zo Zamaguria, a teda aj z nášho mesta, mohli rozvíjať

Lyžovanie

svoj talent a prezentovať sa predovšetkým v Lyžiarskom klube SKI

Jezersko, ktorý bol zapojený do Východoslovenskej lyžiarskej ligy.
Starovešťania reprezentujú naše mesto taktiež v slovensko-poľskej

Tatranskej lyžiarskej lige, kde napríklad Lenka Kováčiková, či Radovan Novotný obsadzujú pravidelne popredné priečky. Úspešní sú títo
mladí

lyžiari

aj

na

celoslovenskej

úrovni,

keď

napríklad

v Slovenskom pohári na Štrbskom plese obsadila Lenka Kováčiková
v obrovskom slalome pekné 5. miesto. V rovnakej disciplíne skončil
na 9. mieste Radovan Novotný.
V zime si okrem lyžovania môžu obyvatelia nášho mesta užiť aj ďal-

Korčuľo-

šie zimné radovánky, napríklad v podobe korčuľovania. Ľadová plo-

vanie

cha sa nachádza za penziónom Antiqa Villa a je prístupná zadarmo
počas celého dňa.
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Počas Dní mesta Spišská Stará Ves sa v našom mestečku objavili

Zamagur-

najsilnejší slovenskí muži. Dňa 24. júla sa tu totiž konal 4. ročník

ský silák

súťaže Zamagurský silák, ktorý bol zároveň aj 5. kolom Slovenského

pohára silných mužov. Podujatie zorganizoval Tomáš Klimek
v spolupráci s Asociáciou silných mužov Slovenska a našim mestom.
Súťaže, na ktorej regulárnosť dohliadal medzinárodný rozhodca Pavol Guga, sa zúčastnilo celkovo 10 silákov, ktorí si zmerali sily
v piatich disciplínach. V prvej dvíhali tlakom kladu s hmotnosťou
120 kg, v druhej museli preniesť 100 kg guľu, 135 kg kríž
a následne tzv. kačacím behom 150 kg závažie. Tretia úloha spočívala v prenesení 300 kg jarma na chrbte na vzdialenosť 30 metrov.
Štvrtou disciplínou bol mŕtvy ťah s hrubou osou, pričom váha závažia bola 220 kg. Posledná úloha – ťahanie 15-tonového hasičského
auta – bola však aj nad sily najväčších slovenských silákov, keď sa
nepodarilo ani jednému z nich ním pohnúť. Vo výslednom zúčtovaní
dopadli slovenskí siláci nakoniec takto:
miesto
1.
2.
3.
4-5.
4-5.
6.
7.
8.
9.
10.

meno
Ľubomír Griglák
Milan Šuľan
Peter Supák
Michal Dzivjak
Martin Šulej
Tomáš Piros
Denis Hanák
Ladislav Kovács
Pavol Horňák
Peter Očovay

body
37,5
27
25,5
25
25
21,5
21
13
8,5
6

Súťaž si pozrelo viac ako 500 divákov, medzi ktorými bol aj viceprezident Stredoeurópskeho poháru silných mužov (SASIM) – profesionálov Milan Gabrhel. Spestrením podujatia bolo vystúpenie spišskostaroveskej hip-hopovej skupiny Teniskáči pod vedením Agi Dlhej
a exhibičné

vystúpenie

najsilnejšieho

Slováka

i ďalšieho siláka Branislava Goliera.
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Volejbalom žilo naše mesto najmä vo februári. Najskôr sa 13. februára uskutočnil v telocvični základnej školy Volejbalový turnaj

o pohár primátora mesta a o dva týždne neskôr, 27. februára, sa
konal 6. ročník amatérskeho volejbalového turnaja CVČ Volley Cup
2016, na ktorom sa predstavilo 8 zmiešaných družstiev z rôznych
kútov východného Slovenska. Najlepšie sa darilo družstvu Krasniaci
z Košíc, ktoré zvíťazilo pred ĽubMix zo Starej Ľubovne a Zelenýmmi
Jabĺčkami z Košíc. Najlepším domácim družstvom bol Fire Volley
Team, ktorý obsadil štvrté miesto. Medzi účastníkmi nechýbali ani
volejbalisti z Popradu, či Levoče. Volejbal však mal svoje miesto počas celého roku, vrátane tzv. Týždňa boja proti drogám, kedy sa
uskutočnilo viacero športových zápolení, vrátane volejbalového turnaja.
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V čase teplejších dní si mohli obyvatelia nášho mesta zahrať na te-

Tenis

nisovom ihrisku Gymnázia aj tenis. Počas Dní mesta Spišská Stará
Ves uskutočnil tenisový turnaj v štvorhre. Najlepšie si počínali Ján
Kurňava s Františkom Kratkom, ktorí zvíťazili. Na druhom mieste
skončili Radko Babjak s Petrom Grohmanom a tretí Ján Dubiel
s Jánom Krolákom.
Okrem toho sa 26 žiakov 1. stupňa Základnej školy zúčastnilo projektu Tenis do škôl, v rámci ktorého si osvojovali pravidlá tenisu,
či prácu s raketou a loptičkou.
Novým športom, ktorý sa v našom meste udomácnil je bowling, čo
súvisí s vybudovaním bowlingovej dráhy v pizzerii Taverna. Prvý
oficiálny bowlingový turnaj sa uskutočnil 23. júla v spomínanej pizzerii počas Dní mesta.
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Dňa 6. januára došlo v susednej obci Nedeca, ktorá patrí medzi ob-

Poľsko-

ce pripojené najskôr v roku 1920 a následne opätovne v roku 1945

maďarské

k Poľsku, k neočakávanému stretnutiu poľského šéfa vládnucej poli-

stretnutie v

tickej strany Právo a Spravodlivosť Jarosława Kaczynského s ma-

Nedeci

ďarským premiérom a predsedom najpočetnejšie zastúpenej parlamentnej maďarskej politickej
strany FIDES Viktorom Orbánom.

Išlo

o neformálne

stretnutie, z ktorého nevydala ani jedna strana oficiálne
komuniké, a tak existujú len
špekulácie, o čom maďarskí
a poľskí politici počas šesťhodinového

rozhovoru

za

dverami maličkého nedeckého

penziónu

diskutovali.

Keďže ani jedna zo strán neprezradila obsah rozhovorov, objavujú
sa špekulácie, že Poľsko a Maďarsko by radi obnovili svoju moc
v strednej Európe a „oprášili“ tzv. politiku „Medzimoria“, teda vytvorenie ríše od Baltského mora po Čierne more, čo by pre Slovensko
znamenalo buď opätovné začlenenie do Uhorska alebo pohltenie
severným susedom. Koľko je pravdivého na tejto teórii ukáže čas.
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Rok 2016 patril z hľadiska teploty medzi najteplejšie roky v dejinách

Novoročné

meraní, hoci začiatkom roku naďalej pokračovali mrazivé dni, kedy

mrazy

sa teplota pohybovala okolo -10°C, ale najmä noci, kedy teplota klesala až pod -20°C. Situácia sa zmenila koncom druhého januárového
týždňa,

kedy

sa

denné

teploty

začali

šplhať

nad

nulu.

V nasledujúcich dňoch sa však opätovne ochladzovalo a napríklad

Výkyvy tep-

v noci z 22. na 23. januára bolo znovu až -19°C. O deň neskôr však

lôt

už denná teplota dosiahla +1°C. Takéto veľké výkyvy teplôt boli
typické takmer pre celý mesiac. Február i začiatok marca bol charakteristický zväčša zamračenou oblohou, častým snežením, respektíve
dažďom, keďže denné teploty už prakticky neklesali pod nulu
a napríklad 2. februára sa teplota vyšplhala až na +13°C. Noci však
boli ešte naďalej chladné a do definitívnych plusových hodnôt sa
dostali až koncom marca, i keď 2. apríla bol ešte posledný ranný
mráz -1°C.
Poslednú marcovú sobotu, teda 27. marca, došlo k časovému posu-

Letný čas

nu, a to v súvislosti so zmenou zimného času na letný. O druhej hodine v noci sa tak presunuli hodiny na tretiu.
Nasledujúce dni boli slnečné a 5. apríla sa teplota vyšplhala prvýkrát

Prvá jarná

nad 20°C, konkrétne na 21°C. Koncom týždňa sa však opätovne

búrka

zamračilo a teploty klesli pod 10°C. V utorok 12. apríla sa našim
mestom prehnala prvá jarná búrka. Definitívne sa denné teploty
ustálili nad 20°C až v druhej polovici mája, pričom koncom mesiaca

Oteplenie

sa už približovali k tropickým hodnotám, keď 30. mája bolo cez deň
29°C a v noci 18°C. Avšak už 2. júna sa ochladilo a nastúpili daždivé

Dažde

dni, často spojené s vetrom, ktorý pretrvával aj po postupnom otepľovaní. Dňa 17. júna zažili Starovešťania prvú tropickú noc i deň,

Prvá tropic-

keď teplota vystúpila v noci na 21°C a cez deň na 31°C. Po miernom

ká noc a

ochladení nasledovala v dňoch 22. – 26. júna séria tropických slneč-

deň
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ných dní, pričom až dva dni, 24. a 26. júna, najvyššia denná teplota
dosiahla 33°C. Aj druhý prázdninový mesiac začal tropickými dennými teplotami, spojenými z búrkami z tepla.

Prvú júlovú nedeľu sa však ochladilo a denné teploty v nasledujúcich

Výkyvy tep-

dvoch týždňoch oscilovali okolo 20°C, pričom častým javom bol

lôt a dažde

dážď a vietor. Výnimkou boli iba dva dni 11. a 12. júla, kedy sa teploty opätovne vyšplhali nad 30°C. Potom ale znovu nastali dažde spojené s rapídnym poklesom teplôt, keď napríklad 17. júla bolo
počas dňa len 12°C. Situácia sa začala meniť až koncom nasledujúceho týždňa a koniec mesiaca sa niesol opätovne v znamení tropických dní, počas ktorých mierne ochladenie poskytovali občasné búrky. V auguste dochádzalo ešte k väčším výkyvom teplôt, keď napríklad denná teplota z 31. júla klesla 1. augusta o 13°C, teda z 30°C
na 17°C a denná teplota z 5. na 6. augusta až o 18°C, teda z 32°C
na 14°C. Rovnako aj nočné teploty, až na štyri augustové dni, už
nepresiahli 15°C.
Začiatok septembra bol teplý a slnečný a s výnimkou 5. a 6. dňa
mesiaca, kedy takmer celé dni pršalo, sa teploty pohybovali v rozmedzí od 22°C do 29°C. Vyskytli sa ešte aj dva tropické dni, a to
13. a 16. septembra, kedy denné teploty dosiahli 30°C. Nasledujúci
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deň sa výrazne ochladilo a nasledovalo deväť zamračených dní
s občasnými dažďami. Posledné záchvevy babieho leta sa objavili na
prelome septembra a októbra, keď nasledovalo niekoľko slnečných
dní za sebou s dennými teplotami do 25°C. Zvrat nastal 3. októbra,
keď sa ochladilo na 11°C, pričom o dva dni neskôr padal z neba pr-

Prvé sneže-

vý sneh s dažďom. Keďže sa denné i nočné teploty pohybovali nad

nie

nulou, prirodzene sa neudržal. Prvé ranné mrazy sa objavili až koncom októbra. Predposledný deň v mesiaci, 30. októbra, sa zmenil

Zimný čas

letný čas na zimný a hodiny sa posunuli z tretej na druhú.
Začiatkom novembra sa striedali daždivé dni so slnečnými, pričom

Dážď a

najvyššia denná teplota oscilovala už len okolo 5°C. Dňa 6. novem-

sneh

bra opätovne nasnežilo, no sneh sa neudržal. Niekoľkodňové mínusové teploty totiž začali až 28. novembra, od kedy aj takmer každý
deň v týždni snežilo. Sneženie zároveň sprevádzal pomerne silný
vietor. Dňa 4. decembra bol prvý deň, kedy nočná i denná teplota
nevystúpili nad nulu. V noci bolo -11°C a cez deň -1°C. Počas sviatkov sa však už takmer tradične sneh vytratil a prevládalo hmlisté
počasie, sprevádzané oblačnosťou.
Rok 2016 bol podľa meteorológov mimoriadne teplý a prekonal aj

Zhodnotenie

predchádzajúci rok, ktorý bol najteplejším v histórii doterajších me-

roka

raní. Rekordný bol aj z ohľadu atmosférických zrážok , ktorých
množstvo bolo nad normálom a tak ho môžeme zaradiť medzi jeden
z troch najdaždivejších rokov od roku 1901.
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