kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

Dôležité otázky mestskej samosprávy boli riešené prostredníctvom

Zasadnutia

mestského zastupiteľstva, ktoré v roku 2019 zasadalo šesťkrát. Pos-

mestského

lanci prijali celkovo 92 uznesení, z ktorých prevažná väčšina mala

zastupiteľ-

schvaľovací charakter. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa ko-

stva

nali v dňoch:
28. februára

12. septembra

16. mája

21. novembra

18. júna

12. decembra

Jednotlivé segmenty fungovania mesta mali na starosti komisie, kto-

Nový člen

ré pracovali v rovnakom zložení ako v minulom roku. V máji bol

komisie

mestským zastupiteľstvom schválený nový člen Komisie verejného

poriadku, životného prostredia a dopravy Mgr. Miloš Čupka.
Mesto sa pri financovaní stanovených úloh a funkcií riadilo schvále-

Programový

ným programovým rozpočtom Mesta Spišská Stará Ves na rok 2019.

rozpočet

Celkový objem financií 2 587 194 eur bol alokovaný do jedenástich
programov.
Na program I. Administratíva, ktorého cieľom je zabezpečenie účin-

I. Adminis-

ného riadenia Mestského úradu bolo vyčlenených celkovo 719 710

tratíva

eur, z toho 699 460 eur na správu obce a 20 250 eur na finančnú
oblasť.
Na program II. Bezpečnosť, ktorý sa zameriava na podporu a rozvoj

II. Bezpeč-

činnosti Mestského hasičského zboru, údržbu objektu, techniky

nosť

a výstroja, ako aj na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia, mesto vyčlenilo celkovo 69 370 eur.
Z tejto sumy bolo 52 370 eur určených na požiarnu a civilnú ochranu a 17 000 eur na verejné osvetlenie.
Na program III. Komunikácie a verejné priestranstvá bolo vyčlene-

III. Komu-

ných z mestskej pokladnice celkovo 48 600 eur, z toho 6 100 eur na

nikácie

zabezpečenie správy a pravidelnej údržby miestnych komunikácií

a verejné
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a 42 500 eur na zabezpečenie trvalej starostlivosti o verejné prie-

priestran-

stranstvá, ako aj na zlepšenie ich technických i estetických vlastnos-

stvá

tí.
Na program IV. Odpadové hospodárstvo, ktorého cieľom je zabez-

IV. Odpa-

pečenie pravidelného zvozu, separácia a likvidácia odpadu na území

dové hos-

mesta, bolo vyčlenených 40 500 eur. V jeho rámci sa uskutočňuje aj

podárstvo

postupná výmena kontajnerov a nákup nádob na separovaný zber,
s prihliadnutím na zníženie náročnosti manuálnej práce pri jeho likvidácii.
Na program V. Bývanie mesto vyčlenilo 24 100 eur. Cieľom tohto

V. Bývanie

programu je zabezpečenie bytového fondu pre obyvateľov a údržba
bytového hospodárstva.
Na program VI. Zdravotníctvo, ktorého hlavným cieľom je udržať

VI. Zdra-

dostupné zdravotné služby pre občanov, okrem iného udržaním poč-

votníctvo

tu ambulancií na úrovni z predchádzajúcich rokov, bolo vyčlenených
21 000 eur. Okrem toho však mesto získalo nenávratný finančný
príspevok 782 352 eur na modernizáciu a rekonštrukciu zdravotného
strediska, od čoho sa v budúcnosti očakáva nielen zlepšenie komfortu pôsobiacich lekárov a prichodiacich pacientov, ale aj príchod nových zdravotných služieb.
Na program VII. Šport, ktorého zámerom je vytvoriť mesto

VII. Šport

s rozsiahlou ponukou športových aktivít, bolo vyčlenených 171 800
eur.
Na program VIII. Kultúra mesto vyčlenilo celkovo 37 000 eur, z toho

VIII. Kultú-

35 500 eur na zabezpečenie a udržanie prevádzky kultúrneho domu

ra

a 1500 eur na fungovanie mestskej knižnice.
Na program XI. Vzdelávanie, ktorého cieľom je zabezpečenie kvalit-

XI. Vzdelá-

ného a efektívneho školského systému, bolo vyčlenených celkovo

vanie

1 400 364 eur. Na fungovanie Materskej školy bolo z tohto balíka
určených 188 900 eur, na Základnú školu 741 304 eur, na Gymnázium 183 500 eur, na Základnú umeleckú školu 247 160 eur a na
Centrum voľného času 39 500 eur.
~3~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

Na program X. Služby občanom mesto vyčlenilo celkovo 15 200 eur.

X. Služby

V rámci tohto programu bola udeľovaná pri narodení dieťaťa

občanom

a nástupe žiakov do 1. ročníka Základnej školy rodičom suma 70
eur.
Na program XI. Sociálne služby, ktorého cieľom je starostlivosť

XI. Sociálne

o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, bolo vyčlenených celko-

služby

vo 39 550 eur. Z týchto finančných prostriedkov bolo 6 200 eur určených na pomoc občanom, 12 750 eur na terénnu sociálnu prácu
a 20 600 eur na opatrovateľskú službu.
V rámci plnenia stanovených cieľov v jednotlivých oblastiach mesto

Poskytnutie

poskytlo v roku 2019 tiež niekoľko dotácií nižšie uvedeným subjek-

dotácií

tom:
Prijímateľ dotácie

Poskytnutá suma

MHZ Spišská Stará Ves

1000,00 €

MO Matice slovenskej Spišská Stará Ves

500,00 €

TJ Dunajec Spišská Stará Ves

13 500,00 €

Poľovnícke združenie Dunajec

1000,00 €

ZSS Jasoň

1500,00 €

Spišská katolícka charita Spišská Stará Ves

200,00 €

HKM o.z. Kežmarok

200,00 €

CVČ Kežmarok

77,36 €

Rozpočet mesta bol v priebehu roka upravovaný siedmimi rozpočto-

Záverečný

vými opatreniami. Výsledkom bežného rozpočtu bol prebytok vo

účet mesta

výške 287 988,36 €. Ten bolo možné podľa zákona o rozpočtových

za rok 2019

pravidlách územnej samosprávy použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií. Z tohto prebytku sa
vylúčili finančné prostriedky vytvorené v danom roku pre fond
opráv, čo predstavovalo za rok 2019 sumu 15 348,00 eur. Taktiež
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sa z tohto prebytku vylúčili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré do 31. decembra 2019 neboli vyčerpané. Ide o Dotáciu z
Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice vo výške
315,19 eur. Prebytok bežného rozpočtu bol po týchto úpravách celkovo 272 325,17 eur.
Výsledkom kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške 153 201,87
eur. Z kapitálového schodku boli vylúčené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré do 31. decembra 2019 neboli
vyčerpané. Išlo o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky na nákup športovej výbavy pre Spojenú školu vo výške 4 000,00 eur, sumu 70 000 eur na rekonštrukciu Kultúrneho domu a sumu
50 000,00 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády
z 23. októbra 2019. Rozdiel tvoril upravený schodok kapitálového
rozpočtu vo výške 277 201,87 eur.
Upravený výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet bol
teda schodok vo výške 4 876,70 eur.
V rámci finančných operácií bol dosiahnutý prebytok vo výške
143 735,37 eur. Z tohto prebytku bola vylúčená suma 30 000,00 eur
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Mestského hasičského zboru
Spišská Stará Ves. Po odrátaní tejto položky bol výsledkom finančných operácií prebytok vo výške 113 735,37 eur.
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 z bežného a kapitálového rozpočtu (–4 876,70 eur) zvýšený o výsledok
finančných operácií (+113 735,37 eur) vytvoril prebytok vo výške
108 858,67 eur. Tento prebytok tvoril základ pre tvorbu rezervného
fondu.
Záverečný účet mesta Spišská Stará Ves za rok 2019 po vyššie uvedených zmenách zobrazuje nasledujúca tabuľka:
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PRÍJMY (€)
rozpočet

skutočnosť

VÝDAVKY (€)
%

rozpočet

Bežné príjmy
2561177,22

2617574,09

skutočnosť

%

Bežné výdavky
102,20

2372089,00

2329585,73

98,20

+ 287 988,36
Kapitálové príjmy
223010,00

156494,79

Kapitálové výdavky
70,20

572937,81

309696,66

54,00

– 153 201,87
Príjmové finančné operácie
278100,00

250023,46

90,00

Výdavkové finančné operácie
113300,00

106288,09

94,00

+ 143 735,37
spolu
3062287,22

spolu

3024092,34

98,80

3058326,81

2745570,48

89,80

+ 278 521,86
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia
+ 108 858,67
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 21. novembra 2019 bol

Rozpočet

schválený rozpočet mesta Spišská Stará Ves na rok 2020:

mesta na

Príjmy

Schválená
suma v €

Výdavky

Schválená
suma v €

Bežné príjmy
mesto
Bežné príjmy
školy
Bežné príjmy
spolu
Kapitálové príjmy spolu
Finančné operácie spolu

2 516 300,00

Bežné výdavky
mesto
Bežné výdavky
školy
Bežné výdavky
spolu
Kapitálové výdavky spolu
Finančné operácie spolu

868 115,00

Spolu

3 835 666,00

Rozpočet
mesta rozdiel

63 470,00
2 579 770,00
1 028 296,00
227 600,00

Spolu
+15 338,00
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87 300,00

3 820 328,00

rok 2020

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

Novozvolený primátor Spišskej Starej Vsi Ing. Ján Kurňava pokračo-

Spolupráca

val v doterajšej politike vzájomnej spolupráce zamagurských samo-

zamagur-

správ a začiatkom februára pozval novozvolených predstaviteľov

ských sa-

jednotlivých obcí na stretnutie, aby sa po uskutočnených voľbách

mospráv

vzájomne zoznámili a zároveň sa mohli oboznámiť s naliehavými
problémami regiónu.

Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke Kultúrneho domu, pričom
hlavnou témou bola aktuálna situácia ohľadom zdravotníctva
a zimná údržba ciest. K prítomným sa prihovoril aj odborný administratívny pracovník Miestnej akčnej skupiny TATRY-PIENINY-LAG
Ing. Štefan Danko, ktorý informoval o aktivitách a aktuálnej situácii.
Na záver pracovného stretnutia pokračovala voľná diskusia a spoločný obed, pričom prítomní starostovia sa dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.
Dňa 12. novembra

Valné

sa v Spišskej Starej

zhromažde-

Vsi uskutočnilo VII.

nie MAS

Valné zhromaždenie
spomínanej

Miest-

nej akčnej skupiny TATRY-PIENINY-LAG, ktorá má už 71 členov,
z toho 30 obcí a 41 členov z občianskeho a podnikateľského sektoru
z okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Predmetom rokovania boli správy o činnosti, ale aj hľadanie riešenia aktuálnych prob~7~
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lémov, najmä ohľadom oneskoreného financovania výziev, pričom
členovia zaviazali v tejto súvislosti kanceláriu MAS na zaslanie otvoreného listu ministerke životného prostredia.

Okrem regionálnej spolupráce v rámci štátu, naše mesto rozvíjalo aj

Cezhraničná

spoluprácu cezhraničnú a v roku 2019 podpísalo partnerskú zmluvu

spolupráca

s poľským mestom Ustrzyki Dolne.
Za zásluhy pre Spišskú Starú Ves udelil primátor mesta v roku 2019

Udelenie

tiež niekoľko ocenení. Pri príležitosti Dní mesta boli udelené pamät-

ocenení

né

mesta

plakety

Lenke

Kováčikovej,

Sebastiánovi

Tomaľovi

a dievčenskému hasičskému družstvu. Cena primátora mesta bola
udelená kolektívu zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Jasoň.
Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi mal v roku 2019 opätovne

Demogra-

klesajúcu tendenciu. K 1. januáru žilo v našom meste 2 216 obyva-

fický vývoj

teľov, z toho 1 095 mužov a 1 122 žien. Počas roku sa síce narodilo

za rok 2019

22 detí a zomrelo 17 obyvateľov, no zároveň sa z pobytu v našom
meste odhlásilo až 44 osôb a prisťahovalo sa len 26. Celkovo teda
došlo v roku 2019 k zníženiu počtu obyvateľov o 13. Populárnym
chlapčenským menom novorodencov v Spišskej Starej Vsi bolo
v tomto roku meno Maximilián, ktoré dostali dvaja chlapci. Okrem
toho v našom meste pribudli deti s menami Peter, Tobias, Ernest,
Slávo, Zdenko, Júlia, Milota, Elena, Tatiana, Stela, Rebeka, Radka,
Karin, Alžbeta, Amélia, Nela Petra, Lívia, Anna Mária, Elizabeth a
~8~
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Katarína. Dvadsaťšesť občanov mesta sa rozhodlo v roku 2019
uzavrieť manželstvo, z toho 19 v našom matričnom obvode a 7 mimo neho. Šesť manželstiev bolo uzavretých medzi obyvateľmi nášho mesta. K 31. decembru žilo v Spišskej Starej Vsi celkovo 2 203
osôb, z toho 1 082 mužov a 1 121 žien.

~9~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

V druhej polovici marca si občania Slovenskej republiky mali mož-

Prezident-

nosť vybrať svojho nového prezidenta. Prvé kolo prezidentských

ské voľby

volieb sa uskutočnilo 16. marca, pričom svoje občianske právo
v ňom využilo 2 158 859 osôb, teda necelá polovica – 48,74%
oprávnených voličov. Najvyššia účasť 58,88% bola zaznamenaná
v Bratislavskom kraji, najnižšia 42% na druhej strane republiky,
v Košickom kraji. Hlasujúci si mohli vybrať z trinástich kandidátov.
Najviac hlasov, 870 415 (40,57%), získala podpredsedníčka mimoparlamentnej politickej strany Progresívne Slovensko, do ktorej
kampane bolo investovaných aj najviac peňazí, Zuzana Čaputová. Tá
zvíťazila

vo

všetkých

krajoch

a takmer

všetkých

okresoch.

O polovicu menej hlasov, 400 379 (18,66%), získal nominant vládnucej strany SMER-SD, kariérny diplomat a európsky komisár Maroš
Šefčovič, ktorého kampaň bola taktiež pomerne štedro podporovaná.
Ďalšie poradie kandidátov bolo takého: Štefan Harabin 307 823
(14,34%) hlasov, Marián Kotleba 222 935 (10,39%) hlasov, František Mikloško 122 916 (5,72%) hlasov, Béla Bugár 66 667 (3,10%)
hlasov, Milan Krajniak 59 464 (2,77%) hlasov, Eduard Chmelár
58 965 (2,74%) hlasov, Martin Daňo 11 146 (0,51%) hlasov, Róbert
Švec 6 567 (0,30%) hlasov, Juraj Zábojník 6 219 (0,28%) hlasov,
Ivan Zuzula 3 807 (0,17%) hlasov a Bohumila Tauchmanová 3 535
(0,16%) hlasov. Dvaja kandidáti – Róbert Mistrík a József Menyhárt
sa svojej kandidatúry vzdali.
V Prešovskom kraji, do ktorého patrí aj Spišská Stará Ves, sa volieb
zúčastnilo 292 280 (46,30%) voličov. I tu zvíťazila Zuzana Čaputová,
aj keď už nie s tak výrazným náskokom.
V samotnej Spišskej Starej Vsi sa voľby uskutočnili už tradične
v dvoch okrskoch. Právo voliť malo celkovo 1748 Starovešťanov,
pričom ho využilo 807, teda necelá polovica – 46,16% oprávnených
~ 10 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

voličov. Obálky do urny hodili všetci, avšak tri volebné lístky boli neplatné.

Najviac hlasov získala Zuzana Čaputová, s ňou by však do druhého
kola Staroveštania posunuli Štefana Harabina. Výsledky prvého kola
prezidentských volieb v našom meste zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Meno kandidáta

Počet platných hlasov (%)

Zuzana Čaputová

275 (34,20)

Štefan Harabin

143 (17,78)

Maroš Šefčovič

142 (17,66)

Marian Kotleba

119 (14,80)

František Mikloško

67 (8,33)

Eduard Chmelár

16 (1,99)

Milan Krajniak

16 (1,99)

Béla Bugár

11 (1,36)

Martin Daňo

4 (0,49)

Róbert Švec

3 (0,37)

Bohumila Tauchmannová

3 (0,37)

Juraj Zábojník

2 (0,24)

Ivan Zuzula

2 (0,24)

József Menyhárt

1 (0,12)

Róbert Mistrík

0 (0,00)
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Keďže žiadny z kandidátov nezískal hlasy nadpolovičnej väčšiny
oprávnených voličov, konalo sa 30. marca druhé kolo prezidentských
volieb. V ňom sa o post hlavy štátu uchádzali dvaja najúspešnejší
kandidáti z prvého kola – Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Do
histórie sa toto hlasovanie zapíše, okrem iného, aj tým, že sa ho
zúčastnilo doteraz najmenej slovenských občanov, len 1 847 417,
teda 41,79% oprávnených voličov, z ktorých ešte takmer 40 000
svoj hlas zneplatnilo. Najvyššia účasť bola opätovne v Bratislavskom
kraji, kde k urnám prišlo 54,66% voličov, najnižšia v Košickom kraji,
kde sa volieb zúčastnilo len 35,53% občanov.
Z druhého kola prezidentských volieb nakoniec vyšla víťazne Zuzana Čaputová, ktorá
získala 1 056 582 hlasov (58,40%) zúčastnených. Jej protikandidát Maroš Šefčovič, hoci
v priebehu dvoch týždňov presvedčil takmer
dvojnásobok občanov, ktorí ho v prvom kole nevolili, v konečnom
zúčtovaní získal 752 403 (41,59%) hlasov. Slovensko tak bude mať
prvýkrát v dejinách na svojom čele prezidentku. V Spišskej Starej
Vsi, kde sa opätovne volilo v dvoch okrskoch, prišlo v druhom kole
k urnám taktiež podstatne menej Starovešťanov – 670 z 1738, teda
38,56% oprávnených voličov. Z nich odovzdalo platný hlas 653,
z toho 329 Zuzane Čaputovej a 324 Marošovi Šefčovičovi.
Meno kandidáta

Počet platných hlasov (%)

Zuzana Čaputová

329 (50,38)

Maroš Šefčovič

324 (49,62)

V máji sa konali ďalšie voľby, v ktorých si vyberali obyvatelia všet-

Voľby do

kých krajín Európskej únie svojich zástupcov do Európskeho parla-

Európskeho

mentu. Slováci si svojich štrnástich zástupcov volili v sobotu 25. má-

parlamentu

ja, pričom z celkového počtu 4 429 801 oprávnených voličov sa
týchto volieb zúčastnila len necelá štvrtina – 22,74%. Najviac hlasov
zúčastnených, 20,11%, získala koalícia Progresívne Slovensko
a Spolu, ktorá tak bude mať v Európskom parlamente štyroch pos~ 12 ~
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lancov. O jedného zástupcu menej bude mať vládny Smer-SD so
ziskom 15,72% platných hlasov. Treťou najúspešnejšou stranou bola Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá presvedčila 12,07% zúčastnených voličov a v Európskom parlamente zasadnú dvaja jej poslanci. Rovnaký počet zástupcov budú mať aj Kresťanskodemokratické
hnutie so ziskom 9,69% platných hlasov a Sloboda a Solidarita
s 9,62%, i keď poslankyňa KDH vzhľadom na najnižší počet preferenčných hlasov svoj post obsadí až po vystúpení Británie z EÚ. Jedného poslanca bude mať tiež strana Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, ktorej sa ako poslednej podarilo prekročiť päťpercentnú
hranicu potrebnú na získanie mandátu.
Počet
hlasov
67

Politická strana
SMER – sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie

50

Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

49

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

48

Sloboda a Solidarita

28

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

19

Kresťanská únia

17

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

16

Starostovia a nezávislí kandidáti

13

Sme rodina – Boris Kollár

12

Doprava

8

Slovenská národná strana

6

Korektúra – Andrej Hric

5

Demokratická strana

5

Strana zelených Slovenska

4

Priama demokracia

4

Národná koalícia

3

Hlas ľudu

1

Most – Híd

1

Strana rómskej koalície – SRK

1
~ 13 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

V Spišskej Starej Vsi bola účasť taktiež pomerne nízka, keď z 1762
oprávnených voličov prišlo k urnám 370, teda len necelých 21%.
Jeden volič pritom obálku ani neodovzdal a platných hlasov bolo celkovo 357. Volilo sa opätovne v dvoch okrskoch, pričom najviac hlasov získali predstavitelia vládneho Smeru-SD. Výsledky volieb
v našom meste zobrazuje vyššie uvedená tabuľka.
V rámci tzv. výjazdových rokovaní zasadala 23. októbra slovenská

Výjazdové

vláda v okresnom meste Kežmarok. Ministri sa zaoberali o.i. Akčným

zasadnutie

plánom rozvoja okresu Kežmarok, ktorý bol prijatý v roku 2016

vlády

s cieľom vytvoriť v regióne 2000 pracovných miest, čo sa aj podarilo

120 000 eur

a miera evidovanej nezamestnanosti klesla z 23,44% na 14,42%.

pre Spišskú

Okrem toho vláda na tomto výjazdovom rokovaní rozdelila pre okres

Starú Ves

1,29 milióna eur, a to pre Strednú odbornú školu Garbiarska
a dobudovanie Centra integrovanej starostlivosti v Kežmarku, vybudovanie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej, či chodníky
v Starej Lesnej a Vlkovej. Z prezentovanej sumy sa ušlo aj zamagurským obciam – Červenému Kláštoru na rozšírenie stokovej siete
a Lechnici, kde budú zrekonštruované komunikácie a pripravená projektová dokumentácia na individuálnu bytovú výstavbu. Naše mesto
Spišská Stará Ves, ktoré na zasadnutí zastupoval primátor Ing. Ján
Kurňava, získa zo štátneho rozpočtu 70 000 eur na rekonštrukciu
kultúrneho domu a 50 000 eur na rekonštrukciu miestnych chodníkov i komunikácií na Štúrovej ulici.

~ 14 ~
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Najväčším zamestnávateľom v Spišskej Starej Vsi bola naďalej firma

Zastrova,

Zastrova

a.s.

a.s.,

ktorá

zamestnávala

okolo

250

zamestnancov

a živnostníkov. V roku 2019 pokračovala v modernizácii organizácie
výroby a priemyselného parku o.i. aj v rámci Operačného programu
Výskum a inovácie, v ktorom ešte minulý rok získala nenávratný
finančný príspevok 710 100 eur. Projekt trval do februára, pričom
jeho výsledkom bolo zabezpečenie rozmerovo nových formátov výrobkov, väčších hrúbok opracovaných plechov, lepšia kontrola kvality a zrýchlenie dodávok. Proces výroby sa tak zlepšil v parametroch
kvality, objemu i presnosti. Ročný obrat spoločnosti sa v roku 2019
pohyboval okolo 15 miliónov eur.
Zo služieb v našom meste v januári pribudla jedna nová, a to očná

Optika

optika. Obchod očnej optiky Sole Optik sa nachádza v budove Dome
služieb, kde možno kúpiť dioptrické rámy, okuliarové a kontaktné
šošovky, slnečné okuliare, či rôzny iný doplnkový tovar. Súčasťou je
tiež servis, oprava, úprava i meranie zraku. Služba je k dispozícii
trikrát v týždni – v utorok, štvrtok a sobotu.
Environmentálnej činnosti sa v našom meste vo veľkej miere veno-

Pieninský

vali pracovníci Pieninského národného parku, ktorí majú sídlo

národný

v zrekonštruovanej bývalej synagóge pri autobusovej stanici. V jej

park

rámci uskutočnili desiatky prednášok a environmentálnych programov na školách v okrese Kežmarok a Stará Ľubovňa, pričom pripravili aj niekoľko akcií pre širšiu verejnosť.
Začiatkom roku sa zúčastnili tiež na sčítaní vodného vtáctva pri riekach Dunajec a Poprad a ich prítokoch, pričom objavili, okrem iného, aj tri orliaky morské, ktoré patria medzi najväčších orlov
s rozpätím krídel až 240 centimetrov. V apríli vyzvali verejnosť na
čistenie skalných sutí od náletových drevín v obci Lesnica. Akcie sa
~ 15 ~
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okrem pracovníkov zúčastnili dvaja dobrovoľníci, jeden až z Ivánky
pri Dunaji. Zároveň uskutočňovali monitoring a stráženie sokola
sťahovavého a s touto témou inštalovali aj výstavu Vysoko na kríd-

lach v knižnici v Starej Ľubovni. Na konci školského roku zorganizovali trojdňový medzinárodný tábor v obci Jarabina pre deti z Lesnice
a Szczawnice. Zároveň na viacerých školách zorganizovali projekt

Bocian v našej obci zameraný na monitoring populácie, jej ochranu
a envirovýchovu.
Cez prázdniny sa podieľali na medzinárodnom projekte Youth at the

Top – Mládež v horách, ktorý sa uskutočňuje v siedmich európskych
krajinách, a na Slovensku v Pieninách a Malej Fatre. V Pienape sa
podujatie konalo pri miestnom rybníku, v údolí Starovinského potoka a v múzeu v Červenom Kláštore. Okrem toho už tradične počas
Dní mesta Spišská Stará Ves realizovali viacero zaujímavých aktivít
ako odchyt spevavcov a ich krúžkovanie, ale napríklad aj preteky
slimákov.
Na prelome júla a augusta sa pracovníci zúčastnili XLIII. Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Silickej Jablonici, kde sa
stretli s odborníkmi, z ktorých sa mnohí vo svojich odboroch radia
medzi európske špičky. Tradične sa venovali tiež netopierom, a to
počas VIII. Noci netopierov, kedy verejnosť oboznamovali so životom týchto zaujímavých cicavcov.

~ 16 ~
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V roku 2019 sa Spišská Stará Ves menila najmä z hľadiska širokos-

Všeobecné

pektrálnych možností športového vyžitia v meste. Okrem toho sa

zmeny

uskutočnili aj viaceré rekonštrukcie budov a rozšírili sa niektoré environmentálne a zdravotné benefity.
V apríli pribudlo v Spišskej Starej Vsi desať kontajnerov na Tetra-

Triedený

packy, teda na obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na

zber

báze lepenky. Mesto sa tak jednak usiluje zvyšovať kvalitu životné-

odpadu

ho prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj, ako aj zároveň znižovať náklady na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu.

Okrem toho Spišská Stará Ves pre obyvateľov zabezpečuje triedený
zber veľko-objemového a nebezpečného odpadu ako žiarovky,
akumulátory, batérie, elektronika, oleje či tuky. Ten sa konal 3. mája. Na uloženie biologického odpadu môžu Starovešťania využívať
miestne kompostovisko v blízkosti športového areálu a stavebný
odpad hromadiť na vyhradenom mieste na ulici Jesenského oproti
Hasičskej stanici. Napriek tomu sa v meste stále objavujú aj nelegálne skládky odpadov, ktoré sú nielen neestetické a škodlivé pre
životné prostredie, ale aj nákladné na likvidáciu.
~ 17 ~
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Možnosti športového vyžitia v Spišskej Starej Vsi rozšírilo workouto-

Workoutové

vé ihrisko v areáli Základnej školy, ktoré bolo slávnostne otvorené a

ihrisko

posvätené 26. júna, za účasti primátora mesta Ing. Jána Kurňavu,
riaditeľky Spojenej školy Mgr. Anny Kromkovej, dekana farnosti
Mgr. Pavla Garaja, učiteľov a žiakov. Športovisko má slúžiť na roz-

voj fyzickej kondície a bolo podporené bolo Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality sumou 10 000 eur. Otvorenia sa
zúčastnil aj dvojnásobný majster Slovenska v kulturistike a fitnes
Sebastián Tomaľa, ktorý názorne predviedol využitie jednotlivých
cvičiacich prvkov.
Počas leta bol z priestoru pre Galériou Ferdinanda Katonu odstráne-

Odstránenie

ný novinový stánok, ktorý dlhé roky slúžil svojmu účelu, no

stánku

v súčasnosti už nikto neprejavil záujem o jeho prevádzkovanie.
Od 8. októbra je na budove

Defibrilátor

kultúrneho domu nainštalo-

na budove

vaný

externý

kultúrneho

zakúpilo

domu

automatický

defibrilátor,

ktorý

mesto za 1500 eur. Tento
prístroj je určený na laické
použitie pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Záchrancu pri používaní inštruuje jednoduchými
hlasovými pokynmi, na základe ktorých automaticky zistí prítomnosť
~ 18 ~
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poruchy srdcového rytmu, vyžadujúcej defibriláciu a aplikuje defibrilačný výboj. Takýmto spôsobom možno teda už aj v našom meste
v prípade

po-

treby zachrániť
život. Pred samotným

osa-

dením defibrilátora ho v prítomnosti primátora

mesta,

riaditeľky, učiteľov a žiakov Spojenej školy predviedol prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a predseda Občianskeho združenia Záchrana František Majerský.
Dňa 5. novembra oficiálne pribudlo v Spišskej Starej Vsi ďalšie mul-

Multifunkč-

tifunkčné ihrisko, ktoré vzišlo z iniciatívy mesta a bolo vybudované

né ihrisko

s podporou vlády Slovenskej republiky. Na jeho otvorení sa zúčastnil
štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Marián
Saloň, primátor nášho mesta Ján Kurňava, riaditeľka Spojenej školy
Anna Kromková,

spiš-

skostaroveskí
ktorí

rodáci,
získali

olympijské
medaily

vo

vodnom slalome – Juraj
Minčík i Peter a Ladislav Škantárovci, ako aj ďalší hostia. Po príhovoroch ihrisko požehnali miestni duchovní dekan Pavol Garaj
a kaplán Štefan Bocko a následným prestrihnutím pásky bolo oficiálne dané do užívania obyvateľom Spišskej Starej Vsi. Nové ihrisko
má multifunkčný charakter a spĺňa aj štandardy pre usporadúvanie
~ 19 ~
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hokejbalových či hokejových podujatí, čo doteraz v našom meste
chýbalo.

~ 20 ~
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V roku 2019 fungovali výchovno-vzdelávacie inštitúcie v Spišskej

Spojená

Starej Vsi naďalej v rámci Spojenej školy. Predprimárne vzdelávanie

škola

zabezpečovala materská škola, v rámci ktorej pre veľký záujem rodičov pribudla v novom školskom roku 2019/2020 ďalšia trieda
a zmenila sa tak na štvortriednu. Primárne a nižšie sekundárne
vzdelávanie prebiehalo na základnej škole zriadenej mestom, ktorej
školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov tvorilo mesto Spišská Stará Ves a miestna časť Lysá nad Dunajcom.
Mesto po vzájomnej písomnej dohode so štatutárnymi zástupcami
obcí, kde nie je zriadená základná škola obcou, vytvorilo pre zabezpečenie prvého a druhého stupňa povinnej školskej dochádzky spoločný školský obvod základnej školy zriadenej mestom aj s obcami
Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Majere, Matiašovce,
Malá Franková, Osturňa, Reľov, Veľká Franková a Zálesie.

Od 1. septembra zároveň mali žiaci základnej školy na základe zákona schváleného Národnou radou Slovenskej republiky obedy zadarmo. Spojená škola túto novú povinnosť zvládla vďaka dochádzkovému systému, ktorý je tu zavedený už tretí rok.
~ 21 ~
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Vyššie sekundárne vzdelávanie bolo v našom meste zabezpečované
prostredníctvom gymnázia. Okrem toho pri spojenej škole naďalej
fungovali aj Centrum voľného času Šťastenko a Základná umelecká
škola.
Riaditeľkou Spojenej školy bola naďalej Mgr. Anna Kromková, jej
zástupkyňami: Alžbeta Boženská pre materskú školu, Ing. Anna Mikulová pre základnú školu i Školský klub detí a RNDr. Mária Semančíková pre gymnázium. V novom školskom roku 2019/2020 sa novou zástupkyňou pre základnú školu stala Mgr. Mária Raková.
V materskej škole vyučovali, okrem spomínanej zástupkyne riaditeľ-

Materská

ky Alžbety Boženskej, Mgr. Nikola Bizubová, Mgr. Martina Kaňuková,

škola

Mgr. Zuzana Kostková, Mgr. Ivana Kurňavová, Bc. Katarína Mláková,
Katarína Soľavová, Bc. Emília Tomalová. Pri škôlke fungovala aj

Personálne

Školská jedáleň pod vedením Márie Gallikovej, pričom chutné pokr-

obsadenie

my pre deti pripravovali tiež kuchárky Mária Dudžaková a Anna Zajoncová. O čistotu zariadenia sa starali Jana Osifová a Mária
Babiaková.
V novom kalendárnom roku nastúpili deti do škôlky po vianočných

Zimné

prázdninách a okrem vyučovania v triede si užívali aj zimné rado-

aktivity

vánky pri stavaní snehuliakov či sánkovaní. Počas februárových jarných prázdnin bola prevádzka materskej školy z dôvodu chorobnosti
a nízkeho počtu zapísaných detí zatvorená.
V marci navštívilo deti di-

Divadlo

vadlo s predstavením Palculienka a v triede Lienok
sa

uskutočnila

otvorená

hodina pre rodičov zameraná na hravé experimentovanie

s farbami.

Okrem

toho sa v Mestskej knižnici
konala

súťaž

v prednese

poézie pod názvom Malý
~ 22 ~
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recitátorik, ktorej sa zúčastnilo po 5 detí z každej triedy. Za triedu
Slimáčikov si prvé miesto odniesla S. Magyarová, v triede Lienok
Z. Grivalská a v triede Motýľov M. Koňuch.

V apríli na deti čakalo ďalšie divadelné predstavenie O čižmárovi

Divadlo

Barnabášovi, ktoré uviedlo Divadlo Crocus z Košíc, ako aj hudobný
koncert Viktora Guľváša, počas ktorého sa deti vyskákali sa
a vytancovali. V polovici mesiaca sa konala ďalšia otvorená hodina,
tentokrát v predškolskej triede, ktorá bola zameraná na upevňovanie geometrických tvarov.
V dňoch od 2. do 17. mája sa v kancelárii hospodárskej budovy

Zápis

uskutočňoval zápis detí do materskej školy na školský rok

do MŠ

2019/2020, pričom bolo zaevidovaných 35 žiadostí.
Pri príležitosti Dňa matiek si deti so svojimi učiteľkami pripravili

Deň

program, ktorým potešili počas vystúpenia v triedach i v miestnom

matiek

kultúrnom dome nielen svoje mamičky, ale aj seniorov v Zariadení
sociálnych služieb Jasoň, pričom všetkým pripravili aj malé darčeky.
Okrem toho dievčatá z triedy Motýľov uvítali počas privítania novo~ 23 ~
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rodencov v obradnej sieni do života uspávankou novonarodené detičky.
Koncom mája sa deti dočkali motýľov, ktoré sa

Vypúšťa-

vyliahli z lariev umiestnených v každej triede

nie motý-

a mali možnosť tak sledovať proces ich vývoja.

ľov

Vyliahnuté motýle 27. mája slávnostne vypustili do prírody.
Od 3. do 7. júna sa už tradične uskutočnil Fa-

Farebný

rebný týždeň. Deti boli každý deň oblečené do

týždeň

inej farby symbolizujúcej práve prebiehajúce vyučovanie. Počas zeleného dňa sa konala beseda s policajtmi. V priebehu žltého dňa
navštívili záchranárov a nechýbal ani karneval. Červený deň patril už
tradične hasičom a modrý deň speváckej súťaži Zamagurská Superstar, ktorej sa okrem domácich zúčastnili aj deti z materských škôl
z Malej Frankovej, Matiašoviec, Červeného Kláštora a Haligoviec.
Posledný biely deň bol venovaný rôznym hrám a súťažiam.

~ 24 ~
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Záver školského roka patril rozlúčke s predškolákmi, počas ktorého

Záver roka

sa konala už tradičná opekačka.
Keďže už niekoľko rokov po sebe bol evidovaný zvýšený záujem

Štvrtá

o služby

trieda a

materskej

školy,

rozhodlo

Mestské

zastupiteľstvo

o vytvorení ďalšej štvrtej triedy, ktorá vznikla v pôvodných priesto-

rekon-

roch školy, neskôr využívaných Centrom voľného času. Rekonštruk-

štrukcia

cia spomínaných priestorov sa uskutočnila počas prázdnin, pričom
sa upravovalo kúrenie, schodisko, trieda, spálňa, kuchynka, WC.
Vďaka tomu v novom školskom

Nový

roku 2019/2020 do Materskej

školský

školy nastúpilo až 85 detí a tri

rok

nové pani učiteľky. V septembri

2019/2020

sa noví škôlkari zoznamovali
s prostredím a zvykali si na
zavedený režim. V októbri na

Šalátový

všetkých čakal obľúbený šalá-

deň

tový deň, počas ktorého si deti,
rodičia i zamestnanci pochutili
na zdravých šalátoch pripravených kuchárkami. Pekný program predviedli tiež deti jednotlivých tried.
Začiatkom novembra sa deti mohli zabaviť i poučiť na divadelnom
predstavení O zlatej rybke, ktoré zavítalo do škôlky a koncom roku
~ 25 ~
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aj

na

divadelnom

predstavení

Tučná

princezná v miestnom
kultúrnom dome. Na
druhej strane samotní
škôlkari
svojim

ozvláštnili
vystúpením

uvítanie detí do života.
V decembri samozrejme nechýbala návšteva Mikuláša, ktorý deťom

Mikuláš

priniesol sladké odmeny, pričom tento mesiac prišla tiež potešujúca
správa, že žiadosť na realizáciu projektu Zvýšenie kapacity Mater-

skej školy Spišská Stará Ves bola schválená a naše mesto získa

Schválenie

z fondov Európskej únie nenávratný finančný príspevok 234 080

žiadosti

eur. Za spolufinacovania vo výške 12 320 eur tak bude môcť rozšíriť
kapacity materskej školy, zaviesť v nej prvky inkluzívného vzdelávania, uskutočniť viaceré potrebné stavebno-technické úpravy a zvýšiť
energetickú hospodárnosť budovy. Doba na realizáciu projektu je 18
mesiacov.

Začiatkom kalendárneho roka nastúpili žiaci do základnej školy po

Základná

zimných prázdninách 8. januára. Tento mesiac sa venovali najmä

škola

vylepšovaniu výsledkov, ktoré sa mali odzrkadliť na polročnom vy~ 26 ~
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svedčení. Ich odpis dostali 1. februára. V nasledujúcich mesiacoch

Vysvedče-

pokračovali niektoré okresné či krajské kolá vedomostných, umelec-

nie

kých a športových súťaží. Na okresnom kole geografickej olympiády
získala v kategórii G žiačka 5. ročníka Diana Grivalská 1. miesto

Súťaže

a úspešnou riešiteľkou sa stala aj Sabína Gurovičová. V kategórii E
boli úspešní všetci žiaci – Matúš Drienovský, Timotej Baran
a Zuzana Kaprálová, ktorá sa umiestila na 3. mieste a postúpila na
krajské kolo. V matematickej olympiáde boli na okresnom kole
úspešní traja žiaci, a to Diana Grivalská v kategórii Z5 a v kategórii
Z9 Diana Trulíková a Gregor Kuchta, ktorý obsadil pekné 2. miesto.
V marci sa žiačky našej školy zúčastnili obvodného kola recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín a taktiež dekanátneho kola Biblickej
olympiády, na ktorom si žiačky Zuzana Kaprálová, Sarah Nedoroščíková a Barbora Vnenčáková vybojovali 1. miesto a postúpili do diecézneho kola. Riešili tiež medzinárodnú súťaž Matematický klokan,
v ktorej z 55 žiakov bolo 12 úspešných riešiteľov.
Prvú aprílovú stredu, 3. apríla, sa konalo testovanie žiakov 9. roční-

Monitor 9

ka základných škôl, známe ako Monitor 9. Testovania sa zúčastnilo
celkovo 26 žiakov Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. Z matematiky
dosiahli naši žiaci priemernú úspešnosť 64,2%, teda o viac ako percento vyššiu ako celoslovenská, ktorá bola 63,1%. Na druhej strane
zo slovenského jazyka bola priemerná úspešnosť našich deviatakov
58,8%, a teda o 3,5% nížia ako celoslovenská, ktorá dosiahla
62,3%.
Testovací deň využili žiaci 8. ročníka na exkurziu v Steel parku

Exkurzia

v Košiciach, kde sa naučili viacero zaujímavých poznatkov z chémie,
fyziky a informatiky.
Posledný aprílový deň sa v budove Školského klubu detí uskutočnil

Zápis do

zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy. Zúčastnilo sa ho

1. ročníka

celkovo 27 záujemcov, z ktorých do svojej prvej triedy nastúpi 22,

ZŠ

pričom ďalší piati dostali na žiadosť rodičov odklad školskej dochádzky.
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V máji si žiaci zo Školského klubu detí pripravili pekný program ku

Deň rodiny

Dňu rodiny, ktorým potešili svojich rodičov, starých rodičov či ďalších rodinných príslušníkov.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili prváci Gymnázia

Interaktív-

pre siedmakov a ôsmakov interaktívny kvíz zameraný na vedomosti

ny kvíz

zo športu, hudby, geografie, informatiky i spišskostaroveského
gymnázia.
Začiatkom júna žiačky

Spoznaj

Emma

Gurovičová,

svoj región

Sarah

Nedoročšíková

a Zuzana

Kaprílová

reprezentovali

školu

na súťaži Spoznaj svoj
región

v

kaštieli

v Strážkach, kde obsadili pekné 3. miesto.
Žiaci 4. ročníka sa zas zúčastnili školy v prírode v Heľpe, kde získali

Škola

nielen nové vedomosti a zručnosti zo správania sa k prírode, ale

v prírode

naučili sa tiež plávať, keďže súčasťou podujatia bol aj plavecký
kurz.
Pred koncom školského roku, 26. júna, bolo za účasti primátora

Workouto-

mesta Ing. Jána Kurňavu, riaditeľky Spojenej školy Mgr. Anny

vé ihrisko

Kromkovej, dekana
farnosti Mgr. Pavla
Garaja
a žiakov,
Základnej

i učiteľov
v areáli
školy

slávnostne otvorené
a posvätené workoutové

ihrisko.

Úrad vlády Slovenskej republiky zároveň schválil Spojenej škole dotáciu na kúpu športových pomôcok v hodnote 4000 eur.
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Dňa 27. júna prijal primátor mesta Ing. Ján Kurňava v obradnej sie-

Prijatie

ni kultúrneho domu deviatakov Základnej školy spolu s riaditeľkou

deviatakov

Mgr. Annou Kromkovou a triednym učiteľom Mgr. Jánom Stankom. Vo svojom príhovore im poďakoval za reprezentáciu školy
i mesta a poprial im veľa šťastia a úspechov v ďalšom pôsobení.
Deviataci dostali malý pamiatkový predmet a podpísali sa do pamätnej knihy. Osobitné ocenenie odovzdal za vynikajúce študijné
výsledky počas celej školskej dochádzky Diane Trulíkovej.

Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 sa konalo 28. júna,

Ukončenie

kedy si žiaci základnej školy prevzali vysvedčenia. Z 297 ich postúpi-

školského

lo do vyššieho ročníka 291 a školu opustilo 27 deviatakov. Výborný

roku

prospech s priemerom 1,00 malo celkovo 83 študentov, z toho

2018/2019

56 na I. stupni a 27 na II. stupni. Tí najlepší boli na školskej akadémii odmenení knihou a medailou. Žiaci vymeškali celkovo 24 064
hodín, v priemere na žiaka 81,02. Boli aj neospravedlnené hodiny,
celkovo 528. Na druhej strane bolo aj 8 žiakov so 100% školskou
dochádzkou.
Nový školský rok 2019/2020 bol slávnostne otvorený 2. septembra.

Nový

Do základnej školy nastúpilo 300 žiakov, ktorí sa vzdelávali

školský

v sedemnástich triedach. Na poludňajšiu činnosť boli otvorené tri

rok

oddelenia Školského klubu detí. Novou zástupkyňou riaditeľky školy

2019/2020

pre ZŠ sa stala Mgr. Mária Raková.
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Od tohto školského roka pribudol v školskom vzdelávacom progra-

Nový

me nový vyučovací predmet Mladý záchranár, na ktorom sa žiaci

predmet

učili poskytovať prvú pomoc.
Okrem samotného vzdelávania v škole, navštívili deti s pedagógmi

Návšteva

v septembri Spišskú Novú Ves, kde si okrem iného pozreli divadelnú

Spišskej

hru Perinbaba v podaní Spišského divadla.

Novej Vsi

Koncom septembra sa 26 žiakov Spojenej školy zúčastnilo 41. roční-

Čisté hory

ka verejnoprospešnej akcie Čisté hory a potoky, počas ktorej zbierali
odpadky v Pieninách.
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Prvý októbrový deň využili žiaci nižších ročníkov pekné jesenné po-

Šarkaniáda

časie a vybrali sa spoločne s učiteľmi nad Spišskú Starú Ves púšťať
šarkany.

Siedmaci

zas

v tento

mesiac

absolvovali

tradičnú

literárno-

Exkurzia

dejepisno-výtvarnú exkurziu do Kežmarku a Strážok, kde navštívili
lyceálnu knižnicu, drevený artikulárny evanjelický kostol, nový evanjelický kostol a kaštieľ v Strážkach.

V októbri mal svoje miesto aj pilotný ročník Misijného jarmoku, kto-

Misijný

rého cieľom bolo získať od ľudí darované veci ako oblečenie, topán-

jarmok

ky, hračky, školské potreby a podporiť nimi misijné projekty v Afrike. V dňoch 14. – 16. októbra sa konal zber darovaných vecí a na
ďalší deň sa uskutočnil jarmok v budove základnej školy a o deň
neskôr aj v Kultúrnom dome. Výnos zo zbierky 750,50 eur bol poukázaný na účet Pápežských misijných diel.
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Dňa 18. októbra sa Spojená škola zapojila do celosvetovej akcie Mi-

Milión detí

lión detí sa modlí ruženec, počas ktorej sa 113 žiakov a 5 vyučujú-

sa modlí

cich modlilo za pokoj v krajinách postihnutých vojnovými konflikta-

ruženec

mi.
Október je zároveň
aj

mesiac

k starším,

úcty

a tak

si

žiaci zo Školského
klubu detí pripravili
program,

ktorým

obveselili seniorov v Zariadení sociálnych služieb Jasoň.
Október je zároveň aj mesiacom, kedy štvrtáci slávnostne prijímajú

Prvácka

do cechu prvákov. Prvácka cechovačka sa uskutočnila 22. októbra,

cechovač-

pričom štvrtáci si pre mladších kolegov pripravili pekný program

ka

s básničkami a piesňami, ako aj niekoľko úloh. Po ich splnení nasledoval prvácky sľub a pasovanie za prváka veľkou farebnou ceruzou
pani riaditeľkou, od ktorej dostali aj certifikát prváka s darčekom.
Koncom mesiaca, 28. októbra, sa škola zapojila do Medzinárodného

Medziná-

dňa školských knižníc, ktorý bol v tomto roku venovaný 145. výročiu

rodný deň

narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Pestrý program k téme pri-

školských

pravili pre spolužiakov študenti 9.B.

knižníc
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Dňa 5. novembra zažili žiaci a pedagógovia základnej školy hneď

Odhalenie

dve významné udalosti. Najskôr boli na budove školy odhalené ta-

tabúľ a

bule spišskostaroveským rodákom, ktorí získali olympijské medaily –

otvorenie

Jurajovi Minčíkovi, Petrovi Škantárovi a Ladislavovi Škantárovi

multi-

a následne bolo v areáli školy za účasti spomínaných olympionikov

funkčného

i ďalších členov slovenských olympijských klubov slávnostne otvore-

ihriska

né nové multifunkčné ihrisko.

To vzniklo z iniciatívy mesta a s podporou vlády Slovenskej republiky, v mene ktorej sa prihovoril štátny tajomník Ministerstva obrany
Marián Saloň. Slova sa ujal tiež primátor mesta Ján Kurňava
a riaditeľka základnej školy Anna Kromková. Po príhovoroch ihrisko
požehnali miestni duchovní dekan Pavol Garaj a kaplán Štefan Bocko a následným prestrihnutím pásky bolo oficiálne dané do užívania
obyvateľom Spišskej Starej Vsi.
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Predposlednú novembrovú stredu, 20. novembra, sa uskutočnilo

Monitor 5

testovanie žiakov 5. ročníka, ktorého sa zúčastnilo celkovo 1 490
základných škôl a 48 605 piatakov. Medzi nimi bolo aj 41 žiakov zo
Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. Naši žiaci bohužiaľ dosiahli
podstatne nižšie priemerné výsledky ako bol celoslovenský priemer.
Z matematiky to bolo 52% a zo slovenského jazyka a literatúry
56,5%, zatiaľ čo celoslovenská priemerná úspešnosť z matematiky
bola 63,4% a zo slovenského jazyka a literatúry 64,8%.
Kým piataci preverovali svoje vedomosti, deviataci v tento deň na-

Návšteva

vštívili jednu z najvýznamnejších slovenských technických pamiatok

Solivaru

– Solivar v Prešove, kde sa oboznámili z technológiou výroby soli
i miestnou faunou a flórou.

Volejbalový turnaj

Koncom novembra mal svoje miesto volejbalový turnaj pod názvom

Zober pizzu, nie drogy! Svoje sily si v ňom zmerali žiaci ôsmych
a deviatych ročníkov, pričom prvenstvo si vybojovali hráči 9.A.
Dňa 6. decembra zavítal do spišskostaro-

Mikuláš v

veskej základnej školy Mikuláš s anjelmi,

škole

pre ktorého si žiaci primárneho vzdelávania, ako aj Školského klubu detí pripravili
kultúrny program plný básničiek a piesní.
Za predvedený výkon a svoju snahu si následne od Mikuláša vyslúžili sladkú odmenu.
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V decembri sa tiež tradične konalo školské kolo súťaže Šaliansky

Šaliansky

Maťko, ktorej sa zúčastnili žiaci 5. až 7. ročníka a predvianočný čas

Maťko

si žiaci spestrili zdobením medovníkov, výrobou vianočných pozdravov a vianočnou besiedkou, ktorou spríjemnili deň svojím rodičom

Predvia-

a starým rodičom.

nočný čas

Dňa 20. decembra sa žiaci Základnej školy rozlúčili so svojimi spolužiakmi a vybrali sa na vianočné prázdniny, ktoré trvali do 8. januára
nasledujúceho roku.
Vyučovanie na gymnáziu sa začalo 8. januára. V priebehu prvého

Gymná-

mesiaca sa študenti zúčastnili obvodných kôl olympiád z anglického

zium

a nemeckého jazyka v Poprade, chemickej a matematickej olympiády, či okresného kola v bedmintone. Na hodinách telesnej výchovy

Súťaže

bola využívaná ľadová plocha a v dňoch 21. – 25. januára sa študenti zdokonaľovali v ďalšom zimnom športe, keď prváci absolvovali

Lyžiarsky

lyžiarsky výcvik v Ľubovnianskych kúpeľoch.

výcvik
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Koncom mesiaca, 29. januára, sa

Simulova-

študenti zúčastnili na workshope,

né voľby

ktorý bol zameraný na voľby.
V jeho rámci sa zapájali do diskusií a riešili spoločne rôzne politické otázky. Neskôr si vyskúšali
aj simulované voľby, ktoré sa
uskutočnili 14. februára.
Posledný januárový deň mohli
gymnazisti objavovať vesmírne
tajomstvá v mobilnom planetáriu
spoločnosti Astronyx, kde sa dozvedeli informácie o galaxiách,

Mobilné

hviezdach, planétach, čiernych dierach i iných vesmírnych ob-

planetá-

jektoch. Na záver zleteli z neba na zem, aby si prezentovali zásady

rium

trvalo udržateľného rozvoja, ktorých dodržiavanie je v súvislosti
s klimatickými zmenami čoraz naliehavejšie, ak chceme, aby naša
planéta Zem bola naďalej vhodným miestom pre život.
V piatok 8. februára sa uskutočnil v gymnáziu deň otvorených dverí,

Deň

na ktorý zavítali žiaci zo základných škôl v Spišských Hanušovciach

Gymnázia

a Spišskej Starej Vsi. Pozvanie prijali aj bývalí absolventi, s ktorými
sa mohli podeliť o ich zážitky a skúsenosti, a najmä ako im absolvovanie gymnázia pomohlo v ďalšom štúdiu a živote.
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Prítomných privítala riaditeľka tiež Mgr. Anna Kromková a primátor
mesta Ing. Ján Kurňava, pričom nechýbala ani študentská hymna
v podaní hudobnej skupiny Gympeľa. Po slávnostnom úvode sa budúci záujemcovia mohli v jednotlivých učebniach, zdravotnom kútiku, či v telocvični dozvedieť viac o možnostiach štúdia a aktivitách
vyvíjaných v rámci školy.

Druhú februárovú sobotu zorganizovali študenti 3. ročníka jubilejný

Gymna-

10. Gymnaziálny ples, na ktorom sa spoločne zabávalo viac ako 120

ziálny ples

študentov, pedagógov, absolventov a hostí. Atmosféru spestrili herci
z divadla Ramagu.
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V nasledujúcom týždni, 13. februára, sa v priestoroch gymnázia

Testovanie

uskutočnilo testovanie EDCL (European Computer Driving Licence),

ECDL

počas ktorého môžu študenti v rámci projektu IT akadémia bezplatne získať medzinárodný certifikát ECDL dokumentujúci ich zručnosti
v oblasti informatiky. Získali ho dvaja učitelia a 19 žiakov.
Dňa 25. februára študenti absolvovali hudobno-výchovný koncert

Čo je veľa,

pod názvom Čo je veľa, to je veľa, ktorý bol venovaný problematike

to je veľa

medziľudských vzťahov, šikanovania, intolerancie a základných
práv. O deň neskôr gymnázium navštívili zástupcovia Prešovskej

Prešovská

univerzity

univerzita

v Prešove,

aby

študentov

3.G

a 4.G

informovali

o možnostiach štúdia na všetkých fakultách. Formou prezentácie
nás oboznámili s rôznymi študijnými programami, prijímacími podmienkami a možnosťami mimoškolskej činnosti.
V marci si žiaci 3. ročníka vy-

Sme

skúšali v rámci projektu Sme

budúci

budúci lekári (záchranári) prá-

lekári

cu s fonendoskopom a tlakomerom, pričom skúsili aj moderný systém Vernier, pomocou ktorého možno okrem
tlaku namerať aj EKG.
Dňa 11. apríla sa študenti gymnázia zapojili do celoslovenskej zbier-

Deň

ky, ktorú organizuje Liga proti rakovine pod názvom Deň narcisov.

narcisov

Spoločne sa im podarilo
vyzbierať sumu 1680,85
eur. Obyvatelia Spišskej
Starej

Vsi

prispeli

do

zbierky sumou 549, 57
eur, Spišských Hanušoviec
398,61 eur , Veľkej a Malej Frankovej 186,81 eur, Červeného Kláštora a Lechnice 186,81
eur, Matiašoviec 213,06 eur a Osturne 105,10 eur.
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V apríli sa konala tiež prírodovedná exkurzia na Oravu a Kysuce, kde

Prírodo-

študenti mohli vzhliadnuť oravskú obec Klin a najvyššiu sochu Krista

vedná

na Slovensku, slovenský orloj v Starej Bystrici i podnik Okrasa

exkurzia

v Čadci, kde sa zoznámili s procesom výroby vianočných ozdôb.

Koncom apríla sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili prednášky kapitána

Riskantné

Ženčucha z Policajného zboru v Starej Ľubovni pod názvom Ris-

vedenie

kantné vedenie motorových vozidiel, aby sa ako budúci či už terajší

motoro-

vodiči dozvedeli o najčastejších príčinách dopravných nehôd i ako im

vých

možno predísť.

vozidiel
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Dňa 10. mája prijal maturantov v obradnej miestnosti primátor mes-

Prijatie

ta Ing. Ján Kurňava, ktorý im zaželal veľa úspechov nielen pri matu-

maturan-

ritnej skúške, ale aj v ďalšom štúdiu.

tov

V nasledujúcom týždni sa v dňoch 13. a 16. mája konali prijímacie

Prijímacie

skúšky na gymnázium. Prihlásilo sa celkovo 20 záujemcov, z ktorých

skúšky

boli dvaja žiaci prijatí bez prijímacích skúšok, keďže splnili podmienku napísania Monitora 9 zo slovenského jazyka a matematiky na
90%. Zvyšných osemnásť študentov bolo taktiež úspešných
a dostali rozhodnutie o prijatí do gymnázia. Druhé kolo prijímacích
skúšok sa konalo 18. júna. Zúčastnilo sa ich šesť žiakov, z ktorých
bol úspešný jeden.
V druhom polroku školského roku 2018/2019 čakali na žiakov

Maturitné

4. ročníka maturitné skúšky, ktoré všetkých 19 študentov zvládlo

skúšky

úspešne. Priemerná úspešnosť v slovenskom jazyku a literatúre bola
v externej časti 47,95% a v internej písomnej časti 74,26%.
V anglickom jazyku bola priemerná úspešnosť v externej časti
44,12% a v internej písomnej časti 62,89%. V matematike bola
priemerná úspešnosť v externej časti 57,77%.
Ústne maturitné skúšky sa uskutočnili v dňoch 20. – 21. mája, pričom pracovalo celkovo 9 maturitných komisií. Zo slovenského jazyka
maturovalo 19 študentov, ktorí dosiahli priemer 1,79. Z anglického
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jazyka na úrovni B2 maturovalo taktiež 19 študentov s priemerom
1,89. Z biológie maturovalo osem študentov s priemerom 2,00,
z dejepisu šesť študentov s priemerom 2,00, z fyziky dvaja študenti
s priemerom 1,50, z chémie jeden študent s priemerom 2,00,
z informatiky traja študenti s priemerom 1,00 a z matematiky šesť
študentov s priemerom 1,00. Maturitnú skúšku s priemerom 1,00
ukončili Ivona Irhová, Katarína Kaňuková, Radovan Filip Novotný
a Matúš Semančík. Ivona Irhová zároveň dosiahla aj najlepšie výsledky v externej časti maturitnej skúšky. Za tieto rezultáty
i reprezentáciu školy na mnohých celoslovenských i regionálnych
súťažiach boli spoločne so Sophiou Petrou Krišákovou ocenené počas otvorenia Zamagurských folklórnych slávností 14. júna „richtárom Zamagurčanov“ doc. ThDr. Andrejom Filipekom, PhD. ako najlepšie študentky.
Po úspešne zvládnutých maturitných skúškach sa 23. mája absol-

Rozlúčka

venti rozlúčili so školou. V ďalšom štúdiu sa rozhodlo pokračovať

s absol-

šestnásť

ventmi

žiakov,

a prírodovedným

z toho

esať

zameraním,

po

na

školách

dvaja

na

s technickým
zdravotníckych

a pedagogických školách a po jednom na fakulte športu a na práv-

Uplatnenie

nickej fakulte. Zvyšní traja absolventi sa zamestnali.

žiakov
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Posledné májové dni strávilo 43 žiakov gymnázia na zahraničnej

Geografic-

geografickej exkurzii vo francúzskom Paríži. Pod vedením Mgr. Milo-

ká exkur-

slava Ciska si počas prvého dňa prezreli mesto, vrátane známej La-

zia v Paríži

tinskej štvrte, univerzity v Sorbone, Luxemburských záhrad, chrámu
Notre Dame a mnohých iných historických pamiatok. Ďalší deň strávili v Disneylande a nasledujúci v jednom z najväčších svetových
múzeí v Louvre, Invalidovni či na Eiffelovej veži. Študenti si okrem
neoceniteľných vedomostí a skúseností doniesli domov aj mnohé
zážitky.

Koncom mája a v júni sa uskutočnili účelové cvičenia, v rámci kto-

Účelové

rých prváci a druháci navštívili spišskostaroveskú hasičskú stanicu,

cvičenia

kde sa priučili o.i. základom poskytovania bezodkladnej prvej pomoci.
V dňoch do 10. do 14.

Plavecký

júna sa druháci zúčast-

výcvik

nili plaveckého výcviku
v Penzióne Eland, kde
sa zdokonaľovali najmä
v

plaveckých

techni-

kách kraul a prsia.
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Posledný týždeň strávili tretiaci tri dni s americkým lektorom Joh-

Americký

nom Grahamom, ktorý si pripravil pre študentov množstvo zaujíma-

lektor

vých aktivít na rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku.
Školský rok 2018/2019 ukončilo 80 študentov v štyroch triedach.

Vyhodno-

Z nich bolo vyznamenaných 30, pričom priemer 1,00 dosiahlo se-

tenie

dem žiakov: Sofia Eva Graindová (2.G.), Darina Čupková (3.G.), Ta-

školského

tiana Krettová (3.G.), Terézia Pisarčíková (3.G.), Ivona Irhová

roka

(4.G.), Katarína Kaňuková (4.G.) a Matúš Semančík (4.G.). Veľmi
dobre prospelo 22 a prospelo 28 študentov. Žiaci gymnázia vymeškali celkovo 7333 hodín, priemerne 91,67 hodín na žiaka. Neospravedlnené hodiny boli 4.
Riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková udelila v školskom

Ceny

roku 2018/2019 Cenu riaditeľky školy za mimoriadne úspechy pri

riaditeľky

reprezentácii školy študentom Ivone Irhovej, Lucii Tomaľovej, Mi-

školy

riame Polačekovej, Viktórii Novotnej, Radovanovi Filipovi Novotnému, Matúšovi Semančíkovi, ako aj zamestnancom školy Ing. Anne
Mikulovej za roky výbornej spolupráce na poste zástupkyne riaditeľky školy, Mgr. Daniele Krajgerovej za realizáciu projektu European

Education Systems „Comparing each other – Knowing each other“
a získanie certifikátu kvality e-Twinning a Ing. Ivete Simčišinovej za
humanitný čin – získanie bronzovej Jánskeho plakety, čím morálne
inšpiruje študentov k darovaniu krvi.
V novom školskom roku 2019/2020 boli v gymnáziu otvorené štyri

Nový

triedy, do ktorých nastúpilo 75 študentov. Škola bola úspešná vo

školský

výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

rok

publiky Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramot-

2019/2020

nosť na gymnáziách, v rámci ktorého získala finančné prostriedky
na uskutočňovanie atraktívnych exkurzií pre žiakov po Slovensku,

Úspešné

rôznych záujmových krúžkov, diskusných klubov, výskumných pro-

výzvy

jektov, ale aj vybavenie kabinetov modernými pomôckami. Úspešná
bola tiež vo výzve Úradu vlády Slovenskej republiky pre podporu
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rozvoja športu, v rámci ktorej získala 4000 eur. Za tieto finančné
prostriedky budú nakúpené atraktívne športové pomôcky ako fitnes
trampolíny, spinningové bicykle, či eliptické trenažéry. Pri vyučovaní

Projekty

cudzích jazykov pokračovala úspešná medzinárodná spolupráca
v rámci programu Erazmus+. Na hodinách anglického jazyka študenti v projekte Commom Roots, New Routes spoločne s kolegami
z Talianska, Španielska a Poľska spoznávali hrady a zámky, ich históriu, architektúru i príbehy a legendy, ktoré sa k nim viažu. Pokračoval tiež projekt IT akadémia, ktorého cieľom je vytvorenie modelu
vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačných i komunikačných technológií.
V septembri sa žiaci 2. ročníka zúčastnili päťdňového plaveckého

Plavecký

kurzu v bazéne penziónu Eland i divadelného predstavenia prozaic-

kurz

kého diela B. S. Timravy Hrdinovia v Spišskom divadle v Spišskej
Novej Vsi. Vďaka projektu All star schol sa uskutočnil tiež športový

Divadlo

deň a koncom mesiaca sa študenti zapojili do osláv Európskeho dňa
jazykov,

počas

ktorého

si

na

vyučovaní

jazykov

spoločne

All star

s pedagógmi pripravili rôzne zaujímavé aktivity.

schol

V októbri sa tretiaci zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia vo Vy-

Kurz

sokých Tatrách. Študenti prvého a druhého ročníka zas v rámci úče-

ochrany

lového cvičenia vystúpili na Tri koruny a nadané matematičky Dari-

života

na Čupková, Sophia Petra Krišáková, Tímea Regecová a Veronika
Ziburová reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži MATBOJ
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v Košiciach, kde v konkurencii 50 tímov vybojovali 18. miesto. Dňa

Beseda so

23. októbra navštívil školu štátny tajomník Ministerstva zahraničných

štátnym

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička

tajomní-

so svojimi asistentmi, ktorý mal besedu so študentmi.

kom MZV

Záver mesiaca patril už tradične Cechovačke, počas ktorej bolo

Cechovač-

14 prvákov oficiálne prijatých do cechu študentského spišskostaro-

ka

veského gymnázia.

Prvá polovica novembra sa niesla v znamení školských kôl jazyko-

Súťaže a

vých olympiád z anglického a nemeckého jazyka. Konala sa tiež ce-

olympiády

loslovenská súťaž informačných a komunikačných technológií iBo-

bor, kde malo naše gymnázium v kategórii juniorov 8 úspešných
riešiteľov, z toho Lucia Majerčáková dosiahla až 98. percentil,
a v kategórii seniorov 5 úspešných riešiteľov – všetkých s minimálne
93. percentil. Škola sa tiež tradične zapojila do medzinárodnej súťaže Fyziklání online v riešení fyzikálnych úloh s nadštandardnou ná~ 45 ~
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ročnosťou. V konkurencii 109. družstiev sa naše družstvo umiestnilo
na 54. mieste, pričom predbehlo aj prestížne gymnáziá z Bratislavy
či Košíc. Naplno sa tiež rozbehli práce na projekte Erasmus+,
v ktorom naši žiaci predstavili partnerským školám v Španielsku a
Taliansku Ľubovniansky hrad.

V druhej polovici mesiaca sa prváci a druháci zúčastnili spoločne

Duchovná

s kaplánom Štefanom Bockom duchovnej obnovy v Diecéznom cen-

obnova

tre mládeže vo Važci a následne absolvovali tiež evanjelizačné turné
projektu Godzone. V rámci Eu-

Európsky

rópskeho týždňa boja proti dro-

týždeň

gám sa 21. novembra zúčastnili

boja proti

študenti na besede s kapitánom

drogám

Ženčuchom a nechýbal ani volejbalový turnaj Memoriál Ladislava

Eliáša. Posledné novembrové dni
sa študentky 3. ročníka zúčastnili

Konferen-

na konferencii BeREADY FOR THE

cia

FUTURE v Košiciach, kde získavali informácie aké kompetencie sú
dnes kľúčové pre uplatnenie na globálnom trhu práce a 29. novembra sa trojčlenné družstvo zúčastnilo na národnom kole súťaže
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HIV/AIDS prevencia, kde medzi najlepšou desiatkou zo Slovenska
obsadili 5. miesto.
Začiatkom decembra ukončili študenti maturitného ročníka cyklus

Finančná

Finančnej akadémie, ktorý prebiehal od septembra a bol zameraný

akadémia

na hospodárenie s financiami, zabezpečovanie bývania, možnosti
poistenia a investovania.

Šiesteho decembra zavítal na školu nielen Mikuláš, ale aj končiaci

Mikuláš

žiaci zo základných škôl v Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušovciach a Haligovciach i bývalí absolventi, ktorí ocenili ako ich učitelia

Deň

pripravili na štúdium na vysokej škole. V rámci Dňa Gymnázia boli

Gymnázia

prezentované projekty, do ktorých je škola zapojená, teoretické
i praktické prírodovedné umenie študentov i špičková mikroskopická
technika a počítačom podporované laboratórium. Študenti si zaspomínali na geografickú exkurziu v Paríži a nezabudlo sa ani deň svätého Mikuláša. Popri aktivitách si návštevníci pozreli školu, športoviská i telocvičňu.
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O jedenásť dní neskôr zas školu navštívili pracovníci Školského vý-

IT akadé-

počtového strediska z Liptovského Mikuláša, ktorí v priebehu dopo-

mia

ludnia testovali 20 študentov z modulov word a excel pre získanie
medzinárodného certifikátu ECDL. Po skončení testovania absolvovali aj workshop s témou 3D tlač a vyskúšali si písanie 3D perom.
Vianočnú atmosféru do školy priniesla Vianočná besiedka, na ktorú

Vianočná

si pripravili program študenti jednotlivých tried. Gymnazisti zároveň

atmosféra

zorganizovali druhý ročník Gymnaziálnej charitatívnej akcie, počas
ktorej na námestí predávali svoje dobroty. Výťažok z akcie – 600
eur – darovali na pomoc ľuďom z Prešova, ktorí prišli o svojej domovy pri výbuchu plynu v jednej zo sídliskových bytoviek.

Žiaci Spojenej školy sa v priebehu kalendárneho roku zapájali do

Úspechy

rôznych vedomostných, športových i umeleckých súťaží, pričom vo

školy a

viacerých z nich dosiahli výborné výsledky nielen v okresnom a kraj-

žiakov

skom, ale aj celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Ocenenia
získali:

Petrohrad očami detí (medzinárodná výtvarná súťaž)
Viktória Irhová – mimoriadne ocenenie gubernátora A. Beglova

Bohúňova paleta (celoslovenská výtvarná súťaž)
Jana Krišandová – zlaté pásmo
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IHRA (celoslovenské kolo)
2. miesto – Matúš Semančík (programátor), Ivona Irhová (grafický dizajn), Sophia Petra Krišáková (zvuk):
Quartz to survive D

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (celoslovenské kolo)
3. miesto v literárnej časti v próze
– Veronika Marhefková a Daniela Gurecková

HIV/AIDS prevencia (celoslovenské kolo)
5. miesto – Zuzana Kaprálová, Soňa Simčišinová, Miriam Ziburová

Astronomická olympiáda (celoslovenské kolo)
Samuel Budziňák – účasť (ako jediný z Prešovského kraja)

Futsal
Chlapci ZŠ – Filip Majerčák, Adam Majerčák, Jozef Kron, Miroslav
Stuchlak, Jakub Michlík, Adrián Závacký, Adrián Michna, Miroslav
Bednarčík, Matúš Mačutek, Gabriel Čarnogurský – 8. miesto celoslovenské kolo, 1. miesto krajské kolo, 1. miesto okresné kolo
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Chlapci G –
Mário Bednarčík,
Peter

Čarnogur-

ský, Martin Kostúr, Ján Semančík, Jozef Pisarčík, Matej Kromka, Ľubomír Gallik, Mário Regec,
Dávid Rušin – 1. miesto okresné kolo

Stredoškolská odborná činnosť (krajské kolo)
Ester Švienta: Fakty a legendy o živote frátra Cypriána – 3. miesto

Stolný tenis (krajské kolo)
Dievčatá G – Viktória Novotná, Miriama Poláčeková, Lucia Tomaľová – 3. miesto

Atletika
krajské kolo
Viktória Novotná – vrh guľou – 3. miesto
okresné kolo
Viktória Novotná – vrh guľou – 1. miesto
Lucia Tomaľová – beh na 100 metrov – 2. miesto
Marek Drienovský – vrh guľou – 3. miesto
Radovan Novotný – beh na 400 metrov – 3. miesto
– beh na 1500 metrov – 3. miesto
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Timotej Baran – skok do diaľky – 3. miesto
– beh na 300 metrov – 3. miesto

Slávici z lavice
Lenka Kováčiková – 3. miesto krajské kolo, 1. miesto okresné kolo

Matematická olympiáda – kategória A
Veronika Ziburová – 9. miesto krajské kolo

Matematická olympiáda – kategória C
Lucia Majerčáková – 10. miesto krajské kolo

Matematická olympiáda ZŠ
Gregor Kuchta – úspešný riešiteľ krajské kolo, 2. miesto okresné
kolo
Samuel Cisko – 2. miesto okresné
kolo

Chemická olympiáda – kategória A
Tatiana Krettová – 7. miesto krajské
kolo

Chemická olympiáda – kategória C
Ester Švienta a Samuel Budziňák –
úspešní riešitelia krajské kolo
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Geografická olympiáda ZŠ (okresné kolo)
Diana Grivalská – 1. miesto
Zuzana Kaprálová – 3. miesto

Biblická olympiáda ZŠ (okresné kolo)
Barbora Vnenčáková, Sarah Nedoroščíková, Zuzana Kaprálová –
1. miesto
Lena Katarina Wasowicz – 3. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 2A
Jessica Krempaská – 2. miesto okresné kolo, 4. miesto obvodné
kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – kategória 2A (okresné kolo)
Samuel Petras – 2. miesto

Šach (okresné kolo)
Matúš Mačutek – 1. miesto

Florbal (okresné kolo)
Dievčatá G – Zuzana Rušinová, Jana Krempaská, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Viktória Mačurová, Kristína Čarnogurská
a Jana Tyrpáková – 3. miesto
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Chlapci G – Lukáš Krempaský, Radovan Novotný, Marek Drienovský, Peter Čarnogurský, Martin Kostur, Matúš Grivalský a Adrián
Dudžák – 3. miesto

Bedminton (okresné kolo)
Chlapci G – Radovan Novotný a Ján Trebuňa – 1. miesto
Dievčatá G – Miriam Poláčeková a Ivona Irhová – 2. miesto
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Basketbal (okresné kolo)
Dievčatá

G

–

Jana

Krempaská, Gabriela Talárová,

Zuzana

Michaela

Rušinová,

Bednarčíková,

Jana Tyrpáková a Kamila
Dunková – 2. miesto
Chlapci ZŠ – Miroslav
Stuchlak,

Jozef

Kron,

Adam Majerčák, Dominik
Halčín, Adrián Michna, Jakub Michlík, Miroslav Bednarčík, Filip Majerčák, Adrián Závacký – 3. miesto

Volejbal (okresné kolo)
Dievčatá G –
Viktória Novotná,
Ivona

Irhová,

Miriam Poláčeková, Lucia Tomaľová,

Michaela

Bednarčíková,
Jana Krempaská
a Jana Tyrpáková
– 2. miesto
Chlapci ZŠ: –
Miroslav Stuchlak, Jozef Kron, Adam Majerčák, Miroslav Bednarčík,
Adrián Závacký, Adrián Michna, Damián Gurovič – 2. miesto

Malý futbal (okresné kolo)
Mladší žiaci ZŠ – Gabriel Čarnogurský, František Hamráček, Ján
Horník, Juraj Irha, Radovan Kozub, Matej Kron, Matúš Mačutek, Simon Matlák, Jakub Michlík, Matúš Pompa, Kristián Závacký – 2.
miesto
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Cezpoľný beh (okresné kolo)
Mário Bednarčík a Jozef Pisarčík – 2. miesto

Dievčatá ZŠ – Diana Trulíková, Stanislava Regecová, Larissa Kovalčíková – 3. miesto

Stolný tenis (okresné kolo)
Dievčatá G – Gabriela Talárová, Diana Kosturáková, Mirka Ziburová a Zuzana Kaprálová – 2. miesto

Dievčatá ZŠ – Larissa Kovalčíková, Nikola Lopatová, Diana Novotná – 2. miesto
Chlapci ZŠ – Jozef Kron, Jakub Michlík, Filip Majerčák – 3. miesto
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Vybíjaná (okresné kolo)
Dievčatá ZŠ – Cyntia Graindová, Sabrína Grivalská, Lucia Šedivá,
Viktória Danielčáková, Sandra Dudová, Marcela Marhefková, Diana
Novotná, Simona Stuchlaková, Larissa Kovalčíková, Tamara Strnadová, Nina Čarnogurská, Barbora Kušniráková, Valéria Petrusová –
3. miesto

Červený kríž – prvá pomoc
Zuzana Mihóková, Zuzana Marhefková, Veronika Ziburová, Tatiana Krettová, Sofia Eva Graindová a Janka Krišandová – 3. miesto

Mladý Európan (regionálne kolo)
Tímea Budzáková, Tatiana Krettová, Sophia Petra Krišáková –
6. miesto
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Hliadka mladých zdravotníkov ZŠ
Natália Žembovičová, Natália Weissová, Veronika Paľárová, Miriama Pašinská, Saskia Brejčáková – 2. miesto

Družstvo prvej pomoci mládeže G
Zuzana Mihóková, Zuzana Marhefková, Veronika Ziburová, Tatiana Krettová, Sofia Eva Graindová Janka a Krišandová – 3. miesto

Spoznaj svoj región ZŠ
Emma Gurovičová, Sarah Nedoroščíková, Zuzana Kaprálová –
3. miesto
Okrem toho sa gymnazisti zúčastnili Svetového dňa stolného tenisu,

Ďalšie

zaregistrovali sa do kampane Do školy na bicykli a prihlásili sa do

súťaže a

súťaže All star schol, v ktorej sa vyhrali štýlovú športovú kame-

projekty

ru, bláznivý športový deň s internetovou televíziou MOZEBYT.sk
a pobyt pre dve osoby vo Wellness hotel v Patinciach.

Navyše sa maturanti gymnázia Miriama Poláčeková a Matúš Semančík 20. marca zúčastnili na celoslovenskej prehliadke inovácií vo sfére strojárstva v priestoroch Strojníckej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach s aplikáciou pre automechanikov s názvom FYM (Fix Your Motor), ktorá slúži ako univerzálna dielenská príručka pri montáži
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a demontáži jednotlivých komponentov motora. Matúš Semančík sa
spoločne s Ivonou Irhovou zapojili tiež do celoslovenskej súťaže
v programovaní PALMA (Programovanie, Algoritmy, Matematika),
ktorej prvé kolo sa konalo ešte v decembri minulého roku a druhé
kolo 25. apríla 2019. V konkurencii osemnástich tímov z celého Slovenska i Českej republiky obsadili 7. miesto.
Na hodinách anglického jazyka zároveň študenti 1. a 3. ročníka

Národný a

gymnázia pracovali na dvoch e-Twinningových projektoch. V rámci

Európsky

nich spolupracovali so študentmi z ďalších siedmich krajín, ktorým

certifikát

predstavili našu krajinu – Slovensko i naše mesto – Spišskú Starú

kvality e-

Ves. Za realizáciu projektu European Education Systems Comparing

Twinning

each other – Knowing each other bol škole udelený Národný aj Európsky certifikát kvality e-Twinning, ktorý získavajú učitelia realizujúci výnimočné projekty v rámci partnerstva e-Twinning. Mgr. Daniela Krajgerová bola ako jedna z dvoch učiteliek zo Slovenska vybraná na kurz Trieda budúcnosti – FCL – Summer Academy
v belgickom Bruseli.
V rámci Centra voľného času Šťastenko prebiehala naďalej v novom

Centrum

kalendárnom roku krúžková záujmová činnosť v dvadsiatich troch

voľného

športovo, vedomostne či umelecky zameraných krúžkoch. Počas

času

letných prázdnin bol už po štvrtýkrát v Spišskej Starej Vsi zorgani-

Šťastenko

zovaný letný tábor pod názvom Dve veže pod vedením pedagóga
Mgr. Miloslava Ciska. Zúčastnilo sa ho 38 detí zo Spišskej Starej Vsi,

Dve veže

Spišských Hanušoviec, Novák, Mladej Boleslavy i Košíc. V priebehu
jedného týždňa účastníci súťažili rozdelení do štyroch družstiev
v disciplínach ako skúška odvahy, ryžovanie zlata, futbal, basketbal,
ringo, atletika, šach a orientačný beh. Nechýbalo ani dobýjanie Pevnosti Boyard, celodenný výlet do Zálesia, či bodovanie poriadku.
Všetci sa veľmi snažili a obe pomyselné veže – odolnosť i obetavosť
– fakticky skúšali počas celého týždňa.
V novom školskom roku 2019/2020 začalo Centrum voľného času

Záujmové

Šťastenko svoju činnosť 1. októbra. Záujemcovia mohli rozvíjať svo-

krúžky
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je vedomosti a schopnosti v dvadsiatich šiestich záujmových krúžkoch, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Názov krúžku

Vedúci krúžku

Angličtina pre maturantov

p. Krajgerová

Prírodovedný

p. Cisko

Programovanie a logika

p. Semančíková

Nemecký jazyk

p. Bednarčíková

Športový

p. M. Novotná

Biologický

p. Čupka

Mladý zdravotník

p. Čarnogurská

Chemický I.

p. Penxová

Poľovnícky

p. Výrostek

Rybársky

p. Kanda

Chemický II.

p. Penxová

Doučovanie z matematiky

p. Kafková

Futbalový

p. Stanko

Stolný tenis

p. Stanko

Športové hry dievčatá

p. Stanko

Matematický

p. Harabinová

Ľudové remeslá

p. Z. Kromková

Konverzujeme po nemecky

p. Simčišinová

Prvá pomoc

p. Mikulová

Nemčina – einfach - jednoducho

p. Bednarčíková

Športysila

p. Raková

Štvrtácke popoludnie

p. Howard

Geografický

p. Čupka

Športová príprava pre predškolákov p. Potanecký
a 1. stupeň ZŠ
Modelársky krúžok

p. Osipčák

Gymnastika

p. A. Boženská

Podľa zamerania jednotlivých krúžkov sa stretávali v priestoroch
Centra voľného času, školy, prípadne telocvične.
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Žiaci Základnej umeleckej školy pokračovali v novom kalendárnom

Základná

roku v zdokonaľovaní a rozvíjaní svojho nadania celkovo v štyroch

umelecká

odboroch

škola

–

hudobnom,

tanečnom,

výtvarnom

a literárno-

dramatickom.
V rámci hudobného odboru sa 7. marca uskutočnilo školské kolo

Hudobný

celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska. V kategórii žiakov

odbor

1. – 3. ročníka si prvenstvo vyspievala Ema Urbaňáková, v kategórii
4. – 6. ročníka Karin Kaňuková a v kategórii 7. – 9. ročníka Jakub
Michlík.

V ďalšej speváckej súťaži Slávik z lavice si veľmi dobre počínala
Lenka Kováčiková, ktorá na okresnom kole v Kežmarku získala
1. miesto a na krajskej prehliadke v Prešove 3. miesto.
V apríli šesť žiačok reprezentovalo našu ZUŠ na klavírnej prehliadke
v Spišskej Belej. Radoslava Veličková sa umiestnila v striebornom
pásme a Nikola Čenščáková, Aneta Švienta, Paula Compľová, Viktória Kostková a Alena Čarnogurská v zlatom pásme, pričom posledná
menovaná získala aj diplom za mimoriadny umelecký prejav.
V máji prispeli žiačky hudobného odboru interpretáciou diel Johana
Sebastiana Bacha na slávnostnej vernisáži výstava biblií z celého
sveta, od historických – po moderné, pre dospelých aj deti pod názvom Biblia na cestách v Červenom Kláštore.
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Dňa 22. mája sa v
priestoroch ZŠ Kráľovnej

Pokoja

v Haligovciach konal
15. ročník speváckej
súťaže

Zamagurský

slávik, do ktorej sa
zapojili žiaci piatich
zamagurských

škôl.

ZUŠ reprezentovali tri žiačky: Laura Zelinová, ktorá získala 1. miesto
v 1. kategórii, Ema Urbaňáková, ktorá získala taktiež 1. miesto
v 2. kategórii a Karin Kaňuková, ktorá si vyspievala 2. miesto
v 3. kategórii.
Do súťaží sa zapájali aj žiaci výtvarného odboru. Lea Lachová získa-

Výtvarný

la 3. miesto za grafiku v súťaži Tajomstvo v obraze a Samuel Cisko

odbor

si z tohto konkurzu odniesol Mimoriadne čestné uznanie. Úspešní
boli výtvarníci tiež na súťaži Bohúňova paleta, kde sa Viktória Danielčáková

umiestnila

v zlatom

pásme,

Alexandra

Šromovská

v bronzovom pásme a Lea Lachová získala Čestné uznanie.
V rámci tanečného odboru fungovali detské folklórne súbory Pieniny

Tanečný

pod vedením Bc. Vanesy Babiakovej a Rovinka pod vedením Mgr.

odbor

Márie Petrasovej. S nacvičenými programami Vjesna je, vjesna je,

Za co te volky a Eniky beniky sa predstavili na programe ku Dňu
matiek i Vianočnom pásme v miestnom kultúrnom dome, ako
aj počas Zamagurských folklórnych slávností v otváracom a detskom
programe.
Prvý rok fungoval pri ZUŠ aj Literárno-dramatický odbor pod vede-

Literárno-

ním Mgr. Lívie Frankovskej. Prvé predstavenie pod názvom Digitálne

dramatický

Vianoce malo premiéru v decembri minulého roku, pričom jeho sú-

odbor

časťou bolo aj vydanie publikácie. V úvode nového roku 2019 pripravili divadelníci na základe literárnej predlohy zo spomínanej publikácie hudobno-literárne pásmo pod názvom Blogerka Ruženka.
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Ďalší program Deti 20. versus deti 21. storočia predviedli počas Dňa
matiek a na záver školského roku sa konala premiéra autorskej hry

Okná, ktorej dve reprízy odohrali aj pre žiakov z prvého stupňa základnej školy a pre verejnosť. V tridsaťminútovom predstavení ponúkli divákom pohľad do medziľudských vzťahov v tradičnej dedinskej bytovke.

Zápis do ZUŠ v Spišskej Starej Vsi i pobočky v Spišských Hanušov-

Zápis do

ciach na školský rok 2019/2020 sa konal v dňoch 20. až 25. mája

ZUŠ

v priestoroch ZUŠ v našom meste, ako aj na elokovanom pracovisku
v Spišských Hanušovciach. Žiaci boli podrobení talentovej skúške
ako predpokladu na zvládnutie školy.
Výsledky svojej práce a talentu predstavili

Absolvent-

žiaci Základnej umeleckej školy 17. júna

ský

v Kultúrnom dome počas absolventského

koncert

koncertu a výstavy výtvarných prác. Tým-

a výstava

to spôsobom svoje štvorročné štúdium

výtvarných

ukončilo

prác

a9

19

absolventov

absolventiek

hudobného

výtvarného

odboru.

Osemročné nižšie sekundárne štúdium
zavŕšili 3 absolventky hudobného a 8 absolventov výtvarného odboru. Spolu teda brány ZUŠ v školskom roku 2018/2019 opustilo 37
absolventov.
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V priebehu koncertu zazneli skladby pre husle, klavír, akordeón
i gitaru z rôznych žánrov i období od baroka, cez romantizmus,
20. storočie až po súčasnosť. Pri tejto príležitosti riaditeľka Spojenej
školy Mgr. Anna Kromková udelila Cenu riaditeľky školy Lenke Kováčikovej, Ester Švientej a Kristíne Kaňukovej za aktívnu prípravu
v hre na nástroji a reprezentáciu školy na podujatiach a súťažiach.

Absolventi výtvarného odboru prezentovali svoje absolventské práce
vo vstupnej hale Kultúrneho domu. Spolu s nimi si mohli záujemcovia pozrieť i práce ďalších žiakov rozdelené do tematických celkov
ako zátišie, figúra, žánrová maľba, keramika a grafika.
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Dňa 13. júna sa absolventi ZUŠ hudobného a výtvarného odboru so

Výlet

svojimi učiteľmi zúčastnili školského výletu v Košiciach, počas ktoré-

absolven-

ho mali možnosť hudobne precítiť Koncert pre flautu a orchester

tov ZUŠ

Arama Chačaturjana i Patetickú symfóniu Petra Iľjiča Čajkovského
v Dome umenia Štátnej filharmónie Košice. Popoludní navštívili Šarišskú galériu v Prešove, kde absolvovali prednášku o živote a diele
Andyho Warhola a pozreli si nielen jeho umeleckú zbierku, ale aj
diela súčasných významných slovenských umelcov.

V školskom roku 2019/2020 boli v ZUŠ otvorené opätovne štyri od-

Nový

bory, ktoré navštevovalo celkovo 310 žiakov, z toho v hudobnom

školský

odbore

rok

171,

vo

výtvarnom

86,

tanečnom

37

a literárno-

dramatickom 16. ZUŠ navštevovali aj záujemcovia zo zamagurských
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obcí, ktoré boli pripojené k Poľsku. Zástupkyňou riaditeľky Spojenej
školy pre ZUŠ bola Ing. Iveta Simčišinová.
V hudobnom odbore bola možnosť učiť sa hre na štyroch nástro-

Hudobný

joch. Na klavíri sa žiaci vzdelávali u Ing. Ivety Simčišinovej, Lucie

odbor

Kostúrovej DiS. art., Mgr. art. Alžbety Škantárovej, Ivety Krišandovej DiS. art., Bc. Márie Skrinskej, ktorá zároveň učila aj hru na gitare a Dávid Baku, ktorý učil tiež hru na keyboarde a zborový spev.
Hru na akordeóne vyučovali Ing. Peter Šimco, Slávka Pisarčíková
Dis. art., Denisa Pisarčíková a Stanislav Baka. Do umenia hry na
husliach žiakov zasväcovali Mgr. Matúš Kačica, Mgr. František Kačica
DiS. art., ktorý spoločne s Mgr. Ing. Štefanom Bockom, Phd. vyučovali aj hru na gitare. Žiaci hudobného odboru sa spoločne s učiteľmi
do konca kalendárneho roku prezentovali na jednom verejnom koncerte, a to 15. decembra na Adventnom koncerte v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Okrem toho absolvovali vystúpenia pri rôznych príležitostiach ako
napríklad pri otvorení multifunkčného ihriska pri ZŠ, na slávnosti
75. výročia oslobodenia Spišskej Starej Vsi či v Zariadení sociálnych
služieb Jasoň. Aktívne tiež spolupracovali so Zväzom pre občianske
záležitosti pri uvítaní detí do života a pri blahoželaní jubilujúcim dôchodcom.
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V rámci výtvarného odboru sa žiaci nadobúdali zručnosti v maľbe,

Výtvarný

kresbe, grafike, počítačovej

odbor

grafike, dekoračných

činnostiach

i keramike, a to pod vedením Mgr. Lucie Ovčarikovej Čarnogurskej a PaedDr.
Kataríny Bieľakovej. Mimoriadne ocenenie získala Viktória Irhová za výtvarnú prácu Veže Smolnej katedrály, ktorá
dostala mimoriadne čestné uznanie na
súťaži Petrohrad očami detí a bola prezentovaná na petrohradskej výstave vo
vstupnej hale Akadémie talentov, kde
okrem Slovenska vystavovali mladí výtvarníci z Českej republiky, Maďarska,
Poľska, Slovinska, Španielska a Izraela.
Žiaci výtvarného odboru sa predstavili so
svojimi prácami počas Adventného koncertu v miestnom kostole Nanebovzatia
Panny Márie, pričom vytvorili aj výzdobu
na javisko pre program na Vianočné trhy
v Spišskej Starej Vsi.
Tanečný odbor pracoval v troch triedach
prípravného a základného štúdia. Žiaci 1. až 3. ročníka základnej

Tanečný
odbor

školy tvorili Detský folklórny súbor Rovinka pod vedením Mgr. Márie
Petrasovej a žiaci 4. až 8. ročníka Detský folklórny súbor Pieniny,
ktorý viedla Bc. Vanessa Babiaková. V rámci vzdelávania mali hudobno-pohybovú a tanečnú prípravu. Deti so svojimi učiteľkami pripravili krátke tanečné pásma k výstave pri príležitosti výročia Štefana Leonarda Kostelničáka, k mestskej akcii Mikuláš a rozsvieteniu
Vianočného stromčeka.
Literárno-dramatický odbor viedla Mgr. Lívia Frankovská. Deti si

Literárno-

v jeho rámci pripravili vystúpenie Modlitbičky inšpirované básňami

dramatický

Milana Rúfusa, s ktorým sa predstavili na mestskej akcii Mikuláš,

odbor
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v Zariadení sociálnych služieb Jasoň a na Adventnom koncerte v
kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi.
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Kultúrne aktivity sa v roku 2019 uskutočňovali v réžii oddelenia kul-

Kultúrne

túry v Spišskej Starej Vsi, ktoré fungovalo pri Mestskom úrade pod

aktivity

vedením dlhoročnej kultúrnej pracovníčky Agnesy Dlhej. Okrem toho sa konali kultúrne podujatia aj v Ateliéri Ramagu či jednotlivých
zložkách Spojenej školy.
V knižnici v tomto roku pribudlo niekoľko noviniek. V rámci digitalizácie inštitúcia prešla na nový program MASK2, ktorý upozorňuje na
neuhradené poplatky, omeškané výpožičky, ale napríklad aj na skutočnosť, že čitateľ si knihu už v minulosti vypožičal. Od 7. marca sa
tu tiež možno pripojiť na wifi.
Rozrástol sa aj knižničný fond, pričom z Fondu podpory umenia boli v rámci projektu Mo-

ja kamarátka knižka nakúpené knihy vo výške
1500 eur so spoluúčasťou mesta Spišská Stará Ves vo výške 500 eur. Nové tituly boli prezentované okrem iného aj na facebookovej
stránke knižnice.
V rámci marca – mesiaca knihy sa tu uskutočnilo niekoľko podujatí.
Knižnicu navštívili seniori z Domova dôchodcov v Spišských Hanušovciach i zo spišskostaroveského

Zariadenia

sociálnych

služieb Jasoň. S prácou knihovníka či orientáciou vo fonde
sa oboznámili aj žiaci zo základných škôl zo Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušoviec
a Veľkej Frankovej, pre ktorých
pani učiteľky pripravili rôzne úlohy i spoločné čítanie. Uskutočnila sa
tiež súťaž v prednese poézie detí z miestnej materskej školy Malý
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recitátorik. Počas marca zároveň prebiehala vedomostná súťaž pre
deti pod názvom Čarovná skrinka. Účastníci odpovedali na niekoľko
otázok ohľadom kníh či knižnice a vhadzovali do skrinky. Zo správnych odpovedí boli vylosovaní výhercovia, ktorí získali skromné ceny
a spoločne si pozreli rozprávku O meduške. Kráľovnou kníh sa stala
Lenka Budzáková z 2. ročníka základnej školy.
V máji bola v priestoroch knižnice sprístupnená výstava pod názvom

Premena

do

krásy,

ktorú

organizovala

Správa

Pienap-u

a Východoslovenské múzeum v Košiciach.
V letných mesiacoch, od 3. júna do 19. augusta, bola knižnica
z dôvodu rekonštrukcie zatvorená. V tom čase sa priestory vyčistili,
vymaľovali, vymenila sa elektrina i osvetlenie.

Už šiesty rok v našom meste fungovala umelecká kultúrna inštitúcia

Galéria

Galéria Ferdinanda Katonu, ktorá bola prístupná na požiadanie a

Ferdinan-

počas Dní mesta Spišská Stará Ves. Koncom 28. októbra pribudla v

da Katonu

jej priestoroch kópia obrazu Narodenie, ktorý zdobil kedysi gotický
oltár v spišskostaroveskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
a našiel svoje vyobrazenie aj na známke, považovanej za jednu
z najkrajších slovenských známok vôbec. Obraz namaľoval Ján Gildein na objednávku mecenáša galérie JUDr. Pavla Ovšonku
a Tatranskej galérie v Poprade.
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Pri oddelení kultúry na Mestskom úrade fungoval Folklórny súbor

FS Magu-

Maguranka pod vedením Petra Zelinu a jeho manželky Dariny. Fol-

ranka

kloristi

svojimi

vystúpeniami

obohacovali

podujatia

mesta

a prezentovali zamagurský folklór aj na akciách v širšom okolí.

Informácie o dianí v našom meste sa obyvatelia i návštevníci mohli

Mestský

dozvedieť viacerými spôsobmi. Aktuálne oznamy prinášal mestský

rozhlas

rozhlas, prostredníctvom ktorého boli vysielané aj smútočné oznámenia a prejavy o zosnulých Starovešťanoch.
V písomnej

forme

prinášal

správy

o dianí

v meste za určité obdobie občasník Staroveš-

Starovešťan

ťan, ktorý bol zdarma distribuovaný do schránok obyvateľov. V roku 2019 vyšlo celkovo päť
čísel, ktoré si bolo možné prečítať aj na internetovej stránke mesta vo farebnom prevedení.
Dôležité informácie boli prezentované tiež na

Interneto-

vývesných tabuliach a na internetovej stránke mesta, kde boli pra-

vá stránka

videlne doplňované aj správy z aktuálneho diania.
Tradičným podujatím, ktoré zorganizovala Spojená škola pod zášti-

Kostelni-

tou Mesta Spišská Stará Ves a Miestneho odboru matice slovenskej

čákov or-

už po šestnásty krát, bola medzinárodná výtvarná súťaž pre deti

nament

a mládež Kostelničákov ornament 2019. Téma aktuálneho ročníka
znela Ornamenty Štefana Leonarda Kostelničáka a súčasnosť, pričom mladí umelci mohli posielať svoje práce do 25. apríla. Vyhodno~ 70 ~
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tenie mala na starosti odborná porota a víťazné diela si mohli obyvatelia a návštevníci pozrieť, tak ako po minulé roky, v máji a júni
v miestnom Kultúrnom dome.

Prijatie
jubilantov
a novonar
odených
detí

Peknou

tradíciou

v našom

meste

je

prijímanie

jubilantov

a novonarodených detí primátorom mesta Spišská Stará Ves, ktoré
sa koná dvakrát ročne. Prvýkrát v tomto roku sa uskutočnilo 15.
mája, kedy primátor mesta Ing. Ján Kurňava prijal najskôr
v popoludňajších hodinách jubilantov, ktorí v prvom polroku oslávili,
prípadne oslávia svoje životné jubileá. V obradnej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi sa na túto počesť zišlo devätnásť
oslávencov. Primátor každému z nich osobne zablahoželal, odovzdal
kvet i darček a oslávenci sa zapísali do pamätnej knihy.
Ešte v ten istý deň
popoludní sa konal tiež
slávnostný obrad pre
dvanásť

najmladších

novonarodených obyvateľov nášho mesta.
Primátor odovzdal rodičom týchto detí finančný dar i gratulačný list. Deti sa tiež odfotili
v kolíske s vyšívaným vankúšom s mestským erbom a nápisom občan mesta Spišská Stará Ves, aby im táto fotografia aj v budúcnosti
~ 71 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

pripomínala, kde uzreli svetlo sveta. Kultúrny program pre zúčastnených pripravili žiaci Spojenej školy.

Začiatkom

júna

sa

mohli

Starovešťania

pokochať

umením

z najjužnejšej a zároveň najväčšej z troch pobaltských krajín – Litvy,

Umenie z
Litvy

odkiaľ zavítali do nášho mesta folklórne skupiny Aukštaitukas
a Lašaš. Ich vystúpenie sa konalo v kultúrnom dome, v nedeľu
2. júna.

Deň detí
Pátranie
po staroveskom
poklade

Na sviatok detí pripravilo mesto pre najmenších zábavné popoludnie, ktoré zorganizovala Mgr. Lívia Frankovská spoločne s ďalšími
animátormi. Keďže 8. júna zasvietilo nad Spišskou Starou Vsou letné slnko, v areáli za kultúrnym domom sa stretli stovky Starovešťanov a 14 štvorčlenných tímov detí sa vybralo hľadať staroveský poklad. Vrece plné sladkostí sa po troch hodinách súťaženia podarilo
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nájsť tímu Fess Havko, ktorého členovia sa však radi podelili aj
s ostatnými deťmi. Popoludní deti i rodičia vzhliadli rozprávku Krá-

ľove nové šaty v podaní Divadla Ramagu. Menšie deti sa následne
zabavili na mini diskotéke so Šmolkom a staršie deti na diskotéke
s opekačkou. Bola možnosť tiež vyhrať detskú tombolu, poskákať
na nafukovacom hrade, nechať si pomaľovať tvár či vytvoriť zaujímavé zvieratká a tvary z balónikov. Nultý ročník podujatia sa vydaril
veľmi dobre a rodičia i deti odchádzali s dobrou náladou, usmievavými i pomaľovanými tvárami.

V polovici júna sa konal už XXXXIII. ročník Zamagurských folklór-

XXXXIII.

nych slávností. Prvý deň, v piatok 14. júna, sa uskutočňoval prog-

Zamagur-

ram v gescii nášho mesta, a tak sa v poobedňajších hodinách obja-

ské folk-

vili na spišskostaroveských uliciach krojovaní folkloristi, ktorí spevom

lórne sláv-

a hudbou pozývali na ďalší ročník oslavy folklóru a tradícií v našom

nosti

meste i neďalekom Červenom kláštore. V rámci živej pozvánky Za

Magurou hrajú, hostí pozývajú... sa predstavili zamagurské folklórne
súbory FS Maguranka, DFS Rovinka a DFS Pieniny zo Spišskej Starej
Vsi, DFS Kútniček zo Spišských Hanušoviec a DFS Furmanček
z Malej Frankovej.
O šestnástej hodine sa konala svätá omša v spišskostaroveskom
kostole Nanebovstúpenia Panny Márie a po jej skončení mal miesto
uvítací program Vitajte na Zamagurí, kde okrem vyššie spomínaných
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umeleckých zoskupení vystúpili aj FS Frankovčan a Ľudová hudba
Furcoňovcov z Matiašoviec. Nechýbal ani richtár Zamagurčanov
v Bratislave, spišskostaroveský rodák doc. ThDr. Andrej Filipek SJ,
PhD., ktorý už tradične ocenil dve najlepšie študentky nášho gymnázia.

Vo večernom programe Rómsky temperament pod Tromi korunami
prezentovala rómsku kultúru v amfiteátri kúpeľov Smerdžonka hudobná skupina Lomnické Čháve z Veľkej Lomnice a záver dňa patril
hudobnej skupine Arzén z Terchovej.
Sobota začala už tradične Zakliatou krásou, teda trhom umeleckých
remesiel, ktorý ozvláštňovala vyššie spomínaná rómska hudba.
O štrnástej hodine priviezli pltníci Na vlnách Dunajca folklórne súbory a zvedavých záujemcov privítali na prístavisku pltí Spevácka skupina Vorodaj z Malého Lipníka i náš FS Maguranka. Otvárací program Stretnutie pod Troma korunami sa niesol v tomto roku v duchu
svadobných zvykov na Spiši, ktoré prezentovali FS Maguranka zo
Spišskej Starej Vsi, Vorodaj z Malého Lipníka, FSk Taľar z Novej Ľubovne, FSk Batizovce, FSk Folkmarčania z Veľkého Folkmáru, FS
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Jánošík senior zo Svitu, FSk Harihovčan z Harichoviec, FS Vagonár
stará škola z Popradu a FS Lomničan z Veľkej Lomnice. Podvečerný
program zas patril jubilujúcemu súboru FS Magura, ktorý oslávil
65 rokov a rómskemu temperamentu, ktorý tentokrát predviedli Deti
Kesaj z Kežmarku a RFS Loli roklica z Veľkej Lomnice. Sobotný večer zavŕšilo vystúpenie slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej.

Nedeľné ráno patrilo svätej omši, ktorú celebroval spišskostaroveský
rodák doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD. Pokračoval aj trh umeleckých remesiel, kde návštevníkom i umelcom zlepšovala náladu RFS
Loli

roklica

z Veľkej

Lomnice.

V doobedňajších

hodinách

sa

v programe detských folklórnych súborov Eniki beniki predstavili
DFS Goralik a Maguráčik z Kežmarku i DFS Rovinka a Pieniny zo
Spišskej Starej Vsi. Poobede znovu účastníkov ovládol rómsky temperament v podaní hudobnej skupiny Lomnické Čháve z Veľkej
Lomnice a v záverečnom programe Pieniny, Pieniny svoje umenie
predviedli FS Frankovčan z Malej Frankovej s ľudovou hudbou Furcoňovcov, ĽH Bystrianka zo Svitu, FS Stráne z Važca, FS Rozsutec
zo Žiliny a FS Jánošík zo Svitu. Úplne posledné slovo patrilo profesionálnemu súboru PUĽS z Prešova.
Cena permanentky na všetky podujatia Zamagurských folklórnych
slávností bola 7 eur.
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Posledný júlový víkend sa konal už XIII.

XIII. Dni

ročník Dní mesta Spišská Stará Ves.

mesta

V sobotu

tradične

nechýbali

raňajšie

Rozhovory s prírodou, počas ktorých
záujemcovia zakrúžkovali v areáli za telocvičňou

základnej

školy

spevavcov

a v Infocentre Pienapu sa zas dozvedeli
viac ochrane prírody. Tohtoročnou novinkou bola súťaž Najrýchlejší záhradný slimák 2019, pričom športovo naladení obyvatelia sa mohli
zúčastniť aktívne i pasívne tenisového, hokejbalového, šachového a
bowlingového turnaja. Pre deti pripravilo v poobedňajších hodinách
rozprávku O hlúpom Janovi Divadlo
z Prešova a pre dospelých sa večer konala Tanečná zábava
v Reštaurácii Nova, na ktorej hudobná skupina Alesis uviedla do
života svoje prvé CD.
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Druhý deň začal sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie, po
ktorej nasledoval Staroveský jarmok. Nechýbal ani II. ročník súťaže
vo varení guľášu – Putovná varecha, do ktorej sa zapojili štyri družstvá – ZSS Jasoň, Hasiči, Zastrova a Osturňania. V areáli reštaurácie
Nova sa zas konala ochutnávka poľovníckeho guľášu pripraveného
členmi Poľovníckeho združenia a pred Kultúrnym domom ochutnávka tradičnej Staroveskej kuchyne, ktorú prichystali kuchárky školských jedální. Návštevníci mali možnosť vzhliadnuť tiež výkony hasičov, a to počas II. ročníka súťaže Železný hasič. Nechýbali ani letné animačné aktivity ako tvorivé dielne, nafukovací hrad, jazda na
poníkoch, súťaž v streľbe zo vzduchovky či z luku.

Popri tom všetkom mohli záujemcovia vzhliadnuť Galériu Ferdinanda Katonu, Infocentrum Pienapu či výstavu prác žiakov našej základnej umeleckej školy vo vestibule Kultúrneho domu. Všetky súťa~ 77 ~
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že boli vyhodnotené v priebehu poobedňajšieho programu, ktorý
moderoval staroveský rodák Daniel Výrostek. Keďže počasie prialo,
diváci sa mohli zabaviť pri vystúpeniach hudobných skupín Duchoňovci a Rusín Čendeš Orchestra. Dni mesta Spišská Stará Ves boli
zakončené Modlitbou za mesto.

Dňa 7. augusta pribudla v našom meste nová pamätná tabuľa, kto-

Odhalenie

rú odhalila spoločne s predstaviteľmi mesta Konfederácia politických

pamätnej

väzňov Slovenska. Tabuľa má pripomínať a vzdať úctu všetkým

tabule

protiprávne odsúdeným a väzneným politickým väzňom, zaradeným

prenasle-

do táborov nútených prác, odvlečeným do gulagov či povolaným do

dovaným

pomocných technických práporov v období komunistického režimu.

komunis-

Samotnému odhaleniu predchádzala sv. omša v miestnom kostole,

tickým

ktorú celebroval dekan Mgr. Pa-

režimom

vol Garaj a menšia konferencia,
na ktorej odzneli prednášky Lenky Lubuškej, PhD. zo Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave na tému
gulagy, ktorú prečítal František
Hamrák a na tému perzekúcií
začiatkom 50-tych rokov 20. storočia

v Československu,

ktorú
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prezentovala Mgr. Mária Krajgerová. Odznela tiež prednáška Mgr.
Jerguša Sivoša, PhD. TNP a PTP, ktorú predniesol jeho kolega
z Ústavu pamäti národa Ján Endrődi. Jej súčasťou boli aj mená Starovešťanov postihnutých perzekúciami. Na záver vyrozprávala príbeh svojej rodiny Mgr. Mária Šelepová. Pamätnú tabuľu slávnostne
odhalil primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava spoločne
s členkou Konfederácie politických väzňov Slovenska Ľudmilou Sanitrikovou a následne posvätil spišskostaroveský dekan Mgr. Pavol
Garaj.

V predvečer 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povsta-

Položenie

nia si pamiatku padlých uctila delegácia Mestského úradu položením

venca k

venca k pomníku obetí svetových vojen v centre mesta.

pamätníku
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Dňa 19. septembra uplynulo 70 rokov od smrti významného spiš-

Uctenie

skostaroveského rodáka, zakladateľa slovenskej ornamentistiky a

pamiatky

národovca Štefan Leonarda Kostelničáka. Pri tejto príležitosti zaví-

Š. L. Kos-

tali 21. septembra do nášho mesta predstavitelia Matice slovenskej

telničáka

z Košíc, ktorých na námestí A. M. Chmeľa privítali piesňami
a tancom mladí folkloristi z detských folklórnych súborov Rovinka
a Pieniny, ako aj riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková.
Z matičiarov sa k prítomným prihovorili PhDr. Gabriela Čiasnohová
a Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. Pamiatku umelca si všetci uctili
položením

vencov

k jeho

pomníku

pred

kultúrnym

domom

a zaspievaním slovenských piesní pod vedením E. Nôtovej. Matičiari
sa

zúčastnili

aj

zádušnej

svätej

omše

za

dušu

maliara

v spišskostaroveskom kostole, pozreli si novozriadenú expozíciu
tvorby a života Š. L. Kostelničáka v miestnej galérii i vernisáž zo súťaže Kostelničákov ornament. Na záver položili vence k hrobu umelca na miestnom cintoríne.

Pri príležitosti 10. výročia založenia folklórneho súboru Frankovčan

Galaprog-

sa v dňoch 11. a 12. októbra uskutočnil v Kultúrnom dome

ram FS

v Spišskej Starej Vsi slávnostný galaprogram, na ktorom mladí fol-

Frankov-

kloristi pod vedením Jána Ľacha predviedli svoje doterajšie, ale aj

čan

nové choreografie inšpirované tými, čo boli zaznamenané filmárom
a etnografom Martinom Slivkom v obci Malá Franková. Hudobne
folklórny súbor sprevádzala Ľudová hudba Furcoňovcov z Matiašo~ 80 ~
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viec. O podujatie bol pomerne veľký záujem a počas oboch dní bola
sála kultúrneho domu zväčša plná.

Október je v našich zemepisných šírkach okrem iného považovaný

Stretnutie

za mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti organizuje mesto pre

seniorov

seniorov nad 70 rokov zo Spišskej Starej Vsi spoločné posedenie
s občerstvením a kultúrnym programom. V tomto roku sa konalo
24. októbra v Reštaurácii Nova. K seniorom sa prihovoril primátor
mesta Ing. Ján Kurňava a bohatý kultúrny program pripravili žiaci
Spojenej školy.
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Prvý novembrový utorok, 5. novembra,

Pamätné

boli pri vchode na budove Základnej školy

tabule

odhalené pamätné tabule trom spišskosta-

olympioni-

roveským

kom

rodákom, bývalým

žiakom

a

olympijským medailistom – bronzovému
Jurajovi

Minčíkovi

a zlatým

Ladislavovi

Škantárovi a Petrovi Škantárovi. Ich odhalenia, ktoré inicioval Slovenský olympijský
výbor, sa osobne zúčastnili tiež naši
úspešní športovci, ako aj predseda Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky Ivan Čierny, člen výboru Slovenskej asociácie olympionikov René Pucher,
predseda Olympijského klubu Spiš Viliam Mjartan i jeho členka Andrea Balúchová.
Na školskej pôde všetkých privítala riaditeľka školy Mgr. Anna
Kromková a početne zhromaždení žiaci, ktorí si pripravili krátky kultúrny program. Vzácnych hostí i rodákov v našom meste privítal tiež
primátor Ing. Ján Kurňava a Majsterky Slovenskej republiky
v halových Majstrovstvá SR mladých hasičov – L. Graindová,
S. Brejčáková a V. Kostková, ktoré priniesli olympijskú vlajku
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a symbolický olympijský oheň. Zlatí olympionici – bratranci Škantárovci i bronzový medailista Juraj Minčík si zaspomínali na svoje detstvo i štúdium a povzbudili žiakov k športovým aktivitám. Záznam
z podujatia bol odvysielaný aj vo večerných športových správach na
RTVS. Odhalené tabule budú od tohto dňa pripomínať, že i v našom
malom meste sa rodia veľké talenty, ktoré je potrebné len objaviť
a rozvíjať.
Dňa 14. novembra sa v obradnej sále Kultúrneho domu uskutočnilo

Prijatie

privítanie novonarodených detí a jubilantov nášho mesta. Slávnost-

jubilantov

nú chvíľu ozvláštnili kultúrnym programom deti z materskej školy

a novonar

a žiaci základnej umeleckej školy. Následne sa k prítomným prihovo-

odených

ril primátor mesta Ing. Ján Kurňava, ktorý jubilantom i rodičom no-

detí

vonarodených detí poprial všetko najlepšie a odmenil ich malými
darčekmi. Aby sa na slávnostnú chvíľu nezabudli, všetci sa zapísali
do Pamätnej knihy.

Začiatkom decembra patrilo spišskostaroveské námestie A. M.

Mikuláš na

Chmeľa Mikulášovi, ktorý tu zavítal spoločne s anjelmi a čertom

námestí

podvečer 6. decembra. Svoje umenie mu predviedli deti z detských
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folklórnych súborov Rovinka a Pieniny i zo základnej umeleckej školy. Potom si vypočul aj ostatných najmenších, ktorí prišli na námestie, aby ho privítali a obdaroval ich sladkosťami.
Predposlednú sobotu v roku sa konali na námestí A. M. Chmeľa tra-

Vianočné

dičné Vianočné trhy, na ktorých si obyvatelia i návštevníci mohli za-

trhy

kúpiť vianočné kapry či iné ryby, vianočné dekorácie, oblátky alebo
si pochutnať na cigánskej pečienke, varenom vínku, vianočnom
punči a iných dobrotách. V rámci kultúrneho programu vystúpili sestry Bolcárové, divadlo Domdan zo Zvolena, domáci spevácky zbor
A. M. Chmeľa, Renča Irhová a Koledatour Veronika Rabasa
s kapelou.
Kultúrne podujatia sa uskutočňovali aj súkromnom Ateliéri Ramagu,
ktorý mal sídlo v centre mesta na ulici SNP 30/59. Jeho aktivity boli
podporované Fondom na podporu umenia a spoločnosťou Ritro invest. Ramagu organizovalo mesačne v priemere päť podujatí, medzi
inými obľúbené vedomostné kvízy s rôznym zameraním, besedy,
tvorivé dielne, folklórne a literárne večery, kúzelnícku šou. Premietali tiež filmy, usporadúvali fanúšikovské večery a koncerty.

Nechýbali

ani

divadelné

predstavenia

hosťujúcich

divadiel

a samozrejme autorského Divadla Ramagu, a to tak pre deti, ako aj
dospelých. Objavilo sa tu tiež niekoľko tvárí známych z televíznych
obrazoviek ako herci Ondřej Daniš, Roman Pomajbo, Oľga Belešová,
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či známy slovenský režisér Juraj Jakubisko s manželkou Deanou.
V priebehu roku bolo v ateliéri zorganizovaných 60 podujatí, ktoré
navštívilo okolo 3000 divákov.
Ramagu o.z. sa podieľalo tiež na organizovaní Kláštorného kultúrneho leta v Červenom Kláštore i niektorých ďalších podujatí v okolí.
V roku 2019 naďalej pokračovalo vo vydávaní novín pod názvom

Zamagurské noviny, ktorých redakciu tvorili: Lukáš Marhefka, Simona Marhefková, Lívia Dermová, Ján Gemza, Zdenko Dudžák
a Marián Marhefka. Išlo o 16-stranový, čierno-biely mesačník, ktorý
informoval

o dianí

na

slovenskej

časti

Zamaguria

a sčasti

i o politických udalostiach na Slovensku. Okrem toho vydávali aj
čierno-bielu dvojstranu Bez opony, ktorú distribuovali do schránok
Starovešťanov. V nej informovali o svojej činnosti a programe pripravovanom na predmetný mesiac.
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V roku 2019 bola zdravotná starostlivosť v našom meste zabezpe-

Zdravotná

čovaná najmä službami, ktoré poskytovali lekári v miestnom zdra-

starostlivosť

votnom stredisku, konkrétne: všeobecný lekár MUDr. Pavol Poubiš,
jeho manželka, zubná lekárka MDDr. Magdaléna Poubišová a zubný
lekár MDDr. Anton Mačutek. V rámci odborných ambulancií tam jedenkrát do týždňa prichádzal internista a chirurg.
Začiatkom roku začal pôsobiť v ambulancii pre deti a dorast nový

Nový

pediater MUDr. Ján Nemiec, ktorý prax prevzal po dlhoročnej pe-

pediater

diatričke MUDr. Dagmare Kostkovej. Nový detský lekár pochádza

MUDr. Ján

z Novej Ľubovne a býva v Haligovciach. Špecializáciu v odbore pe-

Nemiec

diatria získal v roku 2017. Následne pracoval ako sekundárny lekár
v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni, kde sa zaradil aj do
atestačného programu na Slovenskej zdravotníckej univerzite
v Bratislave, v rámci ktorého absolvoval niekoľko povinných cirkulácií v nemocniciach v Košiciach a v Bratislave. Medzi novinky, ktoré
zaviedol patrí najmä vybavenie požiadaviek elektronickou formou,
facebooková stránka ambulancie, či preventívne prehliadky novorodencov po súhlase rodičov doma.
Ďalšou novou lekárkou v zdravotnom stredisku bola zamagurská

Nová vše-

rodáčka MUDr. Barbara Rušinová, ktorá od nového roku prevzala

obecná le-

ambulanciu MUDr. Jany Viznerovej. V čase prevzatia ambulancie si

kárka Bar-

zároveň ešte dokončovala atestáciu. Rovnako ako jej kolega, zavied-

bara Ruši-

la niekoľko elektronických noviniek, vrátane stránky ambulancie na

nová

Facebooku. Miesto jej sestričky istý čas ešte zastávala dlhoročná
zdravotná sestra Helenka Minčíková, ktorá po zaučení novej sestry
Bc. Jany Kuchtovej, odišla do dôchodku.
Od 19. júna začala pracovať v zdravotnom stredisku Nefrologická

Nefrologická

ambulancia, ktorú prevádzkovala spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o.

ambulancia

Ordinovala raz v týždni, v stredu od 7:30 do 15:30.
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V januári bol rozšírený zdravotný sortiment v Spišskej Starej Vsi o

Očná optika

obchod očnej optiky, v ktorom si možno okrem iného vyskúšať svoj
zrak.
Dvakrát v roku sa v našom meste uskutočnili odbery krvi, ktoré or-

Darovanie

ganizuje Spojená škola v spolupráci s mobilnou transfúznou jednot-

krvi

kou. Prvý odber sa konal 11. apríla v telocvični základnej školy, pričom najvzácnejšiu tekutinu počas neho darovalo 24 ľudí. Druhýkrát
sa odber uskutočnil 7. októbra, kedy krv darovalo rovnako 24 darcov zo Zamaguria.

Jedným z dlhoročných problémov v zdravotníctve v Spišskej Starej

Rekonštruk-

Vsi je zlý stav budovy zdravotného strediska, ktorá bola postavená

cia zdravot-

v 50-tych rokoch minulého storočia a odvtedy tu neboli uskutočnené

ného stredi-

významnejšie investície. Potešujúcou správou teda je, že v roku

ska

2019 sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok
782 352 eur na modernizáciu a rekonštrukciu centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti, pričom celkové oprávnené výdavky projektu by mali dosiahnuť 823 528,42 eur. V rámci rekonštrukcie sa počíta s výmenou strechy a okien i vynovením fasády. Novinkou bude
výťah, ktorý doteraz chýbal. Pre imobilných pacientov pribudne aj
vonkajšia prístupová rampa. Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a sprístupnenie zdravotnej
starostlivosti pre ľudí na jednom mieste.
Po rekonštrukcii by naše mesto rado videlo v novej budove aj ďalšie
odborné ambulancie a agentúru domáceho ošetrovateľstva, o čom
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primátor Ing. Ján Kurňava začal rokovania s nemocnicami v Starej
Ľubovni, Kežmarku a Poprade.
V popoludňajších a večerných hodinách poskytovala v roku 2019

Záchranná

potrebujúcim pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť zá-

zdravotná

chranná zdravotná služba, ktorá sídlila v centre mesta na ulici Slo-

služba

venského národného povstania 1.
Pre starších občanov slúži v našom meste Zariadenie sociálnych slu-

Zariadenie

žieb Jasoň pod vedením riaditeľky Mgr. Viery Šimšajovej, PhD.

sociálnych

V roku 2019 v ňom bolo umiestených 16 prijímateľov sociálnych

služieb

služieb vo veku od 52 do 93 rokov s piatym až šiestym stupňom

Jasoň

odkázanosti, o ktorých sa staralo 14 pracovníkov. Zriaďovateľom
zariadenia je Prešovský samosprávny kraj (PSK), s pomocou ktorého
sa v tomto roku podarilo zrekonštruovať kúpeľne a toalety, vybudovať profesionálnu práčovňu, získať defibrilátor, vymeniť obklady
v kuchyni a časť podlahy na chodbe, v izolačnej miestnosti i kancelárii, skrášliť predzáhradku, osadiť privolávací systém a zakúpiť nový nábytok do objektu.

PSK dofinancoval aj dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny, vďaka čomu bol zadovážený profesionálny notebook pre
prácu s prijímateľmi, multifunkčná tlačiareň a dataprojektor. Pomohlo tiež mesto Spišská Stará Ves, vďaka ktorému pribudli
v objekte nové madlá na chodbách, kreslá i stoly do izieb klientov.
Začiatok kalendárneho roku bol pre prijímateľov i pracovníkov radostný, keďže 31. januára sa konalo slávnostné otvorenie prístavby
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a nadstavby i nových priestorov budovy, ktoré sa uskutočnilo ešte
v minulom roku. Tieto zmeny výrazne zlepšili prevádzkové podmienky a celkový štandard poskytovaných služieb. V zariadení vďaka
investícii pribudla terapeutická miestnosť, kuchynský kút pre prijímateľov sociálnych služieb, kde sa vytvoril aj priestor pre prijímanie
návštev, kancelárie, skladové priestory, izolačná miestnosť a veľmi
potrebný výťah. Namiesto trojlôžkových izieb boli vytvorené jedno
až dvojlôžkové izby s metrážou určenou vyhláškou.

Keďže predmetná rekonštrukcia bola financovaná sumou viac ako
240 tisíc eur Prešovským samosprávnym krajom, slávnostného otvorenia 31. januára sa zúčastnili jeho predseda PaedDr. Milan Majerský, PhD., vedúci kancelárie predsedu PSK PaedDr. Marek Cimbala,
PhD., vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavel Slaninka, vedúci oddelenia financovania a registrácie na Odbore sociálnych vecí a rodiny Mgr. Viktor Guman, poslanec PSK za okres Kežmarok MUDr. Ján Hencel, MSc. Nechýbal samozrejme ani primátor
mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava, riaditeľka spojenej školy
Mgr. Anna Kromková, predseda predstavenstva Zastrova a.s. Ing.
Peter Výrostek a výkonný riaditeľ Ing. Miloš Strmenský, starosta
obce Malá Franková Bc. Milan Kalafut, miestny dekan Mgr. Pavol
Garaj, kaplán Štefan Bocko, stavebný dozor Stanislav Šivčo a ďalší,
ktorí sa na rekonštrukcii podieľali.
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Cieľom poskytovania sociálnych služieb bolo vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností s prihliadnutím na individuálne
potreby prijímateľov. V rámci odborných činností pracovníci poskytovali pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a ošetrovateľskú starostlivosť. Okrem toho klienti mali
v zariadení zabezpečené ubytovanie, stravu – 5 až 6 jedál denne,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Okrem
toho tu bola rozvíjaná kultúrna, spoločenská a športová činnosť zameraná na rozvoj a udržanie schopností a zručností prijímateľov
sociálnych služieb.
Zariadenie pravidelne navštevovali miestni duchovní dekan Pavol
Garaj a kaplán Štefan Bocko, ktorí tu odbavovali nielen sv. omše,
ale raz mesačne mali aj biblické hodiny. V rámci nich diskutovali
o rôznych duchovných témach či nacvičovali spievanie náboženských piesní. V júli sa uskutočnila tiež gréckokatolícka svätá liturgia,
ktorú odbavil kňaz z Osturne Miroslav Demjanovič.

Pravidelne do zariadenia prichádzali dobrovoľníčky – dôchodkyne,
ktoré pomáhali klientom s nákupmi alebo sa s nimi zhovárali. Nechýbali ani oslavy narodenín či menín, Medzinárodného dňa žien,
Dňa sociálnej práce či Dňa matiek.
Takmer každý mesiac zavítal medzi seniorov Hosť do kresla, ktorý
im porozprával zaujímavosti zo svojej práce či života. V kresle sa
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vystriedali primátor mesta Ing. Ján Kurňava, učiteľka základnej
umeleckej školy Mgr. Lucia Ovčariková, odborník na srdcovo-cievne
choroby MUDr. Jozef Čajka, pracovníčka mestskej knižnice Mária
Dlhá, redemptorista Michal Zamkovský, riaditeľ okresného riaditeľstva v Starej Ľubovni plk. JUDr. Ján Devera, dobrovoľníčky pani Novotná, Papsonová a Navojská, či hudobník pán Mačák, ktorý klientov
rozveselil rôznymi šlágrami.

Súčasťou programu seniorov boli aj pravidelné cvičenia na posilnenie pamäti i iných kognitívnych schopností napríklad v rámci Týždňa
mozgu,

Odpoludnia

s poéziou

alebo

výroby

veľkonočných

a vianočných dekorácií, ktoré boli prezentované aj na miestnych
trhoch. Klienti spoločne trávili čas tiež pri Čaji o druhej, záhradnej
party či pri premietaní filmov.
V máji privítali v zariadení hostí z Domova
pre seniorov Heřmanův
Městec z Českej republiky, júni zas naši mobilní

klienti

Zariadenie
služieb

navštívili
sociálnych
Život
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v Spišských Hanušovciach a 4. septembra podujatia Krídla túžby
2019 v ZSS v Sabinove. Okrem toho sa vybrali tiež do mestskej
knižnice a do cukrárne.
Dňa 16. mája sa v zariadení uskutočnilo zaujímavé podujatie –
módna prehliadka prijímateľa sociálnej služby a jeho kľúčového pracovníka. Prijímatelia sa počas nej previedli v nádhernom oblečení od
krojov cez rôzne šaty s módnymi doplnkami, a takýmto spôsobom
aspoň na chvíľu zabudli na svoje ťažkosti a bôle. Koláž z tejto prehliadky bude zdobiť interiér chodieb zariadenia.
V rámci októbra – mesiaca úcty k starším sa jedna klientka zúčastnila posedenia organizovaného mestom. Dňa 15. októbra zas navštívili
seniorov v Zariadení sociálnych služieb Jasoň žiaci zo Spojenej školy, ktorí si pre nich pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili
program. Odovzdali im tiež pozdravy, ktoré vyrábali v Školskom klube detí a za to boli odmenení sladkou odmenou.
Začiatkom novembra spríjemnili obyvateľom zariadenia deň aj
umelci zo základnej umeleckej školy v Poprade a 12. novembra sa
v areáli zariadenia konal Deň Prešovského samosprávneho kraja.
Počas neho si mohli záujemcovia prehliadnuť pekné zrekonštruované priestory inštitúcie, prebehla tiež diskusia na tému 30. výročie
Nežnej revolúcie. Boli prezentované knihy s danou tematikou
a nechýbal ani ruženec, ktorý sa pomodlili za predsedu PSK, vedúcich, zamestnancov a všetkých klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja.
Na Deň svätého Mikuláša sa uskutočnilo očakávané mikulášske posedenie a týždeň pred vianočnými sviatkami, dňa 17. decembra,
navštívili zariadenie niekoľkí predstavitelia projektu Koľko lásky sa

zmestí do škatule od topánok, ktorí priniesli klientom rôzne darčeky
vyzbierané v rámci spomínaného projektu. S nimi prišiel aj veselý
harmonikár, ktorý zahral najrôznejšie ľudové piesne. Klienti sa
k nemu pripojili spevom a urobili si tak vynikajúcu predvianočnú
náladu. Ďalšie darčeky získali z projektu Nadácie Orange – Darujte
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Vianoce, z ktorého zakúpili pre každého prijímateľa dar v podobe
teplých papúč.

Ku koncu kalendárneho roka prijímatelia sociálnych služieb spolu s
personálom pripravili posedenie s pohostením, milým a vtipným
programom, ktorý všetkých pobavil. Pozvanie prijali miestny aj dekan Pavol Garaj, kaplán Štefan Bocko a dobrovoľníčky. Aj takýmto
spôsobom sa prijímatelia sociálnych služieb chceli poďakovať za
dobrú spoluprácu počas celého roka.
Za starostlivosť a aktivity pre našich starších obyvateľov ocenil
28. júla primátor mesta kolektív zariadenia Cenou primátora mesta
Spišská Stará Ves.
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Farnosť
Panny

Nanebovstúpenia
Márie

v Spišskej

Farnosť
Nanebo-

Starej Vsi bola naďalej síd-

vstúpenia

lom

čele

Panny

s dekanom farárom Mgr.

Márie

dekanátu

Pavlom
K farnosti

na

Garajom.
prináležali

aj

filiálky Havka, Majere a Lysá nad Dunajcom, pričom celkovo sa tu k
rímskokatolíckej viere oficiálne hlásilo 1720 z 2301 obyvateľov.
Pri farnosti pôsobil spevácky zbor pomenovaný podľa spišskostarove-

Spevácky

ského rodáka z rehole bosých augustiniánov Alojza Mária Chmeľa.

zbor A.M.

Členovia zboru občasne spríjemňovali miestne sväté omše a iné pod-

Chmeľa

ujatia v meste a okolí.
Po príchode kaplána Mgr. Ing. Štefana Bocka, PhD. vznikla pri far-

Mládežníc-

nosti mládežnícka kapela, ktorá hrala najmä na mládežníckych om-

ka kapela

šiach, ale predstavila sa napríklad aj počas Dní mesta Spišská Stará
Ves so skladbou Modlitba za mesto.
Spišskostaroveský kaplán nacvičoval spev náboženských piesní tiež
v miestnom Zariadení sociálnych služieb Jasoň, kde zároveň spoločne
s dekanom viedli Biblické hodiny a slúžili sväté omše.
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Spišskostaroveský kostol sa niekoľkokrát stal tiež miestom hudob-

Koncert

ných koncertov, ktoré v spojení s pekným barokovým vnútrom chrá-

klasickej

mu umocňovali prežitie duchovného zážitku. Dňa 8. novembra sa tu

gitary

uskutočnil gitarový koncert absolventa Akadémie múzických umení
v Prahe a študenta Conservatorio di Musica Parma Timoteja Závackého. Spišskonoveský rodák predviedol po piatkovej bohoslužbe viacero zaujímavých gitarových skladieb, ktorými si získal srdcia publika.
Tretiu adventnú nedeľu mal svoje miesto slávnostný dvojhodinový

Adventný

adventný koncert, počas ktorého žiaci a učitelia miestnej základnej

koncert

umeleckej školy spríjemnili obyvateľom čas očakávania Vianoc. Koncert gradoval záverečným veľkolepým vystúpením speváckeho zboru
spoločne s husľovým súborom, z ktorých spolupráce sa zrodilo viacero vianočných kolied.

K spestreniu programu prispeli tiež deti z literárno-dramatického odboru hudobno-poetickým pásmom Modlitbičky. Tohtoročnou novinkou bola aj výzdoba urobená z prác výtvarného odboru – keramiky
a maľby – s vianočnou tematikou, ktorú naaranžovala Mgr. Lucia Ovčariková Čarnogurská.
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Mestský hasičský zbor fungoval aj v roku 2019 pod predsedníctvom

Mestský

Pavla Dlhého. Veliteľom a podpredsedom bol Pavol Úroda, tajomní-

hasičský

kom Pavol Úroda ml., pokladníčkou Mgr. Mária Petrasová, strojní-

zbor

kom Róbert Plavec, referentom pre prácu s mládežou Marek Drienovský a revízorom Anton Výrostek. Okrem zásahovej činnosti vykonávali členovia zboru aj protipožiarne hliadky počas verejných
podujatí v meste i širšom okolí a venovali sa výcviku dospelých
a mládeže.
Práve mladší hasiči pod vedením svojich trénerov Mareka Drienov-

Kežmarsko-

ského, Pavla Úrodu ml. a Jakuba Dlhého dosahovali v roku 2019

zamagurská

vynikajúce výsledky. Ich pripravenosť sa ukázala už 8. februára,

olympiáda

keď sa v telocvični Spojenej školy konala halová súťaž mladých ha-

mladých

sičov O putovný pohár Mestského hasičského zboru Spišská Stará

hasičov

Ves, ktorá je zaradená do Kežmarsko-zamagurskej olympiády mladých hasičov. Tá je každoročne otváraná práve týmto podujatím
v našom meste. Do 7. ročníka sa prihlásilo celkovo 31 hasičských
družstiev, z toho 17 chlapčenských a 14 dievčenských. Starovešťania utvorili až šesť družstiev. Excelentne si počínali najmä dievčenské družstvá, keď dve z nich obsadili prvé dve priečky a tretie
8. miesto. Zahanbiť sa nedali ani chlapci, ktorí rovnako zvíťazili, pričom ďalšie dve družstvá obsadili 6. a 13. miesto. Mladí staroveskí
hasiči, a to tak chlapci, ako aj dievčatá, získali tiež putovné poháre
pre najrýchlejšie družstvá. Vynikajúco si počínali aj v ďalších kolách

Kežmarsko-zamagurskej olympiády. V druhom kole v Holumnici
chlapci i dievčatá opätovne svoje kategórie vyhrali, pričom ďalšie
družstvo dievčat obsadilo 3. miesto. V treťom kole vo Veľkej Frankovej

znovu

patrilo

víťazstvo

našim

chlapcom

i dievčatám

a ďalšiemu družstvu dievčat 2. miesto. Štvrté kolo sa zas nieslo
v znamení našich mladých hasičov a dievčatá i chlapci opäť vystúpili
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na najvyšší stupienok. Nakoniec Starovešťania ovládli celú súťaž
a tak družstvo chlapcov, ako aj dievčat jednoznačne vyhralo svoje
kategórie. V kategórii chlapcov skončila na 2. mieste Ľubica, a to so
štrnásť bodovou stratou za našimi chlapcami a na treťom mieste
Slovenská Ves. Druhé naše družstvo, ktoré zbieralo skúsenosti obsadilo 11. miesto a tretie 13. miesto. V kategórii dievčat bol boj
o popredné priečky jednoznačnou záležitosťou našich dvoch družstiev, z ktorého nakoniec víťazne vyšlo prvé, ktoré porazilo druhé
družstvo o jeden bod. Na 3. mieste sa so stratou deviatich bodov na
víťaza umiestnila Ľubica. Tretie dievčenské družstvo skončilo
na 8. mieste.
Úspešní boli naši mladí hasiči tiež v okresnom kole hry Plameň, kto-

Plameň

rá sa konala 10. mája, kde všetky tri zúčastnené družstvá dosiahli
pódium.

Dievčatá

svoju

kategóriu

vyhrali

a chlapci

obsadili

2. a 3. miesto.

Vicemajstri
a majsterky
Slovenska

Náš dorast podával vynikajúce výkony aj v celoslovenskom meradle.
Dňa 26. októbra sa družstvá chlapcov i dievčat zúčastnili 27. ročníka
halových Majstrovstiev Slovenskej republiky mladých hasičov vo Svite. Chlapci v zložení Vladimír Sedlický, Matúš Drienovský, Timotej
Baran, Erik Kačmarčík a Radovan Úroda si v konkurencii 56 družstiev z celého Slovenska vybojovali fantastické 2. miesto, pričom za
víťazmi zo Šuňavy zaostali len o 1,56 sekundy. Dievčatá mali ťažkú
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úlohu – obhájiť v konkurencii 35 najlepších slovenských dievčenských družstiev majstrovský titul z minulého roku, čo sa v doterajšej
histórii súťaže ešte nikomu nepodarilo. Naše družstvo v zložení Barbora Dlhá, Ivana Homzová, Saskia Brejčáková, Cyntia Ladislava Graindová a Viktória Kostková to však dokázali a víťaznú trofej dvihli
nad hlavu už po druhýkrát po sebe.
Hasičské družstvo mužov začalo svoj súťažný rok 12. mája, a to na

Okresná

okresnej súťaži v Spišskej Belej – Strážkach, kde sa umiestnilo

súťaž

na 4. mieste.
Okrem toho pôsobili tiež v jednej z najkvalitnejších hasičských líg na

Regionálna

Slovensku – Regionálnej hasičskej lige Spiš, ktorej sa zúčastňujú

hasičská

družstvá z troch krajov Slovenska. Prvé kolo ligy sa konalo 18. mája

liga Spiš

v Bystrej, kde naši hasiči skončili v strede tabuľky na 8. mieste.
Rovnako sa im darilo aj na druhý deň v Hronci. Najlepšie umiestnenie dosiahli 13. júla na domácej pôde v 6. kole, kde muži obsadili
v konkurencii štrnástich družstiev 2. miesto a ženy 3. miesto zo štyroch. V konečnom zúčtovaní si naši muži po deviatich kolách vybojovali 96 bodov, čo stačilo na 5. miesto.
Rybárstvo na Slovensku sa začalo od januára 2019 po vyše pätnás-

Rybársky

tich rokoch riadiť novou legislatívou. Tá mala okrem aktualizácie

zväz

zastaraného právneho rámca priniesť aj lepšiu ochranu vôd, a preto
zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných

Nová

tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír

legislatíva

správcom, ktorí legislatívu opakovane porušia. Zákon zároveň
umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť
obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti.
Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a
informačných tabúľ. Zákon zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri
niektorých druhoch rýb, ako sú pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické. Nový zákon upravuje tiež pra~ 98 ~
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vidlá organizácie rybárskych pretekov tak, aby bolo možné zaistiť
adekvátne podmienky, vymedziť priestor a zaistiť plynulý chod takýchto podujatí.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Starej

Činnosť

Vsi fungovala v roku 2019 pod predsedníctvom Jakuba Pichnarčíka.

MO SRZ

Podpredsedom bol Milan Kozub, tajomníkom Ing. Anton Kanda,
hospodárom Ján Kozub, účtovníkom Ing. Rastislav Kováčik, pokladníkom Peter Budzák a referentom pre športovú činnosť Martin Bolcarovič. Medzi hlavné aktivity členov patrilo zarybňovanie revírov
a starostlivosť o nich prostredníctvom brigád, čistenie a kontrola
prítokov, ako aj zazimovanie rýb. Okrem toho usporadúvali niekoľko
súťaží, v rámci ktorých si zmerali sily v rôznych technikách lovu.

Dňa 24. apríla malo svoje miesto otvorenie rybárskej sezóny, a to

Otvorenie

pretekmi na Vodnej nádrži v Červenom Kláštore, kde sa lovilo na

sezóny

prívlač. Najúspešnejším lovcom bol Radovan Danko, ktorý si vybojoval víťazstvo. Druhým najlepším lovcom bol Marián Fronc a tretím
Jozef Soľus.
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O necelý týždeň, 27. apríla, sa konal 4. ročník Pohára Troch korún,

Pohár

na ktorom si najlepšie počínal Michal Leibitzer. Druhý skončil Jakub

Troch

Alman a tretí Ján Šimco. Okrem zdarného lovu, nechýbala ani dobrá

korún

nálada a chutný guľáš.

Najmladší rybári si svoju zručnosť a vedomosti mohli vyskúšať po-

Detská

čas detského preteku na Vodnej nádrži Nokle. Súťaž sa uskutočnila

súťaž

8. mája, pričom každý účastník si odniesol drobnú odmenu.
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V prebehajúcom školskom roku bol opäť otvorený rybársky krúžok

Rybársky

pod vedením Antona Kandu. Na krúžok sa zapísalo spolu 14 detí do

krúžok

15 rokov. Činnosť spočívala v rozvoji vedomostí z oblasti rybárstva,
zákonov, práv a povinnosti rybárov, ako aj nácviku rybolovnej techniky a poznania etiky rybára. Keďže títo mladí rybári v zložení Matej
Džima, Tomáš Kozub, Peter Kuľanda a Matúš Mačutek sa v minulom
roku stali majstrami Slovenska, bola naša MO SRZ v Spišskej Starej

Zlatý

Vsi v dňoch 19. – 23. júna hostiteľom celoslovenskej súťaže Zlatý

blyskáč

blyskáč, na ktorej sa zúčastnilo 73 detí zo 16 organizácii z celého
Slovenska. Prvý súťažný deň nastúpilo 32 detí do 15 rokov, ktoré
súťažili v disciplíne muškárenie. Popoludňajšie preteky v prívlači
prerušil dážď a tak si vypočuli v Penzióne Nova prednášku venovanú
Lipňovi tymiánovému. Nasledujúci deň boli na programe plávaná
a feeder, na ktorých pretekali takmer všetky prítomné deti.

V priebehu súťaže ich navštívili zamestnanci Pieninského národného
parku, ktorí priamo na mieste odchytili niekoľko druhov vtákov
a iných živočíchov, pričom upriamili pozornosť detí na život okolo
vodných tokov. Na tretí deň sa konal pretek na prívlači v revíri Rieky
v Matiašovciach a štvrtý deň patril voliteľnej súťažnej disciplíne rybolovnej technike na ihrisku v Spišskej Starej Vsi a prednáške
o zadržiavaní vody v krajine. Posledný deň mladí rybári absolvovali
vedomostný test a spoznávanie 41 druhov rýb. Kým porota vyhodnocovala testy, súťažiaci splavili rieku Dunajec. Za 5 dní spoznali
teda mladí rybári z celého Slovenska nielen naše vodné toky
a živočíchy, ale aj peknú Zamagurskú prírodu a krajinu.
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Posledný septembrový deň sa na Vodnej nádrži Nokle uskutočnil lov

Lov na

na plávanú a koniec kalendárneho roka ukončili rybári 31. decembra

plávanú

Tradičným uzamknutím Dunajca.

Tradičné
uzamknutie
Dunajca

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej

Zväz

Vsi fungovala v roku 2019 naďalej pod predsedníctvom Ing. Štefana

včelárov

Danka. Tajomníkom bol Ing. Ján Furcoň, pokladníkom Ing. Ján
Gemza a dôverníkmi Július Dlugolinský, Jozef Imrich František Kapolka a Jozef Grivalský.
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Vo

svojich

radoch

združovala

včelárov

a ľudí

so

záujmom

o včelárstvo nielen z nášho mesta, ale aj z ďalších Zamagurských
obcí – Lysej nad Dunajcom, Majerov, Červeného Kláštora, Lechnice,
Havky, Zálesia, Matiašoviec, Spišských Hanušoviec, Reľova, Jezerska, Malej Frankovej, Veľkej Frankovej a Osturne.
V jarnom období boli prevedené v spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Poprade prehliadky zdravotného stavu včelstiev,
monitoring na mor a hnilobu včelieho plodu a varroázu včiel.
Niektorí včelári propagovali svoju činnosť a výrobky formou stánkového predaja, napríklad počas Dní mesta Spišská Stará Ves alebo
farmárskych víkendov mimo regiónu.
Poľovnícke združenie Dunajec fungovalo v roku 2019 naďalej pod

Poľovnícke

predsedníctvom Petra Kutarňu. Tajomníkom bol Jozef Regec

združenie

a hospodárom Ondrej Ferenčák.

Dunajec

Celková výmera poľovného revíru, nachádzajúceho sa v poľovnej
oblasti Spišská Magura J IX, bola 2528 ha, z toho 961 ha tvorili poľovné pozemky a 1567 ha poľnohospodárske poľovné pozemky. Ide
o územia na severných svahoch Spišskej Magury, pričom podstatnú
poľovníckeho časť revíru tvorila staroveská a lechnická kotlina.
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Hlavnou náplňou činnosti spišskostaroveských poľovníkov bola starostlivosť o zverený revír. V rámci nej sa zúčastnili jarného sčítania
zveri, zabezpečovali, rozvážali a vynášali krmivo pre zver v zimnom
období, udržiavali poľovnícke zariadenia a usporadúvali brigády.
K

dodržiavaniu

plánu

chovu

a lovu

patrili

tiež

individuálne

a spoločné poľovačky.
Okrem toho sa usilovali aj o propagáciu svojej činnosti, napríklad
počas Dní mesta Spišská Stará Ves, Kláštorných dní v Červenom
Kláštore či Poľovníckeho dňa v Kežmarku, kde prezentovali výsledky
svojej práce.
Horská služba Pienapu fungovala v roku 2019 pod predsedníctvom

Horská

Ing. Marka Popoviča. V zimných mesiacoch sa záchranári zúčastnili

služba

tradičných previerok odbornej spôsobilosti a začali projektovú spoluprácu s poľskými záchranármi z GORPR-u. Prvý aprílový víkend sa
tak konalo prvé spoločné školenie vo Vysokých Tatrách, ktoré bolo
zamerané na lavínovú záchranu a tzv. kamarátsku pomoc.

Začiatkom apríla členovia horskej služby spriechodnili turistický
chodník smerom zo sedla Cerla ponad Haligovské skaly do Lesnického sedla, ktorý bol z dôvodu popadaných stromov nepriechodný.
Koncom mesiaca zabezpečovali časť etapy Nepokorný Mních v rámci
pretekov Biegi w Szczawnicy, ktorá prechádzala aj cez územie Slo~ 104 ~
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venska. Bola to najťažšia a veľmi náročná etapa merajúca 97 kilometrov, ktorej sa zúčastnilo takmer 300 bežcov. V dňoch
26. až 28. apríla sa zas zúčastnili Medzinárodného volejbalového
turnaja horských záchranárov v poľskej Krynicy, odkiaľ si priniesli
prvé miesto.

Hlavnou náplňou ich činnosti bola prirodzene záchranárska činnosť.
Prvý zásah mali 29. apríla, keď pomáhali turistovi, ktorý si pri zostupe z Vysokého Vrchu pošmyknutím a následným pádom spôsobil
poranenie dolnej končatiny, pre ktoré nemohol ďalej samostatne
pokračovať. Záchranári poskytli poľskému turistovi neodkladnú pomoc a následne jeho aj rodinných príslušníkov transportovali do
Stráňanského sedla odkiaľ pokračovali svojim motorovým vozidlom
na ďalšie vyšetrenie. Dva dni na to vyslobodzovali poľského cyklistu,
ktorého v Prielome Dunajca zavalil strom poškodený bobrom
a 15. mája pomáhali pri oživovaní poľského pltníka, ktorého sa však
nepodarilo zachrániť.
Koncom mája členovia HZS absolvovali druhé školenie s kolegami
z GOPR-u zamerané na vodnú záchranu v horských riekach a improvizovanú záchranu v horách, ako aj medzinárodné viacúčelové cvičenie civilnej ochrany s prvkami krízového a protiteroristického ria~ 105 ~
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denia Granica 2019. Začiatkom júna zas na záchranárov čakali kondičné previerky a následne preškolenie odbornej spôsobilosti.

V júni členovia HS zabezpečovali asistenčnú službu bežeckých pretekov Bieg Wierchami na etape VISEGRAD ULTRA a pomohli rodine
s malými deťmi, ktorá uviazla v búrke a krupobití v Prielome Dunajca. Koniec mesiaca patril znovu spoločnému cvičeniu s poľskými
kolegami z GOPR.
Začiatkom júla záchranári opätovne poskytovali pomoc pre poľského
cyklistu, ktorý po páde pri zjazde z Lesnického sedla utrpel zranenia
v oblasti hlavy a rúk i poľskej cyklistke, ktorá si pádom z bicykla
privodila rany. Koniec júla a začiatok augusta mali svoje miesto spoločné cvičenia s poľskými kolegami zamerané na záchranu v stene a
skalnom teréne i spoločné kondično-lezecké školenie vo Vysokých
Tatrách a Slovenskom raji.
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V auguste sa Horská služba PIENAP-u zúčastnila spoločnej prezentačnej akcie spolu s Policajným zborom Slovenskej republiky v Červenom Kláštore. Jednotlivé zložky oboznámili účastníkov so svojou
činnosťou a ukážkami spestrili program.
Prelom mesiacov patril niekoľkým zásahom – pri páde poľského turistu v Prielome Dunajca, pri záchrane poľského turistu pod Šafranovkou a pri záchrane turistu z Izraela, ktorý dostal na plti náhlu
cievnu mozgovú príhodu.
V septembri zabezpečovali členovia horskej služby cyklistické preteky Lechnica MTB Tour, Malý Pieninský maratón a Medzinárodný Pieninský Duatlon. Posledné septembrové dni patrili znovu záchrannej
akcii i čisteniu úsekov v prielome Dunajca od popadaných stromov,
ktoré boli oslabené bobrami.
V októbri niekoľkí záchranári našej horskej služby odleteli na Kaukaz
do Gruzínska, kde spoločne s kolegami z českej horskej služby v
spolupráci s nadáciou ICAD a Medzinárodným Vyšegradským fondom školili gruzínskych kolegov, nakoľko v tejto krajine ďalej prebieha rozvoj horskej záchrany.
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Ako každoročne sa samozrejme členovia zúčastnili akcie Čisté hory
a potoky a 1. novembra si uctili zosnulých kolegov.
V dňoch 8. až 10. novembra sa
uskutočnilo ďalšie spoločné školenie
s kolegami z poľského GOPR-u, ktoré bolo zamerané na evakuáciu z
lanových dráh, evakuáciu z priemyselných konštrukcií či evakuáciu
paraglaidistov alebo osôb uviaznutých na stromoch.
Predposledný novembrový deň sa členovia zúčastnili zhromaždenia
delegátov Asociácie horských záchranárov, ktoré sa uskutočnilo
v Jasnej a v dňoch 13. až 15. decembra zas spoločného lyžiarskeho
školenia v Nízkych Tatrách, kde si spoločne prešli postupy záchrany
na lyžiarskej trati, pripravujúc sa tak na služby počas zimnej sezóny.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi sa naďalej

Matica

angažoval najmä pri realizácii kultúrnych podujatí v meste. Tradične

slovenská

bol spoluorganizátorom medzinárodného podujatia – výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament, pričom 21. septembra zorganizovali
členovia v spolupráci miestnym odborom Matice slovenskej z Košíc
aj spomienku na tohto významného spišskostaroveského rodáka,
slovenského národovca a zakladateľa slovenskej ornamentistiky, pri
príležitosti 70. výročia jeho úmrtia.
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Športové aktivity v našom meste sa rozvíjali najmä v rámci Telový-

Telový-

chovnej jednoty Dunajec. Dňa 15. februára sa uskutočnila výročná

chovná

členská schôdza organizácie, na ktorej doterajší predseda Ing. Ján

jednota

Kurňava zdôraznil význam športu pre mesto, poďakoval samospráve

Dunajec

za podporu športových aktivít a predniesol správu o hospodárení za
rok 2018. V rámci tejto schôdze sa uskutočnili aj voľby do jej orgánov. Za nového predsedu bol zvolený jediný navrhnutý kandidát
Pavol Bednarčík, za členov výboru Lukáš Potanecký a Karol Šebesta
za futbalový oddiel, Mgr. Ján Stanko a Jaroslav Čarnogurský za stolnotenisový oddiel, Ján Dubiel za tenisový oddiel a Mgr. Miloslav Cisko za šachový oddiel.
V rámci futbalového oddielu sa v priebehu roku konalo niekoľko fut-

Futbal

balových, respektíve minifutbalových turnajov. Prvý mal svoje miesto 2. februára v telocvični Základnej školy, pričom išlo o minifutbalový turnaj O pohár primátora mesta. Zúčastnilo sa ho celkovo deväť

družstiev,

ktoré

bojovali

v dvoch

skupinách.

Najlepšie

Minifutbalový turnaj
O pohár
primátora
mesta
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si počínali domáci hráči v zložení: R. Plavec, M. Polakovič, M. Markovič, L. Bednarčík, P. Bednarčík, R. Kostúr, M. Plavec, T. Chmura a
M. Cisko, ktorí obsadili 1. miesto. Druhí skončili futbalisti FC Guľomet a tretiu priečku si vybojovali hráči z Veľkého Lipníka. Najlepším
strelcom turnaja sa stal útočník víťazného družstva Lukáš Bednarčík.
Ceny úspešným športovcom odovzdali primátor mesta Ing. Ján Kurňava a zástupca primátora Peter Minčík. O vydarený priebeh turnaja
sa postarali Mgr. Ján Stanko a Lukáš Potanecký.
Dňa 6. júla sa uskutočnil

Memoriál

ďalší minifutbalový turnaj,

Ing.

už 43. ročník

primátora

O pohár

mesta,

ktorý

nesie niekoľko rokov aj
názov Memoriál Ing. Jú-

liusa Lojeka. Práve uctením jeho pamiatky sa zápolenie dvanástich zúčastnených tímov začalo. Súťažilo sa v dvoch skupinách, ktoré vyhrali domáci TJ Dunajec a Sorta Team zložený z hráčov treťoligovej Plavnice. Tieto družstvá sa nakoniec stretli aj priamom súboji o víťazstvo. To si po výhre 2:0 spolu s putovným pohárom a finančnou odmenou odniesol
Sorta Team. Domáci TJ Dunajec získal druhé miesto. V boji o bronz

si bývalí dorastenci TJ Dunajec, ktorí súťažili pod názvom KŽV poradili s družstvom hráčov z Lesnice a Veľkého Lipníka – Galaxy Teamom 3:0.
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Začiatkom roku futbalisti mužského tímu TJ Dunajec odohrali nie-

TJ

koľko prípravných zápasov s mužstvami OFK Šuňava, Wiatr Lud-

Dunajec

źmierz, FK Ľubica, TJ Družstevník Cejkov, MŠK Spišká Belá B a FK

Spišská

Veľká Lomnica, pričom všetkých, s výnimkou posledného, dokázali

Stará Ves

poraziť. Do jarnej časti 5. ligy vstúpili naši futbalisti opätovne víťaz-

muži

stvom, keď 31. marca zdolali 1. MFK Kežmarok na jeho ihrisku 1:2.

5. liga

Na dlhšiu dobu to však bolo jediné víťazstvo, po ktorom nasledovala
séria štyroch prehier, remíza s TJ Štart Hrabušice 3:3 a ďalšie tri
prehry, posledná vysoko s TJ Slovan Nálepkovo 8:2. Z výhry sa naši
futbalisti tešili až tri kolá pred koncom, keď porazili na domácej pôde najskôr TJ Nový život Kluknava 3:0 a následne TJ Družstevník

Odorín 4:1. Sezónu ukončili 16. júna prehrou na ihrisku FK 1931
Hranovnica 7:1. Ako nováčikovia 5. ligy však nepatrili medzi outsiderov a s deviatimi výhrami, šiestimi remízami a jedenástimi prehrami skončili na 11. mieste. Až dvaja spišskostaroveskí útočníci
pritom patrili do prvej šestky najlepších ligových strelcov. René Matiko bol s 19 gólmi tretím a Lukáš Bednarčík so 17 presnými zásahmi
šiestym najlepším strelcom ligy.
Výsledná tabuľka 5. ligy Podtatranskej Východoslovenského futbalového zväzu 2018/2019
1 ŠK Harichovce
26 17 3
6
77:34 54
2 MŠK Slavoj Spišská Belá
26 15 3
8
65:38 48
3 FK Vysoké Tatry
26 14 4
8
51:31 46
4 FK 1931 Hranovnica
26 13 6
7
57:35 45
5 FK Veľká Lomnica
26 14 3
9
64:48 45
6 TJ Slovan Nálepkovo.
26 13 4
9
70:52 43
7 1 MFK Kežmarok
26 13 4
9
56:39 43
8 FK 05 Levoča
26 13 2 11 43:41 41
9 TJ Štart Hrabušice
26 11 5 10 55:57 38
10 TJ Tatran Ľubica
26 10 6 10 51:63 36
11 TJ Dunajec Sp. St. Ves
26 9 6 11 59:59 33
12 FK Olcnava
26
7
2 17 29:66 23
13 TJ Nový život Kluknava
26
5
3 18 28:72 18
14 TJ Družstevník Odorín
26
2
1 23 26:97
7
Jesennú časť novej sezóny 2019/2020 nezačali naši mužskí zástupcovia v 5. lige najlepšie. V prvom zápase, na ktorý nastúpili 4. au~ 111 ~
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gusta na ihrisku FK 1931 Hranovnica prehrali 2:0 a aj potom nasledovala séria ďalších štyroch prehier. Prvé víťazstvo zaknihovali na
domácej pôde až 9. septembra, keď zvíťazili nad TJ Štart Hrabušice
3:2. V nasledujúcich troch zápasoch však nedokázali streliť ani jediný gól, a tak prehrali s TJ Tatran Ľubica vysoko 5:0, s MFK Gelnica
6:0 a doma s 1. MFK Kežmarok 0:2. Na víťazstvo museli čakať takmer mesiac, keď 6. októbra porazili TJ Nový život Kluknava na ich
ihrisku 2:5. Potom sa však opäť prejavila strelecká sterilita našich
futbalistov a nízka efektivita obrany. V nasledujúcich troch zápasoch
strelili iba jeden gól a prehrali ich vysoko 1:6, 6:0 a 0:4. S jesennou
časťou sa však predsa len rozlúčili víťazstvom na domácej pôde,
kde zdolali mužstvo z hornej časti tabuľky FK 1931 Hranovnica 2:1.
S troma výhrami, jedenástimi prehrami a deviatimi bodmi im tak na
konci jesennej časti patrí 12. miesto. Nelichotivý je však pohľad na
skóre, keďže naši futbalisti dokázali nastrieľať súperom iba 13 gólov, čo je najmenej zo všetkých účastníkov súťaže. Táto skutočnosť
súvisela o.i. aj so zranením najlepšieho kanoniera Lukáša Bednarčíka a odchodom ďalšieho vynikajúceho strelca René Matika za prácou do zahraničia. Omnoho lepšie nebolo na tom naše mužstvo ani
s inkasovanými gólmi. Loptu náš brankár vyťahoval zo siete až 51krát, čo je po posledných OFK Vikartovciach najviac spomedzi
účastníkov súťaže.
Dorastenci nastúpili do jarnej časti 3. ligy pod vedením nového tré-

TJ

nera Lukáša Bednarčíka na svoj prvý zápas 30. marca v domácom

Dunajec

prostredí proti OŠK Spišský Štvrtok, ktorý zdolali presvedčivo 3:0.

Spišská

Víťazstvo si odniesli aj v druhom zápase na ihrisku FK Vysoké Tatry,

Stará Ves

ktorý zdolali 4:6. Prvú prehru v novom roku okúsili doma v súboji

dorastenci

s FK

3. liga

05

Levoča,

ktorému

však

podľahli

len

tesne

1:2.

V nasledujúcich zápasoch zaknihovali ešte päť výhier, tri prehry
a jednu remízu, čo im v konečnom zúčtovaní stačilo na udržanie 8.
miesta. Naši útočníci v tomto ročníku opätovne patrili medzi lídrov
súťaže strelcov – René Kostúr sa stal s 25 gólmi tretím najlepším
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strelcom ligy a Miloslav Cisko sa s 19 gólmi delil o piatu a šiestu
priečku.
Výsledná tabuľka 3. ligy SD U 19 skupina Podtatranská
Východoslovenského futbalového
zväzu 2018/2019
1 FK Vysoké Tatry
26 19 2
5
122:37 59
2 FK Svit
26 19 2
5
84:27
59
3 OTJ Jamník
26 17 2
7
89:54
53
4 FK 05 Levoča
26 16 5
5
85:29
53
5 OFK Vikartovce
26
5
1 10
93:48
46
6 MŠK Tatran Spišské Vla26 13 4
9
65:70
43
chy
7 MŠK Spišské Podhradie
26 13 3 10
76:46
42
8 TJ Dunajec Sp. St. Ves 26 13 3 10 87:57 42
9 Slovan FO Markušovce
26 11 4 11
54:67
37
10 TJ Slovan Smižany
26
8
4 14
57:74
28
11 TJ Tatran Ľubica
26
7
4 15
38:67
25
12 ŠK Harichovce
26
3
5 18 27:104 14
13 OKŠ Spišský Hrušov
26
3
4 19 35:126 13
14 OŠK Spišský Štvrtok
26
3
1 22 39:145 10
Do nového ročníka 3. ligy 2019/2020 vstúpili dorastenci bez viacerých opôr, keď Mário Bednarčík, René Kostúr, Miloslav Cisko, Peter
Čarnogurský a Daniel Tužák prestúpili do mužského tímu. Prvý zápas, ktorý skončil remízou 2:2, odohrali 3. augusta na ihrisku MŠK

Spišské Podhradie. Následne sa sériou piatich výhier vyšvihli až na
prvé miesto tabuľky. To ale po zaváhaniach na prelome septembra
a októbra stratili, keďže najskôr remizovali s FAM Poprad 2:2, prehrali s FK Svit 1:2 a OTJ Jamník vysoko 6:0. Do konca jesennej časti
následne ešte zaknihovali tri víťazstvá a jednu prehru. Prezimujú tak
na 3. mieste s 26 bodmi, pričom na druhý TJ Slovan Smižany strácajú len jeden bod, avšak na prvý FK Svit až 8 bodov. O popredné
miesta môžu zabojovať aj ďalšie tímy, ktoré sú na 4. až 8. mieste
tabuľky a majú na svojom konte od 21 do 24 bodov.
Na prvý zápas jarnej časti sezóny 2018/2019 nastúpili naši žiaci

TJ

6. apríla 2019 na ihrisku TJ Tatran Huncovce, ktorý ich deklasoval

Dunajec

vysoko 10:0. V nasledujúcom zápase si síce napravili chuť, keď vy-

žiaci

hrali nad OFK Batizovace 0:3, ale už v nasledujúcom súboji prehrali

3. liga
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s TJ FO Výborná opätovne vysoko 6:0. V striedavých výkonoch pokračovali fakticky až do konca sezóny, keď zaknihovali ešte štyri
víťazstvá, ale aj rovnaký počet prehier, a tak s celkovo siedmimi
výhrami, jednou remízou, štrnástimi prehrami a dvadsiatimi dvomi
bodmi obsadili konečné 10. miesto.
Výsledná tabuľka 3. ligy žiaci U 15
Podtatranského futbalového zväzu 2018/2019
1 TJ FO Výborná
22 16 3
3
97:47
2 FK Veľká Lomnica
22 15 2
5 115:47
3 FK Švábovce
22 15 0
7
62:30
4 OŠK Spišský Štvrtok
22 13 1
8 154:62
5 TJ Tatran Huncovce
22 11 3
8
62:44
6 TJ Tatran Liptovská Teplič- 22 11 3
8
67:64
ka
7 OFK 1934 Spišské Bystré
22 11 2
9
77:50
8 OFK Vikartovce
22
9
1 12 74:84
9 ŠK 06 Slovenská Ves
22
8
3 11 59:77
10 TJ Dunajec Sp. St. Ves
22 7 1 14 50:78
11 OFK Batizovce TJ
22
6
1 51 35:114
12 TJ Baník Hôrka
22
0
0 22 15:170

51
47
45
40
36
36
35
28
27
22
19
0

Novú sezónu 2019/2020 otvorili žiaci 17. augusta na domácom
ihrisku prehrou s TJ FO Výborná 1:6. V druhom zápase si síce chuť
napravili, keď deklasovali TJ Tatran Huncovce 6:0, ale zároveň to
bol jediný súper, ktorého dokázali v jesennej časti poraziť, a to aj
v druhom zápase v pomere 1:3. Všetky ostatné zápolenia skončili
prehrami, a tak po jedenástich kolách patrilo žiakom so šiestimi
bodmi predposledné 7. miesto. Viac ako tretinu gólov z tímu, osem,
nastrieľal súperom Adrián Závacký.
Stolnotenisový oddiel začal nový rok 11. ročníkom Memoriálu Duša-

Stolný te-

na Budzáka, ktorý sa konal už tradične v spolupráci s mestom

nis

26. januára v telocvični Základnej školy. V štyroch kategóriách bojovalo o víťazstvo 32 hráčov. V kategórii bývalých hráčov si najlepšie

Memoriál

počínal Ladislav Šípoš, ktorý zvíťazil pred Albínom Fischerom

Dušana

a Štefanom Slovíkom. V kategórii registrovaných hráčov si prvenstvo

Budzáka

odniesol Dávid Gašparovič, druhé miesto Radovan Novotný a tretí
skončil Anton Hovana ml. V kategórii žiakov zvíťazil Martin Trebuňa,
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pred Jurajom Horváthom a Jánom Horváthom. V štvorhre si prvenstvo vybojovali Tomáš a Dávid Gašparovičovci. Druhí skončili Ján
Stanko

s Radovanom

Novotným

a tretí

Anton

Hovana

ml.

s Krzysztofom Kowalczykom. Víťazi turnaja si prevzali ceny z rúk
primátora mesta Ing. Jána Kurňavu a na záver si pochutnali na pripravenom guľáši.

Hráči spoločného tímu Spišská Stará Ves – Lesnica A pokračovali

TJ Spišská

v novom roku v zápasmi v tretej lige, a hoci sa sezóna 2018/2019

Stará Ves -

pre nich vyvíjala celkom sľubne, nakoniec im chýbali dva body, aby

Lesnica

hrali nadstavbu o postup. V novom kalendárnom roku tak nakoniec

A muži

družstvo v zložení Radovan Filip Novotný, Ján Stanko, Anton Hova-

3. liga

na ml., Krištof Kowalczyk, Tomáš Hovana, Anton Hovana st., Jaroslav Čarnogurský a Ján Dubiel, muselo bojovať o záchranu, čo sa im
spočiatku celkom darilo. Až po tesných prehrách s Levočou
a Popradom im hrozil zostup, no nakoniec obsadili konečné 9. miesto a týmto si zabezpečili účasť v tejto kvalitnej súťaži aj v ďalšej
sezóne.
Percentuálne najúspešnejším hráčom bol Anton Hovana st., ktorý
vyhral tri zo štyroch zápasov. V celkovom hodnotení získal najviac
bodov Radovan Novotný, ktorý nastúpil na tridsaťštyri zápasov, pri~ 115 ~
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čom dvadsaťštyrikrát z nich vyšiel víťazne a stal sa tak štvrtým najlepším hráčom v bojoch o 7. až 12. miesto. V prvej desiatke sa
umiestnil ešte aj Ján Stanko, ktorý bol s osemnástimi výhrami
na 8. mieste.
Tabuľka o 7.-12. miesto III. ligy Západ Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice 2018/2019
7
8
9
10
11
12

ŠKST Spišský Štvrtok
ŠK Veterán Poprad A
TJ Sp. Stará Ves - Lesnica A
TJ Javorinka Levoča A
MŠK STO Krompachy A
Fortuna Kežmarok C

13
11
9
8
6
1

0
1
1
0
0
0

8
9
11
13
15
20

225:153
210:168
199:179
189:189
139:239
50:328

47
44
40
37
33
23

V novej sezóne 2019/2020 hráči nášho „áčka“ nastúpili na svoj prvý
zápas 6. októbra na domácej palubovke, kde prehrali s ŠK Veterán

Poprad 6:12. Rovnakým pomerom boli porazení aj v ďalších dvoch
dueloch s ŠKST Spišské Vlachy A a STO Letanovce A. V jedenástich
kolách základnej časti nakoniec dokázali zvíťaziť len v jedinom, a to
poslednom zápase s STO Poprad Veľká A 7:11. S trinástimi bodmi
tak nakoniec skončili na poslednom mieste a budú hrať o záchranu
v lige.
Najviac bodov pre tím získal opätovne Radovan Novotný, ktorý vyhral dvadsať jeden z tridsiatich štyroch zápasov. Najviac duelov – až
štyridsať štyri – odohral Krištof Kowalczyk, z nich sa v šestnástich
tešil z víťazstva. Za družstvo hrali ešte Ján Stanko, ktorý získal
v tridsiatich dvoch zápasoch desať bodov, Anton Hovana ml., ktorý
vybojoval v dvadsiatich zápasoch osem bodov, Jaroslav Čarnogurský, ktorý si pripísal v pätnástich zápasoch štyri body a Anton Hovana st., ktorý získal v štrnástich zápasoch dva body. Svoje skúsenosti
v tejto kvalitnej lige zbierali tiež ďalší hráči. Tí nastúpili len na jeden
až štyri zápasy, v ktorých sa im však nepodarilo bodovať. Boli to:
Tomáš Hovana, Oto Facek, Ján Dubiel st., Ján Dubiel ml. a Milan
Hertely.
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Výsledná tabuľka základnej časti III. ligy Západ Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice 2019/2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ STO Slovenská Ves A
Fortuna Kežmarok B
STK Severka Kežmarok A
STO Letanovce
ŠKST Spišský Štvrtok A
MŠK Slavoj Spišská Belá A
TJ Javorinka Levoča
ŠKST Spišské Vlachy A
ŠK Veterán Poprad A
STK Gemerská Poloma A
STO Poprad Veľká A
TJ Sp. Stará Ves-Lesnica A

8
9
8
8
6
5
4
3
3
4
2
1

2
0
1
0
2
1
0
2
2
0
0
0

1
2
2
3
3
5
7
6
6
7
9
10

123:75
135:63
116:82
114:84
112:86
99:99
86:112
93:105
91:107
79:119
71:127
69:129

29
29
28
27
25
22
19
19
19
19
15
13

Družstvo TJ Spišská Stará Ves – Lesnica B, ktoré hralo v zložení

TJ Spišská

Tomáš Hovana, Ján Dubiel st., Jaroslav Čarnogurský, Peter Hovana,

Stará Ves -

Anton Hovana st. a Marcel Stropkay, v minulom roku postúpilo

Lesnica B

do 4. ligy, pričom základnú časť ukončilo na predposlednom

muži

11. mieste. V novom kalendárnom roku tak stolní tenisti museli bo-

4. liga

jovať v skupine o záchranu. Vďaka zlepšeným výkonom sa im podarilo trikrát zvíťaziť a dvakrát remizovať, pričom zaznamenali aj päť
prehier a obsadili tak konečné 11. miesto. K najúspešnejším hráčom
patril Tomáš Hovana, ktorý zvíťazil v dvadsiatich dvoch zo štyridsiatich zápasov a stal sa šiestym najlepším hráčom v bojoch o 7. – 12.
miesto.
Tabuľka o 7.-12. miesto IV. ligy Podtatranskej Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice 2018/2019
7
8
9
10
11
12

TJ STO Slovenská Ves B
TJ Spišský Štiavnik A
MŠK Adento Svit A
TJ Javorinka Levoča B
TJ Sp. St. Ves - Lesnica B
STK Severka Kežmarok B

12
10
12
8
4
1

4
6
2
2
2
0

5
5
7
11
15
20

211:167
213:165
211:167
176:202
146:232
99:279

49
47
47
39
31
23

V novej sezóne 2019/2020 nastúpili hráči nášho „béčka“ v rovnakom
zložení, iba Marcela Stropkaya nahradil Oto Facek. Napriek tomu, že
mali zostúpiť do nižšej súťaže, hrali opätovne 4. ligu, kde nahradili
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družstvo TJ Javorinka Levoča. Základnú časť otvorili začiatkom októbra dvomi prehrami na domácej palubovke, s STO Švábovce

A 7:11 a STO Spišské Bystré A 3:15. Prvú výhru zaznamenali až na
pôde Fortuny Kežmarok C, ktorú porazili 6:12. V nasledujúcich zápasoch zaknihovali ešte dve výhry a šesť prehier a oproti minulému
roku si v základnej časti polepšili o dve miesta, keď sa umiestili na
9. priečke. V novom kalendárnom roku tak budú hrať v skupine
o 7. až 12. miesto.
Výsledná tabuľka základnej časti IV. ligy Podtatranskej
Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice
2019/2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ Spišský Štiavnik A
Stará Ľubovňa/Jakubany B
TJ Požiarnik Rakúsy A
STO Spišské Bystré A
ŠK Veterán Poprad
TJ Sokol Jakubany A
STO Švábovce A
TJ STO Slovenská Ves B
TJ Sp. Stará Ves-Lesnica B
ŠKST Spišský Štvrtok B
STK Nová Lesná A
Fortuna Kežmarok

11
10
8
7
6
6
6
4
3
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0

0
1
3
4
4
5
5
6
8
9
9
10

157:41
144:54
125:73
127:71
107:91
95:103
97:101
95:103
76:122
62:136
53:145
50:148

33
31
27
25
24
23
23
20
17
14
14
13

Starší žiaci nastúpili v sezóne 2018/2019 prvýkrát v spoločnom

TJ Spišská

družstve TJ Spišská Stará Ves – Lesnica, za ktoré hrali Dávid Ovšon-

Stará Ves -

ka, Maroš Mihok, Martin Trebuňa a Tomáš Drienovský. Niekoľko

Lesnica

zápasov odohrali aj Filip Majerčák, Matúš Mačutek, Jozef Kron, Alex

starší žiaci

Soska, Jakub Michlík, Adam Ovšonka, Viktória Danielčáková, Larisa

2. liga

Kovalčíková, Nikola Lopatová a Ján Horník. V novom kalendárnom
roku sa im v troch zápasoch podarilo získať celkovo 508 bodov,
a tak v konečnom hodnotení obsadili s počtom 798 bodov 2. miesto.
Najviac bodov pre tím – až 335 – získal Dávid Ovšonka. S týmto
počtom sa stal tretím najlepším hráčom ligy, pričom na prvého hráča stratil 31 bodov.
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1
2
3
4
5

Výsledná tabuľka II. ligy starších žiakov
skupina Podtatranská 2018/2019
STK Severka Kežmarok
968 bodov
TJ Spišská Stará Ves - Lesnica
798 bodov
Obec Spišská Teplica
793 bodov
ŠK Veterán Poprad
791 bodov
ŠKST Spišský Štvrtok
831 bodov

V novej sezóne 2019/2020 pôsobili starší žiaci naďalej v 2. lige starších žiakov – skupina Podtatranská. V prvom turnaji obsadila Viktória Danielčáková 3. miesto v kategórii dievčat. Celkovo však družstvo získalo 116 bodov, čo stačilo len na 5. miesto zo šiestich účastníkov. V druhom turnaji sa darilo našim mladým stolným tenistom
už lepšie, keď Viktória Danielčáková kategóriu dievčat vyhrala
a celkovo získali 136 bodov a 2. miesto. Spomínaná hráčka získala
ešte 2. miesto aj na štvrtom turnaji a koncom kalendárneho roka
boli starší žiaci po štyroch kolách so ziskom 472 bodov na pribežnom 3. mieste. Za tím nastupovali, okrem vyššie spomínanej Viktórie Danielčákovej, Matej Drienovský, Tomáš Drienovský, Adam Ovšonka, Matúš Mačutek, Alex Soska, Nikola Lopatová, Šimon Novotný, Milan Michlík, Richard Horník, Larisa Kovalčíková a Dávid Zelina.
Okrem ligových zápasov sa 30. marca zúčastnili naši mladí stolní

Majstrov-

tenisti aj Majstrovstiev Podtatranského regiónu mládeže v Spišskom

stvá Pod-

Štvrtku, na ktorých dosiahli niekoľko vynikajúcich umiestnení.

tatranské-

V dvojhre mladších žiakov si vybojoval Tomáš Drienovský 1. miesto

ho regiónu

a Matej Drienovský 3. miesto, pričom v štvorhre im patrila druhá

mládeže

priečka. Starovešťania v tejto kategórii obsadili tiež 3. miesto, ktoré
si vybojovali Matúš Mačutek a Dávid Ovšonka. V dvojhre starších
žiakov sme opäť mali víťaza, ktorým sa stal Dávid Ovšonka, pričom
spoločne s Marošom Mihokom zvíťazili aj v štvorhre. V kategórii dorasteniek obsadili v dvojhre Nikola Lopatová a Daniela Danielčaková
3. miesto a úspešné boli aj v štvorhre, keď Larisa Kovalčíková s Danielou Danielčákovou vybojovali 2. miesto a Nikola Lopatová s Melániou Virovou sa umiestnili na tretej priečke.
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Dňa 21. decembra sa v telocvični Základnej školy uskutočnil 1. roč-

Vianočný

ník Vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov,

stolnoteni-

ktorý zorganizovala Spojená škola v spolupráci s mestom. Zúčastnilo

sový

sa ho 20 stolných tenistov, z ktorých neokúsil chuť prehry Michal

turnaj

Leško a stal sa tak víťazom. Druhé miesto obsadil Tomáš Fecko
a tretí skončil Pavol Takáč.
Šachisti TJ Dunajec pokračovali v novom kalendárnom roku vo svo-

Šach

jich vynikajúcich výkonoch, ktoré ich nakoniec doviedli k výhre
v 4. lige Prešovského a Košického kraja. Veľkou oporou mužstva

TJ

boli pritom mládežníci, ktorí získali viac ako polovicu bodov, čo je

Dunajec

veľkým prísľubom do budúcnosti. Svoju úlohu výborne zvládol hráč

4. liga

na prvej šachovnici, ktorý zvádza najťažšie súboje s najlepšími
hráčmi. Bol ním Matej Cisko, ktorého súperi nedokázali ani raz poraziť a pre družstvo získal štyri výhry a jednu remízu. Medzi ďalších
úspešných hráčov patrili mladíci Miloslav Cisko so 4,5 bodmi a Ján
Štefaňák so 4 bodmi. Niekoľko partií vyhrali aj Jakub Dlhý, Ján Labovský, Peter Labovský, Dalibor Gallik, Martin Irha a Darinka Čupková. Na stredných šachovniciach hrali najmä starší hráči – Jozef
Šromovský, Miloslav Cisko st., Pavol Stolár a Pavol Dlhý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výsledná tabuľka 4. šachovej ligy D 11 2018/2019
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
20
41,0
ŠK TJ LŠ VD Poprad C
19
41,5
MŠK KdV Kežmarok C
17
35,5
TJ Slovan Smižany
11
31,5
ŠK Hranovnica
10
26,5
ŠO Stará Ľubovňa “B“
9
34,5
ŠO Spišská Teplica
7
28,0
ŠK Bijacovce
6
27,0
CVČ Lendak
3
22,5
MŠK Spišské Vlachy
0
0,0

V novej sezóne 2019/2020 začali šachisti účinkovanie v 4. lige Prešovského a Košického kraja s niekoľkými zmenami. Po dvojnásobnom prvenstve v súťaži ukončili spoluprácu s licenčnými hráčmi
z Lendaku. Výrazný podiel v družstve tak mali bývalí a súčasní študenti gymnázia, ktorí tvorili až desať hráčov z celkového počtu se~ 120 ~
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demnásť. V prvých dvoch stretnutiach sa im podarilo získať výhru
i remízu so silnými súpermi zo Spišskej Novej Vsi a Bijacoviec
a predbežne boli na 2. mieste. Najviac bodov získali Miloslav Cisko
ml., Martin Irha, bratia Labovskí, Ján Štefaňák, Miloslav Cisko st.
a Pavol Dlhý.
Lyžiarske talenty zo Zamaguria sa zdokonaľovali a pretekali za Ly-

Lyžovanie

žiarsky klub Ski Jezersko. Výborný začiatok nového roku mala
15-ročná Starovešťanka Lenka Kováčiková, ktorá 6. januára vyhrala

Ski

v Zuberci prvé kolo Slovenského pohára v slalome v kategórii star-

Jezersko

ších žiačok a obrovskom slalome obsadila 10. miesto. Nestratila sa
ani v druhom kole vo Vrátnej, kde si vybojovala 3. miesto v slalome.
Tieto výborné výsledky jej nakoniec priniesli celkové 3. miesto v
slalome a 6. miesto v Slovenskom pohári. Zároveň sa nominovala na

Lenka Ko-

Svetový pohár do Abetone v Taliansku, kde 4. a 5. apríla nastúpila

váčiková

ako prvá nasadená Slovenka v kategórii starších žiačok. V jej obľú-

na Sveto-

benej disciplíne slalome bohužiaľ nesprávne obišla tyč oboma no-

vom pohá-

hami a bola diskvalifikovaná. V obrovskom slalome sa v konkurencii

ri

59 dievčat z 31 krajín sveta umiestnila na 34. mieste.
Vo východoslovenskej lyžiarskej lige nastúpil v kategórii juniorov aj

Východo-

Radovan

slovenská

Novotný,

ktorý

obsadil

16.

februára

v Mlynkoch

v zjazdovom lyžovaní 9. miesto. V kategórii junioriek sa zúčastnila

lyžiarska

štyroch pretekov v zjazdovom lyžovaní Viktória Novotná, ktorá

liga

v polovici februára v Mlynkoch i v Poráči skončila zhodne na peknom
4. mieste. Na pódium vystúpila 24. februára v Litmanovej, kde si
vyjazdila tretiu priečku a 10. marca bola vo Vyšných Ružbachoch
opätovne štvrtá. Celkovo tak za tieto umiestnenia získala 210 bodov, čo v konečnom sumáre stačilo na 5. miesto.
Klub mal zastúpenie aj v kategórii starších predžiakov, kde si Tomáš
Budzák vyjazdil v konkurencii tridsiatich účastníkov pekné 7. miesto
a v kategórii starších žiakov, kde Jakub Budzák obsadil rovnako
siedmu priečku.

~ 121 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

Pre záujemcov o bežkársky šport mesto v zime udržiavalo dve be-

Bežky

žecké lyžiarske trate, a to štvorkilometrový okruh v lokalite za základnou školou a na futbalovom štadióne.

Od 21. januára bola na ploche tenisového kurtu gymnázia

Kočuľova-

k dispozícii aj ľadová plocha, ktorú bolo možné využívať na korčuľo-

nie

vanie či hokej.

V sobotu, 9. marca sa uskutočnil už XXXIV. ročník Zamagurského
hokejového turnaja generácií, ktorý podporilo naše mesto i obec
~ 122 ~
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Matiašovce. Po ôsmich rokoch sa zamagurskí hokejisti opätovne vrá-

Zamagur-

tili na zimný štadión v Kežmarku. Najlepšie si počínali hráči

ský hoke-

z generácie od 30 do 40 rokov, hrajúci v zložení: Tomáš Bartkovský,

jový turnaj

Jaroslav Bolcár, Vladimír Fabian, Tomáš Maličký, Martin Marhefka,

generácií

Pavol Martančík, Pavol Novotný, Mgr. Karol Rozmuš, Mgr. Marián
Štefaňák, Denis Talár a Ing. Tomáš Veselovský. Tí jednoznačne zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Druhý skončil, s dvomi výhrami
a jednou prehrou, tím od 40 do 50 rokov. Tretia bola najmladšia
generácia do 30 rokov, ktorá zaknihovala výhru, prehru i remízu.
S dvomi prehrami a jednou remízou obsadili konečné štvrté miesto
veteráni nad 50 rokov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Novotný so šiestimi gólmi, najlepším brankárom Vladimír Tomeček,
najlepším hráčom nad 50 rokov Ing. Jozef Galica. Najmladším hráčom v tomto roku bol Jozef Kron. Po skončení zápasov bola ľadová
plocha vyhradená ešte ďalšiu hodinu a pol pre zamagurskú verejnosť, čo v hojnom počte využili viaceré rodiny s deťmi.

Volejbalová sezóna bola otvorená 2. marca VIII. ročníkom amatérskeho volejbalového turnaja StaroVeský VolleyCup 2019, ktorý zorganizovali Miestny hasičský zbor, Spojená škola a mesto Spišská
Stará Ves. Záujem o podujatie každoročne vzrastá a aj v tomto roku
sa prihlásilo až 11 družstiev, z ktorých bolo prijatých osem, a to
z Košíc,

Starej

Ľubovne,

Kamienky,

Popradu,

Medzilaboriec

a samozrejme domácej Spišskej Starej Vsi. Tímy museli byť zmieša~ 123 ~
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né, zložené zo štyroch chlapcov a dvoch dievčat, pričom sa hralo
v dvoch skupinách na dva víťazné sety do 21. Dva najlepšie celky
z oboch skupín postúpili do semifinále. Domáci Fire Volley Team
medzi nimi nebol a v tomto ročníku skončil na poslednom 8. mieste.
Víťazstvo si odnieslo družstvo ĽubMix zo Starej Ľubovne, ktoré
v kvalitnom finále porazilo tím U-Chylaci z Košíc. Tretie miesto si
vybojovali v popradskom derby Vedúci. Na záver čakalo víťazov
ocenenie a na všetkých aj chutný guľáš.

V roku 2019 sa prvýkrát zapojilo naše mesto do celonárodnej kam-

Cyklistika

pane pod názvom Do práce na bicykli, ktorej cieľom je presadzovať
ekologické formy dopravy. Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo

Do práce

99 slovenských samospráv. Zo Spišskej Starej Vsi súťažili 3 tímy so

na bicykli

14 súťažiacimi, ktorí počas mesiaca máj spoločne najazdili 246,9 km
a ušetrili tak 61,73 kg CO2. Najviac kilometrov do práce a späť –
114,93 – najazdili členovia tímu FaCKen, najviac jázd – 122 – urobil
tím Zastrova a najviac kilometrov – 66 – najazdil Končik.
V druhej polovici septembra sa konal 63. ročník medzinárodných

Okolo Slo-

cyklistických

venska

pretekov

okolo

Slovenska.

Počas

druhej

etapy

z Bardejova do Ružomberku prechádzal pelotón 19. septembra aj
cez Spišskú Starú Ves.

~ 124 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2019

Posledný deň roku sa uskutočnil 1. ročník Silvestrovského tenisové-

Tenis

ho turnaja o putovný pohár primátora mesta Spišská Stará Ves. Najlepšie sa v ňom darilo Rozmušovcom

– Karolovi staršiemu

a mladšiemu, ktorí si vybojovali prvenstvo. Druhý skončili Pavol Takáč a Ján Dubiel a tretiu priečku obsadili Stanislav a Jozef Galicovci.
Kulturistika má v našom meste dlhodobejšiu tradíciu. V minulom

Kulturisti-

roku sa v nej zviditeľnil Sebastián Tomaľa, ktorý sa stal juniorským

ka

šampiónom. V tomto roku sa k nemu pridal ďalší nádejný športovec
Ján Dubiel ml., ktorý sa v októbri zúčastnil súťaže Amix Patriot
Weekend vo Vranove nad Topľou, kde v kategórii Junior Men´s
physique 174 cm zvíťazil.
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Nový rok 2019 začal pravým

Ochladenie

zimným počasím. Prvý janu-

a sneženie

árový týždeň sa ochladilo
a nasnežilo,

pričom

snehu

bolo toľko, že viackrát nebolo
možné prejsť Maguru a ľudia
sa tak nedostali do práce. Na
sociálnych sieťach sa objavilo
video z neďalekej Osturne,
kde napadlo toľko snehu, že
bolo možné sánkovať sa zo
strechy domu. Keďže nočné
teploty sa držali permanentne pod nulou a denné neprekročili +5°C snehová pokrývka vydržala
takmer celý mesiac. V poslednej tretine januára sa výraznejšie
ochladilo, pričom mínusové teploty sa udržali aj počas dní. Najchladnejšie bolo 22. januára, kedy denná teplota oscilovala okolo -10°C,
pričom v

noci

bolo

nameraných

na

meteorologickej

stanici

Arktický deň

v Červenom Kláštore až -23°C.
Otepľovať sa začalo posledný víkend mesiaca a v nedeľu 27. janu-

Oteplenie

ára denná teplota vystúpila na +4°C. Oteplenie sprevádzal silný vietor a odmäk. Nočná teplota prekročila prvýkrát v roku plusové hodnoty 2. februára, kedy teplomer ukazoval +3°C. Oteplenie so sebou
prinieslo aj zamračenú oblohu a občasný dážď, pričom slnko sa ukázalo až s v súvislosti s opätovným poklesom teplôt do mínusových
hodnôt. Prvé februárové dni boli zároveň spojené so silným vetrom,
ktorý s prestávkami fúkal až do polovice mesiaca.
Denné teploty nad nulou sa definitívne ustálili koncom februára, pričom posledný deň v mesiaci bolo už +14°C. Toto oteplenie bolo
~ 126 ~
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znovu sprevádzané občasným silným vetrom, ktorý v noci z 10. na

Polámané

11. marca nabral takú intenzitu, že lámal stromy a zhadzoval stre-

stromy

chy. V celom meste zároveň vypadla dodávka elektrického prúdu,

a zhodené

ktorá bola obnovená až v poobedňajších hodinách. Veterné počasie

strechy

ustalo v poslednej tretine mesiaca, kedy sa ešte ozývali aj posledné
záchvevy zimy spojené s rannými mrazmi. Denné teploty sa však už
šplhali až do +17°C.
Posledný marcový deň došlo k tradičnej každoročnej zmene zimného

Letný čas

času na letný, a v noci 31. marca si ľudia v domácnostiach hodiny
posunuli z druhej na tretiu.
Apríl v tomto roku neostal nič dlžný prípoviedkam o aprílovom počasí

„Aprílové“

a počas mesiaca sa striedali slnečné dni s daždivými, teplé počasie

počasie

s prudkým ochladením. Veľké teplotné rozdiely boli niekedy aj
v rámci tohto istého dňa, ako napríklad druhý deň v mesiaci, keď sa
ráno vyskytli mrazy -4°C, no cez deň teplota vystúpila až na +19°C.
V dňoch 11. až 13. apríla dokonca snežilo, no denné teploty nad nu-

Sneženie

lou neumožnili snehu, aby sa udržal. Sneh sa objavil v Spišskej Starej Vsi ešte aj počas prvého májového víkendu. Následne sa už nočné teploty vyšplhali definitívne na plusové hodnoty, pričom v druhej
polovici mája oscilovali od +5 do +13°C. Denné teploty sa v tomto
období šplhali nad +9°C, pričom najteplejšie bolo 27. mája, kedy
najvyššia denná teplota dosiahla +24°C. Paradoxne o tri dni neskôr,
30. mája, dosiahla najvyššia teplota počas dňa len +6°C. Vo všeobecnosti bol máj pomerne daždivý, pršalo v priemere takmer každý
druhý deň.
K výraznejšiemu otepleniu došlo posledný májový deň. Následne

Oteplenie

počas prvého júnového týždňa denné teploty neklesli pod +21°C,
pričom 5. júna sa ortuť teplomera vyšplhala na +28°C. Deň predtým
Staroveštania zažili prvú tohtoročnú búrku spojenú s teplým daž-

Prvá búrka

ďom. Koncom druhého júnového týždňa sa denné teploty vyšplhali
už na +34°C a v nedeľu 16. júna ortuť teplomera ukazovala dokonca +35°C. V poobedňajších hodinách sa mestom prehnala silná búr~ 127 ~
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ka s krupobitím. Účinkujúci i návštevníci Zamagurských folklórnych
slávností tak už tradične opätovne zmokli.
aj

Daždivé

v nasledujúcom týždni, keď sa v Spišskej Starej Vsi blýskalo

počasie

Daždivé

počasie

spojené

s búrkami

z tepla

pokračovalo

a hrmelo štyri dni po sebe, a to od 18. do 20. júna. Teplé dni pokračovali až do konca mesiaca, pričom tohtoročný jún patril medzi ex-

Extrémne

trémne teplé mesiace s veľmi vysokou kladnou odchýlkou teploty od

teplý jún

normálu.

Slnečným a teplým počasím sa vyznačoval aj začiatok júla, kedy
však bolo navyše tiež veterno. Koncom mesiaca sa opätovne vo väčšej miere vyskytovali búrky a dažde, ktorých pomerne častý výskyt
bol badateľný i v auguste. V prvých dvoch týždňoch augusta však
denné teploty neklesli pod +21°C, pričom sa vyskytli aj dva tropické
dni. Dňa 14. augusta sa ochladilo, keď v tento deň ortuť teplomera
vystúpila len na +13°C. Nasledujúce dni však opätovne neschádzala
pod +22°C a koncom mesiaca naše mesto zaplavila séria teplých
slnečných tropických dní s rannými hmlami. Najvyššia denná teplota
+34°C bola 29. augusta. Tropickým bol aj prvý septembrový deň, no
už nasledujúce sa výrazne ochladilo, pričom 4. septembra bola najvyššia denná teplota len +12°C.
Prvá polovica septembra sa vyznačovala poväčšine slnečnými dňami
s dennou teplotou nad +20°C s občasnými prehánkami a búrkami.
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Výnimkou bol len spomínaný 4. a 9. september, kedy väčšinu dňa
i v noci intenzívne pršalo a mierne sa ochladilo. Nočné teploty sa
však už pohybovali len okolo +6°C. V druhej polovici mesiaca sa po-

Ochladenie

stupne začalo ochladzovať a devätnásty deň bola najvyššia denná
teplota len +9°C. Následne sa však opätovne začalo otepľovať, pričom posledný septembrový deň si Starovešťania mohli užiť slniečko

Babie leto

a +22°C. Babie leto ešte pokračovalo počas 1. októbra, no už na
druhý deň večer sa spustil dážď, ktorý s prestávkami trval až
do 6. októbra, kedy denná teplota klesla na +6°C. O dva dni neskôr
sa objavil aj prvý ranný mráz, keď teplomer ukazoval -3°C.

Prvý mráz

V nasledujúcich dňoch sa postupne začalo opätovne otepľovať a od
18. do 27. októbra zavládlo v našom meste znovu Babie leto, kedy
nastala séria pekných slnečných dní s teplotou vystupujúcou do
+21°C.
Spomínaného 27. októbra sa oficiálne skončil aj v marci zavedený

Zimný čas

letný čas a v noci sa hodiny posunuli tretej na druhú, čím sa začal
odpočítavať tzv. zimný čas.
Počasie akoby sa prispôsobilo týmto zmenám a už na druhý deň

Ochladenie

denná teplota klesla na +7°C. Na symbol zimy – prvý sneh si však
Starovešťania museli počkať ešte mesiac, do 29. novembra. V túto

Prvý sneh

noc síce nasnežilo, no sneh sa kvôli denným plusovým teplotám neudržal. Nočná teplota sa však už na prelome novembra a decembra
držala pod bodom mrazu a 4. decembra už aj počas dňa ortuť teplomera ukazovala –1°C. Prvé decembrové dni zároveň so sebou priniesli skromnú snehovú nádielku, no keďže denná teplota opätovne
vystupovala do plusových hodnôt, dlhšie sa neudržala. Vianoce tak
už akoby tradične boli aj tento rok bez dlhodobejšej bielej pokrývky.
Vo všeobecnosti bol rok 2019 veľmi teplý. Extrémne teplými me-

Zhodnotenie

siacmi boli jún, november a december, pričom aj ostatné mesiace,

roka

s výnimkou mája, boli teplotne nadnormálne.
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