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SAMOSPRÁVA MESTA 

 

Charakteristika Mesto Spišská Stará Ves je s počtom obyvateľov 2 303 tretím 

mesta  najmenším mestom Slovenska. Spolu samospráva mesta 

spravuje katastrálne územie na výmere 1756 ha. Skladá sa 

z dvoch častí, a to: zo samotného mesta Spišská Stará Ves 

s výmerou katastra 1 668 ha a z mestskej časti Lysá nad 

Dunajcom s výmerou katastra 88 ha. 

 Spišská Stará Ves sa nachádza v Prešovskom samosprávnom 

kraji, na severe okresu Kežmarok. Katastrálne územia na západe 

a severe hraničia s Poľskou republikou, na východe s obcami 

Majere a Lechnica a na severe s obcami Matiašovce a Havka. V 

Poľsku sú susediacimi samosprávami gminy Nižné Lapše 

a Czorsztyn. 

Členstvo mesta Mesto Spišská Stará Ves je členom týchto organizácií: 

v organizáciách  Združenie miest a obcí Slovenska 

   Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 

   Región Tatry 

   Euroregión Tatry 

   Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 

Mestský úrad Budova úradu mesta Spišská Stará Ves sa nachádza na 

Štúrovej ulici č. 228. 

Primátor mesta Primátorom mesta je Ing. Július Lojek. 

Zamestnanci Zamestnancami Mestského úradu sú: 

   Ing. Jozef Dudžák – samostatný odborný referent – vedúci 



 3

Ing. Marián Marhefka – hlavný kontrolór  

Ondrej Marhefka – vedúci prevádzkarne  

Mária Semančíková – samostatný odborný referent  

Anna Marhefková – samostatný odborný referent 

Antónia Fialeková – samostatný odborný referent  

Mária Scholczová – samostatný odborný referent  

Viera Jurkovičová – samostatný odborný referent 

Mária Mrázová – samostatný odborný referent 

Agnesa Dlhá – samostatný odborný referent 

Brigita Makulová, Žofia Semančíková – upratovačky  

Pavol Kovalčík, František Regec, Milan Bolcár – prevádzkoví  

pracovníci  

Zasadnutia Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2004 zišlo 6-krát, a to: 

Mestského   22. marca   24. novembra 

zastupiteľstva  15. júna   16. decembra 

    15. októbra   30. decembra 

Záverečný účet  Záverečný účet mesta Spišská Stará Ves v slovenských  

mesta   korunách za rok 2003 zobrazujú nasledujúce tabuľky: 

 

Bežné príjmy 8 870 844,58 

Kapitálové príjmy 1 167 955,90 

Finančné operácie 1 583 008,00 

Príjmy celkom  11 621 808,48 
  

Bežné výdavky 9 105 718,48 

Kapitálové výdavky 1 454 306,60 

Výdavky celkom  10 560 025,08 
 

Hospodársky výsledok 1 061 783,40 Sk sa previedol na fond 

rezerv a rozvoja mesta. 

Rozpočet na  Na rok 2004 schválilo Mestské zastupiteľstvo rozpočet 

rok 2004   zobrazený v nasledujúcich tabuľkách v slovenských korunách: 
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Bežné príjmy 10 760 000 

Kapitálové príjmy 254 000 

Finančné operácie 490 000 

Príjmy celkom  11 504 000 
 

Bežné výdavky 10 493 000 

Kapitálové výdavky 254 000 

Finančné operácie 228 000 

Výdavky celkom 10 975 000 
 

Zriadenie komisie Na svojom októbrovom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo zriadilo 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta Spišská Stará Ves v zložení: 

 Ján Depta, Ing. Ján Gemza, Ing. Jozef Harabin, Ing. Jozef 

Hrivko, Mgr. Daniel Kostka, Miroslav Krišák, Jozef Ovcarčík, Mgr. 

Ján Stanko, Ing. Peter Výrostek. 

Demografický Podľa údajov z matriky sa v tomto roku v Spišskej Starej Vsi  

vývoj narodilo 19 detí, uskutočnilo sa 15 sobášov a zomrelo 9 ľudí. 

Počas roku sa z mesta odsťahovalo 22 a prisťahovalo 23 ľudí. 

K 31. decembru v Spišskej Starej Vsi žilo 2 303 obyvateľov. 
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ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Voľby prezidenta Dňa 3. apríla 2004 sa konala voľba prezidenta Slovenskej 

republiky. Z 4 204 899 občanov zapísaných vo voličských 

zoznamoch prišlo voliť 2 015 889, čo predstavuje 47,94%. 

Odovzdaných bolo 1 986 214 platných hlasovacích lístkov. 

O post prezidenta sa uchádzalo 11 kandidátov, z ktorých ani 

jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu. Do druhého kola, ktoré sa 

konalo 17. apríla 2004 postúpili Vladimír Mečiar so ziskom 

32.72% hlasov a Ivan Gašparovič so ziskom 22.28% hlasov. 

Zúčastnilo sa ho 43,50% oprávnených voličov. Novým 

slovenských prezidentom sa so ziskom 59,91% platných hlasov 

stal Ivan Gašparovič. 

V Spišskej Starej Vsi bolo v prvom kole do voličských zoznamov 

zapísaných 1 678 voličov, ktorí odovzdali 760 platných hlasov. 

Poradie jednotlivých kandidátov bolo takéto: 

1. JUDr. Dr.h.c. Vladimír Mečiar   333 hlasov 

2. Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.  204 hlasov 

3. JUDr. Eduard Kukan    96 hlasov 

4. Doc. PhDr. Martin Bútora    40 hlasov 

5. RNDr. František Mikloško    45 hlasov 

6. Ing. Rudolf Schster, PhD.    26 hlasov 

7. Július Kubík      7 hlasov 

8. Ing. Ján Králik, CSc.    4 hlasy 
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9. Doc. PhDr. Stanislav Bernát   3 hlasy 

10. RSDr. Jozef Kalman    1 hlas 

11. Mgr. Art. Ľubomír Roman    1 hlas 

12. Ing. Jozef Šesták, PhD.    0 hlasov 

V druhom kole bolo zapísaných 1 664 voličov a odovzdaných 

752 platných hlasov. Víťazom sa stal Doc. JUDr. Ivan 

Gašparovič, CSc. s počtom 402 hlasov. JUDr. Dr.h.c. Vladimír 

Mečiar získal 350 platných hlasov. 

Referendum Prvé kolo prezidentských volieb bolo spojené s referendom 

o predčasných voľbách, ktoré iniciovali odbory za výraznej 

podpory opozičných strán, najmä SMER-u. Keďže sa na 

hlasovaní zúčastnilo 36% oprávnených voličov, referendum bolo 

vyhlásené za neplatné. V Spišskej Starej Vsi sa referenda 

zúčastnilo 640 z 1 675 voličov. 

Vstup SR do EÚ Prvý máj 2004 sa stal významným medzníkom v dejinách 

Slovenskej republiky. V tento deň bola naša krajina prijatá za 

člena Európskej únie (ďalej EÚ).  

Voľby do  Následne 13. júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu. 

Európskeho Z týchto volieb vzišiel nový európsky parlament, do ktorého 

parlamentu  zasadlo 732 poslancov, z toho 14 bude zastupovať Slovenskú 

republiku. Volieb sa mohli zúčastniť ako voliči občania, ktorí v 

deň ich konania dovŕšili minimálne 18 rokov a za poslancov 

parlamentu mohli byť volení občania starší ako 21 rokov. 

Účasť na voľbách v EÚ bola 45,6%, čo je v jej doterajšej histórii 

najnižšia účasť. Na Slovensku sa v týchto historicky prvých 

voľbách zúčastnilo len 16,9% voličov, čo bola najnižšia účasť zo 

všetkých členských krajín. V Spišskej Starej Vsi bolo do 

volebných zoznamov zapísaných 1 704 oprávnených voličov. 

Volebná účasť bola ešte nižšia ako celoslovenský priemer. 

Odovzdaných bolo 180 platných hlasov, čo tvorí len 9,47%. 

O posty poslancov sa uchádzalo 17 politických strán alebo 

koalícií, ktoré skončili s týmto výsledkom: 
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Politická strana 
Počet 
hlasov 

SR 

Počet 
hlasov 
SSV 

Počet 
mandátov 

Slovenská demokratická a 
kresťanská únia 119 954 33 3 

Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko 

119 582 55 3 

SMER (tretia cesta) 118 535 24 3 

Kresťanskodemokratické hnutie 113 655 33 3 

Strana maďarskej koalície - 
Magyar Koalíció Pártja 92 927 0 2 

Aliancia nového občana 32 653 9 0 

Komunistická strana Slovenska 31 908 8 0 

Slobodné fórum 22 804 12 0 

koalícia Slovenská národná 
strana, Pravá Slovenská 
národná strana 

14 150 2 0 

koalícia Hnutie za demokraciu, 
Ľudová únia 11 914 7 0 

Občianska konzervatívna strana 7 060 1 0 

AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska 4 940 2 0 

Rómske kresťanské 
demokratické hnutie v 
Slovenskej republike 

4 856 2 0 

Živnostenská strana Slovenska 2 464 2 0 

Maďarská federalistická strana 1 598 0 0 

Demokratická únia Slovenska 1 354 0 0 
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Slovenská ľudová strana 1 241 0 0 

 

 Poslanecké mandáty získali za: 

Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu 

Milan Gaľa 

Zita Pleštinská 

Peter Šťastný 

Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko 

Peter Baco 

Irena Belohorská 

Sergej Kozlík 

SMER (tretia cesta)  

Monika Beňová-Flašíková 

Miloš Koterec 

Vladimír Maňka 

Kresťanskodemokratické hnutie 

Ján Hudacký 

Miroslav Mikolášik 

Anna Záborská 

Stranu maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 

Edit Bauer 

Árpád Duka-Zólyomi 

Malý pohraničný Na hraničnom priechode v Trstenej sa v septembri uskutočnilo 

styk  mimoriadne stretnutie hraničných splnomocnencov, hraničných 

služieb a predstaviteľov štátnej správy Slovenska a Poľska 

ohľadom režimu na slovensko–poľských hraničných priechodoch 

oboch krajín. Rokovalo sa o forme medzivládnej dohody, ktorou 

by sa uľahčilo prekračovanie spoločnej hranice, hlavne na 

priechodoch s malým pohraničným stykom. Podstatou 

požadovaných úprav medzivládnej dohody je snaha rozšíriť 

režim malého pohraničného styku na väčšie územie ako sú obce 

v hraničnom pásme, napríklad aj na celý Prešovský a Košický 

kraj. Malý pohraničný styk totiž v súčasnosti môžu využívať len 
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občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obciach, ktoré 

sú súčasťou dohody o prekračovaní spoločnej hranice. 

Momentálne z desiatich slovensko–poľských hraničných 

priechodov by mali do pol roka zmeniť režim tri priechody z 

malého pohraničného styku na riadny režim. Ide o priechody: 

Palota - Radoszyce, Podspády - Jurgov a Kurov - Muszynka. V 

Prešovskom kraji fungujú s režimom malého pohraničného styku 

ešte priechody Čertižné - Czeremcha, Nižná Polianka - Oženna, 

Legnava - Miliki, Kače - Wierchomla Wielka, Piľhov - 

Piwowarowka, Spišská Stará Ves - Stromowce Wyzne a Veľká 

Franková – Kacvín, ktoré by v blízkej budúcnosti mali taktiež 

prejsť na riadny režim. 
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ČINNOSŤ PODNIKOV 

 

Všeobecná Spišská Stará Ves mala v minulosti agrárny charakter. Priemysel 

charakteristika  sa začína rozvíjať až po druhej svetovej vojne. Jeho rozvoj však 

výrazne brzdila a brzdí nedostatočne rozvinutá infraštruktúra. 

Preto aj v súčasnosti prevláda primárny sektor, v ktorom je 

zamestnaných vyše 60% obyvateľov. Zamestnanosť 

v sekundárnom sektore je do 30% a terciárnom sektore sa 

pohybuje okolo 10%. Nezamestnanosť sa v tomto roku výrazne 

znížila a dosahovala 9% (146 obyvateľov). Na území mesta 

podniká vyše 200 živnostníkov. Podniky, ktoré sa 

najvýznamnejšie podieľajú na zamestnanosti v regióne sú 

Zastrova, a.s. a Zamatex, s.r.o. 

Zamatex, s.r.o. Firma Zamatex, s.r.o. vznikla v roku 1996 ako nástupnícka firma 

Tatrasvit, a.s. Patrí do kategórie stredného podnikania a 

predmetom jej činnosti je výroba pleteného ošatenia, odevov 

a bielizne. V jej rámci fungujú dve strediská, a to: správy 

a výroby. Do strediska správy spadá personálne oddelenie, 

ekonomické oddelenie a servis. Vo výrobe sa nachádza príprava 

výroby, samotná výroba a kvalita, oddelenie odbytu a materiálno-

technické zabezpečenie. Konateľmi spoločnosti sú Stanislav 

Škantár, ktorý od 1. februára 1992 pôsobí zároveň vo funkcii 

riaditeľa a Ing. Štefan Ladižinský. K 31. decembru tu pracovalo 

150 zamestnancov, z toho 118 úkolových. Počas roku bolo 

prijatých 25 nových zamestnancov, avšak 23 ukončilo pracovný 
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pomer. V súčasnosti spoločnosť spolupracuje formou práce vo 

mzde s rôznymi zahraničnými i tuzemskými firmami. Najväčší 

objem výroby – 68% – zabezpečovala firma Wolff z Rakúska, 

ktorá je partnerom podniku už od roku 1992. Ďalšími odberateľmi 

boli firmy MTK Uhrovec (21%), Göla Brezovica (7%), Rutex 

Driemota a Mosupo Stará Ľubovňa. 

Zastrova, a.s. Firma Zastrova, a.s. Spišská Stará Ves vznikla v roku 1994 ako 

jedna z troch nástupníckych firiem Vagónky Poprad. Sídlo má na 

ulici SNP 86. Základné imanie je 43 903 000 Sk. Prevažujúcou 

technológiou v spoločnosti je zváranie v ochrannej atmosfére. 

Firma je výrobcom rôznych typov návesov pre prístavy, časti 

vagónov, ako je kostra spodku vagóna kompletne s montážou 

brzdy, čelných stien pre vagóny, deliacich stien pre vagóny a 

rôznych iných komponentov a zváraných náhradných dielov. V 

spoločnosti sa vyrábajú tiež tlakové nádoby pre vzduchovú 

tlakovú brzdu koľajových a cestných vozidiel. Taktiež je 

vlastníkom niekoľkých medzinárodných certifikátov, a to 

certifikátu systému riadenia kvality ISO 9002 udeleného nórskou 

firmou Det Norske Veritas v Holandsku a certifikátu 

o spôsobilosti na zváranie podľa normy DIN EN 729-2 od TUV 

Bayern Sachsen. Zároveň má potvrdenie odbornej spôsobilosti 

na prácu v rozsahu: výroba podskupín železničných koľajových 

vozidiel vydané Železničnou spoločnosťou a.s. Slovenská 

republika, odbor mobilných prostriedkov v Bratislave. 

Keďže v minulom roku výrazne klesla výroba i počet 

zamestnancov, všetko nasvedčovalo tomu, že spoločnosť bude 

vedená do konkurzu. S týmto nesúhlasili dvaja členovia 

predstavenstva a akcionári Ing. Peter Výrostek a Ing. Miloš 

Strmenský. V apríli 2004 dali podnet na odvolanie generálneho 

riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Andreja Voščeka. 

Novým predsedom predstavenstva spoločnosti sa stal Ing. Peter 

Výrostek a do funkcie výkonného riaditeľa a podpredsedu 

predstavenstva bol menovaný Ing. Miloš Strmenský. Pod ich 

vedením sa podarilo spoločnosť udržať. 
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 V tomto roku mala podľa finančného plánu Zastrova vyrobiť tovar 

v hodnote 73 352 000 Sk, avšak skutočné plnenie dosiahlo 

objem 103 057 000 Sk, čím prekročila plány o 40,5%. Najväčšiu 

časť výrobného programu tvorila kovovýroba. Hlavnou výrobnou 

náplňou bola výroba návesov, extraktorov a iných oceľových 

zvarencov pre holandské firmy Houcon a Peinemann. Oceľové 

konštrukcie boli dodávané aj pre firmu Kovimex Stará Ľubovňa. 

Pre nemeckú firmu Feldbinder vo Wittenbergu boli vyrábané 

vagónové podvozky a koníky pre poľskú firmu Fabryka Wagónov 

v Gniewczyne. Hlavnými odberateľmi vzduchojemov boli firmy 

Tatravagónka Poprad, ŽOS Trade Trnava, A-Z Lokomat Zvolen, 

ŽOS Trading Vrútky, ŽSR Trnava a rumunská firma Astra Arad. 

 Výrobné úlohy zabezpečovala spoločnosť s priemerným počtom 

pracovníkov 112, ktorých priemerný zárobok dosiahol výšku 

11 596 Sk. 

COOP Jednota Už v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bolo v Spišskej 

Starej Vsi vytvorené Jednota – spotrebné družstvo. Začiatkom 

tohto storočia sa postupne pretransformovalo na spoločnosť 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a pobočka 

v Spišskej Starej Vsi pričlenila aj členské základne obcí Havka 

a Lechnica. V súčasnosti je spoločnosť neuzavretým 

dobrovoľným spoločenstvom osôb, ktoré sa združili za účelom 

podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych, 

prípadne iných potrieb svojich členov. Najvyšším miestnym 

orgánom je Dozorný výbor, ktorého predsedom je Peter Galčík. 

Inšpektorom pre oblasť Zamaguria i zástupcom COOP JSD 

Poprad je Ján Depta. V tomto roku spoločnosť prevádzkovala 

v meste tri predajne, zameriavajúce sa predovšetkým na predaj 

potravín. 

Transformácia Od 1. januára 2004 sa bývalé Poľnohospodárske družstvo 

družstva  v Matiašovciach pretransformovalo na spoločnosť Pole, s.r.o. 

Spišská Stará Ves. Ako napovedá názov spoločnosti Pole, čo 

znamená poľnohospodárstvo a les, predmetom ich činnosti je 

chov oviec a pestovanie sadeníc lesných drevín na rozlohe 500 



 13 

ha. Konateľom spoločnosti je Ing. Jozef Gurecka. Ďalšia 

zamestnanosť je sezónnou záležitosťou, v zime zamestnávajú 4 

ľudí, na jar a v lete 10. Hlavným zdrojom príjmov je predaj jahniat 

do Talianska. 

 

 

 

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE 

 

Lyžiarsky vlek Hotel Eland, ktorý začal prevádzku v závere roku 2003 spustil za 

textilkou Zamatex, a.s. prvé lyžiarske zariadenie s technickým 

zasnežovaním, večerným osvetlením a technickou úpravou tratí. 

Je to vôbec prvé zariadenie s takýmto vybavením v Zamagurí. 

Kanalizácia V tomto roku mesto začalo s prípravnými prácami a výstavbou 

kanalizácie na ulici Jesenského. 

Zmena územného Na svojom októbrovom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo  

plánu schválilo čiastkovú zmenu a doplnok územného plánu v severnej 

časti mesta na tzv. Tridsiatku, kde by sa malo začať s výstavbou 

rodinných domov s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti 

a ubytovania v súkromí. 

Nový penzión V tomto roku spustil na ulici SNP 45 prevádzku nový penzión 

Roal. Poskytuje ubytovanie v 3 dvojlôžkových a 2 trojlôžkových 

izbách v novozrekonštruovanom dome rodinného typu. Súčasťou 

penziónu je záhrada s krbom, parkovisko, stolnotenisový stôl, 

tenisové kurty a bicykle. Na prízemí sa nachádza zmenáreň 

a cukráreň. 

Nový podnik  V pivnici Domu kultúry (na Štúrovej ulici 222) bol zriadený podnik 

Villa Pub. 

Ukončenie Dňa 29. decembra ukončila v Spišskej Starej Vsi svoju 

prevádzky  prevádzku čerpacia stanica. Spoločnosť Slovnaft, ktorá pumpu 

Slovnaftu  prevádzkuje, plánuje zrušiť približne 60 čerpacích staníc na 

celom Slovensku, kvôli ich nerentabilnosti. Obyvatelia Zamaguria 
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sú tak nútení nakupovať pohonné hmoty buď v takmer 29 km 

vzdialenej Spišskej Belej alebo 34 km vzdialenej Starej Ľubovni. 

Zvýšenie cien benzínu malo za následok, že niektorí obyvatelia 

Spišskej Starej Vsi začali už v prvej polovici roku nakupovať 

pohonné hmoty v susednom Poľsku, a to i napriek tomu, že 

benzín je menej kvalitný. Liter nafty stojí v prepočte približne 26 

Sk, zatiaľ čo u nás cca 32 Sk. Najbližšia čerpacia stanica sa 

nachádza 4 km od Spišskej Starej Vsi v Nedeci. Pôvodne chcelo 

mesto čerpaciu stanicu odkúpiť, avšak na nevyhnutnú 

rekonštrukciu nemá dostatok peňazí. Preto sa rozhodlo o jej 

úplnej likvidácii a Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora 

mesta rokovať vo veci výstavby novej čerpacej stanice s 

podnikateľmi. 
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ŠKOLSTVO 

 

Všeobecná V meste sa zo školských zariadení nachádza: Materská škola,  

charakteristika  deväťročná Základná škola, osemročné Gymnázium, Centrum 

voľného času Šťastienko a pobočka Základnej umeleckej školy 

zo Spišskej Belej. Úroveň vzdelania obyvateľstva sa pohybuje 

približne na konštantnej úrovni. Najpočetnejšia skupina 

obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania (po odrátaní mládeže 

do 16 rokov) sú občania so stredoškolským a učňovským 

vzdelaním s maturitou, za touto skupinou nasledujú občania so 

základným vzdelaním a tesne za nimi občania so strednou alebo 

učňovskou školou bez maturity. Poslednú skupinu tvoria občania 

s vysokoškolským vzdelaním. 

Zmeny  V školskom roku 2004/2005 sa zmenilo financovanie škôl, a to 

na základe normatívov na žiaka. Taktiež boli zriadené štipendiá 

pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi. Do platnosti vstúpili 

vzdelávacie preukazy, ktoré môžu žiaci využiť na rôzne kultúrne 

podujatia. Od septembra sa stal povinným aj voliteľný predmet 

náboženská alebo etická výchova. 

Materská škola Materská škola v Spišskej Starej Vsi je od 1. apríla 2002 

samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou 

a všetci zamestnanci vstúpili do verejnej služby. 

V kalendárnom roku 2004 tu pracovalo celkovo 15 

zamestnancov. Riaditeľkou bola Alžbeta Boženská, ktorá túto 

funkciu zastáva od 23. apríla 2002. Okrem nej vyučovalo ďalších 
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5 kvalifikovaných učiteliek: Ivana Boženská, Katarína 

Michaľaková, Emília Tomalová, Karin Graindová, Katarína 

Soľavová a dve nekvalifikované sily: Zuzana Papsonová a Anna 

Kostková. Vedúcou školskej jedálne bola Mária Galliková, 

kuchárkami Štefánia Závacká, Mária Dudžáková a Mária 

Bombarová, upratovačkou Katarína Petrasová, práčkou Anna 

Dulebová a kuričom–údržbárom František Boženský.  

Aj v tomto roku učiteľky s deťmi pokračovali v minuloročných 

tradíciách. Vo februári si pripomenuli sviatok sv. Valentína a v 

máji založili peknú novú tradíciu, keď ku Dňu matiek pripravili 

vystúpenie detí zo všetkých tried pre mamičky v MŠ. S týmto 

programom potom vystúpili aj v Kultúrnom dome a Stanici 

opatrovateľskej služby. V júni už tradične rôznymi súťažami 

a hrami oslávili Deň detí a predškoláci sa rozlúčili odnesením 

svojho tabla do výkladu Ovox-u a opekaním špekačiek na dvore 

škôlky. Počas tohto školského roku sa deti zúčastnili niekoľkých 

besied: s pracovníkom TANAP-u, policajtom a hasičom.  

Školský rok 2004/2005 sa začal 2. septembra, pričom boli 

otvorené 4. triedy (2-3 ročné deti, 3-4 ročné deti, 4-5 ročné deti 

a trieda predškolákov), do ktorých nastúpilo 94 detí. Do konca 

kalendárneho roku sa uskutočnili akcie ako šalátový deň, oslava 

Mikuláša a Vianoc. So svojim Vianočným programom s koledami 

deti navštívili i obyvateľov Stanice opatrovateľskej služby. 

Základná škola Základná škola v Spišskej Starej Vsi má sídlo na Štúrovej ulici č. 

231. Od 1. apríla je 2002 samostatnou rozpočtovou organizáciou 

s právnou subjektivitou a všetci zamestnanci vstúpili do verejnej 

služby. V školskom roku 2003/2004 nastúpilo 410 žiakov, z toho 

203 chlapcov a 207 dievčat. Žiaci dochádzali zo spádových obcí: 

Majere (6), Lechnica (41), Červený Kláštor (21), Havka (4), 

Matiašovce (33), Zálesie (13), Spišské Hanušovce (3), Malá 

Franková (4), Veľká Franková (5), Osturňa (21) a Reľov (6). 

Školu navštevovalo aj 17 integrovaných detí s poruchami učenia 

i telesným, mentálnym a zrakovým postihom. 



 17 

Riaditeľkou bola Mgr. Mária Dračková, jej zástupcom Mgr. Ján 

Stanko a zástupkyňou Mgr. Helena Lešková. Triednymi učiteľmi 

boli: Mgr. Milada Krišáková (1.A), Mgr. Mária Škantárová (1.B), 

Mgr. Viera Stanková (2.A), Mgr. Adriana Markovičová (2.B), Mgr. 

Veronika Mareková (3.A), Ing. Anna Mikulová (3.B), Mgr. Marta 

Ovcarčíková (4.A), Mária Hovaňáková (4.B), Mgr. Alena Kisková 

(4.C), Mgr. Marta Mareková (5.A), Ing. Viera Frankovská (5.B), 

Mgr. Helena Výrosteková (6.A), Mgr. Terézia Pazerová (6.B), 

Mgr. Ladislav Babík (7.A), Mgr. Ľudmila Harabinová (7.B), Mgr. 

Ľudmila Valkovská (8.A), Mgr. Anna Kromková (8.B), Ing. Iveta 

Simčišinová (9.A), Mgr. Beáta Babiaková (9.B). Ako pomocná 

učiteľka k integrovaným deťom pôsobila Bc. Emília Barčáková. 

Beztriednymi učiteľmi boli: dôchodkyňa Mgr. Ilona Pitlivková, 

katechétka Mária Kovalčíková, výchovná poradkyňa Mgr. Anna 

Kafková. Ako vychovávateľky v školskom klube pôsobili: Lýdia 

Ovšonková a Alžbeta Pallová. Počas školského roku dve 

oddelenia navštevovalo 45 detí. Katolícke náboženstvo 

vyučovali: farár PaedDr. ThDr. Anton Kováč, PhD. a Pavol 

Majzel. V škole boli zamestnaní títo prevádzkoví zamestnanci: 

účtovníčka pre školu Jana Kronová, účtovníčka pre školy obvodu 

Zamaguria Emília Vojčíková, kurič–údržbár Ing. Ján Bachleda, 

upratovačky: Jana Osifová, Klára Pompová, Anna Treľová, 

Božena Zajoncová, Mária Čerpáková, vedúca školskej jedálne 

Iveta Pichnarčíková, hlavná kuchárka Margita Marhefková, 

pomocná kuchárka: Katarína Pisarčíková, prevádzkové 

pracovníčky školskej jedálne: Mária Hutníková a Irena 

Kostúrová. Na materskej dovolenke boli: učiteľka Mgr. Beáta 

Švienta, účtovníčka Gabriela Chmúrová a katechétka Silvia 

Švienta. Vo februári na materskú dovolenku odišla aj Ing. Iveta 

Simčišinová. 

Dňa 10. marca sa uskutočnili voľby členov školskej rady. Za 

predsedníčku bola zvolená Mgr. Anna Kromková, za 

podpredsedníčku Mgr. Anna Kafková. Následne primátor mesta 

Ing. Július Lojek podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. v štátnej 
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správe, v školstve a školskej samospráve a §5 zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov vyhlásil výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa Základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Výberové 

konanie uskutočnila novozvolená školská rada 21. mája. Radou 

školy bola zvolená a zriaďovateľovi navrhnutá Mgr. Anna 

Kromková, ktorá sa svojej funkcie ujala 1. júla. 

V kalendárnom roku začal platiť zákon č. 597/2003 o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Na jeho 

základe škola nemala dostatočne vykrytý rozpočet, preto došlo 

k zníženiu úväzku pracovníčok v školskej kuchyni. 

 Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 11. februára. Zúčastnilo sa 

ho 57 detí. Žiaci sa zapájali do humanitných i prírodovedných 

olympiád, literárnych, výtvarných, speváckych i športových 

súťaží. Mgr. Anna Kromková zorganizovala druhý ročník 

celoslovenskej výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament. 

V spolupráci s mestom škola usporiadala tretí ročník 

Zamagurských športových hier, ktorých sa zúčastňujú žiaci škôl 

z celého Zamaguria i poľských škôl v Nižných a Vyšných 

Šromovciach. V máji škola prevzala od spoločnosti Deutsch 

Telecom 5 žiackych a 1 učiteľský počítač. V piatom ročníku sa 

začal vyučovať predmet Práca s počítačom. Školský rok bol 

slávnostne ukončený 28. júna akadémiou s kultúrnym 

programom pre rodičov i verejnosť. Oficiálny koniec roka bol 30. 

júna. Počas prázdnin boli zrekonštruované a vymaľované 

priestory školských šatní, vymaľovaná školská kuchyňa 

a vymenených 16 okien za plastové. 

 Školský rok 2004/2005 začal 2. septembra slávnostným 

otvorením v Kultúrnom dome, ktorého sa zúčastnil aj primátor 

mesta Ing. Július Lojek. V organizácii školy nastalo niekoľko 

zmien. Počet zástupcov riaditeľa bol znížený o jednu osobu. 

Novou zástupkyňou sa stala Ing. Anna Mikulová. Z materskej 

dovolenky sa vrátila učiteľka Mgr. Beáta Švienta a účtovníčka 

Gabriela Chmúrová. Zo školy odišli Mgr. Adriana Markovičová a 
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Mgr. Marta Mareková. Ako nové učiteľky boli prijaté Mgr. Alena 

Kisková a Mgr. Alena Štefaňáková. 

 V novom školskom roku nastúpilo 407 žiakov, z toho 213 

chlapcov a 194 dievčat. Školskú družinu navštevovalo 58 

a v školskej jedálni sa stravovalo 190 stravníkov. V októbri 

získala škola od sponzorov 16 počítačov a zriadila ďalšiu 

počítačovú učebňu. Počítače boli umiestnené aj do jednotlivých 

kabinetov. Taktiež bola vytvorená učebňa hudobnej výchovy. 

Kalendárny rok ukončili žiaci vianočnou besiedkou s kultúrnym 

programom. 

Gymnázium V školskom roku 2003/2004 malo Gymnázium v Spišskej Starej 

Vsi 14 tried denného štúdia, z toho 6 tried štvorročného štúdia 

a 8 tried osemročného štúdia. Na vzdelávacom procese sa 

podieľalo 25 interných pedagogických zamestnancov a 2 externí 

zamestnanci. Riaditeľkou školy je od júla 1999 Mgr. Daniela 

Žabková, zástupcom Mgr. Ján Džunko. Súčasťou školy je aj 

Domov mládeže a školská jedáleň. V Domove mládeže bolo 

ubytovaných 40 žiakov. Celodennú stravu im poskytovala 

školská jedáleň so šiestimi zamestnancami. Jej vedúcou bola 

Mária Taktovská. Jedáleň zabezpečovala obedy pre žiakov 

a zamestnancov školy i iných stravníkov. Domov mládeže 

poskytuje tiež ubytovanie pre turistov s možnosťou celodennej 

stravy, či polpenzie. 

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi navštevovalo 382 žiakov. 

Počas roku sa zúčastňovali humanitných, prírodovedných 

i športových súťaží. K vydareným akciám patril Deň cudzích 

jazykov, vianočná besiedka a Európsky deň rodičov a školy. 

V prvú júnovú stredu sa konali prvé olympijské hry. Po 

slávnostnom ceremoniáli, kde nastúpili žiaci – športovci a učitelia 

v starobylých gréckych odevoch so zelenými ratolesťami na 

hlave, zložili sľub, vypustili holubice mieru, zapálili oheň a začali 

sa súťaže. Súťažilo sa v štafetovom behu, streetballe, tenise, 

stolnom tenise, futbale a vybíjanej. Gymnázium malo vysokú 
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úspešnosť v počte prijatých na vysoké školy. Zo 61 absolventov 

bolo 53 prijatých, čo tvorí 86,9%. 

V školskom roku 2004/2005 v Gymnáziu pôsobili títo pedagogickí 

zamestnanci: Mgr. Soňa Babíková, PaedDr. Katarína Bieľaková, 

Mgr. Miloslav Cisko, Mgr. Margita Čačíková, Mária Čarnogurská, 

Mgr. Róbert Drienovský, Mgr. Ján Džunko, Mgr. Ladislav Eliáš, 

Mgr. Renáta Horáková, Mgr. Brigita Korekáčová, Mgr. Daniel 

Kostka, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. 

Marek Kuruc, Veronika Ľachová, Ing. Marián Marhefka, Mgr. 

Helena Marhefková, Mgr. Mária Novotná, Mgr. Blanka Penxová, 

Mgr. Daniela Penxová, Ing. Ľudmila Rácová, Mgr. Marek 

Zadjora, PhDr. Miroslav Zelina, Mgr. Daniela Žabková, Alena 

Želonková, Marta Graindová, Marta Pisarčíková, PaeDr. Marián 

Kačír a PaedDr. ThDr. Anton Kováč, PhD.Technicko-

hospodársku a prevádzkovú činnosť školy i jedálne 

zabezpečovalo 11 zamestnancov, a to: Mária Kmečová, Darina 

Rozmušová, Eva Baková, Mária Fuchsová, Viera Mačugová, 

Andrej Bizub, Mária Birošíková, Zlata Bolcarová, Mária 

Pisarčíková, Anna Pašinská a Mária Tatkovská. Na začiatku 

školského roku nastúpilo 369 žiakov. V septembri sa niektorí 

žiaci zúčastnili trojdňovej exkurzie do Žamberku v Pardubickom 

kraji, kde v rámci družobných stykov s miestnym Gymnáziom 

prezentovali svoj kraj. Taktiež v rámci geografie sa uskutočnil 

päťdňový poznávací zájazd do Paríža. Kalendárny rok bol 

ukončený vianočnou besiedkou. 

Centrum voľného Voľnočasové aktivity môžu deti v Spišskej Starej Vsi tráviť v 

času Šťastienko  Centre voľného času Šťastienko (ďalej CVČ), ktoré je 

umiestnené v priestoroch Materskej školy na Štúrovej ulici č. 

232. Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom 

je mesto. Ide o výchovné mimoškolské zariadenie pracujúce 

s deťmi a mládežou vo veku od 4 do 26 rokov zabezpečujúce 

aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Krúžky pracujú 

nielen v priestoroch CVČ, ale tiež v ZŠ v Spišských 

Hanušovciach, Dome kultúry, Gymnáziu a telocvični ZŠ 
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v Spišskej Starej Vsi, kde sa uskutočňuje celoročná súťaž 

o najšportovejšiu triedu pod názvom SONT. Taktiež spolupracujú 

so ZŠ Veľká Lesná, Matiašovce, Haligovce a CVČ v Spišskej 

Belej, Kežmarku, Svite, Poprade a Starej Ľubovni. Okrem 

krúžkov organizujú jednorazové podujatia ako besedy, súťaže, 

turnaje, prehliadky, oslavy sviatkov a výstavy. Každoročne sa 

deti zúčastňujú akcie Čisté hory a potoky, v rámci ktorej čistia 

Pieninský národný park. 

Už v roku 2003 CVČ získalo akreditáciu na hosťovanie 

dobrovoľníkov zo zahraničia v rámci programu Európskej únie 

Mládež v akcii. Dňa 19. mája 2003 tu začala pôsobiť 

dobrovoľníčka z Francúzska Helene Cabrolier, ktorá aj v tomto 

roku viedla v CVČ jazykový kurz angličtiny pre deti a mládež. 

Taktiež mala konverzácie francúzskeho jazyka na tunajšom 

Gymnáziu a spolupracovala s vedúcimi záujmových krúžkov 

írskych tancov a plaveckého. Okrem jazyka učila deti akceptovať 

ľudí spoza hraníc, spoznávať inú kultúru a zvyky. Obľúbila si 

goralský folklór, slovenskú kuchyňu i miestnych ľudí. Jej 

hosťovanie skončilo 19. mája 2004. 

V školskom roku 2003/2004 v CVČ pracovalo 21 záujmových 

krúžkov, 11 externých pracovníkov: Mgr. Róbert Drienovský, 

Mgr. Mária Škantárová, Mgr. Beáta Babiaková, Mgr. Miloslav 

Cisko, Mgr. Mária Graindová, Michaela Kontríková, Mgr. Ladislav 

Babik, Mgr. Marek Kuruc, Mgr. Ján Stanko, Mgr. Martina 

Kostková, Helene Cabrolier, 3 interní pracovníci: Jaroslav 

Michna, Ľudmila Kostková a riaditeľka CVČ Mária Dlhá. Pri CVČ 

pracuje päťčlenná školská rada. Na polovičný úväzok je ako 

upratovačka zamestnaná Jana Poláčeková. Krúžky navštevovalo 

celkovo 330 detí. Zavedená bola tzv. klubová karta, na základe 

ktorej majú držitelia zľavy pri akciách CVČ, či balíček od 

Mikuláša. Členský príspevok bol vo výške 100 Sk. Nevyberal sa 

od zdravotne postihnutých detí a detí zo sociálne slabších rodín. 

CVČ bolo otvorené aj počas školských prázdnin. Deti a mládež 

zo Zamaguria mohli tráviť čas v klubovni, kde hrali rôzne 
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spoločenské hry, pozerali video, či pracovali s počítačom. 

Taktiež je tu možnosť zúčastniť sa stálych, putovných, či 

prímestských táborov. V dňoch 5. – 10. júla sa konal letný tábor 

pre členov turistického krúžku TOM Aquilla a v dňoch 5. – 9. júla 

prímestský tábor. 

V školskom roku 2004/2005 navštevovalo 300 detí týchto 15 

záujmových krúžkov: 

Základy práce s počítačom - Mgr. Róbert Drienovský 

Futbalový pre 3. – 5. ročník ZŠ - Jaroslav Michna 

Počítačový - Mgr. Beáta Babiaková 

Basketbal – dievčatá - Mgr. Miloslav Cisko 

Basketbal – chlapci - Mgr. Miloslav Cisko 

Nemčina Spišské Hanušovce - Mgr. Mária Graindová 

Matematika hrou - Mgr. Miloslav Cisko 

Rybársky - Mgr. Marek Kuruc 

Nemčina MŠ - Mária Dlhá 

Plavecký - Ľudmila Kostková 

Šachový krúžok - Mgr. Miloslav Cisko 

Detský folklórny súbor Pieniny - Mgr. Martina Kostková 

Turistický krúžok - Ľudmila Kostková 

Divadelný krúžok - Mgr. Viera Stanková 

SONT – súťaž o najšportovejšiu triedu - Jaroslav Michna 

V personálnom obsadení nastali zmeny len na poste 

upratovačky, ktorý obsadila Mária Žembovičová. Členský 

poplatok zostal naďalej vo výške 100 Sk, klubovú kartu si mohli 

deti zakúpiť za 70 Sk. Do konca kalendárneho roku sa uskutočnil 

futbalový a šachový turnaj. V decembri navštívil deti Mikuláš. 

Základná  V mestskom objekte na ulici SNP č. 46 bola aj v tomto roku 

umelecká škola otvorená pobočka Základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) zo 

Spišskej Belej, ktorá v meste funguje už 46 rokov. Tvorí spádovú 

oblasť pre deti zo Zamaguria. Dlhoročnou vedúcou pobočky bola 

Edita Vejerová. Mnohí žiaci ZUŠ sú úspešnými absolventmi 

konzervatórií. Od roku 1998 je vedúcim pobočky František 

Kačica, ktorý vyučuje hre na husle a gitaru. Žiaci majú možnosť 
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učiť sa tiež hre na klavír (Edita Vejerová a Júlia Čupková) a 

akordeón (Slávka Pisarčíková). Hudobnú teóriu vyučuje Mária 

Škantárová. Okrem základných teoretických poznatkov 

a praktických zručností sú absolventi vedení k ľudovej piesni 

v rámci regiónu, pričom sa zúčastňujú rôznych súťaží 

v hudobných náukách. Svoje umenie predvádzajú každoročne 

v máji na tzv. absolventských, či koncoročných vianočných 

koncertoch. V tomto roku bol jedným z najúspešnejších žiakov 

Igor Valkovský, ktorý vyhral celoslovenskú súťaž stredoškolákov 

v hre na gitare.  
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KULTÚRA 

 

Všeobecná  V centre mesta sa nachádza dvojposchodový kultúrny dom, kde 

charakteristika  sa zvyčajne uskutočňuje väčšina kultúrnych akcií v meste. Na 

prízemí je najväčšia sála v oblasti Spišskej Magury s kapacitou 

332 sedadiel. Okrem premietania filmov slúži na vystúpenia 

profesionálov, ktoré sa uskutočňujú 3 – 4 krát ročne. V rámci 

tejto „profikultúry“ navštívilo Zamagurie množstvo známych 

slovenských a českých hercov, spevákov, hudobných skupín, 

divadiel a folklórnych súborov. Organizovanie týchto kultúrnych 

podujatí má na starosti Oddelenie kultúry pri Mestskom úrade, na 

čele ktorého stojí od roku 1993 Agnesa Dlhá. Sála je však 

prístupná komukoľvek kto chce a vie zorganizovať kultúrne, či 

osvetové podujatie. V spolupráci s MŠ, ZŠ, CVČ a Gymnáziom 

v Spišskej Starej Vsi, základnými školami v Matiašovciach, 

Haligovciach a Veľkej Lesnej organizuje odbor kultúry rôzne 

kultúrno-spoločenské a výchovné programy a tiež poskytuje 

priestor týmto inštitúciám pre vlastné aktivity. V priemere sa tu 

uskutoční okolo 150 podujatí ročne, pričom nejde len o kultúrno-

spoločenské akcie a výchovno-vzdelávacie podujatia, ale tiež 

súťaže, prehliadky a výstavy. Sála je prístupná na schôdzkovú 

činnosť a verejné vystúpenia. Pravidelne ju využívajú na nácviky 

folklórne súbory a často i Centrum voľného času Šťastienko. Na 

poschodí sa nachádza Mestská knižnica, ktorá je najväčšou 

knižnicou v oblasti Zamaguria.  
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V súčasnosti vzhľadom na nízku ekonomickú silu obyvateľstva 

a dostupnosť „kultúrneho vyžitia“ prostredníctvom televízie či 

internetu, záujem o klasickú kultúru neustále klesá. Prejavuje sa 

to najmä v nízkej návštevnosti kultúrnych podujatí a inštitúcií. 

Takmer úplný nezáujem o vystúpenia v roku 2003, viedol k tomu, 

že v tomto roku sa nekonalo žiadne profesionálne vystúpenie. 

Nízka návštevnosť pôsobí demotivujúco nielen pre účinkujúcich 

i organizátorov (a to nielen kvôli ekonomickej návratnosti), čím sa 

vytvára akýsi začarovaný kruh, z ktorého východisko, ak chceme 

ostať národom kultúrnym budeme musieť nájsť. 

Knižnica Knižnica, študovňa a čitáreň sa nachádzajú v jednej miestnosti 

s rozlohou 258 m². Knižničné jednotky sú vo voľnom výbere. Ich 

celkový počet v tomto roku dosiahol 12 606, z toho 12 071 kníh, 

535 audiovizuálnych dokumentov a 10 periodík. Vzhľadom na to, 

že v priebehu roku sa konala inventúra, došlo k vyradeniu 

väčšieho množstva kníh, ktoré boli predané v rámci knižnej 

burzy. Na nákup nových kníh v rámci svojich možností prispieva 

Mestský úrad, takže knižnica každoročne zakúpi niekoľko 

zaujímavých titulov. V tomto roku  prispel sumou 31 000 Sk, 

pričom bolo zakúpených 159 nových kníh. V knižnici bolo 

zaevidovaných 391 čitateľov, z toho 202 do 15 rokov, ktorí 

uskutočnili 19 480 výpožičiek. Členské je pre deti, dôchodcov 

a študentov 30 Sk a pre dospelých 50 Sk. Knižnica je pre 

verejnosť otvorená v utorok, štvrtok a piatok, pričom okrem 

výpožičiek tu možno pobudnúť v čitárni, oxeroxovať potrebné 

materiály, preštudovať minimálne desať titulov najnovších novín 

a časopisov, popočúvať hudbu a tak príjemne stráviť čas. 

V miestnosti sa nachádza 30 miest, avšak v prípade početnejšej 

akcie je možné počet zvýšiť. Knihy, ktoré knižnica nemá 

k dispozícii vo svojom fonde za poplatok objednáva z fondu 

Slovenskej národnej knižnice v Martine. Od roku 1990 je 

vedúcou knižnice Mária Mrázová. V tomto roku sa uskutočnilo 

päť vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a 7-krát 

informatická výchova pre deti a mládež. 
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Kino Na prízemí Domu kultúry sa nachádza kinosála. V súčasnosti je 

to jediné fungujúce kino v oblasti Spišskej Magury. Avšak ľahká 

dostupnosť filmov v televízii a vysoké ceny vstupeniek vedú 

k znižovaniu počtu návštevníkov. Preto sa premieta 3-krát do 

týždňa, už len okolo 40 – 50 filmov ročne a kino sa stáva 

ekonomicky nezaujímavým. Z jedného lístka je zisk necelých 

50% a zvyšok ide pre distribučnú spoločnosť. Kino má tak 

problém pokryť náklady na prevádzku, mzdy pracovníkov a 

poštové služby. Prichádza tiež zmena technológie premietania 

kópií filmov. V tejto súvislosti by bolo potrebné do úpravy 

premietacích priestorov investovať asi 80 000 Sk. Tieto 

nevyhnutné investície na jeho modernizáciu sa momentálne javia 

neefektívne. Preto sa v súčasnosti uvažuje o jeho zrušení. 

Vedúcou kina je od roku 1991 Agnesa Dlhá. Ďalšími pracovníkmi 

v tomto roku boli: Miroslav Krišák, Ján Kalafut, Eleonóra Dlhá 

a Drahoš Mačák. Celkovo bolo naplánovaných 60 premietaní, 

z ktorých sa uskutočnilo 45. Premietané filmy navštívilo 1601 

ľudí. Priemerná cena vstupenky bola 63 Sk. 

Folklórny súbor Folklórny súbor (ďalej FS) Maguranka založil v roku 1977 Viktor 

Maguranka  Majerik. Po jeho odchode zanikol a svoju činnosť obnovil v roku 

1996 pri Mestskom úrade – oddelení kultúry pod vedením Petra 

Zelinu a jeho manželky, ktorá sa stará o krojové súčasti. Súbor 

sa pravidelne zúčastňuje Zamagurských folklórnych slávností 

i rôznych kultúrno-spoločenských akcií v meste a blízkom okolí. 

Priemerne ročne vystúpi 58 až 65-krát. Prezentáciou goralského 

folklóru oživuje pltnícku turistickú sezónu v Pieninách, najmä 

v Lesnici a Majeroch. Od svojho znovuobnovenia úspešne 

účinkoval a prezentoval zamagurský folklór i za hranicami 

Slovenska na festivaloch vo Francúzsku, Grécku a Poľsku. 

Hudobný doprovod zabezpečuje ľudová hudba Flisok pod 

vedením Milana Želonku. Súbor má tanečnú i spevácku zložku. 

Členmi sú mládežníci a dospelí zo Spišskej Starej Vsi a okolia, 

pričom celkový počet sa pohybuje okolo čísla 40. FS Maguranka 

sa usiluje o zachovanie autentického goralského folklóru. 
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V choreografii teda možno objaviť: Kresaný, Guroli na freju, 

Košiček, Guroľkin sen, Goraľsko trojka, Fto lepsi a iné. 

Kostelničákov V dňoch 19. mája až 25. júna bola v priestoroch Mestskej  

ornament  knižnice nainštalovaná výstava najlepších diel výtvarnej súťaže 

základných škôl pod názvom Kostelničákov ornament. Prvýkrát 

sa výstava pod týmto názvom konala v roku 2002 a bola 

zostavená z originálov tvorby významného spišskostaroveského 

rodáka. Tohto roku sa konal druhý ročník, v ktorom bolo 

prihlásených 148 súťažných prác. Z nich porota ocenila 43 

najlepších. Ako najvydarenejšie dielo bol ocenený súbor 

grafických listov od Lucie Kafkovej zo ZŠ v Spišskej Starej Vsi. 

Vyhlasovateľom súťaže je mesto Spišská Stará Ves a miestna 

základná škola, pričom „dušou“ podujatia je učiteľka Mgr. Anna 

Kromková. 

Televízny káblový V meste funguje televízny káblový rozvod, ktorý spravuje firma 

rozvod  M-Elektronik Martin. Okrem komerčných programov je jeho 

prostredníctvom zabezpečované aj vysielanie mestského 

informačného kanálu. Ten prináša priame prenosy z niektorých 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva, nedeľné omše, prípadne iné 

významné udalosti. Ročný poplatok je 1 277 Sk. 

CD V Cypriáne Riaditeľ hotela Cyprián Dušan Šimek vydal CD s goralskou a 

veselo   slovenskou ľudovou hudbou pod názvom V Cypriáne veselo,  

ktoré nahrala ľudová hudba pod vedením Františka Kačicu. CD 

sa krstilo 10. mája čiernym korením a spišskou borovičkou. 

Krstným otcom bol prevádzkovateľ chaty Pieniny v Lesnici Ján 

Gondek. Na vydanie CD prispelo aj mesto sumou 10 000 Sk. 

Zamagurské  V dňoch 18. až 20. júna sa uskutočnil XXVIII. ročník 

folklórne slávnosti  Zamagurských folklórnych slávností. Nosnou ideou tohto ročníka 

bola oslava vstupu Slovenska do Európskej únie. Festival začal 

živou pozvánkou v zamagurských obciach a na zámku v Nedeci. 

Večer sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnil uvítací program Vitajte 

v Zamagurí v podaní domácich a zahraničných folklórnych 

súborov. Vyvrcholením prvého dňa bol hudobno-tanečný 
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program Sen v podaní folklórneho súboru SĽUK už v Amfiteátri v 

Červenom Kláštore.  

Otvárací program XXVIII. ročníka Zamagurských folklórnych 

slávností Stretnutie pod Troma korunami v sobotu popoludní 

začal niekoľkohodinový maratón ľudovej hudby a tanca. Vo 

večernom profilovom programe sa predstavil Folklórny súbor 

Magura a Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu. V nedeľu 

vystúpili detské folklórne súbory i zahraniční hostia. V sobotu a 

nedeľu sa v amfiteátri uskutočnil trh ľudových remesiel a 

sprievodné programy folklórnych súborov. Na nádvorí Červeného 

kláštora sa predstavila družina dobových zvyklostí Fortis. 

Počas festivalu sa na jednotlivých pódiách predstavilo približne 

1100 účinkujúcich z Českej republiky, Poľska a Slovenska. 

Vstupenka na trojdňový program stála 150,- Sk. Deti do 15 rokov 

mali vstup zdarma. Organizátormi podujatia boli Podtatranské 

osvetové stredisko Poprad, Prešovský samosprávny kraj, mesto 

Spišská Stará Ves a obec Červený Kláštor. 

Výstava Milky V dňoch 27. októbra až 5. novembra sa v kultúrnom dome 

Tiršelovej  uskutočnila výstava z tvorby Milky Tiršelovej, ktorá je amatérskou 

výtvarníčkou. Vystavovala obrázky, výšivky, výrobky z hliny 

a iné. Podľa slov návštevníkov jej tvorba vyjadruje kontinuitu 

slovenskej amatérskej tvorby prenášanej z minulosti do 

dnešných čias. Výstavu otvorili žiaci Základnej umeleckej školy 

pod vedením Františka Kačicu a riaditeľka ZŠ, tiež výtvarníčka, 

Anna Kromková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Všeobecná V meste sa nachádza bývala Poliklinika, dnes zdravotnícke 

charakteristika  zariadenie v správe mesta, kde sú sústredení všetci lekári pre 

spádovú oblasť Zamaguria v okrese Kežmarok. Okrem 

zdravotníckeho zariadenia sa na území mesta nachádza Domov 

dôchodcov a domov sociálnych služieb Spišská Stará Ves, 

ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. 

Zdravotnícke služby dopĺňa súkromná lekáreň. 

Poliklinika Mesto Spišská Stará Ves v októbri 2003 prevzalo od kežmarskej 

nemocnice budovu miestnej Polikliniky do svojej správy. Tá je 

ročne stratová 1,8 až 2 milióny Sk. Preto do rekonštrukcie 

kúrenia investovalo 1,3 milióna korún, čím náklady na prevádzku 

klesli o 60%. Celý objekt aj s garážami naďalej slúži výhradne na 

poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. V budove Polikliniky 

pôsobia títo lekári: 

Praktickí lekári pre dospelých:  MUDr. Igor Kostka 

MUDr. Pavol Poubiš 

Pediatrička:     MUDr. Dagmar Kostková 

Stomatológovia:    MUDr. Milan Novotný  

MUDr. Magdaléna Poubišová  

Gynekologička:    MUDr. Ľubica Imrichová 

Z odborných lekárov dochádzajú: 

Internista:     MUDr. Jozef Perunko 
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Očný lekár:    MUDr. Mária Levkaničová 

Ortopéd:    MUDr. Milan Filipský 

Chirurg:    MUDr. Jozef Martančík 

Diabetológ:    MUDr. Jana Pjontková 

Ďalšie služby poskytujú: 

Röntgen:     Mária Pisarčíková 

Laboratórium:    Daniela Soľavová 

Dopravná služba:    Peter Minčík 

František Frankovský 

Jozef Ľach  

Jozef Semančík 

Činnosť odborných ambulancií zostala naďalej pod odbornou 

gesciou kežmarskej nemocnice, podobne aj dopravná služba a 

lekárska služba prvej pomoci. V budove Polikliniky sa 

uskutočňujú tiež rehabilitácie a masáže. 

Lekáreň Na ulici SNP č. 151 sa nachádza lekáreň Cyprián. Je to jediná 

lekáreň v oblasti Zamaguria. Majiteľkou je Mgr. Monika 

Plevíková. 

Domov dôchodcov V budove bývalého veterinárneho strediska na ulici SNP č. 8 sa 

a Domov  nachádza organizačná jednotka Domova dôchodcov a Domova 

sociálnych služieb  sociálnych služieb (ďalej DD a DSS) v Starej Ľubovni. Domov 

dôchodcov poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno 

poskytovať inú sociálnu službu podľa zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov alebo 

poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne 

nerieši sociálnu núdzu tohto občana a ktorý je poberateľom 

starobného dôchodku, pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 

vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi 

nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej 

služby alebo starostlivosť potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Domov sociálnych služieb poskytuje starostlivosť občanovi so 

zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné 

porucha a poruchy správania, zmyslové postihnutie alebo 

kombinácia postihnutí a je na tento druh sociálnej služby 
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odkázaný alebo je pre neho tento druh sociálnej služby účelný. 

DD a DSS poskytuje klientom nevyhnutnú starostlivosť ako 

stravovanie, bývanie a zaopatrenie i ďalšiu starostlivosť, ktorá 

zahŕňa poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, 

pracovnú terapiu, či úschovu cenných vecí.  

Vedúcou zariadenia je Jana Tisoňová. Ďalšími zamestnancami 

sú: Darina Bieľaková, Mária Frankovská, Jana Kuchtová, Alena 

Kostková, Jana Bolcarovičová, Andrea Raková, Bohdana 

Barčáková, Jana Pisarčíková, Jana Krempaská, Mária 

Krempaská a Ondrej Kaňuk. Jozef Kron – kurič polovičný 

úväzok, Ľudmila Tužáková – VPP. 

 Kapacita zariadenia je 16 miest, ktoré boli počas roku plne 

obsadené. Keďže došlo k 4 úmrtiam a jedna klientka bola 

preložená do Starej Ľubovne, bolo v tomto roku do DD a DSS 

prijatých 5 nových klientov. 

 Vzhľadom na to, že budova DD a DSS pochádza z roku 1967 je 

potrebné ju rekonštruovať. V tomto roku sa začalo s prvou 

etapou výmeny okien. 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 

Všeobecná V Spišskej Starej Vsi sa nachádza rímskokatolícky kostol 

charakteristika  Nanebovzatia Panny Márie s farou a tri kaplnky. Väčšina 

obyvateľstva (nad 90%) sa hlási k tomuto vierovyznaniu. Farnosť 

patrí do Východnej provincie a Spišského biskupstva. Patrónom 

diecézy je sv. Martin. Diecéznym biskupom je Mons. František 

Tondra. Miestny kňaz býva zvyčajne dekanom a slúži omše 

i v blízkych obciach Havka a Majere. Taktiež vyučuje 

náboženstvo na miestnej ZŠ a Gymnáziu. Pri fare funguje 

spevácky zbor, zložený prevažne zo starších občanov, pod 

vedením kantora Ondreja Marhefku. V kostole sa nachádzal 

vzácny orgán, ktorý patrí k najstarším na Spiši. Postavili ho v 

roku 1 656 a stál vtedajších tisíc zlatých. Poslednýkrát ho 

opravovali v 50. rokoch minulého storočia. V dezolátnom stave 

boli všetky jeho súčasti – skriňa, píšťaly, vzdušnica, manuály 

i registre, preto je od roku 1998 v renovácii u kežmarského 

majstra Ota Dlugoscha. 

V meste sa nachádza tiež synagóga, ktorá po skončení druhej 

svetovej vojny slúžila ako kultúrny dom. V súčasnosti je 

nevyužitá a je majetkom mesta. 

Farský úrad Na čele Farského úradu v Spišskej Starej Vsi pôsobí farár 

PaedDr. ThDr. Anton Kováč, PhD. V roku 2004 tu bolo 
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pokrstených 13 detí, zosobášených 7 párov a uskutočnilo sa 13 

cirkevných pohrebov. 

   

 

 

 

 

 

 

 

SPOLKY A ORGANIZÁCIE 

 

Dobrovoľný Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ) v Spišskej Starej Vsi  

hasičský zbor fungoval pod rôznymi názvami už od 19. storočia a v minulosti 

patril medzi najaktívnejšie organizácie v meste. V súčasnosti sa 

členovia miestnej organizácie starajú o ošetrovanie 

a prevádzkyschopnosť zverenej požiarnej techniky a zasahujú 

podľa potreby možností a schopností pri likvidácii požiarov 

v obci, či blízkom okolí. Sú pripravení poskytnúť dobrovoľnú 

pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi v nešťastí, núdzi 

a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými 

pohromami. Pracujú tiež v oblasti protipožiarnej prevencie a 

výchovy pri predchádzaní požiarom. Uskutočňujú odbornú 

prípravu, školenia a výcvik pripravenosti dobrovoľných 

hasičských zborov. Zúčastňujú sa pravidelných súťaží 

v hasičskom športe, kde si merajú svoje sily v požiarnom útoku 

s vodou, požiarne štafete a prebore jednotlivca. Zapájajú sa aj do 

kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti a usilujú sa o 

zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi. 

 V tomto roku DZH fungoval pod predsedníctvom Pavla Úrodu, 

pričom sídlo má v bývalej kotolni na sídlisku Magura. 

Prevenitárom a tajomníkom bol Pavol Dlhý, pokladníkom 

a hospodárom František Kalafut, organizačným referentom Peter 
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Mláka, referentom mládeže Anton Výrostek, strojníkom Ján 

Kalafut st. a materiálno-technickým referentom Stanislav Leško. 

Obecný hasičský V marci Mestské zastupiteľstvo zriadilo Obecný hasičský zbor 

mesta Spišská Stará Ves. Veliteľom sa stal Pavol Úroda a  

preventívarom požiarnej ochrany Ján Krett. 

Hasičská stanica Pri Mestskom úrade od 1. apríla 2002 funguje vysunuté 

pracovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Kežmarku. Svoje sídlo má v zrekonštruovanej hasičskej 

zbrojnici na ulici Jesenského č. 325. V troch zmenách (1 zmena 

trvá 24 hodín) tu slúžia vždy dvaja príslušníci. Veliteľ stanice kpt. 

Ing. Martin Kaňuk je v službe každý deň pracovného týždňa 7,5 

hodiny. K zásahom má stanica k dispozícii vozidlá CAS 32 T 815 

a CAS 25 Š 706 určené predovšetkým na požiare a z časti i na 

technické zásahy. Zriadenie stanice sa ukázalo ako veľmi 

pozitívny krok, pretože sa výrazne skrátila dojazdová vzdialenosť 

v rámci Zamaguria, ktorá je maximálne 20 minút ku koncovým 

miestam zásahového obvodu (doteraz bola cca 45 minút). V roku 

2004 bolo uskutočnených celkovo 58 výjazdov, z toho 22 

k požiarom a 36 technického charakteru (dopravné nehody, 

povodne, zdravotnícka a technická pomoc). Hasičská stanica 

spolupracuje s rýchlou zdravotníckou pomocou, políciou, DHZ 

i miestnou samosprávou. 

Rybársky zväz Rybolov má v Zamagurí dlhodobú tradíciu. Miestna organizácia 

Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Starej Vsi hospodári 

v pridelených rybárskych revíroch, ktorými sú pstruhový Lipnický 

potok, Osturnianka a Rieka s prítokmi, nepstruhový Dunajec od 

štátnej hranice v Lysej nad Dunajcom po ústie Lipnického potoka 

v Červenom Kláštore, kaprový rybník Nokle a pstruhový rybník 

v Červenom Kláštore. Úsek od ústia potoka Lipník po štátnu 

hranicu pri Lesnici je chránenou oblasťou a rybolov tu nie je 

možný. V tomto roku sa začalo s vysporadúvaním majetkov 

a pozemkov v Červenom Kláštore, kde leží rybník. V týchto 

revíroch zostavuje plán hospodárenia, zabezpečuje a vykonáva 

zarybňovanie, stará sa o dobrý zdravotný stav i zlepšenie 
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životných podmienok rýb a sleduje užívanie i čistotu vôd. 

Záujemcovia o rybolov z iných lokalít si môžu zakúpiť povolenie 

na lov u hospodára. Najžiadanejšie a najatraktívnejšie je 

povolenie na lov hlavátky, ktoré možno loviť iba 5-krát v priebehu 

celej sezóny a iba jednu hlavátku minimálnej dĺžky 70 cm. Preto 

tu chodia na lov športoví rybári z celého Slovenska. Tohto roku 

organizácia vydala 50 takýchto povolení. 

V tomto roku miestna organizácia fungovala pod predsedníctvom 

Ing. Martina Poljaka. Tajomníkom bol Ján Jurkovský, 

hospodárom Ján Kozub st., ekonómom Ing. Ján Baka, 

pokladníkom Štefan Majlender. Ďalšími členmi výboru boli: Ján 

Kozub ml., Ján Kacmarčík, Mgr. Marek Kuruc a Pavol Martančík. 

Vizuálne i obsahovo veľmi zaujímavú kroniku vedie Jaroslav 

Džunko. Celkovo bolo registrovaných 75 dospelých členov, 

z toho 5 dôchodcov a 9 mladistvých do 18 rokov. Do 15 rokov 

bolo zaregistrovaných 30 žiakov. 

V organizácii sa združujú členovia najmä z oblasti Zamaguria 

(Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Majere, Veľký Lipník, 

Haligovce, Reľov, Červený Kláštor, Lysá nad Dunajcom, Veľká 

Lesná, Lechnica), ale aj Tatranskej Lomnice, Popradu, Starej 

Ľubovne, či Košíc, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a 

uplatňovaní rekreačného i športového rybárstva, využívaní 

rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti 

ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, 

starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, či zachovania 

genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Táto organizácia sa 

stará tiež o kultúrnu a odbornú výchovu a vzdelávanie členov 

zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a 

uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho 

odpočinku. Venuje pozornosť mládeži a deťom, ktoré majú 

záujem o rybársky šport. Vytvára tak podmienky pre prípravu 

a vykonanie skúšok zo základných rybárskych znalostí 

a predpisov pre výkon rybárskeho práva. Organizuje rybárske 

preteky a súťaže pre rybárov z oblasti Spišskej Magury. Súťaží 
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sa vo všetkých vekových kategóriách, a to nielen v praktických 

disciplínach, ale preverujú sa tiež teoretické vedomosti. 

V tomto roku sa konali tri súťaže: 

18. apríla v Červenom Kláštore na umelú muchu – víťaz Peter 

Balúch 

1. mája žiacke preteky na Nokliach – víťaz Ján Gurecký 

22. augusta v Lysej nad Dunajcom na plávanú – víťaz Ján Kozub 

st. 

Zväz včelárov V meste dlhé roky funguje Základná organizácia Slovenského 

zväzu včelárov, ktorá má v súčasnosti charakter občianskeho 

združenia. Združuje chovateľov včiel a záujemcov o včelárstvo 

z častí Zamaguria spadajúcich pod okres Kežmarok. Dlhoročným 

predsedom je bývalý učiteľ zo Spišských Hanušoviec Ján Gemza 

a hospodárom Ondrej Rajtár, ktorí sa svojich funkcií zhostili už 

v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Tajomníkom je 

Július Dlugolinský, ktorý má kvalifikáciu učiteľa včelárstva – 

všeobecné včelárenie a chov včelích matiek a zároveň je 

odborným spolupracovníkom s veterinárnou službou i Lesným 

úrad ohľadom likvidácie škôd. Ďalšími členmi výboru sú: Ing. Ján 

Gemza ml., Jozef Imrich, František Kapolka a Štefan Gemza. 

Kontakt medzi výborom a radovými členmi je zabezpečovaný 

prostredníctvom dôverníkov v jednotlivých obciach. Sú nimi: 

Jozef Imrich – Spišská Stará Ves, Ján Furcoň – Matiašovce, 

František Kapolka – Spišské Hanušovce a Štefan Gemza – 

Veľká a Malá Franková. Okrem samotného chovu, výroby medu, 

sviečok, materskej kašičky, či medoviny, sa členovia venujú aj 

vzdelávaniu prostredníctvom odborných seminárov a školení. 

Krúžok Mladých včelárov bohužiaľ pre nedostatok financií zanikol 

v roku 1996. Klesajúce dotácie majú vplyv aj na členstvo, ktoré 

sa starne. V tomto roku mala organizácia 32 členov, ktorí 

obhospodarovali celkovo 522 včelstiev, čo je oproti minulému 

roku pokles o 19 včelstiev. Výbor po konzultácii s okresnou 

veterinárnou správou zabezpečil pre svojich členov liečivo na 

preliečenie včelstiev proti klieštiku včeliemu. Rezistentnosť 
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klieštika teda nebola preukázaná a celkovo bola zdravotná 

situácia v tomto roku dobrá. 

Poľovnícke Keďže takmer päťdesiat percent územia Zamaguria pokrývajú 

združenie  lesy je prirodzené, že významnými miestnymi organizáciami 

Dunajec  v tejto oblasti sú poľovnícke združenia. V roku 1993, keď sa 

vytvorili možnosti pre transformáciu poľovníctva na základe 

vlastníckych vzťahov, vzniklo v Spišskej Starej Vsi Poľovnícke 

združenie Dunajec, ktoré ja základnou organizačnou jednotkou 

Slovenského poľovníckeho zväzu s právnou subjektivitou. 

V tomto roku bol predsedom združenia Ing. Peter Kutarňa, 

tajomníkom Jozef Regec, hospodárom Ondrej 

Ferenčák, referentom za úsek kynológie a strelectva Peter 

Pjontek, finančným hospodárom Jozef Jabrocký a predsedom 

dozornej rady Ing. Milan Pichnarčík. Výbor sa zišiel 9-krát. 

Celkovo malo združenie 22 stálych a jedného čestného člena. 

Členský príspevok je 1 000 Sk. Členovia vykonávajú právo 

poľovníctva v poľovnom revíre o celkovej výmere 2528 ha 

v katastrálnych územiach obcí Spišská Stará Ves, Lysá nad 

Dunajcom, Majere, Lechnica a Havka. Pri výkone práva 

poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri 

ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom pôsobia v 

zmysle zachovania, zveľaďovania, ochrany a optimálneho 

využívania genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného 

bohatstva Slovenskej republiky. Základnou úlohou je plánovitý 

chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej 

hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri. 

Starajú sa tiež o udržiavanie normovaných kmeňových stavov 

zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu 

genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného  prostredia. 

Sčítanie zveri sa uskutočňuje zvyčajne v apríli. Robia opatrenia 

na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív 

na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných 

zverou na poľnohospodárskych  a lesných kultúrach a škôd 

spôsobovaných na zveri. Súčasťou ich činnosti je budovanie 
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poľovníckych zariadení, ako posedov, kŕmidiel, soľníkov, 

chodníkov, či poľovníckych chát. 

 Členovia združenia sa každoročne zúčastňujú súťaže v guľovom 

trojboji, ktorú organizuje Podtatranská regionálna organizácia 

v Poprade. Strieľa sa z malokalibrových zbraní. V tomto roku 

družstvo zo Spišskej Starej Vsi obsadilo pekné piate miesto. 

 Pri združení funguje aj úsek kynológie, kde sú vycvičení dvaja 

psy špičkovej úrovne, ktorí dosahujú výsledky na súťažiach 

i výstavách. 

 Pre zlepšenie finančnej situácie sa v septembri niektorí členovia 

zúčastnili brigády pri čistení plôch po vetrovej kalamite v UaKPS 

v Osturni, kde odpracovali 160 hodín. Napriek tomu, že účasť 

bola povinná, nie všetci si splnili túto povinnosť. Počas roku sa 

uskutočnili ďalšie brigády, počas ktorých sa vyčistili chodníky, 

studničky, vystavali nové krmelce a opravili poškodené 

poľovnícke zariadenia. Celkovo členovia počas týchto brigád 

odpracovali 300 hodín. V novembri vyniesli jadrové krmivo do 

krmelcov a jednotlivých poľovníckych zariadení. V decembri sa 

uskutočnili dve spoločné poľovačky. 

 Združenie vykazuje aj osvetovú činnosť. Každoročne býva 

odvysielaná relácia k mesiacu poľovníctva a ochrany prírody 

v miestnych rozhlasoch niektorých zamagurských obcí a tiež 

výstavka poľovníckych trofejí vo výklade obchodu Petra 

Pjonteka. Okrem toho sa organizuje posedenie členov s rodinami 

spojené s hrami a kvízom pre deti. V tomto roku bola 

uskutočnená prednáška na tému poľovníctva a ochrany prírody 

pre žiakov 1. ročníka Gymnázia a 7. ročníka ZŠ. Ing. Kutarňa 

zasielal príspevky do časopisu Hubertlov. Združenie sa usiluje aj 

o dodržiavanie poľovníckych tradícií ako pravidelné nástupy 

a slávnostné výrady pri spoločných poľovačkách, či pasovanie za 

nových členov. 

Zväz záhradkárov Od roku 1984 existuje v meste základná organizácia 

35–10 Kamenec  Slovenského zväzu záhradkárov 35–10 Kamenec. V tomto roku 

organizácia fungovala pod predsedníctvom Jaroslava Jurkoviča. 
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Tajomníkom bol Ján Ľach a hospodárkou Mária Poljakovičová. 

Celkovo má 15 členov, ktorí obhospodarujú svoje záhradky. 

Okrem toho, že si tu môžu dopestovať rôzne druhy zeleniny 

a ovocia, plní najmä oddychovo-relaxačnú funkciu. 

Kultúrno-historická Obnova, zachovanie a prezentovanie kultúrnych i historických 

agentúra  hodnôt v meste Spišská Stará Ves má vo svojej náplni občianske 

združenie Kultúrno-historická agentúra, ktorá sa pod 

predsedníctvom Ing. Marka Popoviča podieľala na záchrane 

a zrekonštruovaní miestneho židovského cintorína. V tomto roku 

nevyvíjala žiadnu činnosť. 
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TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

 

Všeobecná  V meste sa nachádza Telovýchovná jednota Slávia Dunajec, 

charakteristika  ktorej predsedom je primátor Ing. Július Lojek a tajomníkom 

Karol Šebest. V jej rámci fungujú štyri oddiely: futbalový, 

stolnotenisový, volejbalový a hokejový. Okrem účasti na 

celoročných okresných a krajských súťažiach každoročne 

organizuje volejbalový turnaj, sálový minifutbalový turnaj O pohár 

primátora mesta, stolnotenisový turnaj O pohár Ferka Galuša 

a tradičný turnaj generácií v ľadovom hokeji. Pri závode Zamatex 

s.r.o. funguje Športový klub kanoistiky Zamatex, ktorý sa 

zameriava na vodné športy. Šport sa aktívne rozvíja tiež na 

miestnej ZŠ a Gymnáziu. Pre športové vyžitie občanov slúžia 

dve otvorené ihriská, dve telocvične, krytá tenisová hala a fitnes 

centrum pri hoteli Eland, tenisový kurt pri hoteli Cyprián. Počas 

zimného obdobia sa pri gymnáziu udržiava ľadová plocha. 

Futbal   Futbalový oddiel má tri družstvá: 

1. mužstvo mladších žiakov a mužstvo dorastencov, ktorí hrajú 

súťaže zastrešené Podtatranským futbalovým zväzom 

v Poprade, ktorý má pôsobnosť v okresoch Poprad, 

Kežmarok a Levoča; 

2. mužstvo starších žiakov hrajúci v krajskej III. a IV. lige. 

3. mužstvo dospelých pod vedením trénera Ruda Veličku, ktoré 

hrá V. ligu skupiny Severozápad. Futbalový oddiel Zastrova 

Dunajec Spišská Stará Ves hrá v tomto zložení: brankári: 
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Tokarčík, Grainda, hráči: Ovčarík, Babjak, Rudo Velička, 

Rado Velička, Gurovič, Fuchs, Kurta, Kurňava, Ján Krolák, 

Fejerčák, Tomčák, Potanecký, Jozef Krolák, Mačutek, Dluhý, 

Lábus, Bošoš, Rusnačik. Po jesennej časti bolo na 

predposlednom mieste ligy a je veľký predpoklad, že sa 

v tejto súťaži neudrží. Hlavnou príčinou je nedostatočný 

tréningový proces, keďže väčšina hráčov počas týždňa 

odchádza za prácou mimo mesta a často sa zídu len priamo 

pred zápasom. 

Minifutbalový  V tomto roku sa uskutočnil už 28. ročník minifutbalového turnaja. 

turnaj  Okrem domácich mužstiev sa do súťaže zapojili aj celky z 

Červeného Kláštora, Matiašoviec, Spišských Hanušoviec, 

Osturne, Kežmarku, Popradu, Prešova a poľských Šromoviec. 

Dvadsať zúčastnených tímov bolo rozdelených do štyroch 

skupín, kde sa hralo systémom každý s každým v zápasoch 

2X10 minút. Prvé štyri celky postúpili do osemfinále, od ktorého 

sa už hralo vylučovacím k.o. systémom. Víťazom turnaja sa stalo 

popradsko-spišskostaroveské mužstvo Gréci. Na ďalších 

miestach skončili Zenit Kežmarok a Malí veľkí muži Spišská 

Stará Ves. Tradičným oživením bola aj tentoraz účasť družstva 

Nahim Company Spišská Stará Ves s vekovým priemerom 44 

rokov, ktoré absolvovalo všetky doterajšie ročníky a so siedmimi 

celkovými víťazstvami kraľuje tomuto podujatiu. Víťaz turnaja 

získal putovný Pohár primátora Spišskej Starej Vsi.  

Stolný tenis Stolnotenisový oddiel má jedno družstvo dospelých hrajúce 

v súťažiach, ktoré organizuje Krajské stredisko stolnotenisového 

zväzu v Košiciach a Okresné stredisko stolnotenisového zväzu 

v Kežmarku. V sezóne 2003/2004 pôsobili v V. lige 

podtatranskej, kde sú zapojené oddiely z okresov Poprad, 

Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča. Celkovo odohrali 18 

zápasov, z ktorých v 11 zvíťazili, 2 remizovali a 5 prehrali. 

S konečným skóre 189:135 a celkovým počtom 42 skončili na 

peknom druhom mieste za družstvom Stará Ľubovňa B 

a postúpili do IV. ligy. Z jednotlivcov bol najúspešnejším Martin 
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Janczy, ktorý s úspešnosťou 76,8% skončil na 3. mieste. Ďalšími 

hráčmi boli: Ján Stanko (73,5% - 6. miesto), Oto Facek (55,9%, 

17. miesto), Stanislav Janczy (55,6%, 18. miesto), Ján Dubiel 

(34,5%, 40. miesto). 

Memoriál Ferka Koncom februára mesto Spišská Stará Ves a TJ Dunajec 

Galuša  Spišská Stará Ves usporiadali 47. ročník Memoriálu Františka 

Galuša v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho šesťdesiat hráčov z 

klubov z celého kraja, ktorí boli rozdelení do deviatich skupín. V 

súťaži jednotlivcov zvíťazil Ján Baltazarovič z STK Matejovce, 

pričom po skupinách do finále postúpil so stratou jediného setu. 

Druhý skončil Marek Habiňák, ktorý je momentálne na hosťovaní 

v TJ Severka Kežmarok a tretí Peter Tibor z ŠK Veterán Poprad. 

Vo štvorhre sa najlepšie darilo dvojici Peter Tibor a R. Klein, 

obidvaja z Veteránu Poprad. Víťazi boli odmenení peknými 

vecnými cenami, pohármi a tiež potleskom spokojných divákov. 

Tenis Od roku 1998 sa na antukovom kurte Gymnázia uskutočňuje 

tenisový turnaj OMV Cup Zamagurie. V tomto roku sa uskutočnil 

počas augusta už šiesty ročník. Víťazom sa stal Ján Dubiel zo 

Spišskej Starej Vsi, ktorý vo finále porazil Milana Špaka 

z Kežmarku. 

Kanoistika Kanoistika má v Zamagurí dlhodobú tradíciu. V minulosti (1954 – 

1999) sa na rieke Dunajec každoročne konal Medzinárodný 

pieninský slalom. Výchovu vodákov zabezpečoval Športový klub 

Pieniny Červený Kláštor a od roku 1997 aj Športový klub 

kanoistiky Zamatex. V ich rámci vyrástli viaceré významné 

osobnosti slovenského športu ako Juraj Minčík, Dušan Ovčarik, 

či bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. 

 V tomto roku sa bratranci Ladislav a Peter Škantárovci stali 

majstrami Európy do 23 rokov a Dušan Ovčarik bol členom 

striebornej hliadky 3xC1. 

Sústredenie V auguste sa priestoroch hotela Eland uskutočnilo kondičné 

basketbalistiek  sústredenie bronzového družstva uplynulej sezóny extraligy 

basketbalistiek ŽBK Poprad. Tréner Ladislav Štajger ho hodnotil 

veľmi pozitívne, keďže v hoteli Eland mali vytvorené vynikajúce 
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podmienky, venovali sa posilňovaniu i hernej taktike a taktiež mal 

možnosť spoznať hráčky po ľudskej i morálnej stránke. 

 

 

 

 

 

ZAUJÍMAVOSTI 

 

Nájdenie   Pri výkopových prácach na Štúrovej ulici bola začiatkom apríla 

munície  nájdená munícia z čias druhej svetovej vojny. Hliadka 

Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi miesto nálezu zaistila 

pred prístupom verejnosti. Privolaný pyrotechnik pohotovostného 

policajného útvaru Odboru poriadkovej polície Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Prešov delostreleckú mínu 

nezisteného typu a výrobcu zneškodnil. 

Nákupy v Poľsku Vstup Slovenska do EÚ spôsobil obavy z prudkého nárastu cien. 

Preto sa koncom apríla rozhodli stovky ľudí využiť na nákupy 

v Poľsku, čo sa prejavilo prílevom osobných áut a autobusov pri 

hraničnom priechode Lysá nad Dunajcom, kde sa vytvárali vyše 

trojkilometrové kolóny a čakacia doba na vybavenie bola 

približne dve hodiny. 
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POČASIE 

 
Všeobecná Prevažná časť katastrálneho územia mesta Spišská Stará Ves 

charakteristika  a Lysá nad Dunajcom sa nachádza v mierne teplej oblasti 

s priemerným výskytom letných dní (v ktorých vystúpi teplota nad 

25oC) menej ako 50 dní a s priemernou júlovou teplotou viac ako 

16oC. Klíma je mierne teplá, vlhká s chladnou až studenou zimou 

s dolinovým charakterom. Najteplejším mesiacom je júl, ale 

v niektorých rokoch to môže byť aj august alebo jún. Zima vrcholí 

v januári, zriedkavejšie vo februári a výnimočne v decembri. 

Podľa meteorologickej stanice v Červenom Kláštore 

najchladnejšia teplota bola nameraná -35,8oC a najvyššia 

35,1oC. Množstvo zrážok v území je okolo 750 mm ročne, 

najvyššie denné zrážky boli 10. júla 1934 kedy napršalo za 24 

hodín 117,8 mm zrážok. Priemerný počet dní so snehovou 

pokrývkou je cca 100 dní. 

Výkyvy počasia  Január bol zväčša zamračený. V úvode sa teploty pohybovali až 

do -17°C. V polovici mesiaca sa oteplilo do plusový ch hodnôt. 

Potom sa opäť výrazne ochladilo, avšak už 7. februára bolo cez 

deň nameraných +14°C. Koncom mesiaca však znova zavlád li 

mínusové teploty. Veľké výkyvy počasia pokračovali v mesiaci 

marec. Zatiaľ čo začiatkom mesiaca sa pohybovali ranné teploty 

až do -23°C, po 15. marci namerali cez de ň nad +10°C, čo 

vyvrcholilo 21. marca, kedy teplota vystúpila až na +22°C. 

Vplyvom toho bol v Zamagurí spozorovaný nezvykle skorý prílet 

jedenásťčlenného kŕdľa bocianov bielych. Koncom mesiaca však 

opäť zavládlo studené počasie, kedy každý deň snežilo. To 
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spôsobilo, že bociany sa vytratili a pravdepodobne zahynuli 

podchladením. 

Záplavy Vytrvalý dážď spojený s vetrom, ktorý sa spustil v Podtatranskej 

oblasti koncom júla, spôsobil lokálne záplavy. Aj v Spišskej 

Starej Vsi 28. júla okolo jedenástej hodiny pomáhali odčerpávať 

vodu z kotolne rodinného domu miestni hasiči. V kotolni bolo asi 

30 cm vody a odčerpávanie trvalo cca hodinu. Na vrchole 

Magury padali stromy, pričom tri z nich sa ocitli na ceste. Hasiči 

ich odstránili v priebehu hodiny a pol. 

Letný čas  Úderom druhej hodiny stredoeurópskeho času sa v nedeľu 28. 

marca posunuli hodiny na tretiu hodinu letného času. Striedanie 

letného a zimného času upravuje vládne nariadenie z 13. 

decembra 2001 o zavedení letného času v Zbierke zákonov č. 

58/2002, podľa ktorého by si mali Slováci prestavovať hodinky až 

do roku 2006. Letný čas sa v tomto roku skončil 31. októbra. 

Myšlienku zmeny času v záujme šetrenia energiou a lepšieho 

využívania denného svetla navrhol koncom 18. storočia 

Benjamin Franklin. Na území Slovenska bol letný čas prvýkrát 

zavedený v rokoch 1916 až 1918 a 1940 až 1949, potom až od 

roku 1979. Aj keď táto zmena prináša určité malé úspory, má 

negatívny dopad na biorytmus a zdravie ľudí. 

Prvý sneh Prvý sneh sa v Zamagurí objavil 13. novembra, avšak pre 

relatívne teplé počasie sa neudržal. 

Víchrica Dňa 19. novembra okolo 17.00 hodiny začal v Spišskej Starej Vsi 

fúkať silný nárazový vietor spojený so snežením, ktorý  však 

v meste nespôsobil výraznejšie problémy. V tom čase (cca od 

15.30 do 20.00 hodiny) sa územím Vysokých Tatier prehnala 

ničivá víchrica, ktorá spôsobila obrovské materiálne škody. Od 

Podbanského až po Tatranskú Kotlinu je približne tri kilometre 

široký pás zdevastovaného lesa. Za obeť padlo tri až päť 

miliónov kubíkov a škody sa budú vyčísľovať v miliardách. Z 

Popradu je jasne viditeľný pás zničeného lesa. Zdola je vidieť 

úplne všetky tatranské osady. Rovnako je to aj z pohľadu od 

Vysokých Tatier do doliny. Počas víchrice vo vzduchu lietali 
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strechy, stromy, konáre, dopravné značky a odnášalo ich 

desiatky až stovky metrov. Stromy padali ako domino. Mesto 

Vysoké Tatry sa zmenilo na mesačnú krajinu. 

Vysoké teploty Koniec roka bol veľmi teplý. Už novembri sa teploty pohybovali 

v priemere od -4°C do +4°C. Koncom mesiaca nasnežil o. 

Situácia s relatívne teplým počasím pokračovala aj v decembri, 

kedy sa už začiatkom mesiaca roztopila snehová pokrývka. 

Počas celého mesiaca snežilo len jeden deň – 19. decembra. 

Sneh sa však hneď roztopil a počas vianočných sviatkov miesto 

sneženia pršalo. 

Hodnotenie roka Podľa pozorovaní meteorologických staníc bol celý tento rok 

nadnormálne teplý a mimoriadne suchý. Najchladnejším 

mesiacom bol február, najteplejším august. 


