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SAMOSPRÁVA MESTA 

 

Zasadnutia Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2005 zišlo 2-krát, a to: 

Mestského   22. februára 

zastupiteľstva  26. júla 

Záverečný účet  Záverečný účet mesta Spišská Stará Ves v slovenských  

mesta   korunách za rok 2004 zobrazujú nasledujúce tabuľky: 

 

Bežné príjmy 10 044 000 

Kapitálové príjmy 323 000 

Finančné operácie 1 101 000 

Príjmy celkom 11 468 000 
 

Bežné výdavky 10 069 000 

Kapitálové výdavky 950 000 

Finančné operácie 753 000 

Výdavky celkom 11 772 000 
 

Rozpočet na  Na rok 2005 schválilo Mestské zastupiteľstvo rozpočet 

rok 2005   zobrazený v nasledujúcich tabuľkách v slovenských korunách: 

 

Bežné príjmy 11 254 000 

Kapitálové príjmy 1 300 000 

Finančné operácie 136 000 

Príjmy celkom  12 690 000 



 3

 

Bežné výdavky 11 167 000 

Kapitálové výdavky 1 436 000 

Finančné operácie 129 000 

Výdavky celkom  12 732 000 
 

Demografický V tomto roku žilo v Spišskej Starej Vsi 2 335 obyvateľov, z toho 

vývoj  1 155 mužov a 1 180 žien. Prisťahoval sa jeden obyvateľ, avšak 

dvaja sa vysťahovali. Podľa údajov z matriky sa narodilo 23 detí, 

uskutočnilo sa 19 sobášov a zomrelo 22 ľudí. 
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ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Voľby do orgánov Dňa 26. novembra 2005 sa uskutočnili voľby do orgánov 

samosprávnych  samosprávnych krajov. Záujem o účasť na týchto voľbách 

krajov  prejavilo 18,02% voličov, čo je historicky najnižšia účasť 

v regionálnych voľbách v histórii samostatného Slovenska. 

V Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej PSK) sa zúčastnilo 

19,47% opravených voličov. O post predsedu PSK sa uchádzalo 

8 kandidátov, z ktorých do druhého kola postúpil kandidát 

koalície SMER – Sociálna demokracia – Slovenská národná 

strana – Hnutie za demokraciu (ďalej SMER – SD – SNS – HZD) 

MUDr. Peter Chudík so ziskom 39,89% hlasov a kandidát 

koalície Kresťanskodemokratické hnutie – Slovenská 

demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (ďalej 

KDH – SDKÚ – DS) MUDr. Dušan Hruška so ziskom 27,53 

hlasov. V druhom kole, ktoré sa konalo 10. decembra 2005 sa 

predsedom PSK stal MUDr. Peter Chudík so ziskom 53,03% 

hlasov. Túto funkciu bude vykonávať druhé volebné obdobie. 

V zastupiteľstve PSK získala 40 hlasov koalícia KDH – SDKÚ – 

DS, 12 hlasov nezávislí poslanci, 9 hlasov SMER – SD – SNS – 

HZD a 1 hlas Aliancia nového občana. 

Spišská Stará Ves bola súčasťou tretieho volebného obvodu 

Kežmarok, kde sa volilo 5 poslancov do zastupiteľstva 

a predseda PSK. Spomedzi 37 kandidátov za poslancov 

všetkých 5 miest získala koalícia KDH – SDKÚ – DS, ktorú budú 

v PSK zastupovať Mgr. Ľubomír Mačko, Ing. Miroslav Perignáth, 
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Ing. Ján Soliar, MUDr. Cyril Václav a Mgr. František Hanáček. Za 

poslancov ako nezávislí kandidovali aj dvaja obyvatelia Spišskej 

Starej Vsi: Ing. Jozef Harabin a Ing. Ján Komiňák. Obaja 

neúspešne.  

V samotnom meste si v prvom kole právo voliť uplatnilo 311 z 

1 744 voličov. Vo voľbách do zastupiteľstva bolo odovzdaných 

304 platných hlasov. Voliči jednoznačne preferovali 

Zamagurčanov. Výber jednotlivých kandidátov v Spišskej Starej 

Vsi vyzeral takto: 

1. Ing. Jozef Harabin    221 hlasov 

2. Ing. Ján Trebuňa    191 hlasov 

3. Ing. Štefan Džurný    179 hlasov 

4. Ing. Ján Komiňák    144 hlasov 

5. Ján Galovič     142 hlasov 

6. Ing. Jozef Pichnarčík   102 hlasov 

7. Ing. Jozef Mašlonka   42 hlasov 

8. Ing. Slavomír Majerčák   22 hlasov 

9. MUDr. Cyril Václav    19 hlasov 

10. Mgr. František Hanáček   13 hlasov 

11.  Ing. Jozef Klein    13 hlasov 

12. Ing. Ján Soliar    10 hlasov 

13. Andrej Višňovský     10 hlasov 

14. Viera Hajovská    9 hlasov 

15. Ing. Miroslav Perignáth   8 hlasov 

16. MUDr. Vladimír Böhmer   8 hlasov 

17. Ing. Igor Šajtlava    7 hlasov 

18. Rudolf Hangurbadžo   6 hlasov 

19. Mgr. Ľubomír Mačko   6 hlasov 

20. Ing. Igor Kredátus    5 hlasov 

21. Ing. Vojtech Bodnár    4 hlasy 

22. Vojtech Brija     4 hlasy 

23. Ing. Radoslav Lackovič   4 hlasy 

24. Ing. Ľubomír Strečanský   4 hlasy 

25. Katarína Svitanová    4 hlasy 



 6

26. MUDr. Jozef Dragašek   3 hlasy 

27. František Gallik    3 hlasy 

28. Marianna Huszárová   3 hlasy 

29. Jozef Dvorožňák    2 hlasy 

30. Dr. Ján Ferenčák    2 hlasy 

31. MUDr. Peter Marko    2 hlasy 

32. Peter Briksi     1 hlas 

33. Ing. Peter Kaleta    1 hlas 

34. Martin Gallik     0 hlasov 

35. MVDr. Jozef Jordan   0 hlasov 

36. Katarína Šateková    0 hlasov 

37. Radoslav Ščuka    0 hlasov 

Vo voľbách na predsedu PSK bolo v prvom kole odovzdaných 

284 platných hlasov. Jednotliví kandidáti skončili v takomto 

poradí: 

1. MUDr. Peter Chudík   151 hlasov 

2. MUDr. Dušan Hruška   50 hlasov 

3. Ing. Ján Dobrovič, PhD.   32 hlasov 

4. Ján Bajus     14 hlasov 

5. Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD.  13 hlasov 

6. PhDr. Ivan Hopta, CSc.   11 hlasov 

7. Ing. Juraj Kopčák    8 hlasov 

8. Ing. Peter Pavelko    5 hlasov 

V druhom kole bolo odovzdaných 95 platných hlasovacích 

lístkov, z toho 52 získal MUDr. Peter Chudík a 43 MUDr. Dušan 

Hruška. 
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ČINNOSŤ PODNIKOV 

 

Zamatex, s.r.o. Najvýznamnejším spolupracovníkom Zamatex, s.r.o. bola aj 

v tomto roku firma Wolff z Rakúska, ktorá odoberala až 88% 

celkovej produkcie. Naďalej pretrvávala spolupráca s podnikmi 

Göla Brezovica, Rutex Driemota a Mosupo Stará Ľubovňa. 

Novým odberateľom sa v tomto roku stala firma Modatex Svit. 

Počas roka bolo prijatých 21 zamestnancov, avšak pracovný 

pomer ukončilo 30 pracovníkov. K 31. decembru  tu pracovalo 

141 zamestnancov, z toho 108 úkolových. 

Zastrova, a.s. Spoločnosť v roku 2005 pokračovala vo svojom výrobnom 

programe zameranom na výrobu tlakových nádob pre brzdové 

systémy nákladných vagónov, výrobu vagónových podvozkov 

a oceľových zvarencov, pričom si nielen upevnila pozíciu na 

zahraničných trhoch, ale rozšírila svoje pôsobenie o ďalších 

zahraničných odberateľov. Plánovaný objem výroby 117 000 000 

Sk bol prekročený o 149  000 Sk. Úspechom bola aj úhrada 

všetkých záväzkov voči štátu, ktoré spoločnosti zostali 

z predchádzajúcich období. Počet zamestnancov sa zvýšil na 

125, z toho 75 výrobných robotníkov, 27 režijných robotníkov 

a 23 THP. Nárast zaznamenal aj priemerný zárobok, ktorý 

dosiahol výšku 12 768 Sk. 

COOP Jednota V tomto roku spoločnosť prešla niekoľkými zmenami. Bola 

zrušená predajňa mliekarne a následnou rekonštrukciou 

v mesiacoch september – október v náklade cca 960 000 Sk bola 

rozšírená samoobslužná predajňa potravín na ulici SNP. Jej 
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sortiment bol rozšírený o mäsové výrobky. Účelom bolo zvýšenie 

spokojnosti spotrebiteľov, ktorým sa takto uľahčil a zrýchlil čas 

nákupu. 

 

 

 

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE 

 

Benzínová V septembri začala firma ZVDS, s.r.o. Spišská Stará Ves 

čerpacia stanica  v priestore medzi kanceláriami Zastrovy a budovou Polície 

s výstavbou novej benzínovej čerpacej stanice. Jej otvorenie sa 

predpokladá začiatkom budúceho roku. 

Rekonštrukcia V tomto roku bola naplánovaná rekonštrukcia verejného 

verejného  osvetlenia. Náklady na elektrickú energiu by sa mali znížiť  

osvetlenia  takmer o dve tretiny. 

Kanalizácia Naďalej sa pokračovalo vo výstavbe kanalizácie na ulici 

Jesenského a 1. mája. 

Rozšírenie   V posledných rokoch sa ako jeden z pálčivých problémov 

cintorína  Spišskej Starej Vsi ukazuje nedostatok hrobových miest na 

miestnom cintoríne. Preto bola vypracovaná projektová 

dokumentácia na rozšírenie cintorína. Projekt počíta 

s novostavbou Domu smútku s kapacitou pre 110 ľudí. Nový 

Dom smútku by mal plniť úlohu obradnej siene, priestoru pre 

úpravu zosnulého, priestoru na prípravu obradu a priestoru pre 

toalety. Ďalšie objekty rozšírenia cintorína by mali byť: 

parkovisko, oplotenie, nové komunikačné plochy a hrobové 

miesta, osvetlenie, kolumbárium (urnová stena), parkové 

a sadové úpravy. Celkové náklady sú takmer 17 miliónov Sk, 

preto mesto zvažuje požiadať o dotáciu zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie. 
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ŠKOLSTVO 

 

Materská škola Na začiatku kalendárneho roku 2005 došlo z dôvodu 

nedostatočného počtu žiakov k zrušeniu jednej triedy 

a prepusteniu dvoch nekvalifikovaných učiteliek Zuzany 

Papsonovej a Anny Kostkovej. V januári sa predškoláci 

oboznámili s priestormi Základnej školy a zúčastnili sa otvorenej 

hodiny v prvom ročníku. Z tradičných akcií, ktoré sa konajú každý 

rok sa uskutočnil karneval, Deň detí, besedy s ochranárom 

prírody, policajtom, či hasičom. Taktiež sa deti zúčastnili rôznych 

kultúrnych podujatí. Svojim kultúrnym programom nacvičeným 

pod vedením učiteliek obohatili Deň matiek, vystúpili v Domove 

dôchodcov a Domove sociálnych služieb, zúčastnili sa druhého 

ročníka folklórneho festivalu materských škôl Beliansky 

škovránok. 

 Školský rok 2005/2006 začal 5. septembra. Do troch tried 

nastúpilo 84 detí. V počte ani zložení zamestnancov nenastali 

žiadne zmeny. Materská škola (ďalej MŠ) nadviazala spoluprácu 

s logopedičkou Štefániou Ščensnou. Dňa 6. októbra sa 

uskutočnilo prvé celoškolské rodičovské združenie, na ktorom sa 

rodičia s učiteľmi dohodli na činnostiach, ktoré sa majú 

vykonávať počas roka a na peňažnej sume na pomôcky, čo sa 

po iné roky nepraktizovalo. Zaujímavou akciou bola Šarkaniáda, 

kde si deti púšťali vyrobených šarkanov. Okrem nej sa uskutočnil 

tradičný príchod Mikuláša a vianočná besiedka, ktorú obohatili 
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svojim koncertom žiaci Základnej umeleckej školy. V decembri 

odišla na materskú dovolenku Karin Graindová. 

Základná škola Začiatkom kalendárneho roku nenastali v personálnom obsadení 

školy žiadne zmeny. Zápis žiakov do prvého ročníka sa 

uskutočnil 9. februára. Prihlásilo sa 55 detí, z ktorých 5 dostalo 

odklad. Žiaci Základnej školy (ďalej ZŠ) sa zúčastňovali 

humanitných, prírodovedných i športových súťaží. Škola 

pokračovala v organizovaní vlastných súťaží, a to: 3. ročníka 

celoslovenskej výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament a 4. 

ročníka medzinárodných Zamagurských športových hier. Taktiež 

boli vyhlásené nové súťaže: O najlepší triedny časopis, 1. ročník 

vedomostnej, výtvarnej a speváckej súťaže Náš región a 1. 

ročník stolnotenisového turnaja s medzinárodnou účasťou 

o putovný pohár riaditeľky školy, na ktorom sa zišlo 65 

súťažiacich zo škôl od Slovenskej Vsi až po Veľký Lipník 

a z poľskej strany od Sromowiec po Zagorzyn. 

Školský rok 2005/2006 začal 5. septembra slávnostným 

otvorením v kultúrnom dome, za účasti primátora. Zo školy odišla 

Mgr. Veronika Mareková. Z materskej dovolenky sa vrátila Ing. 

Iveta Simčišinová a učiteľský zbor doplnili Mgr. Anna Skotzke 

a Mgr. Zuzana Vnenčáková. Náboženstvo vyučoval nový dekan 

ICLic. Ján Hudák. Personálne obsadenie prevádzkových 

zamestnancov sa nezmenilo. 

V novom školskom roku do osemnástich tried nastúpilo 397 

žiakov. Do školského klubu sa prihlásilo 72 detí, preto bolo 

otvorené tretie oddelenie, v ktorom vypomáhala katechétka 

Mária Kovalčíková. Po vyučovaní sa takmer všetci žiaci (395) 

zapájali do záujmovej činnosti, pričom si mohli vybrať zo širokej 

palety 26 krúžkov pod vedením pedagógov školy. 

Škola sa zapojila do projektu Zdravie v školách a získala od 

Ministerstva školstva podporu 50 000 Sk. V decembri sa 

uskutočnil 2. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár 

riaditeľky školy, ktorý putoval do Poľska. Kalendárny rok bol 

ukončený vianočnou besiedkou. 
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Gymnázium Počas druhého polroku školského roku 2004/2005 sa žiaci 

zapájali do predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej 

činnosti i iných vedomostných, literárnych, výtvarných 

a športových súťaží. Žiaci Gymnázia získali: 1. miesto v 

okresnom kole matematickej olympiády, 2. miesto v krajskom 

kole geografickej olympiády a boli úspešnými riešiteľmi 

slovenského kola geografickej olympiády a krajského kola 

chemickej olympiády. V okresnom merítku dosahovali dobré 

výsledky v malom futbale, basketbale, atletike a šachu. 

K vydareným akciám patril Prírodovedný deň, Beh olympijského 

dňa, či Športový deň. 

 Počas školského roku bolo vybudované parkovisko, chodníky, 

vymaľované dve triedy, vymenená podlaha v učebni, 

vymenených 11 plastových okien a zavedené elektronické 

hudobné zvonenie. V rámci projektu Otvorená škola boli 

nakúpené pomôcky do kabinetu telesnej výchovy v hodnote 

50 000 Sk. Zakúpené boli tiež pomôcky pre kabinet fyziky 

a biológie. 

 V školskom roku 2005/2006 do Gymnázia nastúpilo 355 žiakov. 

V personálnom obsadení nastali tieto zmeny: z pedagogických 

zamestnancov odišli: Mgr. Blanka Penxová, Mgr. Marta 

Graindová a PaedDr. ThDr. Anton Kováč, PhD., novoprijatými 

zamestnancami sú: Mgr. Monika Dudová, Mgr. Mária 

Semančíková, ktorá nastúpila po materskej dovolenke a ICLic. 

Ján Hudák. U nepedagogických zamestnancov nahradila Daniela 

Petrasová Annu Pašinskú. V dňoch 28. septembra – 3. októbra 

sa uskutočnila tematická inšpekcia zameraná na úroveň 

vzdelávacích štandardov v predmetoch matematika, slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk. Kalendárny rok bol ukončený 

vianočnou besiedkou. 

Centrum voľného Nový rok začal v Centre voľného času (ďalej CVČ) futbalovým 

času Šťastienko  turnajom. Vo februári začala pôsobiť v rámci programu Európskej 

únie Mládež v akcii nová dobrovoľníčka Anne – Cecile Crochu 

z francúzskeho mesta Toulles. V tejto súvislosti boli otvorené 
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kurzy angličtiny a francúzštiny a koncom marca sa v Gymnáziu 

konala beseda s dobrovoľníkmi CVČ nielen z nášho mesta, ale aj 

zo Starej Ľubovne, Kežmarku a Sniny. V apríli CVČ uskutočnilo 

týždeň otvorených dverí spojený s oslavou 40. výročia založenia 

organizácie pre deti a mládež. Napriek tomu, že deti navštevujú 

CVČ vo veľkom počte, nikto z rodičov v rámci otvorených dverí 

neprejavil o návštevu zariadenia záujem. Tohtoročnou novinkou 

bolo zriadenie tzv. Bambina centra, kde môžu rodičia za poplatok 

nechať svoje deti. Jeho návštevnosť bola síce nízka, ale 

pravidelná. Novinkou bolo tiež otvorenie počítačovej miestnosti 

s internetom, ktorá je prístupná aj širšej verejnosti. Bol zriadený 

Internet klub, kde možno prísť s klubovou kartou, pričom v jej 

rámci je 7 hodín internetu zadarmo. Poplatok za hodinu je 10 Sk 

a za vytlačenú A4 stranu 2 Sk. 

V novom školskom roku 2005/2006 bolo otvorených 21 

záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 330 registrovaných detí. 

Poplatok za klubovú kartu sa zvýšil na 100 Sk, pričom v jej rámci 

je 10 hodín internetu zadarmo. Za členský poplatok 100 Sk sa 

deti a mládež vo veku od 4 do 26 rokov mohli realizovať v týchto 

záujmových krúžkoch: 

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 
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SONT – súťaž o najšportovejšiu triedu - Jaroslav Michna 

Hudobný krúžok - Mgr. Daniel Kostka 

Stolný tenis - Jaroslav Michna 

Moderné tance - Jana Dunková 

V tomto školskom roku podľa nariadenia Ministerstva školstva 

SR začali s krúžkovou činnosťou aj školy, čím sa stali 

konkurenciou pre CVČ. Z tohto dôvodu bol otvorený menší počet 

krúžkov ako sa pôvodne predpokladalo. Krúžková činnosť sa 

uskutočňovala v priestoroch CVČ, ktoré boli rozšírené o ďalšie 

miestnosti, čo umožnilo prácu viacerých krúžkov v tom istom 

čase. Taktiež boli využité priestory Domu kultúry, Gymnázia, ZŠ 

v Spišských Hanušovciach a za poplatok telocvičňa ZŠ 

v Spišskej Starej Vsi. 

Do konca kalendárneho roku sa uskutočnili už tradičné akcie ako 

futbalový turnaj v rámci SONT, návšteva kina, protidrogový 

týždeň a návšteva Mikuláša. 

Základná  V školskom roku 2004/2005 navštevovalo v Spišskej Starej Vsi 

umelecká   pobočku Základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) zo Spišskej 

škola  Belej 81 žiakov. Personálne obsadenie vyučujúcich ostalo 

nezmenené. Žiaci prezentovali svoje umenie prostredníctvom 

výchovných koncertov pre MŠ a ZŠ. Vystúpili tiež v DD a DSS. 

V máji sa v Dome kultúry uskutočnil absolventský koncert. 
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KULTÚRA 

 

Oddelenie kultúry Vo februári, v rámci tzv. profikultúry vystúpila v Dome kultúry 

hudobná skupina Drišľak, ktorá mala u divákov veľký úspech. 

Uskutočnili sa až dve vystúpenia, obe boli vypredané. Celkovo 

ich umenie vzhliadlo 710 divákov. V novembri sa uskutočnilo 

vystúpenie skupiny ŠČAMBA, ktoré navštívilo 139 divákov, čo je 

na momentálne pomery panujúce v meste pekné číslo. 

V spolupráci s niektorými zamagurskými školami, spolkami a 

inštitúciami prebehli v Dome kultúry i ďalšie kultúrno-spoločenské 

akcie (14), výchovné programy (15), súťaže (3), schôdze, 

prednášky, školenia (40), výstavy (8), či predajné akcie (13), 

ktorých sa celkovo zúčastnilo 14 990 ľudí. 

Knižnica Knižnicu v tomto roku navštevovalo 388 čitateľov, ktorí si mohli 

vybrať z 12 909 knižných jednotiek. Mestský úrad prispel na 

nákup kníh sumou 50 000 Sk. Knižnica tak zakúpila 287 nových 

kníh, 16 dostala darom, avšak 14 bolo vyradených. Ako 

každoročne sa uskutočňovala informatická výchova pre deti 

a mládež i niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí. 

Kino Napriek tomu, že priemerná cena vstupenky sa znížila na 44 Sk, 

návštevnosť kina neustále klesá, čo sa odzrkadlilo aj v počte 

premietaných filmov. Z plánovaného počtu 42 sa premietalo len 

27-krát. Tieto predstavenia navštívilo 820 ľudí. Miesto Miroslava 

Krišáka a Jána Kalafúta premietali v tomto roku Martin Kalafút 

a Pavol Dlhý. 
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Folklórny súbor Folklórny súbor Maguranka v tomto roku fungoval naďalej pod  

Maguranka  vedením Petra Zelinu. Okrem tradičných podujatí ako 

Zamagurské folklórne slávnosti a kultúrno-spoločenských 

podujatí v meste a okolí, sa v dňoch 19. – 27. augusta zúčastnil 

XXXVII. ročníka Medzinárodného festivalu folklóru horských 

zemí v Zakopanom, kde ako jediný zástupca zo Slovenska 

reprezentoval folklór z oblasti Spišskej Magury. Okrem neho 

svoju kultúru predstavilo 21 súborov z 19 štátov a troch 

kontinentov, medzi nimi napríklad folklórne súbory z Poľska, 

Francúzska, Macedónie, Bulharska, Španielska, Rumunska, 

Ukrajiny, Litvy, Talianska, Srbska a Čiernej Hory, Ruska, 

Maďarska, Turecka, Kanady, Západnej Papuy, či Tibetu. 

Kostelničákov Vo februári mesto Spišská Stará Ves v spolupráci so Základnou  

ornament  školou vyhlásili 3. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

Kostelničákov ornament. Vernisáž výstavy sa konala 1. apríla 

v priestoroch Kultúrneho domu. Zúčastnili sa jej: podpredseda 

Matice slovenskej JUDr. Alexander Števík, PhDr. Anna 

Kostelničáková, učeň Š. L. Kostelničáka i primátor mesta Ing. 

Július Lojek. 

Plenér Počas roku v kultúrnom dome prebiehal Plenér maliarskych prác 

študentov stredných umeleckých škôl z Kežmarku a Poľska pod 

názvom Štyri ročné obdobia v Pieninách, ktoré organizovala 

Fundacja dzieci Pienin z Krościenka nad Dunajcom. Partnermi 

projektu boli Pieninski Park Narodowy, Euroregión Tatry a 

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. Projekt bol 

dofinancovaný z prostriedkov Európskej únie. 

Zamagurské  Dvadsiaty deviaty ročník Zamagurských folklórnych slávností sa 

folklórne slávnosti uskutočnil v dňoch 17. – 19. júna pod záštitou predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. 

Okrem tejto inštitúcie boli už tradičnými usporiadateľmi 

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, obec Červený 

Kláštor a mesto Spišská Stará Ves. Program začal v piatok 

popoludní živou pozvánkou v obciach zamagurského regiónu na 

slovenskej i poľskej strane, ktoré zabezpečili domáce folklórne 
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súbory Flisocek z Lechnice a Červeného Kláštora, Pieniny 

a Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Tzv. „ohrávanie májov“ 

ukončili sprievodom mestom Spišská Stará Ves, položením 

kytice k pomníku Š. L. Kostelničáka a uvítacím programom 

domácich súborov i hostí v kultúrnom dome. Z hostí vystúpili 

folklórne súbory Radost z českých Pardubíc a Nowa Ruda 

z Poľska. Večer sa v amfiteátri pod Troma korunami predstavil so 

svojim profilovým programom FS Šarišan z Prešova a po ňom 

hudobná skupina Gladiátor. 

 Sobota začala tradičným trhom ľudových remesiel v areáli 

Červeného Kláštora a sprievodným programom Na Pieninách pri 

muzike, kde sa predstavili folklórne súbory Flisocek, Radost a 

Nowa Ruda. Súčasne v areáli remesiel prebiehalo aj športovo-

zábavné predpoludnie pre deti stretnutie bylinkárov, 

nadväzujúcich na odkaz najznámejšieho mnícha miestneho 

kláštora Cypriána. Poobede už nasledoval klasický splav 

účinkujúcich na pltiach, ktorý vyvrcholil otváracím programom 

XXIX. Ročníka ZFS. Okrem už vyššie spomínaných súborov 

v ňom účinkovali FS Magurák z Kežmarku a FS Ľubovňan zo 

Starej Ľubovne. Podvečer už iste každý očakával profilový 

program známeho slovenského súboru Lúčnica. V nočnom 

programe sa na III. nádvorí kláštora predstavil slovenský 

pesničkár Štefan Adamec, jeho hosť Dodo Šošoka a hudobná 

skupina Družina. Sobotňajší program ukončila ľudová veselica. 

 Nedeľu otvoril spišskosobotský farár Mgr. Michal Lipták svätou 

omšou na III. nádvorí kláštora. Zároveň pokračoval trh ľudových 

remesiel sprevádzaný programom vyššie spomínaných 

folklórnych súborov a taktiež pokračovalo stretnutie bylinkárov. 

Na pravé poludnie sa v Amfiteátri prezentovali detské folklórne 

súbory Maguráčik z Kežmarku a Mali Śwarni z Nového Targu, 

ktoré vystúpili v rámci projektu Phare CBC a cezhraničnej 

spolupráce. Záverečný program XXIX. ročníka ZFS odštartovali 

folklórne súbory Vagonár z Popradu a Maguranka. Hosťami 

programu boli ukrajinský súbor PUĽS z Prešova, známy 
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slovenský herec a rodák z blízkej obce Nedeca Michal 

Dočolomanský, Peter Stašák, Darina Laštiaková a Mária 

Mačošková. Na záver svoje umenie predviedli zahraniční hostia 

Radost a Nowa Ruda. 

 Sprievodnými výstavami tohto ročníka boli: Výber z tvorby Mgr. 

Michala Liptáka a už tradičná výstava rodáka z Matiašoviec 

Miloslava Semančíka pod názvom Rezané do dreva. 

Výstava Milky V dňoch 27. októbra až 8. novembra sa v priestoroch kultúrneho 

Tiršelovej  domu uskutočnila výstava amatérskej výtvarníčky Milky 

Tišelovej, na ktorej prezentovala svoje obrazy, výšivky a iné 

drobné umelecké diela. 
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ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Poliklinika V snahe udržať v Zdravotnom stredisku poskytované služby 

minimálne na danej úrovni mesto vykrýva stratu strediska, ktorá 

sa ročne pohybuje cca 31 000 Sk. 

Nedostatok V poslednom štvrťroku kalendárneho roka sa už tradične zvyšuje 

očkovacích  dopyt po očkovacích vakcínach proti chrípke. V porovnaní 

vakcín  s minulým rokom sa počet záujemcov zdvojnásobil a už v októbri 

boli zásoby v lekárni Cyprián vypredané. 

Záchranná  Od 1. mája začala na základe schválenej licencie v meste 

zdravotná služba  pracovať záchranná zdravotná služba – stanica urgentnej 

medicíny, ktorú zabezpečuje firma Emergency Medical Service 

s.r.o. Poprad. Pôsobí v priestoroch Zdravotného strediska, 

pričom má prenajatých celkom 65 m2. 

Domov dôchodcov Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja č. 

a Domov  7789/2004/OS-001 zo dňa 27. decembra 2004 bol od 1. januára  

sociálnych služieb 2005 zriadený Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb 

(ďalej DD a DSS) v Spišskej Starej Vsi, čím sa zariadenie stalo 

samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 

Dočasným vedením bolo poverená Jana Tisoňová. Na základe 

vyhláseného konkurzu sa 1. apríla novým riaditeľom stal Mgr. 

Slavko Poptrajanovski. K 30. novembru ukončila pracovný pomer 

Andrea Škyrtová, novou pracovníčkou sa stala Erika 

Chovancová. 

 Aj v tomto roku bolo zariadenie DD a DSS plne obsadené. 

Šestnásti klienti sa podľa vypracovaného plánu a možností 
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dvakrát denne schádzali v klubovni, kde za pomoci 

opatrovateliek usporadúvali stretnutia s Bibliou, sledovali video, 

hrali spoločenské hry, spievali, či venovali sa ručným prácam. S 

kultúrnym programom ich navštevovali žiaci MŠ i ZŠ. Niektorí 

klienti v októbri navštívili prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí zo 

zdravotným postihom Deň bez bariér v divadle Jonáša 

Záborského v Prešove, kde spolu so žiakmi ZŠ vystúpili 

s piesňou Góralu czy ci nie Ŝal. 

 Počas roku boli vymaľované vnútorné priestory a vymenená 

podlaha, plánuje sa výmena nábytku. Taktiež bola dokončená 

výmena okien na celej budove. V decembri navštívil obyvateľov 

kňaz ICLic. Ján Hudák s Mikulášom a rozdávali darčeky. 

Vedenie zariadenia sa pričinilo o to, že každý klient dostal pod 

vianočný stromček darček – osušku, mydlo a umývaciu hubku. 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 

Odchod farára Dňa 1. júla zo zdravotných dôvodov odišiel kňaz PaedDr. ThDr. 

PaedDr. ThDr.   Anton Kováč, PhD., ktorý v Spišskej Starej Vsi pôsobil od roku 

Antona Kováča, 1990. Počas jeho pôsobenia bol vymaľovaný kostol, veža, 

PhD.   strecha i kaplnka premenenia Pána. Začalo sa tiež s opravou 

orgánu. Preložil kanonickú vizitáciu Spišskej Starej Vsi z roku 

1832 a zaoberal sa aj históriou mesta. Jeho poznámky sa 

bohužiaľ zachovali len ako rukopis. 

Nový dekan  Novým dekanom sa stal rodák zo Starej Ľubovne ICLic. Ján 

ICLic. Ján Hudák  Hudák. Narodil sa 19. decembra 1966 a ordinovaný bol v roku 

1993. Dva roky pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí, rok 

v Nižnej a od roku 1996 bol správcom farnosti Hôrka-Ondrej. 

V roku 1997 sa stal pomocným obhajcom a o dva roky neskôr 

obhajcom manželského zväzku Cirkevného súdu Spišského 

biskupstva. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na 

KUL v Lubline. Od roku 1999 je členom Presbyterskej rady a od 

roku 2002 prodekanom Spišskoštiavnického dekanátu. Je 

zostavovateľom Schematizmu Spišskej diecézy z roku 2005. 

Farský úrad V roku 2005 bolo na Farskom úrade v Spišskej Starej Vsi 

pokrstených 27 detí, zosobášených 10 párov a uskutočnilo sa 24 

cirkevných pohrebov. 
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE 

 

Dobrovoľný Miestna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej 

hasičský zbor  Starej Vsi patrí v tomto roku fungovala pod vedením výboru 

v tomto zložení: predseda Pavel Úroda, prevenitár a tajomník 

Pavol Dlhý, pokladník a hospodár František Kalafut, organizačný 

referent Peter Mláka, referent mládeže Anton Výrostek, strojník 

Ján Kalafut st. a materiálno-technický referent Stanislav Leško. 

Výbor sa celkovo zišiel desaťkrát, pričom sa venoval 

predovšetkým otázkam súvisiacimi s činnosťou organizácie, 

príprave a zabezpečeniu súťaže okresného kola mladých 

požiarnikov, organizačnému zabezpečeniu prípravy družstiev na 

súťaže, organizačnému zabezpečeniu prác pri údržbe a príprave 

techniky i príprave prác na priestoroch hasičskej zbrojnice. 

 V rámci organizácie fungovalo družstvo dospelých a žiakov, 

ktoré sa zapájali do okresných a miestnych súťaží. Družstvo 

dospelých sa zapojilo do súťaží v Spišských Hanušovciach 

a Spišskej Starej Vsi. Žiaci sa zúčastnili okresného kola 

a v domácom prostredí obsadili 1. miesto. 

Hasičská stanica Pracovníci Hasičskej stanice v Spišskej Starej Vsi v tomto roku 

uskutočnili celkovo 41 výjazdov, z toho 17 k požiarom a 24 

výjazdov technického charakteru. 

Rybársky zväz Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej 

Starej Vsi fungovala v tomto roku pod vedením nového výboru: 

 Predseda: Pavol Martančík 

 Hospodár: Ján Kozub st. 

 Tajomník: Marek Kuruc 
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 Podpredseda: Ján Kozub ml. 

 Pokladník: Štefan Majlender 

Účtovník: Michal Strnad 

Vedúci rybárskej stráže: Ján Kacmarčík 

Koncom roku v dôsledku tuhej zimy bolo poškodené stavadlo 

rybníka v Červenom Kláštore. Preto bolo treba vypustiť rybník. 

Opravené bolo až týždeň po spustení rybárskej sezóny 16. 

apríla. Boli tiež zmenené pravidlá lovu na hlavátku, ktorú možno 

uloviť raz do mesiaca v sezóne od septembra do decembra. 

 Čo sa týka športového rybárstva uskutočnili sa štyri preteky: 

 24. apríla v Červenom Kláštore na blyskáč – víťaz Ján Džunko 

 1. mája žiacke preteky na Nokliach – víťaz Ivan Dluhy 

 24. júla v Červenom Kláštore na umelú mušku – víťaz Daniel 

Kozub 

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

st. 

Zväz včelárov Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej 

Starej Vsi združovala v tomto roku 32 chovateľov z oblasti 

Zamaguria obhospodarujúcich 500 včelstiev. Výbor pracoval 

v nezmenenom zložení a keďže sa jeden zo zakladajúcich 

členov Ondrej Rajtár dožil 80 rokov, bola mu udelená odmena za 

dlhoročnú prácu v prospech včelárstva v Zamagurí. Celková 

zdravotná situácia včelstiev bola dobrá a nevyskytli sa žiadne 

epidémie. V tomto roku si organizácia zriadila internetovú stránku 

spisstves@vcelari.sk, kde môžu členovia písať svoje názory 

a podnety. Členovia výboru sa pod vedením tajomníka Júliusa 

Dlugolinského zúčastnili okresnej konferencie včelárov v Novom 

Targu. 

Poľovnícke V tomto roku Poľovnícke združenie Dunajec fungovalo pod 

združenie  vedením minuloročného výboru, ktorý na svojich zasadnutiach 

Dunajec  riešil aktuálne problémy, organizáciu brigád a koordináciu členov 

pri týchto činnostiach.  V revíri sa uskutočnili brigády zamerané 

na opravu a údržbu poľovníckych zariadení a vyčistenie 

chodníkov v rozsahu 320 hodín. 
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 Družstvo strelcov sa 15. mája zúčastnilo na súťaži v guľovom 

trojboji v Poprade, kde z 26 družstiev obsadilo 11. miesto. V júni 

združenie uskutočnilo prednášku pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ 

na tému poľovníctva a ochrany prírody, výstavku poľovníckych 

trofejí, posedenie členov s rodinami pri rieke Dunajec, kde boli 

pre deti pripravené hry a kvíz s otázkami o prírode a zabezpečilo 

odvysielanie relácie v mestskom rozhlase v Spišskej Starej Vsi. 

Na celoslovenskú výstavu Poľovníctvo a príroda v Nitre prispelo 

združenie sumou 1 100 Sk. 

Zväz záhradkárov V tomto roku si členovia základnej organizácie Slovenského 

35–10 Kamenec  zväzu záhradkárov 35–10 Kamenec zvolili nový výbor, ktorý 

bude pracovať v tomto zložení: 

 Predseda: Jaroslav Jurkovič 

 Tajomníčka: Mgr. Helena Lešková 

 Hospodárka: Mária Poljakovičová 

 Revízna komisia: Marta Homzová 

 Členskú schôdzu v máji navštívil aj delegát okresného výboru 

Ing. Ladislav Faix. Novým členom sa v tomto roku stal Miroslav 

Krišák. Členské bolo 200 Sk. Hlavnú úlohu si členovia stanovili 

previesť kontrolu oplotenia na svojich pozemkoch, vrátane brán 

k Rieke a tie podľa pokynov výboru opraviť a natrieť. Nie všetci 

členovia si však túto nenáročnú povinnosť splnili. 

Založenie Horskej Dňa 2. decembra bolo v Spišskej Starej Vsi založené občianske 

služby PIENAP-u  združenie dobrovoľných členov horskej služby, pod názvom 

Horská služba Pieniského národného parku. Sídlo má na ulici 

SNP č. 128 v penzióne Korzo u predsedu Ing. Marka Popoviča. 

Predmetom jej činnosti je záchranná, preventívno-výchovná 

činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť 

sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie 

a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých 

a turistických trás, cyklistických trás, turistických prístreškov, 

útulní, chát a staníc Horskej Služby. Pôsobiť bude na území 

Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma – 

v Pieninách a Spišskej Magure na území Slovenskej republiky. 
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Organizácia pri svojej činnosti bude spolupracovať s Horskou 

záchrannou službou a ostatnými zložkami integrovaného 

záchranného systému, s organizáciami vykonávajúcimi obdobnú 

činnosť na poľskej strane Pienin a so Správou Pieninského 

národného parku pri plnení úloh na úseku ochrany prírody. Pri 

záchrannej a preventívnej činnosti na lyžiarskych tratiach bude 

spolupracovať s prevádzkovateľmi osobných horských 

a dopravných zariadení. Organizácia má v súčasnosti 19 členov, 

ktorí zatiaľ udržiavajú lyžiarsku stopu na Frankovskú horu. 

V pláne majú rekonštrukciu a otvorenie chaty Jordanec 

a utvorenie turistického chodníka i cyklotrasy z Červeného 

Kláštora ku chate Jordanec, cez obec Havka do Spišskej Starej 

Vsi. 
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TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

 

Futbal Seniori Futbalového oddielu TJ Zastrova Dunajec Spišská Stará 

Ves v ročníku 2004/2005 vypadli z V. ligy skupiny Severozápad. 

V ročníku 2005/2006 hrali prvú triedu najvyššej oblastnej súťaže 

Podtatranského futbalového zväzu. Mužstvo trápili rovnaké 

starosti ako v minulej sezóne, ktoré spočívali najmä 

v nedostatočnom tréningovom procese. Po jesennej časti sa 

pohybovalo v strede tabuľky: 

 

1. Mlynčeky 12 9 2 1 28:10 29 

2. Spišský Štvrtok 13 8 1 4 27:18 25 

3. Poprad B 13 8 1 4 24:15 25 

4. Lučivná 12 8 1 3 21:16 25 

5. Spišská Belá 13 7 2 4 23:15 23 

6. Kravany 13 7 0 6 30:26 21 

7. Spišská Stará Ves 13 7 0 6 20:20 21 

8. Stráže 13 5 1 7 21:21 16 

9. Jánovce 13 5 1 7 21:24 16 

10. Levoča 12 4 3 5 26:22 15 

11. Hôrka 13 4 0 9 11.25 12 

12. Žakovce 13 4 0 9 16:31 12 

13. Toporec 13 3 2 8 28:31 11 

14. Huncovce 12 3 0 9 14:36 9 

 

Minifutbalový  V tomto roku sa uskutočnil 29. ročník minifutbalového turnaja 
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turnaj  o Pohár primátora mesta. Do boja o celkové prvenstvo sa prvú 

júlovú sobotu zapojili okrem domácich mužstiev aj celky z 

Červeného Kláštora, Spišských Hanušoviec, Zálesia, Osturne, 

Veľkej Lomnice, Kežmarku, Popradu a Košíc. Dvadsať 

zúčastnených mužstiev bolo rozdelených do štyroch skupín, v 

ktorých sa hralo systémom každý s každým 2 x 10 minút. Prvé 

štyri celky postúpili do osemfinále, kde sa hralo systémom k.o. 

Víťazom turnaja sa stalo kežmarsko-spišskostaroveské družstvo 

Old Boys pred KDS Košice a Veľkou Lomnicou.  

Stolný tenis V ročníku 2004/2005 reprezentovali TJ Slávia Dunajec Spišská 

Stará Ves dve družstvá mužov štartujúce v IV. a VI. lige 

podtatranskej. Družstvo A v IV. lige s celkovým počtom 26 bodov 

a skóre 136:188 obsadilo posledné miesto a zostúpilo do V. ligy. 

Z 18 zápasov sa im podarilo zvíťaziť len v troch, v dvoch 

prípadoch remizovali a 13 prehrali. Najúspešnejším hráčom 

družstva A bol Martin Janczy (67,4%, 8. miesto). Ďalšími hráčmi 

boli: Ján Stanko (59,7% - 18. miesto), Ján Dubiel (32,4%, 35. 

miesto) a Oto Facek (21,2%, 38. miesto). 

Družstvo B v VI. lige zo 16 zápasov zvíťazilo 11-krát, raz 

remizovalo a 4-krát prehralo. S celkovým skóre 183:105 

a počtom 39 bodov obsadilo konečné 3. miesto a postúpilo do V. 

ligy. Najúspešnejším jednotlivcom družstva B bol Daniel Kostka, 

ktorý s 71,4% úspešnosťou obsadil 9. miesto.  Spolu s ním 

družstvo tvorili Marián Marhefka (69,6%, 12. miesto), Ján 

Kurňava (60%, 17. miesto) a Štefan Slovík (50%, 23. miesto). 

V tomto ročníku bola pod vedením Mariána Marhefku obnovená 

činnosť družstva žiakov a dorastencov, ktoré sa zúčastňujú 

súťaže organizovanej Krajským strediskom stolnotenisového 

zväzu v Košiciach a pôsobia v 2. lige starších žiakov skupiny 

podtatranskej. 

Majstrovstvá  V prvú marcovú sobotu sa uskutočnili v telocvični ZŠ  

Podtatranského  majstrovstvá Podtatranského regiónu v stolnom tenise 

regiónu  jednotlivcov kategória dospelých. Napriek kvalitne pripraveným 

podmienkam sa na podujatí zúčastnilo len dvadsaťsedem hráčov 
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zo siedmich oddielov regiónu. Chýbali treťoligoví zástupcovia zo 

Starej Ľubovne, Pyrobatysu, Fortuny, Matejoviec, štvrtoligoví 

zástupcovia zo Spišského Bystrého, Svitu, Rakús a Spišského 

Štiavnika. V kategórii jednotlivcov štartovali súťažiaci v prvom 

stupni v ôsmich skupinách, z ktorých do druhého stupňa 

postupovali prví dvaja. V druhom stupni sa hralo vylučovacím 

systémom. Konečným víťazom sa stal Milan Puchala z Javorinky 

Levoča. V kategórii štvorhra mužov štartovalo trinásť dvojíc v 

štyroch skupinách, odkiaľ taktiež do k. o. systému postupovali 

prví dvaja z každej skupiny. Vo finále zvíťazila bratská dvojica 

Puchalovcov z Levoče. 

Šach Prvé úspechy zaznamenali mladí šachisti, združení v krúžku 

Centra voľného času pod vedením Mgr. Miloslava Cisku. Lívia 

Dermová obsadila 1. miesto na Majstrovstvách okresu žiačok. 

Kanoistika  Spišskostaroveský rodák Juraj Minčík bol členom hliadky 3xC1, 

ktorá pre Slovenskú republiku získala titul majstra Európy. 

Členmi víťaznej hliadky 3xC2 boli aj bratranci Ladislav a Peter 

Škantárovci, ktorí získali tiež titul majstra Európy do 23 rokov. 
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POČASIE 

 

Námraza Nový rok začal nepekným počasím. Padal dážď so snehom, 

sprevádzaný silným vetrom. Na základe toho sa vytvárala 

námraza, ktorá spôsobovala chodcom i motoristom problémy. 

V polovici januára začalo snežiť a utvorila sa súvislá snehová 

pokrývka, ktorá najvyššie hodnoty dosahovala koncom mesiaca 

a začiatkom februára, kedy sa jej výška pohybovala v rozmedzí 

od 60 do 67 cm. Sneh sa udržal až do druhej polovice marca, čo 

prospelo aj lyžiarskej sezóne. Zjazdovka Ski Park Eland 

v Spišskej Starej Vsi fungovala bez umelého zasnežovania. 

Definitívne sme sa so snehom rozlúčili 22. marca, avšak ranné 

mrazy boli ešte i v prvé aprílové dni. 

Letný čas Dňa 27. marca o druhej hodine ráno sa hodiny presunuli na 

tretiu. Začal tzv. letný čas, ktorý trval do 30. októbra. 

Upršané leto V máji až v auguste vždy viac ako polovicu mesiaca pršalo a 5. 

júna sa dokonca v popoludňajších hodinách vyskytol mrznúci 

dážď. V auguste mesačný úhrn zrážok dosiahol až 1 458 mm. 

„Babie“ leto Začiatok septembra sa vyznačoval pekným slnečným počasím, 

sprevádzaným rannými hmlami. V druhej polovici sa vyskytovali 

zrážky, najmä v popoludňajších hodinách, po ktorých sa 

zvyčajne opäť vyčasilo. Október sa niesol v podobnom duchu. 

Prvý sneh Martin na bielom koni sa omeškal o týždeň a prvýkrát nasnežilo 

18. novembra. Sneh sa udržal až do začiatku decembra, kedy sa 

roztopil a na Mikuláša dokonca pršalo. V polovici mesiaca opäť 
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začalo výdatne snežiť, takže Vianoce i Nový rok privítali 

obyvatelia mesta so snehovou pokrývkou. 


