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Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa v roku 2012 konali celkovo

Zasadnutia

deväťkrát, a to:

mestského
11. januára

30. augusta

zastupiteľ-

21. februára

20. septembra

stva

19. apríla

8. novembra

9. mája

14. decembra

7. júna
Na svojom februárovom zasadnutí prijali poslanci mestského zastu-

Komisia

piteľstva všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku a čis-

verejného

tote na území mesta, pričom za člena Komisie verejného poriadku

poriadku

vymenovali Jozefa Výrosteka.
V súlade s § 25 zákona č. 369/93 Zb. v znení neskorších predpisov

Vzdanie sa

sa na augustovom zasadnutí vzdal poslaneckého mandátu mestské-

mandátu

ho zastupiteľstva Mgr. Daniel Kostka. Na jeho miesto nastúpil náhradník Ing. Jozef Hrivko, ktorý zložil predpísaný sľub poslanca na
septembrovom zasadnutí.
Programový rozpočet mesta na rok 2012 bol alokovaný do jedenás-

Programový

tich programov, z ktorých každý mal definovaný zámer vyjadrujúci

rozpočet

želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov i konkrétne
merateľné ciele.
Program 1. Administratíva bol s celkovým rozpočtom 390 020 € roz-

I. Adminis-

delený do dvoch podprogramov:

tratíva

1.1. Správa obce s rozpočtom 349 670 €
1.2. Finančná oblasť s rozpočtom 40 350 €
Zámerom programu bol transparentný a flexibilný manažment mesta, cieľom zabezpečenie účinného riadenia Mestského úradu. Za
týmto účelom sa uskutočnilo 20 porád u primátora a 12 školení zamestnancov.
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Program 2. Bezpečnosť bol s celkovým rozpočtom 66 100 € rozde-

II. Bezpeč-

lený do troch podprogramov:

nosť

2.1. Požiarna a civilná ochrana s rozpočtom 3600 €
2.2. Verejné osvetlenie s rozpočtom 22 500 €
2.3. Protipovodňové opatrenia s rozpočtom 40 000 €
Zámerom programu bolo zabezpečenie bezpečnosti mesta, pričom
novou zložkou sa stali protipovodňové opatrenia, ktoré mali zabrániť
opakujúcim sa živelným pohromám.
Program 3. Komunikácie a verejné priestranstvá bol s celkovým roz-

III. Komu-

počtom 155 700 € rozdelený do troch podprogramov:

nikácie

3.1. Správa a údržba miestnych komunikácií s rozpočtom 102 000 €

a verejné

3.2. Správa a údržba verejných priestranstiev s rozpočtom 5 500 €

priestran-

3.3. Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestranstiev s rozpočtom

stvá

48 200 €
Zámerom programu bolo zabezpečenie bezpečných a pravidelne
udržovaných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Program 4. Odpadové hospodárstvo mal celkový rozpočet 25 000 €.

IV. Odpa-

Zámerom programu bol účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom

dové hos-

na separovanie s cieľom zabezpečenia pravidelného zvozu a likvidá-

podárstvo

cie odpadu na území mesta – išlo celkovo o 26 zvozov a taktiež zníženie náročnosti manuálnej práce pri likvidácií separovaného zberu
postupnou výmenou dvadsiatich kontajnerov.
Program 5. Bývanie mal celkový rozpočet 15 000 €.

V. Bývanie

Zámerom programu bolo zabezpečenie bytového fondu pre občanov
mesta a údržba bytového hospodárstva.
Program 6. Zdravotníctvo mal celkový rozpočet 26 800 €.

VI. Zdra-

Zámerom programu bolo zabezpečenie dostupnej zdravotnej sta-

votníctvo

rostlivosti pre občanov mesta.
Program 7. Šport mal celkový rozpočet 11 000 €.
Zámerom programu bolo zabezpečenie rozsiahlej ponuky športových
aktivít s cieľom zvýšenia aktívneho záujmu obyvateľov mesta
o nich.
~3~

VII. Šport

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

Program 8. Kultúra bol s celkovým rozpočtom 43 900 € rozdelený

VIII. Kultú-

do dvoch podprogramov:

ra

8.1. Knižnice s rozpočtom 900 €
8.2. Kultúrne služby s rozpočtom 43 000 €
Zámerom programu bola snaha vytvoriť zo Spišskej Starej Vsi kultúrne centrum Zamaguria s fungujúcimi kultúrnymi inštitúciami.
Program 9. Vzdelávanie bol s celkovým rozpočtom 990 761 € rozde-

XI. Vzdelá-

lený do štyroch podprogramov:

vanie

9.1. Základná škola s rozpočtom 505 974 €
9.2. Materská škola s rozpočtom 126 000 €
9.3. Centrum voľného času s rozpočtom 95 000 €
9.4. Gymnázium s rozpočtom 263 787 €
Zámerom programu bolo zabezpečiť kvalitný a efektívny školský
systém a zvýšenie počtu žiakov v jednotlivých vzdelávacích inštitúciách.
Program 10. Služby občanom bol s celkovým rozpočtom 13 000 €

X. Služby

rozdelený do dvoch podprogramov:

občanom

10.1. Televízny káblový rozvod 1000 €
10.2. Ostatné služby občanom s rozpočtom 12 000 €
Zámerom programu bolo zabezpečenie samosprávy otvorenej občanom mesta a tiež zabezpečenie vysielania televízneho káblového
rozvodu s dostatočným množstvom programov.
Program 10. Sociálne služby bol s celkovým rozpočtom 27 600 €

XI. Sociálne

rozdelený do dvoch podprogramov:

služby

11.1. Terénna sociálna práca 18 000 €
11.2. Pomoc občanom 9 600 €
Zámerom programu bola starostlivosť o sociálne znevýhodnené
skupiny občanov.
Celkovo mesto vyčlenilo na jednotlivé programy 1 764 881 €.
V roku 2012 bolo podaných tiež viacero žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007 – 2013.
~4~

Projekty

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

Dňa 12. januára podpísalo
mesto partnerskú zmluvu
s obcou a Osturňa a gminou
Nižné Lapše na realizáciu
projektu Spoločný turistický

priestor Spiša. Na základe
tohto projektu by malo v
Spišskej Starej Vsi vzniknúť
Zamagurské

turisticko-

konferenčné centrum, čo by v praxi znamenalo modernizáciu časti
kultúrneho domu a zriadenie verejného wifi bodu pre obyvateľov
i návštevníkov mesta.
Ďalšiu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podalo mesto ako
žiadateľ na projekt Kultúrny priestor Spiša ožíva. Ako partner Spolku
Slovákov v Poľsku obvodného výboru na Spiši v Novej Belej vystupuje Spišská Stará Ves ako partner projektu Vydanie štvor-

jazyčnej publikácie - Turistický sprievodca po Zamagurí. Žiadosť
bola podaná taktiež na projekt Vybudovanie osvetlenia multifunkč-

ného ihriska v celkovom objeme 3500 € pri finančnej spoluúčasti
dotácie Zastupiteľstva PSK vo výške 1570 €.
V roku 2012 boli v Spišskej Starej Vsi zrealizované tieto investičné

Investičné

akcie:

akcie mesta
dokončenie revitalizácia centrálnej mestskej zóny
vybudovanie miestnych komunikácii na ul. Štúrovej
rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP
rekonštrukcia Zdravotného strediska
budovanie detského ihriska
verejné osvetlenie Za Riekou
verejné osvetlenie Domu smútku
verejné osvetlenie na ul. 1. mája
nákup snežnej frézy
vybudovanie miestnej komunikácie Za Riekou
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obnova verejnej kanalizácie na ul. Štúrovej (investor PVS,
a.s. Poprad)
asanácia septikov (investor PVS, a.s. Poprad)
rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd Spišská Stará Ves
(investor PVS, a.s. Poprad)
úprava NN siete a domových prípojok na ul. Štúrovej (investor VSE, a.s. Košice)
rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Štúrovej a Tatranskej
rekonštrukcia mestského rozhlasu
Mesto v tomto roku vzhľadom na prehlbujúcu sa krízu a poskytlo

Poskytnutie

dotácie len niekoľkým subjektom:

dotácií

Horská služba Pienapu 300 €
TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves 9000 €
Dňa 1. októbra vošiel do platnosti zákon č. 286/2012, ktorý noveli-

Zvýšenie

zuje zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších

správnych

predpisov. V súvislosti s touto novelou došlo k zvýšeniu správnych

poplatkov

poplatkov, čo sa dotklo aj obyvateľov mesta, a to najmä v oblasti
stavebnej činnosti, životného prostredia a evidencie obyvateľstva,
kde došlo k výraznému navýšeniu viacerých poplatkov.
Na februárovom zasadnutí schválili poslanci mestského zastupiteľ-

Členstvo v

stva vstup mesta Spišská Stará Ves do Oblastnej organizácie ces-

organizá-

tovného ruchu Tatry – Spiš – Pieniny ako spoluzakladajúceho člena.

ciách

Organizácia má celkovo 27 členov a jej hlavným cieľom je propagácia a prilákanie turistov do jednotlivých destinácií spomínaných oblastí.
Dňa 19. októbra sa uskutočnil v Kežmarku mimoriadny kongres
Združenia Euroregión Tatry združujúceho mestá a obce od Oravy,
Liptova, Spiša až po Šariš. Hlavným cieľom tohto kongresu bolo založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZUS) Tatry
s ručením obmedzeným, čo v praxi znamená nahradenie doterajšieho neformálneho cezhraničného zväzku právnickou osobou, ktorá
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bude môcť vstupovať do právnych vzťahov, bude mať spoločenskú
a politickú akceptáciu a stane sa partnerom pre štátne i európske
orgány a inštitúcie. EZUS oficiálne založili dvaja členovia, a to: Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku a Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Novom Targu, pričom pri rozhodovaní sa bude vyžadovať vždy súhlas oboch partnerov. Oficiálne sídlo sa má
nachádzať v Novom Targu a jeho registrácia i činnosť sa teda má
riadiť poľským právom. Mimoriadny kongres schválil založenie
EZUS, vstup Združenia Euroregión Tatry do tohto zoskupenia, Dohovor o založení i stanovy. Veľký význam tohto aktu spočíva v tom,
že nový subjekt umožní členom realizáciu veľkých investičných projektov.
V tomto roku zverejnil Štatistický úrad SR prvé vybrané definitívne

Sčítanie

výsledky sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo

obyvateľ-

v roku 2011. Podľa týchto zistení žilo v Spišskej Starej Vsi 2 264

stva 2011

obyvateľov, z toho 1124 mužov a 1140 žien. Vekové rozvrstvenie
občanov v našom meste zobrazuje nasledujúci graf:
Vekové rozvrstvenie občanov
Spišskej Starej Vsi

Vekové rozvrstvenie
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Z hľadiska národnosti sa drvivá väčšina obyvateľstva – 2055 hlásila

Národnost-

k slovenskej národnosti a rovnako až 2085 občanov mesta uviedlo

ná štruktúra

slovenčinu ako svoj materinský jazyk. Druhú najpočetnejšiu skupinu
tvorili obyvatelia, ktorí národnosť neuviedli – tých bolo 124 a takmer
rovnaké číslo – 125 neuviedlo ani materinský jazyk. Okrem Slovákov
~7~
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sa Starovešťania prihlásili k týmto národnostiam: rómska – 63, poľská – 14, ukrajinská – 3, rusínska – 2, česká – 2, maďarská – 1 a
ohľadom materinského jazyka okrem slovenčiny uviedli tieto jazyky:
rómsky – 27, poľský – 16, český – 4, rusínsky – 3, ukrajinský – 3,
maďarský – 1. Čo sa týka jazyka najčastejšie používaného na verejnosti opäť bola najviac frekventovaná slovenčina, a to až u 2018
respondentov. Pomerne veľký počet – 205 odpoveď na túto otázku
neuviedol. Ďalšie jazyky, ktoré občania nášho mesta najčastejšie
používajú na verejnosti podľa výsledkov sčítania sú: anglický – 10,
rómsky – 7, poľský – 7, nemecký – 6, český – 5, ostatné – 6.
V domácnosti sa najčastejšie väčšina Starovešťanov – 1900 rozpráva po slovensky. Opäť veľké číslo – 324 neuviedlo žiadny jazyk domácej komunikácie. Iné jazyky, ktorými v domácnosti Starovešťania
komunikujú sú: rómsky – 13, poľský – 10, anglický – 5, český – 5,
nemecký – 2, rusínsky – 2, ostatné – 3.
Národnostná štruktúra občanov
Spišskej Starej Vsi
národnosť
2500
2000

materinský jazyk

1500
1000

jazyk najčastejšie
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Celkovo bolo v našom meste 410 domov, z toho však len 361 obývaných a z nich 314 rodinných, 41 bytových a 2 iných. Podľa formy
vlastníctva väčšinu – 309 vlastnili fyzické osoby, 4 obce, 4 iné právnické osoby, 17 kombinácia vlastníkov a 3 iné. Štát nevlastnil
v Spišskej Starej Vsi žiaden obytný objekt. Viac ako štvrtina obyt~8~
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ných domov – 75 bola postavených pred rokom 1945, najviac – 200
však v rokoch 1946 – 1990, 33 v rokoch 1991 – 2000 a len 10 v
novom storočí. Neobývaných domov bolo 40, pričom hlavným dôvodom, v 17-tich prípadoch, bola zmena vlastníka. Päť domov sa používalo na rekreáciu, dva boli uvoľnené na prestavbu, 7 bolo nespôsobilých na bývanie a 9 bolo neobývaných z iných dôvodov. Dátum
stavby neobývaných domov nebol uvedený.
Bytov bolo v našom meste 723, z toho 646 obývaných. Z nich 320
boli vlastné byty v bytových domoch, 250 byty vo vlastných rodinných domoch, 20 obecné byty, 18 družstevné byty a 21 iné. Z hľadiska počtu obytných miestností mali najväčšie zastúpenie trojizbové
byty, ktorých bolo 315, následne 115 dvojizbových, 105 päť
a viacizbových, 81 štvorizbových a najmenej 28 jednoizbových. Podľa veľkosti obytnej plochy viac ako polovica bytov – 455 mala rozlohu v rozmedzí od 40 – 80 m2, potom nasledovali byty s rozlohou
menšou ako 40 m2, ktorých bolo 81, následne 58 bytov s rozlohou
v rozmedzí 81 -100 m2 a najmenej bytov – 50 s rozlohou nad
100 m2. Neobývaných bolo až 67 bytov a 10 s nezistenou obývanosťou. Aj v roku 2011 sa ešte našli 4 byty, ktoré neboli vykurované.
Z ostatných bytov najviac – 462 bolo vykurovaných plynom, pomenej – 105 pevným palivom, minimálne množstvo – 17 elektrinou
a 4 iným spôsobom. Okrem toho žili obyvatelia Spišskej Starej Vsi v
311 bytoch v bytových domoch, z ktorých 3 mali rozlohu menšiu
ako 40 m2, 236 v rozmedzí 40 – 80 m2 a 72 v rozmedzí 81 – 120
m2. Drvivá väčšina z týchto bytov – 292 bola zásobovaná vodou
v byte zo spoločného zdroja, 4 v byte z vlastného zdroja a 1 mimo
bytu. Bez vodovodu nebola ani jedna domácnosť. Podľa vybavenosti
domácností malo 267 bytov mobilný telefón, 171 osobný počítač
alebo notebook a 146 osobné auto. Na pevnú telefonickú linku bolo
pripojených 117 a na internet 160 domácností.
O niečo viac obyvateľov mesta žilo v rodinných domoch, a to v 327
bytových jednotkách. Z nich 3 mali rozlohu menšiu ako 40 m2, 74
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v rozmedzí 40 – 80 m2, 189 v rozmedzí 81 – 120 m2 a 61 nad
120 m2. Dve tieto bytové jednotky boli bez vodovodu, 12 bolo zásobovaných vodou v byte z vlastného zdroja a 276 v byte zo spoločného zdroja. Mobilný telefón malo 234 domácností, počítač či notebook 154, osobné auto 153, pevnú telefónnu linku 141 a internet
143.
Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi zaznamenal v roku 2012,

Demogra-

po niekoľkých rokoch poklesu obyvateľstva, pozitívny trend.

fický vývoj

K 1. januáru žilo v našom meste 2 228 obyvateľov, z toho 1 113

za rok 2012

mužov a 1 115 žien. Prírastok obyvateľstva činil 64 osôb, z toho
narodením detí 26 a prirodzenou migráciou, teda prihlásením sa na
trvalý pobyt, 38
osôb. Na druhej
strane z trvalého
pobytu sa odhlásilo 31 obyvateľov a zomrelo 22
osôb. K 31. decembru
teda

v

2012

Najstaršia obyvateľka mesta Zdenka Papsonová

Spišskej

Starej Vsi žilo celkovo 2 239 obyvateľov, z toho 1 115 mužov
a 1 124 žien. Najstaršou obyvateľkou mesta bola Zdenka Papsonová, ktorá sa v tomto roku dožila 99 rokov.

~ 10 ~
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Po páde slovenskej vlády koncom minulého roku boli vyhlásené pred-

Voľby

časné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili

do NR

dňa 10. marca 2012. O hlasy 4 392 451 oprávnených voličov sa uchá-

SR

dzalo celkovo 26 politických strán. Svoje občianske právo uplatnilo
59,11% oprávnených voličov, z toho najviac v Žilinskom kraji (63,75%)
a najmenej v Košickom kraji (53,78%). Neplatný hlas odovzdalo 1,57%
zúčastnených voličov. Najsilnejšou politickou stranou na Slovensku sa
stala strana Smer - sociálna demokracia, ktorej dalo dôveru 1 134 280
slovenských voličov, čo je najlepší volebný výsledok akejkoľvek politickej strany v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Na základe tohto výsledku získala v 150-člennom parlamente až 83 mandátov a teda aj
možnosť zostaviť vládu bez koaličného partnera. Na druhom mieste
skončilo s veľkým odstupom Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému
dalo svoj mandát 225 361 voličov a v tesnom závese za ním hnutie

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, do ktorého vložilo dôveru 218 537
občanov. Oba tieto politické subjekty tak získali v slovenskom parlamente 16 poslaneckých kresiel. O štyri kreslá menej získala strana

Most

- Híd so ziskom 176 088 hlasov a po jedenásť kresiel si rozdelili Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana a Sloboda
a solidarita. Tesne za bránami parlamentu skončila Slovenská národná
strana a Strana maďarskej koalície. Ostatné politické strany získali menej ako 1,6% hlasov.
Spišská Stará Ves patrila už tradične do volebného obvodu Kežmarok,

Spišská

kde sa na hlasovaní zúčastnilo 53,55% voličov. Mesto bolo rozdelené na

Stará

dva volebné okrsky, v ktorých malo volebné právo 1740 voličov,

Ves

z ktorých ho využilo 998, čo tvorí 57,35%. Drvivá väčšina sa zúčastnila
volieb osobne, dvaja voliči využili volebné právo zo zahraničia a zaslali
návratnú obálku z cudziny. Počet platných odovzdaných hlasov jednotlivým politickým stranám bol 970. Jednotlivé výsledky zobrazuje tabuľka:
~ 11 ~
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Výsledky

Počet oprávnených voličov: 1740
Počet zúčastnených voličov/platné hlasy: 998/970
Politická strana hnutie alebo koalícia

Počet hlasov

SMER - Sociálna demokracia

536

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

94

Kresťanskodemokratické hnutie

85

Ľudová strana Naše Slovensko

68

Slovenská národná strana

46

Slovenská demokratická kresťanská únia - DS

40

Sloboda a solidarita

23

99%

16

Strana Slobodné Slovo - Nory Mojsejovej

11

Most - Híd

8

Národ a spravodlivosť - naša strana

7

Komunistická strana Slovenska

6

Obyčajní ľudia

6

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

5

Hnutie za demokratické Slovensko - ĽS

5

Právo a spravodlivosť

4

Zelení

4

Robíme to pre deti - Slobodné fórum

3

Strana občanov Slovenska

2

Strana zelených

1

Strana demokratickej ľavice

0

Náš kraj

0

Strana rómskej únie na Slovensku

0

Strana +1 Hlas

0

Strana maďarskej koalície

0

Strana živnostníkov Slovenska

0
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V našom meste, podobne ako na Slovensku, zvíťazila s výrazným náskokom strana Smer-SD, ktorá tu získala až 53,7% z odovzdaných hlasov. Rovnako najviac až 395 preferenčných hlasov získal jej predseda
Róbert Fico. Ďalšie výsledky len sčasti kopírovali celoslovenské. Starovešťania by totiž dali prednosť pred SDKÚ-DS a SAS dvom národne
orientovaným pravicovým stranám Ľudová strana Naše Slovensko
a Slovenská národná strana, ktoré sa do parlamentu nedostali.
Zo spišskostaroveských rodákov sa uchádzali o priazeň voličov v týchto

Kandidá-

voľbách dvaja kandidáti, a to: 51-ročný podnikateľ Jozef Gurecka za

ti zo

SNS na 51. mieste kandidátky tejto strany a 24-ročný personalista Jozef

Spišskej

Tužák za OĽaNO na 112. mieste kandidátky tejto strany. Jozef Gurecka

Starej

získal v Spišskej Starej Vsi 30 a v rámci Slovenska 456 preferenčných

Vsi

hlasov a keďže sa SNS do parlamentu nedostala ani on v parlamentných
laviciach nezasadol. Jozef Tužák získal v rodnom meste 54 a v rámci
celého Slovenska 522 preferenčných hlasov, čo ho v kandidátke OĽaNO
posunulo na 97 miesto. Keďže však táto politická strana získala len 16
mandátov, jeho kandidatúra taktiež nebola v konečnom dôsledku
úspešná.

~ 13 ~
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Podľa celoslovenského sčítania obyvateľstva v roku 2011 žilo

Ekonomické

v našom meste 879 pracujúcich osôb v produktívnom veku a okrem

aktivity oby-

nich pracovalo aj 23 dôchodcov. Celkovo tu žilo 376 dôchodcov.

vateľstva

Pomerne veľké číslo – 215 osôb bolo nezamestnaných, 6 osôb bolo
v domácnosti, 13 na materskej a 53 na rodičovskej dovolenke. Jedna osoba bola príjemcom kapitálových príjmov. Detí do 16 rokov,
teda narodených po 20. máji 1995, žilo v Spišskej Starej Vsi 366. Na
stredných školách študovalo 118 študentov, na vysokých 95. Inú
ekonomickú aktivitu vyvíjalo 12 ľudí a až 107 neuviedlo žiadnu odpoveď. Celkovo žilo v našom meste 1130 ekonomicky aktívnych
obyvateľov.
Ekonomická aktivita občanov
Spišskej Starej Vsi
900
800
700
600
500
400
300
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100
0

Najväčším zamestnávateľom v regióne bola naďalej Zastrova a.s.,

Zastrova,

ktorá sa už etablovala na európskych trhoch a vydobyla si tu výz-

a.s.

namné postavenie v oblasti výroby automobilových návesov, vagónových kostier spodku a podskupín, tlakových nádob pre brzdu koľajových vozidiel a rôznych typov zvarencov podľa dodanej výkresovej
~ 14 ~
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dokumentácie. Vysokou kvalitou výroby, dodržiavaním požadovaných termínov a vysokou flexibilitou výroby, si tak zaisťovala postupný nárast objemov zákaziek hlavne od zahraničných partnerov.
Spoločnosť Zastrova a.s. v priebehu roka 2012 rozšírila svoje portfó-

Rozšírenie

lio výrobkov o výrobu vzduchojemov pre kamiónové návesy a stala

portfólia

sa jedným z hlavných dodávateľov týchto výrobkov pre spoločnosť
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH .
Spoločnosť v roku 2012 dosiahla objem tržieb za vlastné výrobky

Tržby

v hodnote 13 856 000 €, čo je pokles o 4,2% oproti tržbám za predchádzajúce obdobie, kedy však tržby vzrástli až 85%. Prehľad tržieb
je nasledovný :
Vagónová výroba .................................................... 1 586 000 €,
Rámy automobilových návesov ................................. 8 942 000 €,
Súčasti stavebných strojov a manipulátorov .............. 2 909 000 €,
Tlakové nádoby ........................................................

419 000 €.

Najväčší pokles výroby bol vo vagónovej výrobe vplyvom zníženia
objednávok od konečných zákazníkov nášho hlavného odberateľa.
Tento výpadok sa podarilo nahradiť rozšírením výroby automobilových návesov o nové typy a rozšírením výroby manipulátorov a tlakových nádob, tzv. vzduchojemov.
V roku 2012 spoločnosť Zastrova, a.s. v priemere zamestnávala

Zamestnanci

157 pracovníkov, ktorých priemerná mzda sa pohybovala okolo 733

a mzda

€, čo je v tomto regióne pomerne vysoký plat.
Keďže v tomto roku rozhodla spoločnosť o ukončení prevádzky ko-

Investície

tolne na tuhé palivo, investície v objeme 1 059 000 € boli z tohto
dôvodu zamerané hlavne na zabezpečenie vykurovania prostredníctvom viacerých menších plynových kotolní a riešenie energetickej
efektívnosti, napríklad prostredníctvom zateplenia výrobných hál,
výmeny okien, svetlíkov a podobne.
Vedenie spoločnosti každoročne podporuje a finančne prispieva na

Podpora spo-

rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré sa konajú nielen v našom

ločensko-

meste, ale v celom v regióne. Podpora je buď priama alebo nepria-

kultúrnych

~ 15 ~
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me, napríklad prostredníctvom zakúpenia lístkov pre svojich pracov-

aktivít

níkov. Tento podnik je tak nielen najväčším zamestnávateľom v regióne, ale aj významným mecenášom spoločenského a kultúrneho
života mesta.

Oteplená budova Zastrovy

Tradičnou možnosťou získať sezónne zamestnanie najmä pre muž-

Pltníctvo

skú časť populácie mesta bolo pltníctvo. Pltnícka sezóna bola
v tomto roku pomerne dobrá, kalili ju však dlhodobé negatívne
vzťahy medzi jednotlivými pltníckymi spoločnosťami a taktiež skutočnosť, že urbárnici, ktorých územím plte prechádzajú, by chceli za
každé prepravované plavidlo z výstupišťa na slovenskej strane začať
vyberať peniaze, a to od 5 do 10 eur, čo by výrazne predražilo túto
zamagurskú atrakciu a oslabilo jej konkurencieschopnosť v porovnaní s poľskými pltníkmi.
Správa Pieninského národného parku, ktorej sídlo sa v minulom roku

Pieninský

presťahovalo do zrekonštruovanej budovy bývalej židovskej synagó-

národný park

gy, oslávila v tomto roku osemdesiate výročie vyhlásenia Slovenskej
prírodnej rezervácie v tomto peknom kúte Zamaguria a zároveň štyridsiate piate výročie existencie spoločného slovensko-poľského národného parku. Pienap sa vtedy stal prvým medzinárodným chráneným parkom v Európe.
Z nových podnikateľských činností v meste môžeme spomenúť

Discoklub

spustenie discoklubu iXfinity, ktorý začal svoju činnosť v čas-

iXfinity

ti bývalej budovy Zamatexu. Prenajímatelia tu zriadili modernú
~ 16 ~
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diskotéku

s kapacitou

pre cca 1500 ľudí. Na
promoakcii 3. novembra
sa návštevnosť pohybovala

okolo

tisícky

a podobne to bolo aj
o týždeň neskôr, kedy sa uskutočnil galavečer s ukážkami slovenských majstrov v thajskom boxe. Starovešťania sa obávajú, že
s diskotékou pribudnú v meste aj negatívne javy, ktoré takéto zariadenia sprevádzajú. Či sú tieto obavy oprávnené, ukáže čas.
Podľa ekonómov nebol rok 2012 pre Slovenskú republiku veľmi

Slováci chu-

úspešný. Hospodárstvo postupne spomaľovalo svoj rast a ceny stú-

dobnejú

pali rýchlejšie ako platy, čo v praxi znamenalo, že si Slováci mohli
dovoliť menej a sú teda chudobnejší ako vlani. Okrem toho sa nezamestnanosť držala počas celého uplynulého roku nad trinástimi
percentami. Začiatkom roka 2012 získalo Slovensko ďalšie nelichotivé prvenstvo v Európskej únii, ceny u nás totiž rastú najrýchlejšie
spomedzi všetkých krajín EÚ.

~ 17 ~
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Poslanci mesta schválili v tomto roku nový Územný plán obce Spiš-

Zmena

ská Stará Ves, ktorý sa tak stal smerným podkladom pre vypracova-

územného

nie dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia

plánu

v našom meste. Dôvodom pre jeho vypracovanie bolo stanovenie
urbanistickej koncepcie rozvoja a funkčného využitia územia i potreba získania komplexného nástroja na riadenie a koordináciu územno-plánovacej činnosti v meste a jeho katastrálnom území. Hlavným
cieľom riešenia bolo navrhnúť nové komplexné usporiadanie plôch
na území mesta, urbanistickú kompozíciu, koncepciu a regulatívy
pre usporiadanie a využitie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Spracovateľom územného plánu bol kolektív na
čele s Ing. arch. Viktorom Malinovským.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 11. januára neschválilo

Neschvále-

vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu 18 ná-

nie pro-

jomných bytov s technickou vybavenosťou a zrušilo tak uznesenie

striedkov

z decembra minulého roku.
V apríli mesto na odporúčanie Komisie financií, správy majetku, vý-

Odpredaj

stavby, podnikateľských činností a regionálneho rozvoja schválilo

prebytoč-

odpredaj prebytočného majetku, a to polyfunkčného objektu Obno-

ného ma-

va Vkus a bývalého skleníka, s tým, že všetky náklady súvisiace

jetku

s predajom bude znášať kupujúci. Taktiež schválilo odpredaj bývalej
budovy domova mládeže a jedálne gymnázia, ktorú kúpila aj s priľahlými pozemkami Elena Výrosteková.
V tomto roku sa pokračovalo v realizácii projektu Modernizácia cest-

Rekonštruk-

ného spojenia Pieninských národných parkov, v rámci ktorého sú

cia ciest

rekonštruované cesty 2. a 3. triedy vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v tomto roku to bola cesta medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou, na Spišskej Magure a medzi Toporcom
~ 18 ~
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a Veľkou Lesnou.
V súvislosti s realizáciou úpravy prípojok NN Východoslovenskou

Verejné

distribučnou a.s., ktoré boli menené zo vzdušnej siete na káblové

osvetlenie

vedenie uložené v zemi, prebehla taktiež rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Štúrovej a Tatranskej ulici. Okrem toho mesto investovalo do verejného osvetlenia pri Dome smútku, na ulici 1. mája a
v lokalite Za Riekou.
V spomínanej lokalite Za Riekou boli tiež vybudované miestne ko-

Komuniká-

munikácie, rovnako aj na Štúrovej ulici. Na ulici SNP boli zas zrekon-

cie

štruované chodníky.
Zároveň sa pokračovalo v procese revitalizácie centrálnej mestskej

Revitalizácia

zóny a začalo sa s výstavbou detského ihriska.
V rámci čistenia odpadových vôd uskutočnila firma PVS, a.s. Poprad

Odpadové

obnovu verejnej kanalizácie na Štúrovej ulici, asanáciu septikov a

vody

rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd.
V tomto roku svoju tvár tro-

Zmeny na

chu mení tiež hlavné ná-

námestí

mestie v Spišskej Starej Vsi,
a to aj vplyvom súkromného
podnikateľa, keďže nad reštauráciou Nova pomaly „vyrastá“

ďalšie

poschodie,

ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou slúžiť ako ubytovanie
pre turistov prichádzajúcich do nášho kraja.
Problém s nedostatkom hrobových miest na miestnych cintorínoch

Problém s

je v našom meste viditeľný už niekoľko rokov. Začiatkom roku 2012

hrobovými

bolo na cintoríne v Spišskej Starej Vsi celkovo 709 a v miestnej čas-

miestami

ti Lysá nad Dunajcom 75 hrobových miest, pričom v samotnom
meste bolo 107 a v miestnej časti 20 neznámych hrobov. Navyše
takmer polovica známych hrobov nebola zazmluvnených. Preto sa
správa pohrebísk rozhodla stanoviť konečný termín 31. júl na uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta. Po tomto termíne za~ 19 ~
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čne plynúť trojročná lehota na prihlásenie nájomcu. Počas tejto lehoty bude pri hrobe označenie, že ide o trojročné uloženie. Ak sa do
stanoveného termínu nájomca neprihlási, bude hrob zlikvidovaný.
Aj v súvislosti s týmito problémami mestské zastupiteľstvo rozhodlo

Výstavba

na svojom augustovom zasadnutí o výstavbe budovy s výklenkami

kolumbária

na ukladanie urien tzv. kolumbária.

~ 20 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

Školstvo na Slovensku prežívalo v tomto roku krízové obdobie a dl-

Všeobecná

hodobé problémy ako nízke platy pedagógov alebo malý podiel HDP

situácia

v rezorte školstva vyvrcholili 13. septembra jednodňovým výstražným štrajkom na celom území Slovenska. Do štrajku vstúpila väčšina pedagogických i nepedagogických pracovníkov materských, základných, stredných škôl i univerzít. Pracovníci štrajkovali za zvýšenie platov, zlepšenie pomerov v školstve a navýšenie prostriedkov
do rezortu školstva minimálne tak, aby bol do konca volebného obdobia podiel z hrubého domáceho produktu v školstve na úrovni
vyspelých štátov Európskej únie. Keďže tento štrajk nemal prakticky
žiadnu odozvu, rozhodli sa zamestnanci školstva vymôcť svoje požiadavky znovu tým istým spôsobom. Do štrajku, ktorý začal
26. novembra sa zapojilo 80% základných, 70% stredných, 5% vysokých škôl, medzi inými aj zamestnanci Spojenej školy v Spišskej
Starej Vsi. Na námestiach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach
sa v prvý deň zišlo vyše 8000 ľudí. Zamestnanci školstva žiadali navýšenie platov o 10%, ale aj podpísanie memoranda, ktoré by obsahovalo postupné kroky na 4 roky, aby sa Slovensko zaradilo medzi
ostatné krajiny Európske Únie v podiele financovania z HDP. Napriek
tomu, že sa odborárom nepodarilo vyrokovať s vládou naplnenie
požiadaviek, bol štrajk 28. novembra oficiálne ukončený. Slovenská
komora učiteľov a Nové školské odbory predložili ďalšie žiadosti ako
zásluhová definitíva, zosúladenie dovolenky s prázdninami, preplácanie práceneschopnosti v plnej výške, a možnosť každých 5 rokov
vybrať neplatené voľno s garanciou zachovania pracovného miesta.
Viaceré školy žiadali splnenie nastolených požiadaviek a pokračovali
v tzv. štafetovom štrajku, v ktorom každý deň štrajkovala iná vzdelávacia inštitúcia. Nakoniec sa podarilo vyrokovať navýšenie platov
o 5%, s tým, že o ďalších požiadavkách sa bude rokovať priebežne.
~ 21 ~
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Spojená škola v Spišskej Starej Vsi, ktorá sa taktiež zapojila do

Spojená

štrajku, zápasila okrem toho aj s vlastnými problémami. Na jednej

škola

strane jej jednotlivé zložky dlho hľadali medzi sebou „spoločnú reč“,
na strane druhej vystúpilo viacero problémov technického rázu.
V havarijnom stave bola telocvičňa i samotná budova gymnázia.
Navyše mesto muselo uhradiť nezaplatené faktúry predchádzajúceho zriaďovateľa vo výške 2 782,30 €. Kvôli zvýšeniu ekonomickej
efektivity sa začalo uvažovať o urobení menších stavebných úprav
v ZŠ a premiestnení gymnaziálnych tried. Zlý stav bol tiež v školskej
jedálni a kotolni ZŠ, kde sa pokazil bojler a aj MŠ a CVČ by potrebovali viacero rekonštrukčných úprav.
Po vzniku Spojenej školy primátor mesta

Výberové

v súlade so zákonom

konanie

č. 596/2003 Z.

z. vyhlásil výberové konanie na riaditeľa
školy, ktoré uskutočnila Školská rada pri
Spojenej škole 9. februára 2012 a na
jeho základe mu navrhla vymenovať do
tejto funkcie Mgr. Annu Kromkovú.
Zriaďovateľ ju do funkcie riaditeľky SŠ
vymenoval 1. marca. Spojená škola maAnna Kromková

la 85 zamestnancov, z toho 61 pedago-

gických a 24 nepedagogických. Na materskej dovolenke bolo 6 pracovníčok.
Vyučovanie v materskej škole prebiehalo v novom kalendárnom ro-

Materská

ku naďalej v nezmenenom režime v troch triedach. V januári sa

škola

stretli deti po prázdninách a svoje zážitky z nich kreslili na papier.
Množstvo snehu umožnilo, že veľa času trávili rôznymi hrami
a stavaním snehuliakov. Vo februári si pripravili karneval a v marci
zas rôzne aktivity k mesiacu knihy.
Rodičia mohli svoje deti do MŠ zapisovať do 15. apríla, pričom záujem v tomto roku prevýšil momentálne kapacity škôlky. Máj patril
v škôlke predovšetkým Dňu matiek a jún zas Dňu detí, počas ktoré~ 22 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

ho učiteľky vymysleli pre svojich zverencov rôzne hry. Záverom
školského roku si boli budúci prváčikovia obzrieť svoje nasledujúce
pôsobisko – miestnu základnú školu a rozlúčili sa s škôlkou Osvedčením o ukončení predprimárneho vzdelávania.

V Základnej škole sa začiatok kalendárneho roku niesol v duchu prí-

Základná

prav na polročnú klasifikáciu, kedy sa žiaci usilovali vylepšiť svoje

škola

známky. V tomto roku však po prvýkrát dostali 31. januára miesto
klasických polročných vysvedčení iba tzv. výpisy slovného hodnote-

Výpis

nia alebo klasifikácie žiaka, pričom zákonný zástupca mohol písom-

známok

ne požiadať aj o polročné vysvedčenie, ak bolo potrebné napríklad
na prijímacie skúšky.

Zápis do
prvého
ročníka

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutočnil 7. februára, pričom z 26
detí bolo zapísaných 22 a štyria rodičia požiadali o od- klad. V školskom roku 2012/2013 bola preto otvorená len jedna trieda prvákov.
Pre

budúcich

prvákov

sa

po

zápise

objednávali

zošity

a učebnica, preto rodičia zapísaných detí zaplatili po úspešnom zápise 10 €.
V marci sa uskutočnilo testovanie deviatakov, tzv. Monitor 9, ktorého sa zúčastnilo 1449 základných škôl, kde bolo testovaných 43 513
~ 23 ~

Monitor 9

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

žiakov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a v národnostných školách aj z maďarského a ukrajinského jazyka. V rámci SR
bola priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky 57,5%, zo
slovenského jazyka 54,5%. V Spišskej Starej Vsi sa testovania zúčastnilo 34 žiakov, pričom z matematiky sa viac-menej nevymykali
celoslovenskému priemeru a dosiahli úspešnosť 58,09%, zo slovenského jazyka mali o trochu nižšiu úspešnosť, a to 48%.

Úspechy
žiakov

Súťaž k Svetovému dňu vody

Počas druhého polroka sa v rámci školy uskutočňovali rôzne súťaže.
V marci sa v rámci mesiaca knihy uskutočnil literárny kvíz a výtvarná
súťaž k Svetovému dňu vody, v apríli vyvrcholila výtvarná súťaž
Kostelničákov ornament a konali sa tiež školské kolá matematických
súťaží – Matematická olympiáda, Pytagoriáda, „Matematické všeličo“, Matematický klokan, či Maks. Žiaci sa zúčastňovali tiež nadregionálnych súťaží, pričom dosiahli viacero úspechov:
1. miesto – obvodné kolo Pytagoriády (J. Kromková)
1. miesto – basketbal chlapci (okresná súťaž)
2. miesto – basketbal dievčatá (okresná súťaž)
2. miesto – obvodné kolo Pytagoriády (J. Semančík)
3. miesto – šach (okresná súťaž)
3. miesto – obvodné kolo Matematickej olympiády (M. Semančík)

~ 24 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

Dňa 6. júna sa športovom areáli Základnej školy v Spišskej Starej

Zamagur-

Vsi sa uskutočnili Zamagurské športové hry, ktorých sa zúčastnili

ské hry

žiaci škôl zo slovensko-poľských prihraničných regiónov. Najlepší
traja v každej súťaži boli odmenení medailou, diplomom a vecnou
cenou. V bodovaní škôl bola najúspešnejšia ZŠ Kroscienko (54 bodov) pred ZŠ Grywald (40)
a ZŠ Spišská Stará Ves (38).
Na druhý deň sa konal 5.
ročník súťaže žiakov 3. a 4.
ročníkov ZŠ zo zamagurských
škôl zo Spišskej Starej Vsi,
Matiašoviec, Spišských Hanušoviec a Veľkej Frankovej pod názvom Malý zamagurský olympionik,
ktorej sa 36 zúčastnilo súťažiacich.
Školský rok bol zakončený 28. júna slávnostnou akadémiou

50-te vý-

s kultúrnym programom, ktorý bol venovaný päťdesiatemu výročiu

ročie ZŠ

začatia vyučovania v novej budove Základnej školy na Štúrovej ulici.
Pri tejto príležitosti bol vydaný aj bulletin pod názvom 50 rokov od
začatia výučby v Základnej škole na Štúrovej ulici v Spišskej Starej
Vsi 1962 - 2012.
Gymnazisti sa podobne ako ich mladší rovesníci sústredili začiatkom

Gymná-

kalendárneho roka najmä na zlepšenie polročného hodnotenia.

zium

V deň odovzdávania polročných výpisov zorganizovali pestrý Prírodovedný deň, počas ktorého mohli počúvať geografické prednášky
o Číne

a

Marshallových
Prednáška RNDr.
V. Rušina, DrSc.

ostrovoch, zahrať si hru
Milionár, pozrieť videá o
tigrovi bengálskom, Antarktíde,

Novej

a premenách

Guinei
tatranského

lesa či stráviť čas na atraktívnej hodine chémie, ktorú si študenti pripravili sami. Najväčším
~ 25 ~
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ťahákom bol vzácny hosť RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., ktorý prednášal študentom o Slnku ako zdroji energie na Zemi. V rámci tohto
dňa sa uskutočnil aj šachový turnaj s tridsiatimi účastníkmi rozdelenými do desiatich družstiev, pričom víťazstvo si vybojovalo domáce družstvo SŠ Spišská Stará Ves.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola tiež príprava žiakov

Úspechy

na rôzne druhy súťaží, ktorá bola realizovaná v rámci vyučovania,

školy a

ako aj v mimoškolskej činnosti a v záujmových krúžkoch. Vo viace-

žiakov

rých dosiahli žiaci spišskostaroveského gymnázia výborné výsledky:
6. miesto – celoslovenské kolo v šachu (Dalibor Gallik)
8. miesto – celoslovenské kolo v súťaži "Mladý Európan" (D. Budziňáková, J. Eliaš, M. Habiňáková)
2. miesto – krajské kolo SOČ a postup do celoslovenského kola v
odbore 11-Informatika (Martin Čarnogurský s prácou Interaktívna

škola)
3. miesto – krajské kolo v šachu (Dalibor Gallik)
8. miesto – krajské kolo chemickej olympiády (Dalibor Gallik)
2. miesto – v územnej súťaži DPP mladých zdravotníkov z okresov
Poprad a Kežmarok (družstvo školy)
3. miesto – okresné kolo v šachu (Dalibor Gallik)
7. a 9. miesto – obvodné kolo olympiády v nemeckom a anglickom
jazyku
Okrem týchto umiestnení
boli žiaci školy úspešní v
súťaži zameranej na ekonomické otázky a ukazovatele ECB zastrešovanej
Národnou bankou Slovenska "Generácia euro", v
ktorej 5 členný tím postúpil do druhého kola. V športovej oblasti sa žiaci zúčastnili na minifutbalovom turnaji, študentskej míli v Kežmarku a bežeckých cezpo~ 26 ~
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ľných pretekoch v Poľsku. V rámci školy boli zorganizované spolu
štyri volejbalové turnaje v podobe medzitriednych a jeden medzinárodný pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Počas Dňa
detí odohrali žiaci SŠ volejbalový turnaj v Kroščenku.
Pod vedením vyučujúceho Miroslava Zelinu sa gymnazisti už po štvr-

Euroscola

týkrát dokázali prebojovať medzi osem najlepších škôl Slovenska
v projekte Euroscola a získať tak miestenku do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Do jeho lavíc, na stretnutie s dvoma europoslancami, zasadlo 24 študentov a dvaja pedagógovia nášho gymnázia
25. mája, aby diskutovali o aktuálnych problémoch EÚ. Vyskúšali si
tiež hru Eurogame, kde prezentovali svoje vedomosti o Európe, pričom naši študenti Peter Polák a Nikola Sopková sa dostali až do finále.

Gymnazisti v Bruseli

Druhým úspešným projektom bol Mladý Európan, v ktorom trojica

Mladý Eu-

gymnazistov – Dominika Budziňáková, Martina Habiňáková a Ján

rópan

Eliáš jasne vyhrali regionálne kolo tejto súťaže a postúpili do národného kola, kde v konkurencii škôl z celého Slovenska obsadili pekné
8. miesto.
V európskom duchu sa niesol aj Deň jazykov, ktorý mal v tomto ro-

Ako chutí

ku podtitul Ako chutí Európa. Počas tohto dňa študenti gymnázia

Európa

pripravovali špeciality z rôznych európskych krajín a v jednotlivých
triedach sa konali zábavné i vedomostné súťaže v nemeckom, anglickom či ruskom jazyku.
~ 27 ~
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V školskom roku 2011/2012 bola škola zapojená do šiestich projek-

Projekty

tov:
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy – opatrenie
1.1 Premena tradičnej školy na modernú v projekte Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných školách s podporou IKT sa zapojili traja učitelia, ktorí získané nové poznatky pomáhajú zavádzať
do vyučovacieho procesu a poskytujú odbornú pomoc ostatným kolegom.
2. E-mailový projekt „Das Bild der Anderen“ ktorý organizuje Goethe
Institut. Predmetom projektu je písanie listov medzi žiakmi partnerských škôl, v tomto prípade v Taliansku a na Slovensku na rôzne
témy, ako napr. Ja, Moja rodina, Môj priateľ, Moje bývanie, Slovensko a podobne. Zapojili sa triedy kvinty a septimy s vyučujúcou Mgr.
Martinou Kostkovou.
3. Internetový projekt E-twinning s názvom „A Taste of My Life“. Do
projektu sú zapojené partnerské školy z Čiech, Rumunska, Poľska,
Anglicka, Španielska, Turecka a Nemecka. Predmetom projektu je
príprava powerpointových prezentácií, písanie listov, písanie pohľadníc a mnohé ďalšie aktivity na dohodnuté témy. Zapojili sa žiaci
kvarty s vyučujúcou Mgr. Martinou Kostkovou .
4. E-twinning-ový projekt „Word´s Up!“, ktorého podstata spočíva v
písaní internetových novín na rôzne témy. Do projektu sú zapojené
školy zo Španielska a Írska. Zapojili sa žiaci septimy s vyučujúcou
Mgr. Martinou Kostkovou .
5. E-twinning-ový projekt „Naše národné parky“ s partnerskou školou v Maďarsku. Zapojili sa žiaci 3.A a vyučujúci Mgr. Daniel Kostka.
6. E-mailový projekt „Das Bild der Anderen“ s partnerskou školou na
Azorských ostrovoch, Portugalsko. Zapojili sa žiaci 1.A a vyučujúci
Mgr. Daniel Kostka.
Žiaci do prvého ročníka 4-ročnej formy štúdia boli prijatí na základe

Prijímacie

schválených kritérií pre prijatie do prvého ročníka pre školský rok

skúšky

2012/2013 bez konania prijímacích skúšok. Prihlásených bolo
~ 28 ~
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12 žiakov na prvý termín a 11 žiakov na druhý termín. Celkom bolo
vydaných 23 rozhodnutí o prijatí, z ktorých sa nakoniec zapísalo iba
9 žiakov. Prvý ročník 8-ročnej formy štúdia nebol otvorený z dôvodu
nedostatočného záujmu o štúdium.
Počet študentov večerného štúdia sa znižoval a z pôvodných 43 sa

Večerné

nakoniec

štúdium

postupne

ustálil

na

30.

Vyučovanie

sa

konalo

v poobedňajších hodinách od 16-tej hodiny, pričom študenti
v prvom roku absolvovali 12 predmetov.
Na začiatku školského roka 2011/2012 mala škola 218 žiakov, po

Počet žia-

jarných prázdninách sa jedna žiačka z kvarty vrátila do Základnej

kov a pro-

školy vo Veľkom Lipníku. Klasifikovaných v dennom štúdiu bolo na

spech

konci školského roka všetkých 172 žiakov, z toho jeden neprospel. V
externom večernom štúdiu zo 45 žiakov na začiatku školského roka
bolo klasifikovaných 31 študentov, z toho jeden neprospel a 14
ukončilo štúdium. Na základe špeciálnopedagogického vyšetrenia
boli traja žiaci zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Išlo o jedného žiaka so sluchovým postihnutím a dve dievčatá s telesným postihnutím. Priemerný prospech
za školu bol 1,84.
V školskom roku 2011/2012 maturovalo 54 študentov, z toho 25

Maturitné

v štvorročnom štúdiu a 29 v osemročnom štúdiu. Všetci maturovali

skúšky

v riadnom termíne, pričom sedem študentov neprospelo, a to piati
z anglického jazyka B2 a dvaja z nemeckého jazyka B2. Opravná
skúška sa konala v mimoriadnom termíne v septembri, pričom všetci
študenti úspešne zmaturovali. Na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa
prihlásili siedmi žiaci, z toho dvaja žiaci ju absolvovali. Maturoval tiež
jeden žiak so zdravotným znevýhodnením – s 59% stratou sluchu. V
zmysle § 4 ods. 3 vyhlášky č. 318/2008 Z. z., mal upravené podmienky pre písomnú formu IČ MS. Mal predlžený čas o 50%.
Priemer školy na ústnych maturitných skúškach bol 1,50. Na priebeh
maturitných skúšok dohliadala predsedníčka školskej maturitnej
komisie Mgr. Viera Mušková z Obchodnej akadémie zo Starej Ľu~ 29 ~
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bovne. Pod jej vedením pracovalo 13 predmetových maturitných
komisií, ktorých činnosť riadili predsedovia jednotlivých predmetových maturitných komisií. Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá časť maturitných skúšok a písomná forma internej časti
maturitnej skúšky v dňoch 13. až 15. marca 2012. Konala sa zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického a nemeckého jazyka a z
matematiky. Z anglického jazyka maturovalo 34 žiakov na úrovni
B2. Z nemeckého jazyka maturovalo 22 žiakov na úrovni B2. Z francúzskeho jazyka maturoval 1 žiak na úrovni B1. Zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov sa konala aj písomná forma
internej časti maturitných skúšok. Okrem povinných predmetov študenti maturovali z biológie, dejepisu, ekonomiky, fyziky, geografie,
chémie, informatiky, matematiky, náuky o spoločnosti a občianskej
náuky. Z prvých úspešných 47 maturantov bolo na štúdium na vy-

Uplatnenie

sokej škole prijatých 38 uchádzačov, 5 sa zamestnalo a 4 boli evido-

žiakov

vaní na úrade práce.
Učiteľský kolektív Gymnázia

V rámci ďalšieho vzdelá-

Ďalšie

vania sa učitelia zúčas-

vzdeláva-

tňovali na jednodňových

nie učite-

odborných seminároch a

ľov

na podujatiach organizovaných MPC v Prešove
podľa aktuálnej ponuky a
škola

organizovala

aj

aktualizačné vzdelávanie
priamo v budove školy.
Vzdelávanie

všetkých

učiteľov internou formou
pre používanie e-learningového portálu školy realizovala RNDr. Mária Semančíková. Aktualizačné vzdelávanie absolvovalo 12 učiteľov v
programoch: myšlienkové mapy, interaktívna komunikácia a overenie kompetencie: "POWER POINT". Aktualizačné vzdelávanie - práca
~ 30 ~
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so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom absolvovali traja učitelia (Mgr. Džunko za fyziku, Mgr. Daniela Penxová za chémiu a RNDr. Mária Semančíková za
matematiku). Dvaja učitelia (Mgr. Kostková, PhDr. Zelina) absolvovali špecializačné vzdelávanie vedúcich PK, a PhDr. Zelina absolvoval aj špecializačné vzdelávanie výchovných poradcov a aktualizačné
vzdelávanie – Ľudské práva. RNDr. Mária Semančíková absolvovala
prípravné atestačné vzdelávanie.
V novom kalendárnom roku pokračovalo vo svojich početných aktivi-

Centrum

tách aj Centrum voľného času Šťastienko. Od januára do marca

voľného

prebiehala pri CVČ akcia Postavme si snehuliaka, kedy deti a mládež

času Šťas-

stavali na ihrisku pri centre snehuliakov a iné postavičky, ktoré

tenko

skrášľovali areál. Koncom zimných prázdnin sa konal Novoročný
futbalový turnaj pre žiakov zamagurských základných škôl, do kto-

Novoročný

rého sa v troch kategóriách zapojilo vyše 90 detí zo Spišskej Starej

turnaj

Vsi,

Spišských

Hanušoviec,

Matiašoviec,

Červeného

Kláštora

a Haligoviec. V kategórii mladších žiakov bolo najúspešnejšie družstvo MŠK Haligovce, v kategórii starších žiakov zvíťazil Dunajec
Spišská Stará Ves. Kategóriu dievčat vyhral taktiež domáci celok
DFK Dunajec. V jednotlivých kategóriách boli najlepšími strelcami
Radovan Novotný, ktorý nastrieľal za mladších žiakov 9 gólov, Marek Papson s 10 gólmi za starších žiakov a Gabriela Talárová, ktorá
v kategórii dievčat zaknihovala 7 gólov.
Február sa niesol duchu valentínskej zábavy. Uskutočnila sa súťaž

Valentín

o najkrajší valentínsky pozdrav, valentínske popoludnie plné rôznych
hier a súťaží.
Počas jarných prázdnin pri-

Jarné

pravilo CVČ jarný hokejba-

prázdniny

lový turnaj a rôzne ďalšie
hry a súťaže, medzi inými
aj prvý ročník volejbalového
turnaja o Putovný pohár
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CVČ. Turnaja v telocvični miestnej ZŠ sa zúčastnilo 5 družstiev
z celého Spiša. Víťazom sa stalo mužstvo ĽubMIX zo Starej Ľubovne, pred volejbalistami z Levoče a Spišskej Starej Vsi.
V polovici marca sa futbalové družstvo CVČ zúčastnilo futbalového

Futbal

turnaja vo Svite, kde v kategórii starších žiakov jednoznačne zvíťazilo, pričom Radovan Novotný bol aj najlepším strelcom mladších žiakov a Milan Zibura najlepším brankárom. Dňa 5. apríla usporiadalo
CVČ futbalový turnaj v našom meste, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev v dvoch kategóriách mladších a starších žiakov. V oboch kategóriách tentokrát zvíťazili Starovešťania, pričom v kategórii mladších
žiakov opäť dominoval Radovan Novotný.
Počas veľkonočných prázdnin sa uskutočnil Veľkonočný futbalový

Veľkonoč-

turnaj CVČ, ktorého sa okrem Starovešťanov zúčastnili aj družstvá

né prázd-

žiakov z Haligoviec, Veľkej Lesnej a Spišských Hanušoviec. Kategó-

niny

riu mladších i starších žiakov vyhrali Starovešťania, pričom najlepším strelcom mladších žiakov bol Radovan Novotný, brankárom Maroš Plavec, u starších žiakov najviac gólov nastrieľal Marek Papson
a iba jeden gól za svoj chrbát pustil Milan Zibura.
V

máji

pripravilo
cero

CVČ

Deň ma-

via-

tiek

podujatí.

Začiatkom mesiaca

vyrábali

deti darčeky ku
Dňu

matiek

a 13. mája sa
v kultúrnom
dome konal pre mamičky z celého Zamaguria bohatý kultúrny program. Deti zo streleckého krúžku si mohli zmerať svoje sily v súťaži
v streľbe zo vzduchoviek, po ktorej sa konala „opekačka“ a koniec
mesiaca patril futbalu, predposledný deň turnaju dievčat a posledný
deň turnaju generácií.
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Počas Dňa detí ožilo CVČ rôznymi súťažami pre všetky vekové kate-

Deň detí

górie. Absolútnou novinkou boli preteky lezúňov, teda detí, ktoré
ešte nevedia chodiť. Túto akciu pripravilo CVČ v spolupráci
s miestnym odborom Matice slovenskej. Súťaže v dvoch kategóriách, a to štvornožky a v chodáku, sa zúčastnilo 6 „lezúňov“, ktorí
vyčarili úsmev na tvárach svojich rodičov i všetkých zúčastnených.

Pokračovalo sa tiež v projekte s názvom Mládež v akcii, v rámci kto-

Mládež v

rého minulý rok skupina mladých ľudí z Francúzska a Španielska

akcii

navštívila miestne CVČ, aby sa spoločne s našou mládežou učila lepšie rozumieť prírode a poukázala na vplyv znečisťovania krajiny na
život na Slovensku i v partnerských krajinách. V tomto roku pokračoval projekt vo francúzskych Pyrenejach, kde najskôr v dňoch
11. až 15. júna vycestovali zo Spišskej Starej Vsi na prípravnú návštevu primátor mesta a poslanec PSK Ing. Jozef Harabin, zamestnanec CVČ Jaroslav Michna a účastníčka minuloročného projektu Dominika Budziňáková spoločne s pracovníkom kultúry PSK Miroslavom
Kobelákom a tlmočníčkou Máriou Paľovou. Na tomto pobyte prerokovali a dohodli aktivity, ktoré čakali na mládežníkov v júli.
Pobytu vo Francúzsku v dňoch 19. až 31. júla sa zúčastnilo 12 spišskostaroveských mládežníkov a dvaja lídri z CVČ, pričom zažili
v Horných Pyrenejach spoločne s francúzskymi a španielskymi mládežníkmi dvanásť nezabudnuteľných dní, kedy sa prostredníctvom rôznych športových, kultúrnych a iných aktivít vzájomne
spoznávali a v národnostne zmiešaných skupinách sa učili navzájom
rešpektovať i spolupracovať. Pri tejto príležitosti spoznali Lurdy, prírodný park Pyrenejí, vykúpali sa v oceáne a počas tzv. národnost~ 33 ~
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ných večerov sa dozvedeli viac o špecifikách francúzskeho i španielskeho národa, ktorým zas predstavili slovenské špecifiká. Refinancovanie tohto projektu vo výške 7 000 € zabezpečovalo v 20% mesto.
Koniec prázdnin býva už tradične spojený s odmenami najlepšieho

Ocenenie

študenta a maturanta SŠ, ktoré udeľuje Klub Zamagurčanov

študentov

v Bratislave. V tomto roku odovzdal richtár spomínaného klubu vdp.
doc. Andrej Filipek finančné odmeny Dominike Budziňákovej ako
najlepšej študentke a Silvii Dermovej ako najlepšej maturantke.
Odovzdávanie sa uskutočnilo 27. augusta v priestoroch Mestského
úradu za účasti primátora Ing. Jozefa Harabina, vdp. Pavla Garaja
a riaditeľky SŠ Anny Kromkovej. Najúspešnejšie študentky dostali
tiež ceny od mesta a zapísali sa do pamätnej knihy.

Školský rok 2012/2013 začal 3. septembra slávnostným otvorením

Školský

v kultúrnom dome za prítomnosti primátora Ing. Jozefa Harabina,

rok

pedagogických i nepedagogických zamestnancov, miestnych du-

2012/2013

chovných, žiakov a rodičov. Do Spojenej školy celkovo nastúpilo
549 žiakov, z toho 73 v MŠ, 326 v ZŠ, 120 denných študentov
a 30 externistov v Gymnáziu. Oproti minulému roku klesol počet
žiakov SŠ až o 84 študentov, čo pri súčasnom normatívnom financovaní škôl spôsobuje značné problémy. Najväčší pokles žiakov bol
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v Gymnáziu, kde odišlo 54 maturantov, 6 žiakov prestúpilo, 1 ukončil povinnú školskú dochádzku a 15 externistov ukončilo štúdium. Do
prvého ročníka pritom nastúpilo len 9 študentov. V ZŠ bol vplyvom
migrácie nižší počet žiakov o 11 a MŠ si udržala rovnaký počet detí
na tri triedy, pričom záujem sa každý rokom zvyšuje a v tomto roku
už dopyt prevýšil ponuku. V súvislosti s poklesom žiakov bol znížený
tiež počet pedagogických zamestnancov zo 61 na 55.
Pri dvoch zložkách SŠ fungovali školské jedálne. Stravníci MŠ od

Školské

2 do 6 rokov platili za desiatu, obed a olovrant 1,05 €, stravníci ZŠ

jedálne

platili za obed od 6 do 11 rokov 0,88 €, od 11 do 15 rokov 0,95 €
a od 15 do 18/19 rokov 1,05 €. Školské jedálne poskytovali stravovanie tiež zamestnancom SŠ a iným fyzickým osobám za úhradu
2,43 €. Prispievalo sa aj na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu, a to na jedného žiaka 1,80 € mesačne.
Deti navštevujúce Materskú školu boli rozdelené podľa veku do

Materská

troch tried. Najmladší, tzv. slimáčiky, pod vedením Bc. Kataríny Mlá-

škola

kovej a Karin Graindovej, strední, tzv. Lienky, pod vedením Mgr.
Ivany Boženskej a Kataríny Soľavovej a najstarší, tzv. Motýliky, pod
vedením zástupkyne Alžbety Boženskej a Bc. Emílie Tomalovej. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ bol 6 € na jedno dieťa
mesačne, v prípade hmotnej núdze 3 €.

Výchova a vzdelávanie prebiehalo podľa školského vzdelávacieho
programu „Zvedavé hlavičky“ zameraného najmä na výchovu
k ochrane

životného

prostredia,

podporujúceho

zdravie

a bojujúceho proti obezite detí, ktorý bol zároveň obohatený
o regionálne prvky. V tomto duchu sa niesol napríklad už jedenásty
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Šalátový deň, ktorý sa v tomto roku uskutočnil 22. septembra a počas ktorého sa stretli učitelia, rodičia a deti, aby si pochutnali na
zdravom jedle.
Okrem činností v samotnej MŠ
mali deti možnosť navštevovať krúžky v miestnom Centre
voľného času, a to

krúžok

nemeckého jazyka, tanečný
krúžok Lienka, či folklórny
Lienky

taktiež

naďalej

spolupracovala

súbor Rovinka. Materská škola
aj

s Domom

sociálnych

slu-

žieb, miestnou knižnicou či mestským úradom, kde deti vystupovali
pri rôznych príležitostiach.
V ZŠ bolo v novom školskom roku otvorených 16 tried, z toho šesť

Základná

prvom a desať na druhom stupni, pričom do týchto tried nastúpilo

škola

celkovo 322 žiakov.
V septembri boli deti z 1. stupňa ZŠ prítomné na protidrogovej akti-

Dopravné

vite pod názvom Dopravné ihrisko, kde sa najprv oboznámili s pra-

ihrisko

vidlami cestnej premávky pre chodcov a cyklistov a potom sa presunuli na ihrisko, kde si prakticky vyskúšali, ako sa treba bezpečne
správať na ceste.

Začiatkom októbra sa žiaci SŠ zúčastnili Akcie čisté hory a potoky,

Čisté hory

počas ktorej čistili priestory kempingu, táboriska, tribúny, začiatku

a potoky

prielomu Dunajca, okolo turistických chodníkov i v okolí priestorov
múzea v Červenom Kláštore.
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Počas toho istého mesiaca v duchu motta „Školská knižnica – kľúč k

Medziná-

poznávaniu minulosti, prítomnosti i budúcnosti“ oslávili Medzinárod-

rodný deň

ný deň školských knižníc, ktorý bol spojený s prípravou na rok

školských

sv. Cyrila a Metoda. Deti vyhľadávali v knižnici informácie

knižníc

o vierozvestcoch a potom si s vyučujúcimi pripravili o nich pásmo.
Dopoludnia 22. októbra

ho prezentovali žia-

kom

miestnom

i

verejnosti

Nanebovzatia

v

Panny

Márie.

Po

kostole
privítaní

vdp. Pavlom Garajom

dvaja žiaci predsta-

vujúci Cyrila a Metoda

porozprávali

živote. V programe od-

znela aj časť z Prog-

lasu, prezentácia o so-

lúnskych bratoch a

spievaná podoba mod-

litby Otče náš v sta-

o

ich

roslovienčine. S týmto programom navštívili aj starkých v domove
dôchodcov, lekáreň, mestský úrad i mestskú knižnicu, kde si deti
mohli napísať svoje meno v hlaholike. Súčasne prebiehali ďalšie
aktivity v škole, v jednotlivých triedach. Druháci predstavili krátke
divadielko, ďalší si tvorili záložky so svojím menom v hlaholike, či
výtvarné dielka a básničky venované sv. Cyrilovi a Metodovi.
O deň neskôr sa v rámci Európskeho dňa rodičov a školy konala už

Prvácka

tradičná Prvácka „cechovačka“. Štvrtáci pripravili pre svojich men-

„cecho-

ších spolužiakov zábavné úlohy a prítomných rodičov i starších ka-

vačka“

marátov odmenili pekným kultúrnym programom. Nakoniec riaditeľka školy pasovala prvákov za riadnych žiakov školy.
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Predvianočné obdobie využili žiaci s učiteľmi na výzdobu priestorov
školy i na uskutočnenie dvoch recitačných súťaží, ktoré sa uskutočnili 12. decembra. V súťaži Šaliansky Maťko zvíťazili M. Regecová v 1. kategórii, D. Tóthová
v 2. kategórii a M. Urbaňáková v 3. kategórii. V súťaži Rozprávkové vretienko si prvenstvo
odniesli: v 1. kategórii E. Švienta, v 2. kategórii T. Pisarčíková a v 3. kategórii D. Semančíková.
Sviatočné dni boli zavŕšené šesť dní pred Vianocami, kedy sa uskutočnil Vianočný hudobný koncert.
Nový školský rok v oblasti spišskostaroveského školstva so sebou

Zachova-

priniesol najmä výzvu na zachovanie Gymnázia. Táto inštitúcia bola

nie Gym-

v minulosti i dnes dôležitým faktorom na pozdvihnutie nielen vzde-

názia?

lanostnej, ale aj sociálnej a hospodárskej úrovne Zamagurčanov,
pričom počas svojej 55 ročnej existencie prešlo jej bránami takmer
1900 maturantov, ktorí sa uplatnili v najrôznejších oblastiach spoločenského života. Jej zánik by bol iste veľmi negatívnym javom, ktorý by sa postupom času odrazil na úpadku nielen Spišskej Starej Vsi,
ale celého regiónu.
Do boja za zachovanie jedinej zamagurskej strednej školy sa zapojili
primátor mesta, riaditeľka, zamestnanci i terajší či bývalí žiaci SŠ,
pričom hlavnými argumentmi boli: prezentovanie dobrej úrovne
vzdelania s možnosťou uplatnenia absolventov, možnosť študovať
vo svojom bydlisku, ušetrenie nákladov a lokálpatriotizmus.
V rámci zvýšenia konkurencieschopnosti bol do vzdelávacieho prog-

Podnikanie

ramu začlenený predmet Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý

v cestov-

umožní absolventom začať podnikať alebo sa zamestnať v účtovníc-

nom ruchu

tve či administratíve, a to i bez ďalšieho štúdia na univerzite.
Ďalšou aktivitou na získanie nových študentov bol novovytvorený

Deň Gym-

Deň Gymnázia v Spišskej Starej Vsi ako spoločný deň športových

názia
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i vedomostných aktivít slúžiacich na spopularizovanie školy, priestorov a možností štúdia. Tohto dňa sa zúčastnilo viac ako 60 deviatakov zo 4 zamagurských škôl zo Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušoviec, Haligoviec a Veľkého Lipníka.

Ďalej tiež pokračovala večerná forma štúdia, avšak v novom škol-

Večerné

skom roku už neboli prijímaní noví študenti. Študujúci na zvýšenie

štúdium

svojho vzdelania prispievali ročne sumou 60 €.
Do CVČ sa v novom školskom roku prihlásilo 578 klientov. Okrem

Centrum

krúžkovej činnosti, ktorá začala 1. októbra, ponúkalo aj služby klubu

voľného

pre rodičov s deťmi tzv. Bambino centrum, fitnes klubu pre mládež,

času Šťas-

internetového klubu pre verejnosť a klubu Šťastenko pre deti

tenko

a mládež. Poplatok spojený s čiastočnou úhradou nákladov spojených s činnosťou záujmových útvarov bol 0,50 € mesačne a 4 €
ročne.
Záujemcovia o aktívne trávenie voľného času si v CVČ Šťastenko

Krúžková

mohli vybrať z veľkého množstva krúžkov najrôznejších odborov, od

činnosť

vzdelávacích, cez umelecké, športové až k zábavným. V školskom
roku 2012/2013 boli otvorené tieto krúžky: angličtina, angličtina
hrou, basketbal dorast, basketbalový – gymnázium, biblický, čitateľský – Spišské Hanušovce, debatný krúžok – gymnázium, digitálna
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fotografia, druhácke všeličo, Fifík, filmovanie a PC, futbalový, futbalový – gymnázium, futbalový – prípravka, gymnastika pre MŠ, hokejbalový, hravá angličtina – Spišské Hanušovce, hravá škola, chemický krúžok – gymnázium, internetové popoludnie, klub piatakov,
konverzujeme nemecky, literárno-dramatický, maľované vajíčko,
matematické súťaže, matematika hrou, matematika pre maturantov, matematika – gymnázium, mladý záchranár CO, strelecký, moderný tanec, nemčina pre MŠ, nemčina – Spišské Hanušovce, orgiami, PC hrou – Spišské Hanušovce, piatacké popoludnia, plavecký,
poľovnícko–strelecký, programovanie – gymnázium, rybársky, spevácky, stolný tenis, šachový, šikovné deti, šikovné ruky, šikovný prvák, športové hry, športovo-lyžiarsky – Spišské Hanušovce, športovo-pohybové hry, športovo-tanečný – Spišské Hanušovce, športový
II., tanečný Lienka, turistický, tvoríme a pletieme z papiera, umelecký, vodný slalom, volejbal – základná škola, volejbal – gymnázium, výtvarný, zdravotnícky, zumba a nemčina pre maturantov.
V rámci krúžkovej činnosti mohli deti navštevovať tiež detské folklórne súbory Pieniny, Rovinka či Osturňáčik alebo sa priučiť divadelnému remeslu v divadelnom krúžku Ramagu.
Zlepšovať a vzdelávať sa v oblasti umenia, predovšetkým v hudob-

Základná

ných odboroch, umožňovalo naďalej alokované pracovisko Základ-

umelecká

nej umeleckej školy zo Spišskej Belej, ktoré bolo umiestnené, tak

škola

ako po minulé roky, v priestoroch materskej školy. V novom školskom roku 2012/2013 fungovala pobočka ZUŠ naďalej pod taktovkou Františka
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Kačicu,

pričom

ju

navštevovalo

80

záujemcov,

z toho

14

v prípravke. Žiaci sa mohli učiť hre na husle, gitaru, klavír
a akordeón, pričom sa spoločne s pedagógmi, v rámci svojich možností a schopností, zúčastňovali rôznych mestských podujatí, pripravili viacero výchovných koncertov a taktiež tradičný vianočný koncert pre obyvateľov mesta. Tohto roku sa však konal v miestnom
kostole, čo ešte viac umocnilo predvianočnú náladu. Prvý koncert,
zložený z dvoch častí: klasickej a vianočnej, sa uskutočnil 19. decembra za hojnej účasti obyvateľov mesta a pre veľký úspech pedagógovia ZUŠ na požiadanie riaditeľky SŠ zopakovali koncert 21.
decembra aj pre žiakov a študentov.

Celkovú vzdelanostnú úroveň nášho mesta odzrkadľuje celosloven-

Vzdela-

ské sčítanie obyvateľstva z roku 2011, ktorého výsledky boli uverej-

nostná

nené v tomto roku. Podľa tohto sčítania má najviac obyvateľov

štruktúra

Spišskej Starej Vsi úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, a

v meste

to 422 osôb. Po nich nasledujú ľudia bez vzdelania v pomerne vysokom počte 337. Základné vzdelanie má 330, učňovské bez maturity
325, stredné odborné bez maturity 231, úplné stredné učňovské
s maturitou 48, úplné stredné všeobecné 166, vyššie odborné 36,
vysokoškolské bakalárske 64 a vysokoškolské (Mgr., Ing., Dr.)
208 Starovešťanov. Najmenej občanov mesta – 5 má vysokoškolské
doktorandské vzdelanie a 92 vzdelanie neuviedlo. Pokiaľ ide
o počítačové zručnosti, viac ako polovica Starovešťanov, teda 1189,
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ovláda prácu s textom a 1274 s internetom, menej ako polovica,
teda 916, prácu s tabuľkami a 1117 s elektronickou poštou. Vzdelanostnú štruktúru občanov Spišskej Starej Vsi zobrazuje nasledujúca
tabuľka.
Vzdelanostná štruktúra občanov
Spišskej Starej Vsi

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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V rámci kultúrnych aktivít organizovaných mestom v roku 2012 sa
celkovo uskutočnili 2 festivaly, 25 výchovno-vzdelávacích, 14 kultúrno-spoločenských a 20 iných podujatí, vrátane troch výstav.
Mestská knižnica pod vedením Márie Mrázovej poskytovala svoje
služby 30 hodín týždenne, a to nielen obyvateľom mesta, ale celému regiónu Zamaguria, keďže čitatelia pochádzajú aj z okolitých
obcí. Poplatky za služby boli minimálne, ročne platili deti 0,70 €,
študenti a dôchodcovia 1 € a dospelí 1,70 €. Knižničné služby využívalo 384 čitateľov, z toho 168 detí, 141 študentov a 75 dospelých
i dôchodcov, pričom priestory tejto ustanovizne navštívili celkovo
11571-krát. Deti a mládež najviac využívali internet, študenti predovšetkým odbornú literatúru a povinnú beletriu. Všetci čitatelia sa
zaujímali o nové tituly, na nákup ktorých získala knižnica grant z
Ministerstva kultúry vo výške 600 € a od mesta príspevok 180 €. Za
tieto peniaze bolo nakúpených 110 publikácií pre všetky vekové kategórie a ďalších 42 kníh bolo získaných darom. Celkovo urobili čitatelia 15429 výpožičiek, z toho 3137 časopisov a 104 titulov bolo objednaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičky.
Knižničný fond na konci roku 2012 predstavoval 12 363 zväzkov
kníh, z toho 4 029 odbornej literatúry pre dospelých, 318 odbornej
literatúry pre deti, 5 529 krásnej literatúry pre dospelých a 3 487
krásnej literatúry pre deti a mládež. Okrem toho mali čitatelia k dispozícii 7 periodík, z toho jedno zahraničné – časopis Spolku Slovákov v Poľsku Život.
Tak ako v minulom roku bolo v knižnici zorganizovaných viacero
vzdelávacích

a kultúrno-spoločenských

podujatí.

V spolupráci

s miestnou Spojenou školou sa tu uskutočnili hodiny informatickej
výchovy, rôzne súťaže a besedy, v spolupráci s MŠ súťaž Uspávanka pre bábiku a v spolupráci s CVČ Štastenko prednes poézie
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a prózy, ktorého sa zúčastnilo 13 detí a s vlastnou tvorbou štvrtáčka
Timea Regecová. Medzi úspešné akcie patrila aprílová beseda so
spisovateľom pre deti Petrom Karpinským, či septembrová beseda
so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý bol milo prekvapený aktivitou našich študentov a následne sa o nich pozitívne vyjadroval
počas celého svojho turné v ďalších mestách Slovenska.
Kino v tomto roku premietalo len dve predstavenia, ktoré si prišlo

Kino

pozrieť 23 návštevníkov. Priemerná cena vstupenky bola 2,11 €.
Káblovú televíziu v meste v tomto roku poskytoval telekomunikačný

Káblová

operátor Slovanet, ktorý ešte v koncom minulého roku prebral všet-

televízia

ky práva a záväzky firmy M-ELEKTRONIK. Prevzatie, resp. zlúčenie
firmy s novým operátorom sa prejavilo na zhoršení kvality vysielania, najmä častými výpadkami signálu, ktorých odstraňovanie trvalo
aj niekoľko dní.
Naďalej tiež vychádzal cyklostylovaný občasník Starovešťan, ktorý

Staroveš-

prinášal informácie týkajúce sa predovšetkým nášho mesta. V roku

ťan

2012 vyšlo celkovo šesť čísel, ktoré boli obyvateľom k dispozícii
bezplatne.
Začiatkom roku, 7. januára, sa uskutočnil už tretí ročník Starove-

Staroveský

ského plesu, ktorý zorganizovalo mesto v spolupráci s miestnou

ples

Spojenou školou a miestnym odborom Matice slovenskej.
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Pri odbore kultúry a MO MS naďalej pôsobil Folklórny súbor Magu-

Maguran-

ranka. Mal cca 30 členov zo Spišskej Starej Vsi, Jezerska, Matiašo-

ka

viec, Reľova a Veľkej Lesnej. Hudobnú zložku tvorili: Štefan Moravčík, Matúš Kačica, Adam Dlhý, František Kačica ml. a Dominik Rušin.
Pri súbore pôsobí aj spevácka skupina v zložení: Agnesa Dlhá, Viera
Jurkovičová a Štefánia Zavacká. Umeleckým vedúcim bol tradične
Peter Zelina a jeho manželka Darina. Nácviky súboru sa konali
v piatky a sobotu v priestoroch kultúrneho domu.
FS Maguranka bol prítomný na všetkých kultúrnych podujatiach organizovaných mestom i v blízkom okolí. V dňoch 20. – 23. septembra sa zúčastnil medzinárodného festivalu mladých v talianskom
Rimini, kde ako jediný zástupca Slovenska zožal veľký úspech.

Veľmi aktívne v tomto roku pôsobilo divadlo Ramagu, ktoré sa pretransformovalo na neziskovú organizáciu, čo mu umožnilo rozbehnúť viaceré projekty. Jedným z nich bolo začatie vydávania Zamagurských novín, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve kultúry
pod registračným číslom MK SR – EV 4585/12. Prvé číslo vyšlo 10.
apríla. Malo 12 čiernobielych strán rozmeru A4. Redaktormi boli:
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Lukáš Marhefka, Lívia Dermová, Simona
Bombarová a Ján Gemza. Do konca roku
vyšlo každý mesiac jedno číslo, teda celkovo
deväť, ktoré na 12 až 20 stranách prinášali
informácie o dianí na Zamagurí, úspechoch
Zamagurčanov, či rozhovory s rodákmi. Cena
jedného výtlačku bola 1 €.
Za účelom obnoviť tradíciu amatérskeho divadla v Spišskej Starej

Divadelný

Vsi sa v rámci projektu Brehy Dunajca ožijú tradíciou konal v dňoch

festival

8. až 12. februára Divadelný festival ochotníkov. Počas piatich dní sa

ochotníkov

divákom predstavilo šesť ochotníckych divadiel, a to Regionálny súbor Čardáš z Nedece, TeatroBalans zo Spišskej Belej, Levočská divadelná spoločnosť, Divadlo mladých zo Šuňavy, Divadlo Comedia
z Popradu a domáce ochotnícke divadlo Ramagu, ktoré vystúpilo
s divadelnou hrou podľa scenára Lívie Dermovej a v réžii Lukáša
Marhefku S kšefty nejsou žerty. Jednotlivé predstavenia navštívilo
celkovo 1114 divákov.

Divadelná hra S kšefty nejsou žerty mala úspech aj na februárovej

Divadelná

regionálnej súťažnej prehliadke Divadelná Šuňava, z ktorej naši di-

Šuňava

vadelníci postúpili na Krajskú scénickú žatvu do Levoče, pričom Lívia
Dermová bola ocenená za najlepší ženský herecký výkon. V Levoči
~ 46 ~
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už síce spiškostaroveské divadlo neuspelo, ale odnieslo si hodnotné
rady poroty i prvé skúsenosti z účinkovania na takomto podujatí.
V spolupráci

s Gminným

Pieninská

kultúrnym

strediskom

ozvena

v Nižných Lapšiach, pobočkou v Nedeci, sa v rámci
projektu

Brehy

Dunajca

ožijú tradíciou 14. apríla
uskutočnila súťažná prehliadka hudobného folklóru na slovensko-poľskom pohraničí pod
názvom Pieninská ozvena. Jej cieľom bolo zachovanie a oživenie
takmer

zabudnutých

ľudových

piesní,

podpora

folkló-

ru, podnecovanie k aktívnej činnosti v tejto oblasti a neposlednom
rade vytvorenie možnosti prezentovať výsledky folklórnej práce na
verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných protagonistov.
V tomto roku prišlo skúsiť šťastie 47 súťažiacich spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín či ľudových hudieb z celého Zamaguria, vrátane oblastí, ktoré dnes patria Poľsku. V odbornej porote
zasadli: Edmund Pružinský, Helena
Gondeková, Mária Gašparová, Iveta
Šimčišinová, Krystyna Milaniak, Helena

Regecová

a Peter

Zelina.

V kultúrnom programe vystúpil FS
Hajduki z Vyšných Lápš a domáci FS Maguranka i ľudová hudba Flisok. Súťažilo sa v piatich kategóriách, s týmito výsledkami:
Kategória – speváci sólisti do 15 rokov:
1. Klára Axamská (Lesnica)
2. Lenka Kováčiková (Spišská Stará Ves)
3. Ester Švienta (Spišská Stará Ves)
Kategória – speváci sólisti od 15 do 20 rokov:
1. Michaela Hrebíková a Katarína Jarembinská
(Veľký Lipník)
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2. Róbert Duda (Veľká Lesná)
3. Zdeno Dudžák (Reľov)
Kategória – speváci sólisti nad 20 rokov:
1. František Furcoň a Ján Furcoň (Matiašovce)
2. Lucia Petruščáková (Malá Franková)
3. Jozef Kapolka (Nižné Lapše)
Kategória – sólista inštrumentalista:
1. Dominik Furcoň (Matiašovce) a Magdaléna Pirchala (Nižné Lapše)
Kategória – spevácke skupiny
1. Spevácka skupina Osturňanka (Osturňa)
2. Spevácka skupina Vrchovina (Stará Ľubovňa)
3. Spevácka skupina Vyšnolapšanské trio (Vyšné Lapše)
Kategória – ľudové hudby:
1. Ľudová hudba Františka Kačicu (Spišská Stará Ves) a Ľudová
hudba Furcoňovci (Matiašovce)
Ceny a ďakovné listy odovzdal súťažiacim primátor mesta Ing. Jozef
Harabin a predseda poroty Edmund Pružinský.
Štvrtý máj sa niesol v centre Zamaguria v Spišskej Starej Vsi

Pastierik

v rozprávkovom duchu. Najskôr sa v miestnej knižnici konala beseda

na zlatom

detí z miestnej základnej školy s dcérami zberateľa zamagurských

voze

rozprávok Viktora Majerika Ingrid a Milicou o jeho živote a diele,
pričom deti si pripravili množstvo zaujímavých otázok i veľmi pekný
kultúrny

program.

Súčasťou

besedy

bolo

malé

prekvapenie

v podobe uvedenia do života goralskej rozprávky Pastierik na zlatom
voze, ktorú vydalo a vytlačilo vydavateľstvo Goralinga v tlačiarni
Spolku Slovákov v Poľsku. Rozprávka pochádza zo Zamaguria
a ilustrácie do nej preto nakreslili zamagurské deti navštevujúce
Spojenú školu v Spišskej Starej Vsi, ktoré však v čase kreslenia netušili, že sa niektoré z ich obrázkov stanú súčasťou rozprávkovej
knižky. Na záver akcie sa deti presunuli na miestny cintorín, kde
položili kyticu kvetov na hrob Viktora Majerika.
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Druhú májovú nedeľu patril kultúrny dom mamkám a ich deťom,

Deň ma-

ktoré pod taktovkou CVČ pripravili pekný program plný hudby, tan-

tiek

ca, piesní a básní. Počas Dňa matiek vystúpil DFS Osturňáčik z Osturne, spišskostaroveské detské tanečné súbory Lienky, DFS Pieniny, DFS Rovinka, deti zo Spišských Hanušoviec i malí škôlkari.
Posledný májový ví-

Zamagur-

kend žijú už niekoľko

ské folk-

desaťročí zamagurské

lórne sláv-

obce

ľudovým

spe-

nosti

vom

a tancom

tzv.

Zamagurskými
lórnymi

folk-

slávnosťami.

Ani tento rok to nebolo inak a 25. mája sa objavili vo viacerých kútoch Zamaguria detské
folklórne súbory Pieniny a Rovinka zo Spišskej Starej Vsi, Flisocek
z Červeného Kláštora a Snutki z poľského Jarocinu, aby pozvali ľudí
na tento tradičný sviatok folklóru. Živá pozvánka bola ukončená
v mestečku Spišská Stará Ves, kde sa k sprievodu pridali ďalšie súbory, aby položili kvety k pamätníku významného rodáka Štefana
Leonarda Kostelničáka a predviedli spoločný uvítací program domácich i hostí v miestnom kultúrnom dome, v ktorom sa okrem zama~ 49 ~
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gurských súborov Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Frankovčan
z Malej Frankovej a Osturňanky z Osturne predstavila aj folklórna
skupina Javorina z Kolačkova a už spomínaný poľský súbor. Pekný
večer bol zavŕšený v amfiteátri pod Troma korunami v Červenom
Kláštore, kde vystúpila známa folk-rocková skupina Čechomor, ktorá
sa preslávila upraveným folk-rockovým aranžmánom moravských,
českých i slovenských ľudových piesní.
Sobotné ráno privítal návštevníkov areálu amfiteátra trh ľudových
remesiel a ľudová hudba Loli roklica z Veľkej Lomnice, poobede zas
spltili Dunajec folklórne súbory Flisocek a Snutki, aby krátkym vystúpením na prístavisku pltí pozvali všetkých na otvárací program
ZFS spojený s otvorením Dní tradičnej kultúry na Slovensku. Bohatý
program otvorili opäť domáce súbory Maguranka, Frankovčan
a Osturňanka spoločne s Guroľskou muzykou Zbuje. Po nich svoje
umenie predviedli starší i mladší tanečníci popradského folklórneho
súboru Vagonár a rómsky folklórny súbor Loli roklica z Veľkej Lomnice. Tradície svojich predkov prišlo na Zamagurie predstaviť aj viacero zahraničných folklórnych súborov, a to FS Bociai z Litvy, FS
Šafrán z Českej republiky a FS Śwarni i ZF Snutki z Poľska.
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Večerný

program

ovládli

melódie, spev a tanec profesionálneho Podukelského
ukrajinského ľudového súboru PUĽS z Prešova, ktorý
zachováva

a prezentuje

hudobné i tanečné bohatstvo slovenských Rusínov.
Emotívne a myšlienkovo bohaté vystúpenie pod názvom Duša plná
ľudí oslovilo i zamagurských divákov.
Začiatok posledného dňa 36. ročníka ZFS patril
už tradične tým najmenším. V obedňajšom
programe Deti deťom sa predstavili okrem
vyššie spomínaných detských folklórnych súborov aj DFS Furmanček z Malej Frankovej, DFS
Ostrurňanka

z Osturne

či

DFS

Letnička

a Venček z Popradu. Záverečný program festivalu odštartovala domáca Maguranka, po ktorej sa predstavili zahraniční hostia FS Donauschwaben z nemeckého Heidelbergu
i spomínaný litovský folklórny súbor. Program svojim vystúpením
spestrili aj kežmarské FS Magura a Magurák. Bodku za festivalom
dala hudobná skupina z Vranova Drišľak. Sprievodným podujatím
programu bola výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka
pod názvom Rezané do dreva.
O tri týždne neskôr, v dňoch 13. až 15.
júna, sa Zamagurčania mohli zabaviť na
Dňoch mesta Spišská Stará Ves. V piatok
už od ranných hodín patrilo viacúčelové
ihrisko pri CVČ deťom a Hravému dopoludniu, počas ktorého sa konali rôzne
športové súťaže ako hod na terč, vypadávaná, trojnohý beh, beh s loptičkou na
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lyžičke a podobne. Okrem toho sa uskutočnil tiež futbalový i šachový turnaj O pohár primátora mesta, ktorý bol súčasne Majstrovstvami okresu Kežmarok. Ešte predpoludním sa rozbehli ďalšie akcie
ako streetball, zumba, maľovanie na chodník a na tvár. Podvečer
predviedlo divadlo Ramagu predstavenie pod názvom Putovanie do
krajiny snov a prvý deň Dní mesta zavŕšila diskotéka v reštaurácii
Nova.

Druhý deň otvoril tenisový turnaj v štvorhre v areáli gymnázia. Poobedie mohli Starovešťania stráviť pri ľudovej hudbe Kollárovcov
z Kolačkova, prípadne na futbalovom zápase generácií, večer zas
v miestnom kine Magura na filmovom predstavení Melanchólia.
Posledný deň už tradične otvoril Staroveský jarmok na námestí
i priľahlých priesto-

roch

preteky dobro-

a regionálne

voľných

hasič-

ských zborov

O putovný po-

hár primátora

mesta. Novin-

kou bola Letná

výtvarná

miestneho odboru

Matice

škola

slovenskej.

Nechýbala samozrejme ani Kuchyňa starej mamy s tradičnými zamagurskými jedlami, poľovnícky guľáš a haláslé pripravované zamagurskými poľovníkmi a rybármi. Pri miestnej komunikácii za kul~ 52 ~
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túrnym domom bola možnosť nahliadnuť do činnosti integrovaného
záchranného systému, vzájomnej pomoci pri záchrane zdravia
a majetku či činnosti psovodov a Štátnych lesov TANAP-u. Dni mesta vyvrcholili podvečerným vystúpením zábavnej ľudovej skupiny
ŠČAMBA.

miestna

Kostelni-

ZŠ v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej, patrí Me-

čákov or-

dzinárodná výtvarná súťaž Kostelničákov ornament. V tomto roku sa

nament

K ďalším

tradičným

podujatiam,

ktoré

organizuje

do nej zapojilo 240 súťažiacich zo štrnástich slovenských a poľských
škôl. Súťaž bola tradične ukončená otvorením výstavy, spojeným
s oceňovaním víťazných prác v kultúrnom dome, ktoré sa v tomto
roku konalo 20. apríla. Vernisáže sa zúčastnili príbuzné umelca
PhDr. Anna Kostelničáková z Bratislavy a Helenka Kubenková zo
Spišskej Novej Vsi. V kategórii do 6 rokov zvíťazila Linda Čarná zo
ZŠ s MŠ v Holumnici, v kategórii 1. – 4. ročník ZŠ Olívia Demčáková
zo ZŠ z Vranova nad Topľou – sídl. II., v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ
Justyna Jablonska z Gimnazia v Maniowách a kategórii žiakov Základných umeleckých škôl Vanesa Mirgová zo ZUŠ v Rakúsoch. Ceny
deťom odovzdala riaditeľka Anna Kromkova, nový predseda MO MS
Jaroslav Tomaľa a PhDr. Anna Kostelničáková. Vernisáž osviežili
tóny FS Osturňanka a ĽH Flisok i básne venované zakladateľovi slovenskej ornamentistiky, spišskostaroveskému rodákovi Š. L. Kostelničákovi, ktoré vznikli na hodinách tvorivého písania v miestnej ZŠ.
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Spišskostaroveský rodák JUDr. Pavol Ovšonka odhalil 27. septembra

Odhalenie

na svojom pozemku sochu známeho maliara, rodáka zo Spišskej

sochy F.

Starej Vsi Ferdinanda Katonu. Umelecké dielo vytvoril akademický

Katonu

sochár Štefan Hudzík zo Spišského Štiavnika.
V rámci

spoločen-

Prijatie

ských aktivít mesto

jubilantov

ako

a novoro-

každoročne

pripravilo

uvítanie

dencov

detí do života, blahoželania

jubilan-

tom a rozlúčku so
zosnulými,

a to

v obradnej sieni mestského úradu. Slávnostné prijatie novonarodených detí s ich rodičmi a slávnostné prijatie jubilantov, ktorí oslávili
svoje okrúhle narodeniny od 70 rokov sa na pozvanie primátora
mesta uskutočnilo 21. marca a 3. októbra. Najstaršiu jubilantku
Zdenku Papsonovú, ktorá 24. septembra oslávila 99 rokov, navštívili
primátor s matrikárkou osobne. Program pre oslávencov pripravili
žiaci z miestnej SŠ.
V rámci

mesiaca

úcty k starším zor-

Stretnutie
seniorov

ganizoval Aktív pre
občianske záležitosti

19.

októbra

v školskej

jedálni

základnej

školy

stretnutie seniorov,
na ktoré bolo pozvaných 164 občanov Spišskej Starej Vsi nad
70 rokov. Pekné popoludnie seniorom pesničkami, básničkami
a srdiečkami spestrili žiaci ZUŠ a ZŠ.
Blížiaci sa začiatok zimy pripomenul Starovešťanom národný ume-

Rytmus

lecký súbor piesní a tancov z ruského Novokuznecka, ktorý 10. no-

a my

~ 54 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

vembra vystúpil v kultúrnom dome s temperamentným programom
pod názvom Rytmus a my.
Dňa 6. decembra už tradične zavítal pred kultúrny dom Mikuláš, kto-

Mikuláš

rý rozdával deťom darčeky a potom spoločne rozsvietili vianočný
stromček. Podvečer na deň svätého Mikuláša sa predstavila

Vianoce s

v Spišskej Starej Vsi ľudová kapela Kollárovcov, ktorá je zoskupením

Kollárov-

mladých talentovaných hudobníkov, prezentujúcich, okrem iných, aj

cami

goralské piesne.
Dva dni pred tzv. Štedrým
dňom sa Spišská Stará Ves
naplnila zvláštnou sviatočnou atmosférou, keďže sa
po prvýkrát konali zamagurské Vianočné trhy. Zorganizovala ich nezisková
organizácia

Ramagu

s

podporou mesta, reštaurácie

Nova

u Bobka.

a Gamebaru

Na

trhoch

si

mohli domáci i návštevníci
pochutnať

na

varenom

vínku, vianočnom punči,
medovine,

sladkostiach,

rôznych iných pochúťkach, ale taktiež dokúpiť vianočné dekorácie
i ďalší tovar, celkovo v pätnástich stánkoch. V poobedňajšom detskom kultúrnom programe sa v rámci trhov predstavili DFS Pieniny,
DFS Osturňáčik, ZUŠ pod vedením Františka Kačicu, žiaci ZŠ
s piesňami a Rodrigue so svojou tanečnou školou. Večerný program
otvoril príhovorom primátor mesta Ing. Jozef Harabin a o zábavu sa
postarali FS Maguranka, FS Frankovčan, Dávid Oravec, Rodrigue, Lívia Dermová a živá ľudová hudba. Nechýbala ani vianočná
dražba, do ktorej svoje diela venovali domáci umelci: maliar Jaro~ 55 ~
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slav Tomaľa, rezbár Dušan Regec a maliarka Anna Kromková. Výťažok darovali divadelníci hendikepovaným dievčatám Marianke a
Dianke Froncovým ako príspevok na špeciálny stacionárny bicykel.

Posledné minúty starého a prvé nového roku patrili už tradične oh-

Novoročný

ňostroju, štátnej hymne, príhovoru primátora a novoročnému punču

punč

pred kultúrnym domom, ktorým privítali Starovešťania ďalší rok
2013.
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Zdravotníctvo v Spišskej Starej Vsi zápasilo s podobnými probléma-

Všeobecná

mi ako v minulom roku, a to najmä s udržaním zdravotnej starostli-

situácia

vosti i odborných zdravotných služieb v miestnom zdravotnom stredisku aspoň na rovnakej úrovni aká bola doteraz. Aj za týmto úče-

Rekonštruk-

lom mesto ako vlastník budovy zdravotného strediska pristúpilo

cia zdravot-

v tomto roku k jej rekonštrukcii, jednak aby sa ušetrili energie

ného stredi-

a jednak, aby sa lekári i pacienti cítili v budove príjemnejšie. Fi-

ska

nančná situácia v zdravotníctve však nebola pozitívna, čo nezlepšovala ani skutočnosť, že z dôvodu reštrukturalizácie Nemocnice Dr.

Odpis po-

Vojtecha Alexandra, n.o. v Kežmarku bolo mestské zastupiteľstvo

hľadávky

nútené,

v súlade

s uznesením

Okresného

súdu

Prešov

č.

3R/10/2011 zo dňa 23. júna 2012, na decembrovom zasadnutí
schváliť odpis nevymožiteľnej pohľadávky od tejto nemocnice vo
výške 33 281,94 €.
Zdravotné služby v miestnom stredisku každodenne poskytovali dve

Zdravotné

ambulancie pre dospelých, jedna ambulancia pre deti a dvaja zubá-

služby

ri. Dvakrát týždenne dochádzal do Spišskej Starej Vsi internista, chirurg a gynekológ. Záchrannú zdravotnú službu v Spišskej Starej Vsi naďalej vykonávala Falck Záchranná a. s.
Darcovstvo krvi, ako jedna z najušľachtilejších foriem pomoci ľu-

Darcovstvo

ďom, je v našom meste pomerne populárne a každoročne Spišskú

krvi

Starú Ves navštívi mobilná transfúzna jednotka. V roku 2012 sa darovanie krvi uskutočnilo 30. apríla o 10.00 v miestnom kultúrnom

Jánskeho

dome. Okrem toho sa v tomto roku dvaja Starovešťania, a to Ing.

plaketa

Slavomír Stanko a Ing. Miroslav Kurňava, stali držiteľmi tzv. Jánskeho plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Ocenenia si prevzali
22. novembra na slávnostnom odovzdávaní ocenení Slovenským
Červeným krížom, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta.
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Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v roku 2012 na-

Zariadenie

ďalej fungovalo v nezmenenom režime a klienti sa venovali podľa

pre senio-

svojich schopností, pod vedením skúsených zamestnancov, rôznym

rov

aktivitám. Vo februári pripravili pracovníci pod vedením sociálnej

a domov

pracovníčky M. Frőlichovej spoločne s klientmi fašiangové posede-

sociálnych

nie, počas ktorého si v maskách zaspievali, zaspomínali na staré

služieb

časy a pochutili na šiškách či vínku.
Počas celého roku sa
tradične

seniori

v zariadení

venovali

trénovaniu

pamäti,

zvlášť však počas tzv.
Týždňa mozgu, ktorý
v tomto roku pripadol
na týždeň od 12. do
16.

marca,

pričom

do

aktivít

sa

zapojili

aj

žiaci

zo

ZŠ v Matiašovciach a SŠ v Spišskej Starej Vsi. V rámci tohto týždňa
boli prednesené prednášky a premietané filmy, ktoré rozprúdili zaujímavú diskusiu medzi klientmi a žiakmi. Konal sa tiež relaxačný deň
zameraný na uvedomovanie si jednotlivých častí svojho tela i nácvik
motorických zručností a nechýbali prirodzene ani pamäťové tréningy.
Deti zo SŠ i ZUŠ v Spišskej Starej Vsi potešili starkých svojim vystúpením aj počas Dňa žien, Dňa matiek i v októbri počas mesiaca úcty
k starším. November bol spojený s návštevou hrobov mobilných
klientov a december sa niesol v znamení príprav na vianočné sviatky
a privítanie nového roku.
O tom, že pracovníci ZS a DSS v Spišskej Starej Vsi poskytujú kvalitné služby svedčí aj krajská súťaž, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Úradu Prešovského samosprávneho kraja sociálneho odboru
v mesiacoch október a november. Tejto súťaže sa zúčastnilo 27 sociálnych zariadení z celého kraja, pričom víťazom sa stalo družstvo
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ZS a DSS Spišská Stará Ves zložené z dvoch opatrovateliek, a to
Dariny Bieľakovej a Jany Pisarčíkovej, ktoré preukázali vynikajúce
teoretické vedomosti i praktické zručnosti.
K rozšíreniu a skvalitneniu

Obnovenie

zdravotných

kúpeľov v

služieb

v Zamagurí prispelo obnovenie

liečivých

v neďalekom

kúpeľov
Červenom

Kláštore, ktoré boli oživené takmer po 80-tich rokoch, pričom v čase svojej existencie ich považovali za jedny z najlepších v Uhorsku. Nesú názov podľa lokality Smerdžonka, ktorý je
nepochybne odvodený od sírovodíkového zápachu liečivej vody. Tieto kúpele sú vhodné najmä na liečbu kožných ochorení, ale voda má
priaznivé účinky aj na pohybové ústrojenstvo či tráviaci trakt.
V novovybudovanom Kúpeľnom dome sú pre pacientov i iných záujemcov poskytované liečebné procedúry ako balneoterapia, masáže,
elektroliečba, svetloliečba, fyzioterapia, teploliečba, oxygenoterapia
či Iashy Dome na princípe infra sauny. Ubytovanie je možné
v Dome zdravia, kde sa nachádza tiež moderná dvojpodlažná kongresová sála, alebo v chatovej osade v zrekonštruovaných chatkách.
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Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011,

Obyvateľstvo

ktoré boli zverejnené v tomto roku, sa v Spišskej Starej Vsi

v Spišskej

z celkového počtu 2 264 obyvateľov hlásila väčšina k rôznym vet-

Starej Vsi

vám kresťanskej cirkvi. Najviac, až 1 903 osôb, čo tvorí 84% ob-

podľa nábo-

čanov nášho mesta, deklarovalo svoju príslušnosť k rímskokato-

ženského vy-

líckemu a 61 osôb ku gréckokatolíckemu náboženstvu. Okrem toho

znania

v našom meste žili aj štrnásti evanjelici augsburského vyznania,
štyria členovia Reformovanej kresťanskej cirkvi a traja pravoslávni.
Po jednom obyvateľovi sa hlásilo k Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Kresťanským zborom a Apoštolskej cirkvi. Tri osoby prezentovali svoju príslušnosť
k iným nedefinovaným cirkvám a 52 osôb udalo, že je bez vyznania. Takmer 10% obyvateľov mesta, v počte 220 ľudí, náboženské
vyznanie neuviedlo.
rímskokatolíci
gréckokatolíci
evanjelici augburského
vyznania
pravoslávni
reformovaná
kresťanská cirkev
svedkovia Jehovovi
evanjelická cirkev
metodistická
kresťanské zbory
apoštolská cirkev
iné cirkvi
bez vyznania
neuviedlo
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Oproti poslednému sčítaniu z roku 2001 klesol v Spišskej Starej Vsi
počet rímskokatolíkov o vyše 9% a takmer sa zdvojnásobil počet
ľudí bez vyznania. V absolútnych číslach však najviac pribudlo
osôb, ktoré svoje náboženské vyznanie neuviedli, a to o necelých
9%. Na druhej strane oproti celkovým výsledkom na území Slovenska je v Spišskej Starej Vsi najmarkantnejší rozdiel v počte
rímskokatolíkov, ktorých je až o 22% viac a v počte osôb bez vyznania, ktorých je o 11% menej.
V roku 2012 pribudlo ku rímskokatolíckej cirkvi v spišskostarove-

Krsty, svadby,

skej farnosti 37 členov, keďže bolo pokrstených 37 detí. Okrem

pohreby

toho manželstvo uzavrelo 13 manželských párov a do večnosti bolo odprevadených 19 členov miestnej cirkvi.
Medzi významné udalosti v živote rímskokatolíkov patrí nepochyb-

Prvé sv. pri-

ne prvé sväté prijímanie, ku ktorému pristúpilo 20. mája v spiš-

jímanie

skostaroveskom kostole Nanebovzatia Panny Márie dvadsaťdva
detí.
V júli sa Starovešťania rozlúčili s doterajším farárom a dekanom Jánom
Hudákom, ktorý 13. júla odišiel do
Spišského Podhradia. Novým duchovným otcom sa stal Pavol Garaj. Narodil sa 1. júla 1965 v Leviciach, avšak
detstvo prežil na Orave pod Babou
Horou v Rabčiciach. Gymnázium abvdp. Pavol Garaj

solvoval v Námestove a štúdium teo-

lógie v seminári v Bratislave, pričom od júla 1988 pôsobil ako diakon v Rabči. Kňazskú vysviacku mal 1. apríla 1989 v Katedrále
svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Od júna 1989 účinkoval ako kaplán v Ružomberku, od novembra 1990 ako farár vo Veľkom Borovom a od júla 1995 ako farár v Babíne na Orave. Od 13. júla pôsobí ako farár, spoločne s kaplánom Pavlom Krokusom, v Spišskej
Starej Vsi.
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V nedeľu po Nanebovzatí Panny Márie, teda 19. augusta, sa

Odpustová

v miestnom kostole uskutočnila slávnostná odpustová omša, ktorú

omša

viedol rodák páter Andrej Filipek, SJ.
Predposledný októbrový deň požehnal sídelný biskup Mons. Štefan

Posvätenie

Sečka Dom smútku na miestnom cintoríne, čím sa utvorila mož-

Domu smútku

nosť sláviť cirkevné obrady na
mieste kde sa pochovávajú
mŕtvi, čo je primerané hlavne,
keď

je

menšie

pohrebné

zhromaždenie, sychravé počasie alebo značná časť pozostalých prichádza z väčšej vzdialenosti. Otec biskup svätú omšu celebroval za všetkých zosnulých Starovešťanov. Slávnosti sa zúčastnili miestni duchovní
kňaz Pavol Garaj a kaplán
Pavol Krokus i kňazi z okolitých farností, zamagurskí
rodáci a taktiež pomerne
veľké množstvo obyvateľov Spišskej Starej Vsi. Na
záver primátor mesta poďakoval otcovi biskupovi, miestnemu farárovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o toto dielo pričinili.
December sa niesol v znamení vianočných sviatkov. Na tretiu ad-

Vianočné

ventnú nedeľu 16. decembra popoludní sa uskutočnil v kostole

sviatky

predvianočný koncert, v ktorom účinkovali žiaci z miestnej umeleckej školy a na narodenie Pána mali deti v kostole jasličkovú pobožnosť, čo bolo milým spestrením vianočných sviatkov.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi pracoval v roku 2012

Dobrovoľný

naďalej pod vedením Pavla Úrodu. Počas roku sa jednotlivci i druž-

hasičský

stvá zúčastňovali súťaží v rámci slovenskej i poľskej strany Zamagu-

zbor

ria či v rámci okresu, kde si vylepšovali kondíciu a mohli si vymeniť
skúsenosti

s inými

dobrovoľnými

hasičskými

zbormi.

Ako

každoročne sa zapojili tiež do Podtatranskej ligy dobrovoľných
hasičských družstiev, ktorá prebiehala od 10. júna do 2. septembra.
V konkurencii jedenástich mužstiev obsadili so 115-timi bodmi
konečné 5. miesto, pričom do postupového umiestnenia na krajskú
súťaž im chýbali len štyri body.
Začiatkom októbra členovia DHZ zorganizovali na ihrisku v Spišskej
Starej Vsi druhý ročník Zamagurského Super Cupu, kde zúčastnené
zamagurské DHZ predvádzali ukážky hasičkej techniky.
V rámci kultúrno-osvetovej činnosti usporiadali 11. februára druhý
ročník

hasičského

plesu

a

počas

Dní

mesta

vykonali

pre

návštevníkov ukážky svojej činnosti, pričom asistovali aj pri ďalších
akciách organizovaných mestom alebo miestnymi organizáciami.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Starej
Vsi v roku 2012 registrovala 107 členov,

Rybársky
zväz

čo bolo oproti minulému roku o 10 členov

viac.

Z celkového

počtu

bolo

14 dôchodcov, 6 žien a 30 mladých rybárov do 15 rokov, ktorých v krúžku
učila základným znalostiam dlhoročná
členka Mária Fuchsová.
Sedemčlenný výbor sa v roku 2012 stretol desaťkrát na pracovných

Činnosť

poradách, kde pripravovali všetky činnosti spojené s plynulým cho-

výboru

dom organizácie ako brigády, preteky, zarybňovanie, či zazimovávanie revírov. Na dňoch mesta členovia výboru Peter Žabinský a Ján
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Kmeč varili halászlé. V mesiacoch október a november sa hospodár
a predseda MO zúčastnili na pracovných stretnutiach s poľskými
kolegami. Témou prvého stretnutia bola problematika týkajúca sa
najväčšej lososovitej ryby – hlavátky, na druhom stretnutí sa zas
venovali zjednoteniu rybárskych poriadkov na hraničných vodách
medzi slovenským a poľským zväzom. Títo dvaja činovníci sa zúčastnili tiež stretnutia funkcionárov miestnych organizácií, ktoré sa
uskutočnilo v Spišskej Belej a bolo venované problematike lipňa tymianového, najmä jeho úbytku v našich vodách. V súvislosti s tým
možno poznamenať, že od začatia sezóny v roku 2012 vstúpil do
platnosti predpis o obmedzení počtu úlovkov na maximálne 50 kusov už aj na pstruhových a lipňových vodách, čo sa týka pstruha
potočného a lipňa tymianového.
Rybárska stráž mala v tomto roku 8 členov, avšak svoje povinnosti,

Rybárska

medzi ktoré patrí najmä kontrola v revíroch, si vykonávali len dvaja

stráž

až traja, na čo sa zniesla značná kritika výboru. Ako riešenie problému sa navrhlo omladenie rybárskej stráže a vyškolenie nových
ľudí.
V roku 2012 členovia miestnej skupiny odpracovali dve brigády na

Brigádnická

člena, pričom hlavnou náplňou tejto činnosti bolo kosenie trávy, čis-

činnosť

tenie prítokových šácht, ako aj odpratávanie odpadkov okolo vodných nádrží. Celkovo členovia odpracovali 1120 brigádnických hodín.
Jednou z finančne náročnejších úloh bolo aj v tomto roku opravovanie hrádze poškodenej bobrami na vodnej nádrži Nokle, kde museli
byť až trikrát uskutočnené práce s bagrom.
V rámci športových aktivít usporiadala miestna organizácia tri prete-

Športová

ky s takýmito výsledkami:

činnosť

22. apríla na vodnej nádrži Červený Kláštor – mucha
1. miesto: Anton Kanda
2. miesto: Štefan Matlák
3. miesto: Vasiľ Bočkaj

~ 64 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2012

1. mája na vodnej nádrži Nokle – preteky mladých rybárov
1. miesto: Miroslav Novák
2. miesto: Marcel Kozub
3. miesto: Michal Leško
16. septembra na vodnej nádrži Červený Kláštor – lov kaprov
1. miesto: Ján Kozub, ml.
2. miesto: Anton Kanda
3. miesto: Ján Kozub, st.
Štvrté plánované preteky na umelú muchu na rieke Dunajec sa
z dôvodu nízkeho stavu vody a čoraz väčšieho nezáujmu zo strany
členov nekonali.
V roku 2012 ulovili v revíroch členovia 2871 ks rýb v celkovej váhe

Úlovky a

2675 kg, čo oproti minulému roku znamená pokles o vyše 500 ks.

zarybnenie

Za zarybnenie zaplatila v tomto roku miestna organizácia 6518 €.
Na zarybnenie zo Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina bol
dodaný lipeň v hodnote 3883 € a do zarybnenia môžeme prirátať aj
kapra K1 50 kg z preteku v Červenom Kláštore.
Základná organi-

Zväz včelá-

zácia Slovenské-

rov

ho

včelárskeho

zväzu v Spišskej
Starej Vsi mala
v tomto roku 24
členov. Výročná
schôdza sa konala 29. januára v priestoroch kultúrneho domu a zúčastnilo sa jej
16 členov, a teda rokovanie bolo právoplatné, zhromaždenie uznášaniaschopné. Na desiate Valné zhromaždenie SZV bol jednohlasne
zvolený predseda Ing. Štefan Danko a ako jeho náhradník Andrej
Kuchta. Na zasadnutí výkonný výbor tiež predniesol návrh, aby organizácia mohla udeliť svojim zaslúžilým členom, ktorí pre svoj vek
respektíve zdravotný stav nemôžu byť aktívnymi včelármi, čestné
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členstvo s tým, aby čestný člen nemusel platiť členské príspevky. Aj
tento návrh bol jednohlasne schválený.
Včelári sa v rámci svojich
aktivít

venovali

chovateľskej
spojenej

najmä
činnosti

s produkciou

rôznych včelárskych produktov a niektorí prevádzali

tiež

tzv.

predaj

z dvora, a to medu, medoviny, vosku i iných výrobkov. Svoje stánky
otvorili tiež počas Dní mesta a Zamagurských vianočných trhov.
Poľovnícke združenie Dunajec Spišská Stará Ves schválilo na svojej

Poľovnícke

výročnej schôdzi 26. februára nový výbor na nasledujúce volebné

združenie

obdobie. Staronovým predsedom sa stal Ing. Peter Kutarňa, tajom-

Dunajec

níkom Jozef Regec, poľovným hospodárom Ondrej Ferenčák, finančným hospodárom JUDr. Vladimír Trulík, kynologickým referentom

Pavol

Jabrocký,

streleckým

referentom

Peter

Pjontek

a osvetovým referentom Ing. Jozef Pichnarčík. Členská schôdza
schválila tiež novú dozornú radu v tomto zložení: predseda Ing. Milan Pichnarčík, členovia Ján Ovcarčík st. a Jaroslav Trulík. Na snem
okresných organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) boli
ako delegáti vybraní Ing. Peter Kutarňa a Jozef Regec, do Rady SPZ
Ing. Peter Kutarňa, ako náhradník Jozef Regec. Okrem predstaviteľov výboru pôsobili v PZ Dunajec títo riadni členovia: Ing. Jaroslav
Čačík, Slavomír Čačík, Peter Čarnogurský st., Peter Čarnogurský ml.,
Igor Dlhý, Ján Draxler, Jozef Jabrocký, Ing. Bystrík Kiska, MUDr. Ján
Laskovský, Ján Ovcarčík ml., František Pichnarčík, Ján Roldžák, Jozef Trebuňa, Ing. Marek Výrostek, Marek Žemba a jeden čestný člen
Jozef Musala.
Okrem tradičných činností ako prikrmovanie zveri v zimnom období,
výroba

políčok

pre

zver, sčítanie

zveri,

spoločné

brigády

a poľovačky, sa výbor v tomto roku zaoberal predĺžením zmlúv
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o prenajatí revíru na ďalšie desaťročné obdobie, čo sa nakoniec
vďaka mimoriadnemu úsiliu najmä členov výboru a predsedu aj podarilo. PZ Dunajec tak naďalej obhospodarovalo poľovný revír
o výmere 2528 ha poľovnej plochy. Poľovnícka činnosť sa riadila
podľa schváleného plánu chovu a lovu, ktorý bol vypočítaný podľa
jarného sčítania zveri:
jeleň I. VT – 2 ks

jelenica – 5 ks

srnec I. VT – 1 ks

jeleň II. VT – 1 ks

jelenča – 3ks

srnec II. VT – 2 ks

jeleň III. VT – 1 ks

lanštiak – 1 ks

srnec III. VT – 1 ks

jeleň IV. VT – 1 ks

prasa – 4 ks

Plán chovu a lovu v kategórii jelenia a srnčia zver bol splnený, avšak
bol zaznamenaný vyšší úhyn srnčej zveri v kolízii s motorovými vozidlami. Plán nebol splnený o 1 ks v kategórii prasa, keďže početnosť tejto zveri v revíre značne kolíše jednak vplyvom zmenšovania
sa poľnohospodárskych plôch a jednak tlakom vlka. Na udržanie
tejto zveri sa obhospodarovali políčka a využívali tzv. vnadiská.
V rámci osvetovej činnosti sa poľovníci zúčastnili Dní mesta Spišská
Stará Ves, kde už tradične pripravili chutný guľáš a taktiež Kláštorných dní v Červenom Kláštore, kde bola určitá časť venovaná práve
poľovníckym tradíciám v regióne Zamaguria. Spišskostaroveskí poľovníci pripravili pri tejto príležitosti výstavu trofejí, poľovnícky guľáš
i výrad pri slávnostnej omši venovanej sv. Hubertovi. Dňa 26. januára sa konal 5. ročník Poľovníckeho plesu s pestrým programom a
tombolou.
Na výročnej členskej schôdzi 17. marca 2012, ktorá prebiehala pod-

Zväz zá-

ľa zaužívaného programu, požiadal predseda Jaroslav Jurkovič a

hradkárov

tajomníčka Mgr. Helena Lešková o uvoľnenie z funkcie. Členská
schôdza ich žiadosti vyhovela. Na ich miesto však nebol zvolený nikto, nakoľko žiaden člen nesúhlasil s tým, aby bol navrhnutý a zvolený. Prítomní teda navrhli, aby bola organizácia zrušená, čo aj nakoniec jednohlasne schválili. Základná organizácia Slovenského záhradkárskeho zväzu Kamenec v Spišskej Starej Vsi tak po desiatkach
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rokov existencie definitívne zanikla.
V roku 2012 všetci členovia Horskej

Horská

služby Pieninského národného parku

služba

úspešne

absolvovali

školenie

prvej

pomoci, previerky odbornej spôsobilosti pre záchrannú činnosť na lyžiarskej
trati a v júni aj kondičné testy. Okrem
toho sa počas celého roku školili v práci s navigačnými GPS prístrojmi v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja a Peter Popovič absolvoval zimné školenie základnej záchrannej činnosti.
Zmluvní záchranári slúžili počas zimnej sezóny v Lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici a od mája do októbra v Pieninách. Asistenčné služby poskytovali členovia HS tiež pri crossových pretekoch
v Litmanovej, Pretekoch psích záprahov v Ľubovnianskych Kúpeľoch
a na prelome septembra a októbra pripravovali a zabezpečovali Pieninský duatlon. Odslúžených mali celkovo 672 hodín v zimnej sezóne a 8112 hodín v letnej sezóne, pričom ďalších 250 hodín odpracovali na rôznych brigádach. Viacerí členovia sa venovali tiež preventívnej činnosti v teréne a práci s mládežou.
Okrem práce v teréne udržiavali záchranári svoju kondíciu aj prostredníctvom skialpových túr na Vysoký vrch v Pieninách, účasťou
na lyžiarskych pretekoch horských záchranárov v Krynici, či na medzinárodnom volejbalovom turnaji horských záchranárov v Spišskej
Starej Vsi, kde zvíťazili.
V novembri sa uskutočnila Pietna akcia obetiam Pienin a na pozvanie GOPR sa niektorí členovia zúčastnili osláv 60. výročia založenia
GOPR v Krynici a Muszyne. Dňa 17. novembra boli prítomní taktiež
na prvej konferencii Asociácie horských záchranárov v Ružomberku,
ktorá má ambíciu zlúčiť profesionálov a dobrovoľníkov.
V tomto roku sa podarilo Horskej službe Pieninského národného
parku získať dotácie z Ministerstva vnútra a Ministerstva financií, čo
~ 68 ~
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umožnilo nákup novej výstroje i preplatenie všetkých nákladov spojených s činnosťou.
Miestny odbor Matice slovenskej v tomto roku fungoval pod taktov-

Matica slo-

kou nového predsedu, ktorým sa stal Jaroslav Tomaľa. Tak ako po

venská

minulé roky pomáhal pri organizácii rôznych kultúrno-spoločenských
aktivít v meste ako Staroveský ples, Kostelničákov ornament, Dni
mesta

a podobne,

pričom

sa

zameriaval

na

zachovávanie

a rozširovanie ľudových tradícií, slovenského národného povedomia,
na tvorivosť detí i na ďalšiu záujmovú činnosť, najmä v oblasti výtvarníctva, divadelníctva, spevu, tanca a literatúry.
Dňa 29. septembra navštívili

Návšteva

naše mesto členovia miestne-

MO MS z

ho odboru Matice slovenskej

Košíc

z Košíc, ktorí si prišli uctiť
pamiatku Š. L. Kostelničáka.
Pred jeho bustou zaspievali
známe

slovenské

piesne

a vzdali mu tiež úctu pri jeho
hrobe na miestnom cintoríne.
Návštevu prijala tajomníčka MO MS Agnesa Dlhá, ktorá jej odovzdala ako dar obraz predsedu Jaroslava Tomaľu a propagačné materiály o meste.
Najvýznamnejšou akciou Zamagurského klubu motorkárov je tzv.

Zamagurský

Zamagurský motozraz, ktorý v tomto roku zorganizoval v Spišskej

klub motor-

Starej Vsi v dňoch 20. až 22. júla. Išlo už o 4. ročník, na ktorom sa

károv

tradične uskutočnil pretek majstrovstiev Slovenska v kaskadérskom
jazdení Slovakia Stunt Cup. Tohtoročnou novinkou bol šprint motocyklov seriálu slovenského pohára v šprinte motocyklov Slovenskej
motocyklovej federácie. V rámci podujatia vystúpilo mnoho rockových kapiel a uskutočnili sa rôzne silové i moto súťaže s bohatým
sprievodným programom.
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Futbalové súťaže riadené Podtatranským futbalovým zväzom začali

Futbal

po dlhej zimnej prestávke prípravnými zápasmi. Naši futbalisti odohrali prípravný zápas na umelej tráve v Spišskej Belej vo februári
s FK Veľká Lomnica.
V jarnej časti sa mužom darilo viac na domácich ihriskách ako

TJ Slávia

u súperov. Trénerom mužstva bol naďalej Pavol Knapík, vedúcim

Dunajec

Karol Šebest a stálymi hráčmi: Erik Vojsovič, Marcel Ovčarik, Andrej

muži

Kurta, Andrej Kurta, Peter Úroda, Róbert Jurkovič, René Matiko,
Anton Fuchs, Ľubomír Duda, Oto Kostka, Jozef Krolák, Štefan Bolcár
a Matej Kovalský. Medzi najlepších hráčov nepochybne patril René
Matiko, ktorý v májovom zápase proti Ihľanom nastrieľal až 5 gólov.
Tento hráč bol jednoznačne najlepší aj celkovo, keď sa z 50 nastrieľaných gólov mužstva zaslúžil o viac ako polovicu – 26 a týmto výsledkom sa stal tretím najúspešnejším strelcom I. triedy Podtatranského futbalového zväzu. Napriek tomu futbalové mužstvo Spišskej
Starej Vsi skončilo sezónu len s 8 víťazstvami, 4 remízami a až 18
prehrami v spodnej časti tabuľky, na 13. mieste.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Výsledná tabuľka I. triedy PFZ muži 2011/2012
MŠK Slavoj Spišká Belá
27 1
2
119:24
OŠK Spišský Štvrtok
23 4
3
93:42
OFK Kravany
18 3
9
85:52
OFK Vikartovce
16 6
8
74:51
FK Veľká Lomnica
16 4
10
84:50
Šk Zemedar Poprad-Stráže 15 6
9
61:58
OFK Veľký Slavkov
11 6
13
70:64
FK Lučivná
11 6
13
59:60
TJ Družstevník Batizovce
11 6
13
69:73
Partizán Vernár
11 3
16
48:75
TJ Baník Hôrka
9
7
14
60:68
FK Vrbov
9
6
15
49:76
Slávia Dunajec Spišská
8
4 18 50:76
Stará Ves
1. FC Mengusovce
7
4
19
43:99
Tatran Mlynčeky
8
1
21
44:98
FK Ihľany
4
5
21
52:94
~ 71 ~
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34
33
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25
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Novú sezónu I. ČEZ triedy Podtatranského futbalového zväzu
2012/2013 začali muži prehrou so Strážami a ani v ďalšom priebehu
sa situácia nezlepšovala. Do konca jesennej časti sa im podarilo iba
jediný raz zvíťaziť a trikrát remizovať, čo znamenalo, že po šestnástich kolách sa so šiestimi bodmi postupne prepadli na posledné
miesto, pričom na predposledný Veľký Slavkov strácali päť bodov.
Hlavným problémom „A“ mužstva bol podľa slov predsedu Telovýchovnej jednoty Ing. Júliusa Lojeka nezáujem mládeže spojený s
demotiváciou a dochádzalo k situáciám, že sa ani nenazbieralo dosť
hráčov, aby sa vôbec mohol odohrať zápas. Futbalovému mužstvu
mužov tak reálne hrozí prepad do nižšej ligy, čo by znamenalo jeden
z najhorších výsledkov v dejinách spišskostaroveského futbalu.
Dorastenci pod vedením trénera Pavla Knapíka, na rozdiel od mu-

TJ Slávia

žov, prinášali fanúšikom radosť. Hneď v úvode jarnej časti zakniho-

Dunajec

vali tri víťazstvá a prebojovali sa tak na čelo tabuľky, kde sa udržali

dorastenci

až do konca súťaže. Napriek tomu, že už tretíkrát vyhrali skupinu B
Podtatranského futbalového zväzu, pre nedostatok finančných prostriedkov, nemohli postúpiť do vyššej ligy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výsledná tabuľka B skupiny dorastenci PFZ
2011/2012
Spišská Stará Ves
14 1
3 58:22
Levoča
11 4
3
87:22
Podolínec
10 2
6
55:25
Huncovce
7
5
6
48:47
Spišský Štvrtok
8
1
9
47:61
Výborná
7
2
9
50:53
Mlynčeky
6
4
8
41:60
Vrbov
4
5
9
44:57
Jánovce
5
2 11 33:69
Vlkovce
4
2 12 36:83

43
37
32
26
25
23
22
17
17
14

V novej sezóne 2012/2013 dorastenci naďalej pokračovali vo svojej
„spanilej jazde“ a počas jesennej časti nezažili trpkosť prehry, keď
zvíťazili vo všetkých ôsmych zápasoch a so skóre 34:10 prezimovali
na prvom mieste tabuľky.
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Starší žiaci začali jarnú časť remízou s Mlynčekmi, víťazstvom na

TJ Slávia

domácej pôde nad Popradom-Stráže a následnou prehrou na ihrisku

Dunajec

v Kravanoch. Po odohratí sezóny nakoniec skončili s jedenástimi

žiaci

víťazstvami, dvoma remízami a deviatimi prehrami na piatom mieste, pričom od štvrtej Veľkej Lomnice ich delilo len skóre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka I. triedy PFZ muži 2011/2012
Vikartovce
22 19 2
1 111:33
Spišský Štvrtok
22 15 2
5
87:36
Hranovnica
22 13 4
5
80:40
Veľká Lomnica
22 11 2
9
57:38
Spišská Stará Ves
22 11 2
9 72:64
Mlynčeky
22 10 2 10 52:41
Štrba
22 10 1 11 90:67
Hôrka
22
9
3 10 56:56
Spišské Bystré
22
8
5
9
44:43
Kravany
22
9
1 12 53:57
Liptovská Teplička
22
2
3 17 29:80
Stráže
22
1
1 20 17:193

59
47
43
35
35
32
31
30
29
28
9
4

Napriek tomu, že bola stále aktuálna otázka nedisciplinovanosti
ohľadom dochádzky na tréningy a dokonca aj na zápasy, bolo to
jedno z najlepších umiestnení žiakov za posledné roky. Družstvo
žiakov poväčšine hralo v tomto zložení: v bránke chytal Milan Zibura, v obrane hrali Radovan Kostka, Pavol Rusnačik, Peter Krempaský, Michal Leško a Ronald Duda, v strede zálohy tvorili hru Dalibor
Výrostek a Matej Cisko, kraje zálohy zabezpečovali Radovan Filip
Novotný, Dávid Gašparovič a Miloslav Cisko. V útoku najčastejšie
hrávali Sebastián Tomaľa a Ján Potanecký. Špecialitou klubu bola
prítomnosť dievčat, a to Miriam Poláčekovej a Gabriely Talárovej.
V novej sezóne 2012/2013 žiaci pokračovali v I. triede PFZ
v dobrých výkonoch a po jesennej časti boli s ôsmymi víťazstvami,
jednou remízou a dvoma prehrami na peknom treťom mieste, pričom od prvých Kravian ich delili len dva body.
V novom kalendárnom roku pokračoval tiež 7. ročník súťaže
v halovom futbale tzv. Ľoky liga. Do bojov sa zapojilo sedem tímov,
ktoré sa od novembra 2011 stretávali v telocvični ZŠ a hrali dvojko~ 73 ~
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lovo, systémom každý s každým, 2x7 minút. Tohtoročným víťazom
sa stal tím Blue Extreme zo Spišskej Starej Vsi pod vedením Radomíra Babjaka. Druhé miesto obsadilo družstvo Reštaurácia Nova
a tretie Celtic Taverna. Najužitočnejším hráčom bol Juraj Šimčišin
z tímu Amigo Boys. Tri najúspešnejšie tímy obdržali hodnotné ceny
a finančné odmeny a víťazné mužstvo aj putovný pohár.
V júli mesto v spolupráci s TJ Dunajec zorganizovalo 36. ročník po-

O pohár

pulárneho minifutbalového turnaja O pohár primátora, do ktorého

primátora

sa zapojilo 16 družstiev z okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Celkové víťazstvo v turnaji a putovný pohár získal celok AC Poprad, ktoré vo finále zvíťazilo nad ďalším popradským mužstvom
Gumkáči. Tretie miesto obsadil domáci Kuko Team.
Okrem futbalu boli počas roku 2012 Starovešťania zapojení aj do

Stolný te-

obvodných stolnotenisových súťaží. V Podtatranskej skupine hrali

nis

dve družstvá dospelých, a to družstvo Telovýchovnej jednoty Dunajec Spišská Stará Ves A a družstvo Telovýchovnej jednoty Dunajec
Spišská Stará Ves B, ktoré pôsobili v štvrtej a šiestej lige. V druhej
lige Podtatranskej skupiny pôsobilo družstvo starších žiakov.
Družstvo Telovýchovnej jednoty Dunajec Spišská Stará Ves A hralo

TJ Duna-

v zložení: Daniel Kostka, Krzysztof Kowalczyk, Jaroslav Čarnogurský,

jec Spišská

Ján Dubiel a občasne na zápasy nastupoval aj Ján Stanko, pričom

Stará Ves

pokračovalo vo svojom pôsobení v IV. lige Podtatranskej skupiny.

A

Po 22 odohraných kolách základnej časti skončilo s jedenástimi výhrami, jednou remízou a desiatimi prehrami v strede tabuľky a obsadilo celkove šieste miesto. Týmto umiestnením sa im podarilo naplniť cieľ, ktorý si stanovili na začiatku sezóny, a to skončiť na popredných miestach v elitnej šestke. Okrem toho mali naši stolní tenisti zastúpenie aj medzi najlepšou desiatkou hráčov štvrtej ligy, kde
sa ocitol aj Daniel Kostka, keď s 54 výhrami a 25 prehrami, a teda
68,35% úspešnosťou, skončil celkovo ako ôsmy najlepší hráč súťaže.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka IV. ligy Podtatranskej skupiny
2011/2012
STO Poprad Veľká
22 17 2 3
242:154
TJ STO Slovenská Ves B 22 14 4 4
237:159
TJ Požiarnik Rakúsy
22 14 2 6
223:173
STK Stará Ľubovňa C
22 12 4 6
232:164
TJ Severka Kežmarok C
22 12 4 6
218:178
TJ Dunajec Spišská
22 11 1 10 205:191
Stará Ves A
TJ Obec Spišské Bystré
22
9 5 8
197:199
TJ BBF Spišský Štvrtok
22
9 4 9
209:187
MŠK Adento Svit
22
7 3 12
204:192
TJ Tatran Nová Lesná
22
7 3 12
193:203
TJ Severka Kežmarok D 22
3 0 19
117:279
ŠK Veterán Poprad B
22
1 0 21
99:297

58
54
52
50
50
45
45
44
39
39
28
24

Nová sezóna 2012/2013 sa začala 30. septembra prvým kolom,
v ktorom naše „áčko“ podľahlo doma STK Plaveč 6:12. Do konca
kalendárneho roku sa odohralo celkovo 11 kôl, po ktorých boli Starovešťania so siedmimi prehrami, jednou remízou a len troma výhrami na deviatom mieste.
Družstvo Telovýchovnej jednoty Dunajec Spišská Stará Ves B malo

TJ Duna-

na začiatku sezóny ambíciu zabojovať o postup do piatej ligy, čo sa

jec Spišská

však neskôr ukázalo ako nereálny cieľ. Začiatkom kalendárneho ro-

Stará Ves

ku 2012, a teda v polovici súťaže, sa totiž pohybovalo v spodnej

B

časti tabuľky VI. ligy Podtatranskej skupiny. Hoci sa našim stolným
tenistom do konca sezóny podarilo ešte trikrát zvíťaziť a dvakrát
remizovať, zaknihovali taktiež šesť prehier, čo v konečnom dôsledku
znamenalo, že po odohratí celej sezóny, skončili v druhej polovici
tabuľky, keď celkovo obsadili až ôsme miesto. V prvej desiatke najlepších hráčov VI. ligy sa neumiestnil ani jeden Starovešťan. Medzi
najlepších hráčov TJ Dunajec Spišská Stará Ves B patrila Andrea
Bogačíková, ktorá bola s vyše 70% úspešnosťou štrnástou najlepšou hráčkou ligy a hneď v závese za ňou sa nachádzal Ján Kurňava,
ktorý bol so 70% úspešnosťou pätnástym najlepším ligovým hráčom.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výsledná tabuľka VI. ligy Podtatranskej skupiny
2011/2012
ŠK Slavoj Spišská Belá B 22 19 2 1
290:106
ŠKST Štrba
22 18 1 3
271:125
TJ Spišský Štiavnik C
22 17 1 4
264:132
Fortuna Kežmarok C
22 14 2 6
253:143
STO Spišské Bystré B
22 14 2 6
233:163
TJ Spišská Teplica
22
9 4 9
218:178
TJ Baník Hôrka B
22
8 2 12
176:220
TJ Dunajec Spišská
22 5 3 14 160:236
Stará Ves B
Fortuna Kežmarok D
22
6 0 16
142:254
OŠK Spišský Štvrtok C
22
4 2 16
120:276
TJ Severka Kežmarok E
22
4 2 16
135:261
ŠK Regina Poprad B
22
3 1 18
114:282

62
59
57
52
52
44
40
35
34
32
32
29

V novej sezóne 2012/2013 sa „béčku“ s novou posilou Radovanom
Novotným darilo podstatne lepšie, keď po ôsmych kolách neokúsilo
trpkosť prehry a s ôsmymi víťazstvami na konci kalendárneho roku
jednoznačne kraľovalo čele tabuľky.
Starší žiaci pokračovali v pôsobení v druhej lige Podtatranskej sku-

Starší žiaci

piny, kde po základnej časti skončili so siedmymi výhrami a štyrmi
prehrami na piatom mieste. V novej sezóne 2012/2013 došlo
k zmene ich zaradenia, pričom hrali I. ligu východného Slovenska.
Spišskú Starú Ves v nej reprezentovali: Radovan Novotný, Michal
Leško, Dávid Gašparovič a Šimon Kostka. Koncom kalendárneho
roku 2012 boli so siedmimi prehrami a len jedinou výhrou na desiatom mieste.
Druhú januárovú nedeľu sa v telocvični ZŠ uskutočnil už tradičný

Memoriál

stolnotenisový turnaj Memoriál Dušana Budzáka. O víťazstvo bojo-

Dušana

valo v štyroch kategóriách 52 hráčov. V kategórii bývalých hráčov

Budzáka

zvíťazil Štefan Slovík pred Albínom Fischerom a Milanom Hertelym.
V kategórii neregistrovaných hráčov sa na prvom mieste umiestnil
Ľuboš Krett z Hniezdneho, na druhom mieste František Gorecki a na
treťom mieste František Bizub. V kategórii registrovaných hráčov si
víťazstvo vybojoval Stanislav Strakuľa, za ktorým skončili Ján Dubiel
a Krzysztof Kowalczyk. V štvorhre sa najlepšie darilo Jánovi Dubielo~ 76 ~
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vi s Jaroslavom Čarnogurským. Druhé miesto obsadili Daniel Kostka
s Krzysztofom Kowalczykom a tretí skončili Anton Hovana st. a Anton Hovana ml. Po skončení turnaja a odovzdaní cien si prítomní
pochutnali na chutnom guľáši.

Šachové družstvo ŠKM CVČ absolvovalo ako nováčik svoju prvú sezónu v tretej lige mužov SR. Okrem Mgr. Miloslava Ciska a posily
v podobe hráča z Popradu na licenciu disponovalo družstvo samými
mladými hráčmi bez skúseností, čím bolo nepochybne tohtoročnou
raritou tretej ligy. Napriek tomu si počínalo pomerne dobre, keď
napríklad ako jediné družstvo dokázalo uhrať remízu s celkovým
víťazom Prakovcami, ktoré okrem tohto nestratili ani bod. Celkové
desiate miesto možno považovať, vo výkonnostne podstatne vyššej
súťaži akú hrali doteraz, za veľmi dobrý výsledok. Cieľ, ktorý si stanovili, a to nevypadnúť z tretej ligy sa im podarilo naplniť už dve
kolá pred koncom.
Výsledná tabuľka III. šachovej ligy mužov SR 2011/2012
1.
ŠK Prakovce
11
10 1 0 70,5 31
2.
MŠK Spišská Nová Ves
11
7
2 2 59,0 23
3.
ŠK Hranovnica
11
7
1 3 48,5 22
4.
ŠKM Stará Ľubovňa
11
6
2 3 47,0 20
5.
Slovan Gelnica
11
6
2 3 42,5 20
6.
OŠK Margecany
11
4
2 5 48,5 14
7.
LŠ Poprad
11
4
2 5 40,0 14
8.
ŠK Bijacovce
11
4
2 5 39,5 14
9.
CVČ Poprad
11
4
1 6 35,0 13
10. ŠKM Spišská Stará Ves
11 3
1 7 39,0 10
11. Slovan Smižany
11
2
0 9 31,0 6
12. ŠO Slovinky
11
1
0 10 27,0 3
~ 77 ~
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Šachisti klubu ŠKM CVČ Spišská Stará Ves sa aj v tomto roku zú-

Liga mlá-

častnili piatich turnajov Ligy mládeže Spiša, ktorá vyvrcholila

deže Spiša

14. apríla. V celkovom poradí sa spomedzi 103 účastníkov umiestnili
takto: 2. miesto – Miloslav Cisko; 6. miesto – Martin Irha; 26. miesto – Patrik Tužák; 30. miesto – Alex Derma; 39. miesto – Stanislav
Penxa; 42. miesto – Terézia Kučerová; 63. miesto – Jozef Kromka;
65. miesto – Katarína Tripská; 66. miesto – Daniel Ogurčák; 69.
Jozef Čarnogurský; 77. Ján Štefaňák; 80. Kristián Krempaský; 89.
Timea Budzáková a 98. Samuel Cisko. V konečnom dôsledku
v jednotlivých kategóriách získali mladí šachisti až štyri medaily, a to
v kategórii chlapcov do 14 rokov zvíťazil Miloslav Cisko, v kategórii
chlapcov do 19 rokov bol Martin Irha bronzový, v kategórii dievčat
do 14 rokov obsadila Veronika Kučerová 2. miesto a v kategórii
dievčat do 19 rokov Barbora Kučerová 3. miesto.
Vynikajúce výsledky našich šachistov ich posunuli na majstrovstvá

Majstrov-

Slovenska v rapid šachu, ktoré sa v tomto roku konali v Martine.

stvá Slo-

Zúčastnilo sa ich 8 hráčov šachového klubu CVČ Spišská Stará Ves

venska

a ich účinkovanie v obrovskej konkurencii z celého Slovenska možno

v rapid

považovať za úspech. Najúspešnejšími boli: Dalibor Gallik, ktorý sa

šachu

stal šiestym najlepším hráčom na Slovensku v kategórii do 16 rokov
a Miloslav Cisko, ktorý skončil na ôsmom mieste v kategórii do 12
rokov. Medaila obom pritom unikla len o pol bodu. Pekné trináste
miesto obsadil v najsilnejšej kategórii do 14 rokov Matej Cisko a ani
ostatní šachisti neboli len do počtu a každý vyhral aspoň jednu partiu. Celkovo v kategórii družstiev starších žiakov (narodení pred rokom 1997) obsadili naši hráči pekné deviate miesto spomedzi dvadsiatich najlepších mužstiev Slovenska.
O tom, že Starovešťania patria v súčasnosti medzi šachovú elitu

Striebro

svedčí aj fakt, že Miloslava Ciska ml. oslovil prezident klubu TH Ju-

pre Milo-

nior Banská Bystrica, aby odohral za ich družstvo súťaž mladších

slava Ciska

žiakov. ŠKM CVČ Spišská Stará Ves súhlasil, a tak sa mladý Staro-

ml.

vešťan dostal do boja o medaily, kde bol platným hráčom, keď
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v siedmych

partiách

získal päť a pol bodu,
pričom porazil aj súpera s ELO väčším ako
350 bodov. Celkovo sa
nakoniec

TH

Junior

Banská Bystrica umiestnil

na

vynikajúcom

druhom mieste a Miloslav Cisko ml. tak ako prvý Zamagurčan získal
striebornú medailu na Majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu.
Lyžiarsky klub SKI Jezersko fungoval naďalej pod predsedníctvom
JUDr. Imricha Plevíka. Pre značnú pracovnú zaneprázdnenosť však
odišiel tréner Mgr. A. Ružbašan, ktorý mal veľkú zásluhu pri zakladaní tohto klubu. Novým trénerom sa stal Ing. Richard Králik
z Popradu. Tréningy nádejných zamagurských lyžiarov sa uskutočňovali

v lyžiarskom

stredisku

Ski

Bachledova

–

Jezersko

a v telocvični ZŠ v Spišskej Starej Vsi. Minimálne náklady na jedno
dieťa sa pohybovalo okolo 400 €, pričom v cene bol zahrnutý tréningový proces i celosezónny skipass v lyžiarskom stredisku Jezersko. Mladí pretekári súťažili vo Východoslovenskej lige, kde takmer
v každom

kole

skončili na

stup-

ňoch víťa-

zov.

Najlepšie
lo

sa dari-

Lenke

Kováči-

kovej

a Janke

Krempa-

skej,

ktoré

za-

vŕšili

sezónu vo

svojich

kategóriách tretími miestami. Lenka Kováčiková sa ako jediná zúčastňovala tiež pretekov najvyššej slovenskej súťaže – Slovenského
pohára mladších predžiakov, kde si vybojovala výborné 18. miesto.
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Tretí ročník lyžiarskych pretekov

Staroveská

v bežeckom lyžovaní pod názvom

biela stopa

Staroveská biela stopa zorganizovalo

mesto

a DHZ

21.

v spolupráci
januára.

s CVČ

V kategórii

mladší žiaci súťažili na 2,5 km štyria pretekári, z ktorých bol najúspešnejší Jaroslav Kačmarčík. Traja
starší žiaci bežali 5,8 km, pričom najrýchlejší z nich bol Ján Eliaš.
V kategórii žien súťažili na 5,8 km iba dve pretekárky, pričom Marcela Deptová porazila Ľudmilu
Bizákovú. Najväčšia konkurencia bola
v kategórii mužov, kde na trati 11,2 km
súťažilo až 21 pretekárov. Najrýchlejšie
túto trasu zabehol Lukáš Olejár, ktorý
ju dokázal prejsť v čase 48:44 minút.
Účastníci podujatia boli odmenení vecnými cenami, diplomami i účastníckymi
listami, teplým čajom, vareným vínkom
a výborným guľášom, ktorý uvarili pracovníci mesta.
Vodný slalom patrí medzi športy, v ktorých rodáci z nášho mesta

Vodný sla-

dosiahli už viaceré excelentné úspechy. Medzi talenty nepochybne

lom

patria ďalší dvaja Starovešťania, a to 16-ročný Marko Gurecka a
17-ročný Tomáš Džurný. Druhý menovaný bol účastníkom majstrovstiev Európy i sveta juniorov, získal tretie miesto v slovenskom pohári juniorov, druhé miesto na Majstrovstvách SR starších dorastencov a zvíťazil v Teen Cupe v kategórii U18. Prvý menovaný je zas
juniorským majstrom Slovenska a držiteľ strieborných medailí z
Teen Cupu v kategórii U16 a z Majstrovstiev SR mladších dorastencov. Na štyroch nominačných pretekoch skončil trikrát prvý a raz
druhý a s plným počtom bodov obsadil medzi slovenskými rovesníkmi suverénne prvé miesto, čím si zabezpečil miestenku do slo~ 80 ~
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venskej reprezentácie a právo hradenej účasti na najvýznamnejších
európskych a svetových podujatiach. V dňoch 11. až 15. júla tak
reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v USA. V súčasnosti obaja juniorskí reprezentanti trénujú v Dukle a KTK Liptovský
Mikuláš.
V dňoch 1. až 5. septembra reprezentovali Marko Gurecka a Tomáš

Bronz na

Džurný Slovensko na majstrovstvách Európy v Slovinsku, kde v ka-

Majstrov-

junior-

stvách

ských družstiev

Európy

tegórii

(3 x C1 muži) v
ťažkej

konku-

rencii jedenástich štátov vybojovali

spo-

ločne s reprezentačným kolegom Martinom Mračnom tretiu priečku. Od titulu
vicemajstrov Európy ich delilo len 34 stotín sekundy. Oboch úspešných slalomárov prijal 25. októbra primátor mesta Ing. Jozef Harabin a udelil im ďakovné listy.
V rámci trinásteho ročníka ankety Najlepší športovec okresu Kežma-

Ocenenie

rok bol ocenený tiež dlhoročný dobrovoľný funkcionár, vodácky

Stanislava

nadšenec a spoluorganizátor Medzinárodného pieninského slalomu

Škantára

Stanislav Škantár zo Spišskej Starej Vsi.
V júli sa antukovom tenisovom kurte v areáli gymnázia v Spišskej
Starej Vsi uskutočnil tenisový turnaj v štvorhre mužov o Putovný
pohár primátora mesta. Celkové víťazstvo si bez jediného zaváhania
odniesli Ján Kurňava s Marekom Kurucom, ktorý v dramatickom finálne porazili dvojicu Ján Dubiel a Lukáš Potanecký. Tretie miesto
obsadili Milan Mazurek s Ľubomírom Krempaským zo Spišskej Belej.
Tenis sa na gymnaziálnej antuke hral opäť začiatkom septembra,
v dňoch 7. – 9., kedy sa konal už 14. ročník turnaja neregistrovaných hráčov v dvojhrách OMV Cup Zamagurie. Víťazom turnaja sa
~ 81 ~
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stal Milan Špak ml. z Kežmarku, ktorý zdolal vo finále Jána Deptu zo
Spišskej Starej Vsi. Na záver turnaja si všetci pochutnali na guľáši.

Na palubovkách ZŠ v Spišskej Starej sa odohralo tiež viacero volejbalových turnajov, ako Memoriál JUDr. Mariána Kľačka vo volejbale
zmiešaných družstiev, ktorý organizuje pod záštitou Slovenskej volejbalovej federácie a rodiny M. Kľačka občianske združenie Priatelia
obce Jezersko, O pohár primátora mesta, či viaceré turnaje organizované miestnou Spojenou školou a Centrom voľného času.
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Nemilo prekvapení zostali v studenú februárovú sobotu cestujúci

Autobus bez

autobusovej linky SAD Poprad, ktorí nastúpili do autobusu do Spiš-

okna

skej Starej Vsi a zistili, že napriek tomu, že bolo –25 stupňov pod
nulou, museli prežiť takmer jeden a pol hodinovú cestu bez okna,
na ktorom samovoľne prasklo sklo. Doobedňajší spoj došiel až do
Spišskej Starej Vsi, kde bolo okno následne vymenené. Aj za túto
cestu „mrazivú“ si cestujúci museli zaplatiť 2,6 eura.
Dňa 2. septembra zomrel vo veku vo veku 88 rokov spišskostarove-

Zomrel Otto

ský rodák MUDr. Otto Kűchel. Narodil sa 22. júna 1924 v Spišskej

Kűchel

Starej Vsi ako syn miestneho židovského lekára Alexandra. Počas
razie gestapa, po ktorej takmer celá jeho rodina zahynula
v koncentračnom tábore v Osvienčime, sa mu podarilo ujsť, pričom
sa ukrýval v neďalekom Kacvíne. Po vojne vyštudoval medicínu na
Karlovej univerzite v Prahe a po obhajobe titulu CSc. pracoval určitý
čas na lekárskej fakulte v Košiciach a v Laboratóriu pre endokrinológiu a metabolizmus pri III. internej klinike Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1961 získal titul univerzitného profesora a neskôr ročný
študijný pobyt v USA a funkciu konzultanta Štátneho sanatória
v Moskve. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 emigroval
do Viedne a následne do kanadského Montrealu, kde pracoval ako
univerzitný profesor na výskume hypertenzie a kardiovaskulárnych
chorôb. Ovládal sedem jazykov a výsledky svojej práce zhrnul
v takmer 500 publikáciách vo viacerých jazykoch, pričom jeho diela
boli ocenené viacerými cenami a hodnosťami v niekoľkých krajinách
sveta. Bol členom mnohých vedeckých organizácií a konzultantom
farmaceutických firiem. Je držiteľom najvyššieho kanadského vyznamenania Order national.
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Začiatok januára sa vyznačoval veterným počasím a na piateho

Rekordná

bola dokonca vydaná výstraha tretieho stupňa pred mimoriadne

zima

silným vetrom. Zima bola spočiatku pomerne mierna. To sa zmenilo
ku koncu mesiaca, kedy začala tzv. arktická zima, počas ktorej
nočné teploty dosahovali aj –30°C. V noci z 10. na 11. februára bol
na Slovensku zaznamenaný absolútny rekord –41°C. Teplotný
rekord padol tiež v neďalekom Červenom Kláštore, kde ďalšiu noc
namerali –33°C. Niekoľkodňové nízke teploty spôsobili, že prvýkrát

Zamrznutá

od spustenia priehrady v Nedeci, po pätnástich rokoch, opäť zamrz-

priehrada

la hraničná slovensko-poľská rieka Dunajec a bolo tak možné prejsť
zo slovenskej strany na poľskú aj po ľade. Zamrznutie rieky bolo
prekvapením, Dunajec totiž prestal zamŕzať po otvorení priehrady
v Nedeci, pretože odkiaľ vyteká voda s minimálnou teplotou +4°C
a tak aj počas zimných mesiacov v posledných rokoch Dunajec vôbec nezamŕzal.
Od polovice februára trápilo Zamagurčanov množstvo napadnutého

Oteplenie

snehu a vietor, ktoré v tejto kombinácií vytvárali na cestách záveje.
Zatiaľ čo nočné teploty sa pohybovali stále v mínusových hodnotách, 17. februára bolo cez deň od začiatku kalendárneho roka prvýkrát +2°C. Po niekoľkých dňoch sa však opäť ochladilo
a definitívne sa každodenne plusové denné teploty udržali až od
9. marca.
Dňa 25. marca došlo k zmene zimného času na letný, keď sa o

Letný čas

druhej v noci presunuli hodiny na tretiu.
Na prelome marca a apríla opätovne nasnežilo, pričom apríl sa

„Aprílové

v tomto roku prejavoval skutočne „aprílovým počasím“, keď sa

počasie“

striedali zamračené, veterné a daždivé dni so slnečnými dňami
s príjemnými teplotami okolo +15°C. Dvadsiaty štvrtý deň mesiaca
vystúpila prvýkrát denná teplota nad +20°C a o päť dní neskôr do~ 84 ~
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konca až na +30°C. Noci však boli ešte stále chladné a teploty sa
pohybovali len od +2 do +8°C. Teplé počasie trvalo takmer celý
prvý májový týždeň. Potom sa pozvoľna ochladzovalo a 18. mája
boli ráno dokonca prízemné mrazy. Ďalší deň sa však už denná teplota vyšplhala nad 22°C a znovu sa otepľovalo, aby sa počasie opäť
pokazilo v posledný májový víkend, teda počas Zamagurských folklórnych slávností, kedy sa striedali slnečné, zamračené a veterné
momenty a denná teplota sa pohybovala len od +14 do +21°C.
Takýto ráz mali aj prvé júnové týždne.
Prvé júnové ráno prekvapilo obyvateľov východného Slovenska sla-

Zemetrase-

bými zemetraseniami s magnitúdou do 2,7. Zem sa triasla

nie

v Slovenskom raji, pričom slabé otrasy pocítili aj obyvatelia okolitých obcí.
Koncom júna začalo v Spišskej Starej Vsi obdobie tzv. tropických

Tropické ho-

horúčav, kedy denná teplota vystupovala nad +30°C. Od 29. júna

rúčavy

bolo, s výnimkou 5. júla, kedy sa teplomer zastavil na +29°C, až
devúť takýchto dní, pričom 3. júla sa ortuť teplomera vyšplhala na
neuveriteľných +38°C. Mierne ochladzovať sa začalo až v polovici
mesiaca, avšak koncom júla a začiatkom augusta sa denné teploty
opäť pohybovali okolo tridsiatky. Tieto horúčavy boli spojené s častými búrkami z tepla. Ochladenie s dažďom priniesol až koniec druhého augustového týždňa. Dvadsiateho augusta sa však teplota
opäť vyšplhala na +32°C a v týchto intenciách sa pohybovala až do
konca týždňa, kedy sa náhle ochladilo o desať stupňov.
Takéto náhle zmeny počasia boli charakteristické pre takmer celý

Výkyvy poča-

september, napríklad 12. septembra, keď sa pekný slnečný deň

sia

s najvyššou dennou teplotou +27°C zmenil 13. septembra na zamračený, daždivý deň so silným vetrom dennou teplotou len
+12°C. Koncom mesiaca predsa len zavítalo na Zamagurie „babie
leto“, kedy bolo cez deň pekné slnečné počasie s teplotami od +22
do +25°C.
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„Babie leto“ na sídlisku Magura

Október so sebou priniesol zamračenú oblohu a dážď, pričom prvé
dva týždne pršalo takmer každý deň. S tým prišlo aj ochladenie
a prvý ranný mrazík sa ukázal deviaty deň mesiaca. Dvadsiateho
ôsmeho októbra padli na Spišskú Starú Ves aj prvé snehové vločky.

Prvý sneh

Sneh sa však neudržal, hoci nočné teploty sa už pohybovali tesne
pod nulou.
V ten istý deň došlo aj k zmene letného času na zimný, keď sa ho-

Zimný čas

diny v noci posunuli z tretej na druhú.
Na ďalšie sneženie si Starovešťania museli počkať až do začiatku
decembra, kedy udreli aj prvé denné mrazy, pričom 9. decembra
ukazoval ráno teplomer až –17°C. V polovici mesiaca však došlo
k otepleniu a denné teploty sa pohybovali až do šiestich stupňov
nad nulou. Tri dni pred Vianocami sa síce ochladilo i trošku nasnežilo, ale samotné vianočné sviatky sprevádzala zamračená obloha,
mrholenie a poľadovica. Priebeh jedného z posledných dní roku
2012 znázorňuje nižšie pripojený meteogram. Nový rok tak privítali
obyvatelia Spišskej Starej Vis síce bez snehu, ale zato pekným slnečným počasím.
Rok 2012 bol podľa meteorológov z klimatického hľadiska najtep-

Celkové

lejším a najsuchším za posledných 150 rokov. Veľké sucho

zhodnotenie

a nedostatok zrážok sa opakovali už druhý rok po sebe, čo spôsobi-

roka
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lo v niektorých oblastiach východného Slovenska problémy so zásobovaním pitnou vodou. Tieto problémy pocítili aj niektorí obyvatelia
Zamaguria žijúci v dedinách, ktoré sú dnes súčasťou Poľska. Spišská Stará Ves zatiaľ s týmito problémami nemusela zápasiť.
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