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SAMOSPRÁVA MESTA 

 

Zasadnutia Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2007 zišlo 9-krát, a to: 

Mestského   23. januára   3. októbra 

Zastupiteľstva  20. februára   30. októbra 

  27. marca   11. decembra 

  23. apríla   27. decembra 

  17. mája 

Nový V novom roku sa novozvolené Mestské zastupiteľstvo prvý krát 

organizačný  zišlo 23. januára. Na svojom zasadnutí schválilo nový 

poriadok  organizačný poriadok Mestského úradu, ktorý za účelom 

zvýšenia efektivity upravil jeho organizačnú štruktúru, postavenie 

a úlohy. Najvyšším riadiacim orgánom bol ustanovený primátor 

Ing. Jozef Harabin. Mestský úrad sa ďalej vnútorne rozčlenil na 

dva oddelenia riadené vedúcimi, a to: 

1. Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry, 

ktoré sa rozčlenilo na: 

- úsek kancelárie primátora, 

- úsek účtovníctva, 

- úsek správy daní, 

- úsek správy majetku a rozpočtu mesta, 

- úsek miezd, personalistiky a zamestnanosti, 

- úsek sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva, bytov 

a domov, 

- úsek kultúry a informačných systémov, 
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- úsek školstva a mládeže, 

- úsek matričného úradu, 

- úsek správy pozemkov a poľnohospodárstva, 

- úsek požiarnej ochrany, civilnej ochrany, obrany, utajovaných 

skutočností a BOZP, 

- úsek správy archívu bývalého podniku Obnova – Vkus 

2. Oddelenie služieb, výstavby, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja, ktoré sa rozčlenilo na: 

- úsek správy daní a poplatkov, 

- úsek správy majetku a rozpočtu mesta, 

- úsek správy bytov a nebytových priestorov, 

- úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 

- úsek regionálneho rozvoja a podnikania 

- úsek vnútornej údržby 

Výberové konanie Zároveň mesto vypísalo výberové konanie na vedúcich oboch 

oddelení, ktoré sa uskutočnilo 20. februára. Vedúcim oddelenia 

všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry sa stal Ing. 

Jozef Dudžák a vedúcim oddelenia služieb, výstavby, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja sa stal Ing. Ján Gemza. 

Personálne zmeny V dôsledku organizačných zmien bol 1. februára rozviazaný 

pracovný pomer s Ondrejom Marhefkom a Annou Marhefkovou. 

Na sekretariáte Mestského úradu začala pracovať vedúca 

oddelenia kultúry Agnesa Dlhá. 

Ďalšie funkcie Za zástupcu primátora bol zvolený Jozef Ovcarčík a za 

sobášiacich boli ustanovení: primátor mesta Ing. Jozef Harabin 

a poslanci Ing. Miroslav Poláček a Ján Depta. 

Komisie Ako poradné a kontrolné orgány zriadilo Mestské zastupiteľstvo 

tri komisie a zároveň zvolilo ich predstaviteľov. Komisie v roku 

2007 fungovali v tomto zložení: 

1. Komisia financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských 

činností a regionálneho rozvoja  

- predseda: Ján Depta 

- tajomník: Ing. Jozef Dudžák 

- členovia: Ján Komiňák, Juraj Krempaský 
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2. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí a 

zdravotníctva  

- predseda: Ing. Miroslav Poláček 

- tajomník: Viera Jurkovičová 

- členovia: Peter Minčík, Ing. Dušan Znanec, Ing. Július Lojek, 

Mária Dlhá, Mgr. Daniel Kostka 

3. Komisia verejného poriadku, životného prostredia a dopravy 

- predseda: Ing. Ján Gemza 

- tajomník: Mária Semančíková 

- členovia: Peter Pjontek, Štefan Ploščica, Ing. Dušan Rušin, 

Mgr. Vladimír Trulík v decembri nahradený Jozefom 

Imrichom 

V apríli bola vytvorená komisia na predaj prebytočného majetku 

mesta v zložení: Ján Depta, Juraj Krempaský, Ing. Jozef Dudžák. 

Ako prebytočný majetok boli na predaj ponúknuté šijacie stroje, 

stavba skleníka na Kukučínovej ulici s priľahlými pozemkami, 

osobné a nákladné motorové vozidlo. 

Nový poslanec V decembri sa vzdal svojho poslaneckého mandátu Mgr. 

Vladimír Trulík a jeho miesto zaujal náhradník Jozef Imrich. 

Záverečný účet  Záverečný účet mesta Spišská Stará Ves v slovenských  

mesta   korunách za rok 2006 zobrazujú nasledujúce tabuľky: 
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Hospodársky výsledok 2 818 000 Sk sa previedol na fond rezerv 

a rozvoja mesta. 

Bežné príjmy 36 355 100 

Kapitálové príjmy 719 400 

Finančné operácie 1 800 000 

Príjmy celkom 38 874 500 

Bežné výdavky 32 145 800 

Kapitálové výdavky 3 692 800 

Finančné operácie 218 000 

Výdavky celkom 36 056 500 
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Rozpočet na  Na rok 2007 Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet  

rok 2007  v slovenských korunách zobrazený v nasledujúcich tabuľkách: 

 

Bežné príjmy 2007 

Daň zo závislej činnosti fyzických 

osôb 

16 478 000 

Dane z majetku 1 264 000 

Dane za tovar a služby 817 500 

Príjmy z podnikania a vlastného 

majetku 

1 310 000 

Administratívne a iné poplatky 1 279 000 

Úroky z domácich úverov 

a pôžičiek 

25 000 

Iné nedaňové príjmy 17 000 

Granty a transfery 11 110 000 

Spolu 32 300 500 

 

Bežné výdavky 2007 

Výdavky verejnej správy 8 413 000 

Finančná a rozpočtová oblasť 251 5000 

Transakcia verejného dlhu 55 000 

Civilná ochrana 3 000 

Ochrana pred požiarmi 72 000 

Správa a údržba ciest 150 000 

Cestovný ruch 40 000 

Nakladanie s odpadmi 784 000 

Nakladanie s odpadovými vodami 50 000 

Rozvoj obcí 86 000 

Verejné osvetlenie 260 000 

Bývanie a občianska vybavenosť 15 000 

Zdravotníctvo inde 

neklasifikované 

673 000 

Rekreačné a športové služby 59 000 



 6

Knižnice 50 000 

Ostatné kultúrne služby 802 000 

Vysielacie a vydavateľské služby 822 000 

Iné spoločenské služby 279 000 

Predškolská výchova 3 050 000 

Základné vzdelanie 10 634 000 

Stredoškolské vzdelanie 10 000 

Centrá voľného času 1 700 000 

Služby v školstve 1 600 000 

Iné vzdelávacie služby 660 000 

Ďalšie sociálne služby 10 000 

Sociálna pomoc občanom 20 000 

Sociálne zabezpečenie 60 000 

Spolu 30 608 500 

 

Program  Koncom februára bol obyvateľom i právnickým osobám na území  

hospodárskeho  mesta zaslaný dotazník s listom, v ktorom boli požiadaní o jeho 

a sociálneho   vyplnenie za účelom vypracovania programu hospodárskeho 

rozvoja na roky  a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013. Vypracovaním 

2007 – 2013  programu mesto poverilo Združenie pre rozvoj Pienin 

a Zamaguria. Ankety sa anonymne zúčastnilo 155 respondentov, 

ktorí takto dostali možnosť, aby sa vyjadrili a ovplyvnili ďalšie 

fungovanie mesta. Samotný program má 55 strán a nadväzuje 

na príslušné strategické a programové dokumenty podpory 

regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Obsahuje 

víziu, prírodné podmienky, demografický vývoj, sociálnu 

infraštruktúru, tretí sektor, možnosti cestovného ruchu, 

cezhraničnú spoluprácu, majetok mesta, SWOT analýzu, 

rozvojový potenciál a vyhodnotenie anketových otázok. 

Porada starostov Z podnetu primátora mesta Ing. Jozefa Harabina sa 9. októbra 

zamagurských  na Mestskom úrade v Spišskej Starej Vsi uskutočnila porada 

obcí  starostov zamagurských obcí. Jednou z tém bol spoločný školský 

úrad zo sídlom v Lendaku pod vedením Mgr. Marianny 
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Husárovej, ktorá prítomných informovala o ďalšom postupe 

v metodickej činnosti podľa platných predpisov a problematike 

školských jedální. Ďalšou témou rokovania bolo poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v Zamagurí. Starostovia sa dohodli, že 

jednotlivé obce sa budú spolupodieľať na financovaní prevádzky 

zdravotného strediska, aby sa naďalej udržali odborné 

špecializované služby poskytované privátnymi lekármi. 

Poslednou otázkou bol spoločný stavebný úrad so sídlom 

v Kežmarku. Pre zefektívnenie jeho činnosti navrhli používať 

elektronickú poštu, aby sa urýchlilo vybavovanie potrebných 

dokladov. 

Demografický  Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi mal v roku 2007  

vývoj  klesajúcu tendenciu. K 1. januáru bol počet obyvateľov 2 287, 

z toho 1 140 mužov (49,84%) a 1 147 žien (51,16%). Počas roku 

sa narodilo 25 detí, z toho 13 chlapcov a 12 dievčat. Zomrelo 22 

ľudí, z toho 9 mužov a 13 žien. Do mesta sa prisťahovalo 27 

obyvateľov, z toho 15 mužov a 12 žien, ale odsťahovalo sa až 38 

obyvateľov, z toho 10 mužov a 28 žien. Celkový počet 

obyvateľov k 31. decembru tak bol 2 279, z toho 1 148 mužov 

(50,37%) a 1 131 žien (49,63%). Celkovo teda mesto obýva o 8 

obyvateľov menej ako vlani. 
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ŠTÁTNA SPRÁVA  

 

Dom slovensko- Začiatkom júla otvorili na Hradnom námestí v Kežmarku Dom 

poľského   slovensko-poľského stretávania Euroregiónu Tatry. Pásku 

stretávania  slávnostne prestrihli primátor mesta Igora Šajtlava, podpredseda 

vlády SR Dušan Čaplovič a štátny tajomník ministerstva vnútra 

Vladimír Čečot. Okrem kancelárií Euroregiónu sa v dome 

nachádza konferenčná miestnosť i bar na neformálne stretnutia. 

Otvorenie bolo sprevádzané výstavou rezbárskych prác jedného 

zo zakladateľov Euroregiónu Tatry Jána Skupina.  

Stretnutie so  Poľský prezident Lech Kaczynski s manželkou pricestoval 3. 

slovenským   decembra na jednodňovú pracovnú návštevu Slovenskej  

a poľským republiky. V Tatranskej Javorine ho privítal slovenský prezident  

prezidentom Ivan Gašparovič s prvou dámou. Hovorili predovšetkým 

o význame a ďalšej spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá 

bude mať po prijatí reformnej zmluvy v európskom parlamente 

viac hlasov ako Francúzsko alebo Nemecko. Poľský prezident sa 

vyjadril tiež za spoluprácu s pobaltskými štátmi – Litvou, 

Lotyšskom a Estónskom. Diskutovalo sa aj o členstve v aliancii, 

budúcoročnom stretnutí v Budapešti, či skvalitnení cezhraničnej 

spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu, energetiky 

a športu. Poľsko je v súčasnosti štvrtým najväčším obchodným 

partnerom Slovenska. Podvečer zavítali obaja prezidenti do 

Kežmarku, kde sa v dome slovensko-poľského stretávania stretli 

s predstaviteľmi Euroregiónu Tatry a mesta. Stretnutia sa 

zúčastnil aj primátor mesta Ing. Jozef Harabin. 
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Vstup do  Počas mrazivej noci z 20. na 21. decembra 2007 Slovenská  

schengenského  republika otvorila svoje hranice pre všetky štáty tzv.  

priestoru  schengenského priestoru, pričom sa sama stala jeho členom. 

Táto skutočnosť umožňuje všetkým osobám nachádzajúcim sa 

v tomto priestore voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek 

mieste zmluvných štátov bez toho, aby museli prejsť hraničnou 

kontrolou. Táto myšlienka má svoj pôvod v Sarrebruckskej 

dohode medzi Francúzskom a Nemeckom z 13. júla 1984 a je 

v podstate dôsledkom štrajkovej pohotovosti európskych 

dopravcov proti nekonečným radom na hraniciach oboch krajín. 

Schengenskú dohodu podpísali 14. júna 1985 Belgicko, 

Luxembursko, Holandsko, Francúzsko a Nemecko v malom 

vinárskom luxemburskom mestečku Schengen, ležiacom na 

hraniciach signatárskych krajín, za účelom dokonalejšej 

hospodárskej spolupráce, ktorú umožňuje voľný pohyb osôb, 

tovaru, služieb a kapitálu. Postupne sa k tejto dohode pridávali 

ďalšie štáty, najmä členské krajiny Európskej únie. 

Dnes do tohto priestoru, okrem vyššie spomínaných, patria: 

Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Z krajín mimo Európskej únie: 

Island, Nórsko, Andora, Monako, San Maríno a Vatikán. V týchto 

krajinách môžu Slováci prekračovať hranice na ktoromkoľvek 

mieste bez obmedzení. Naďalej je však potrebné mať pri sebe 

doklady. Policajti sa z hraničných priechodov presunuli do 

vnútrozemia, kde vytvorili zmiešané hliadky, pôsobiace do 40 

kilometrov od bývalých hraničných priechodov. V blízkej 

budúcnosti plánujú dohodu implementovať tiež Bulharsko, 

Cyprus, Rumunsko, Švajčiarsko, Írsko a Veľká Británia. 

Schengenský priestor nie je automaticky rozšírený aj na všetky 

zámorské územia členských štátov. Nepatria tu napríklad 

zámorské územia Francúzska, nórske Špicbergy, či nemecký 

ostrov Helgoland. 
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Slovensko privítalo začlenenie do schengenského priestoru 

takmer na všetkých oficiálnych hraničných priechodoch. Pre 

severné Slovensko mala táto udalosť trochu zvláštny nádych, 

keďže boli aspoň formálne odstránené hranice na Spiši a Orave 

umelo vytvorené po prvej a druhej svetovej vojne. Na hraničnom 

priechode Lysá nad Dunajcom – Nedeca sa slávnostný program 

začal hodinu pred polnocou. V úvode vystúpil folklórny súbor 

Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Všetci zúčastnení si mohli dať 

naposledy opečiatkovať pasy. Potom nasledovali príhovory 

primátora mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozefa Harabina, wójta 

gminy Nižné Lapše Mgr. Pavla Dziubana a riaditeľky odboru 

medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce Ministerstva 

zahraničných vecí Oľgy Marhulíkovej. O polnoci sa uskutočnilo 

slávnostné zapálenie vatry a symbolické rozpílenie hraničnej 

závory, po ktorom odzneli hymny Slovenska, Poľska i Európskej 

únie. Akcie sa zúčastnilo viacero starostov zamagurských obcí 

i ďalších osobností širšieho regiónu. Oslava vstupu Slovenska 

a Poľska do schengenského priestoru pri goralskej hudbe, 

rozhovoroch, teplom jedle a poháriku trvala do skorého rána. 

Na druhý deň pokračovala slávnosť v Nižných Šromovciach, 

ktorej sa okrem organizujúcich predstaviteľov Euroregiónu Tatry 

zúčastnil aj slovenský veľvyslanec v Poľsku a wójt gminy 

Czsortyn. Po vystúpení detí z poľskej základnej školy 

a ochutnávke goralských špecialít sa účastníci presunuli do 

Červeného Kláštora, kde program vyvrcholil prijatím deklarácie k 

vstupu oboch krajín do Schengenu. 

Tábor Aj v tomto roku sa v meste uskutočnil tábor pre deti v hmotnej 

núdzi z mesta Poprad. Desaťdňového tábora, ktorý sa začal 

v druhý júlový týždeň sa zúčastnilo štyridsať detí. 
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ČINNOSŤ PODNIKOV 

 

Zamatex, s.r.o. V tomto roku počet zamestnancov Zamatexu, s.r.o. výrazne 

klesol a k 31. decembru dosiahol 105, keď síce bolo prijatých 12, 

ale pracovný pomer rozviazalo 38 osôb. Neustály pokles je 

spôsobený jednak nezáujmom o prácu šičky, nechuťou pracovať, 

či možnosťou lepšieho zárobku v iných krajinách a regiónoch. V 

januári 2007 podnik ukončil desaťročné úspešné obchodovanie s 

rakúskym partnerom Wolff a dostal sa do zlej finančnej situácie, 

pričom už nestačí pokryť ani náklady na prevádzku. Lacné 

dovozy, najmä z Číny, ešte znižujú konkurencieschopnosť 

podniku. Za týchto podmienok je ďalšia budúcnosť Zamatexu, 

s.r.o. veľmi neistá. 

Zastrova, a.s. V tomto roku spoločnosť investovala niekoľko miliónov Sk do 

výstavby nových investičných celkov, rekonštrukcie výrobných 

priestorov,  nákupu nových NC strojov a do modernizácie 

výrobných liniek. Dôsledkom týchto investícii sa spoločnosti 

podarilo viacnásobne zvýšiť produktivitu práce a objem výroby, 

ktorý bol na úrovni 360 miliónov Sk, čo je oproti minulému roku 

viac ako dvojnásobné navýšenie. Nárast výroby priniesol aj nové 

pracovné príležitosti, najmä pre mladých ľudí. Priemerne závod 

zamestnával 154 zamestnancov, z toho 92 výrobných, 32 

režijných a 30 THP. Priemerná mzda sa pohybovala na úrovni 

17 241 Sk. 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE 

 

Spevnenie  Dňa 30. januára sa uskutočnilo odovzdanie staveniska pre 

brehovej línie  stavbu Údržba potoku Rieka v Spišskej Starej Vsi, ktorú bude  

Rieky  zabezpečovať Povodie Dunajca a Popradu, čím sa dosiahne 

spevnenie brehovej línie v dĺžke 210 metrov v najviac ohrozenom 

úseku Rieky. 

Projekt nového Aby sa vyriešili rizikové dopravné situácie v Spišskej Starej Vsi  

dopravného   bol vypracovaný projekt nového dopravného značenia meste. Po 

značenia  miestnej obhliadke za účasti Okresného dopravného 

inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru 

v Poprade, v súčasnosti pod vedením spišskostaroveského 

rodáka mjr. Ing. Rastislava Polakoviča, mesto zabezpečí zmenu 

a doplnenie 33 dopravných značiek a dodatkových tabúľ na 

miestnych komunikáciách. Zároveň vyzvalo Správu a údržbu 

ciest Prešovského samosprávneho kraja, aby vykonala zmeny aj 

na štátnej ceste 542/II. 

Zlepšenie cestnej Dňa 23. októbra zvolal primátor rokovanie ohľadom riešenia  

komunikácie   dopravnej situácie na úseku Spišská Stará Ves – hraničný 

Spišská Stará Ves  priechod Lysá nad Dunajcom. Zámerom rokovania bolo 

Lysá nad  dosiahnuť kvalitatívne zlepšenie cestnej komunikácie, chodníkov  

Dunajcom  pre peších a cyklistov, zabezpečiť vytvorenie parkovísk a ďalších 

obslužných priestorov. Riaditeľ Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja Ing. Vladimír Kozák 

informoval o možnostiach financovania rekonštrukcie a výstavby 
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ciest z prostriedkov Európskej únie, najmä prostredníctvom 

Interreg-u IIIA. Wójt Gminy Łapsze NiŜne Mgr. Pavol Dziuban 

podal informáciu o modernizácii cesty na trase Dębno – hraničný 

priechod Lysá nad Dunajcom, ktorá bude spolufinancovaná 

Gminou a Powiatom Nowy Targ, pričom by uvítal aby bol 

uskutočnený podobný projekt na slovenskej strane. 

Výstavba   V apríli schválilo Mestské zastupiteľstvo výstavbu 20 nájomných 

nájomných bytov  bytov na parcele č. 273/1, ktorá má byť financovaná z dotácií 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20% 

nákladu a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% 

nákladov s úrokovou sadzbou 1% so splatnosťou 30 rokov. 

Mestský úrad v súčasnosti registruje vyše 20 žiadostí o 

pridelenie bytu. 

Rekonštrukcia V lete sa začala rekonštrukcia márnice, ktorá spočívala  

márnice  v drobných vnútorných opravách, vymaľovaní, oprave vonkajšej 

fasády, strechy budovy a úpravy okolia. Do zrekonštruovanej 

márnice bol v júli zakúpený dvojmiestny chladiaci box s vrchným 

presklením. Po plánovanej výstavbe nového Domu smútku by 

mal umiestnený v ňom. 

Rekonštrukcia  Počas roku bola rekonštruovaná budova Mestského úradu. 

Mestského úradu V rámci rekonštrukcie boli prebudované kancelárie, vymenené 

okná, zavedené nové siete telefónnej ústredne a štruktúrovanej 

kabeláže pre počítačovú sieť a internet, čo výrazne zefektívnilo 

prácu zamestnancov. 

Kanalizácia Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu Ministerstva 

životného prostredia sa realizovala ďalšia časť kanalizácie na 

uliciach Jesenského a 1. mája v dĺžke 397 km a 62 domových 

prípojok. Mesto zo svojich prostriedkov poskytlo 5% nákladov, čo 

činilo 240 000 Sk. Dodávateľom stavby bol ARPROG, a.s. 

Poprad. 

Estetizácia mesta V tomto roku sa v rámci skrášlenia mesta realizovala výsadba 

ihličnatých a listnatých stromov na ulici SNP, zatrávnenie 

priestorov pri rekonštruovaných chodníkoch v centre mesta 
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a výsadba letničiek do kvetináčov a na pripravené plochy. 

Bohužiaľ niektorí občania sa  

Výtržnosti pravdepodobne nestotožňujú s takýmto postupom a prácu mesta 

ničia. Poškodená bola aj mapa pri pamätníku Š. L. Kostelničáka. 

Taktiež sa opäť objavili nelegálne skládky predovšetkým v okolí 

Rieky, pri bývalej skládke pri ceste do Havky a v odvodovom 

kanále na sídlisku Magura. Keďže páchateľ zvyčajne nie je 

odhalený, všetky náklady na odstránenie znáša mesto, a teda 

všetci občania platiaci dane. Aj z týchto dôvodov Mestské 

Kamerový systém  zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení a inštalovaní kamerového 

systému, ktorý by mal slúžiť k zdokumentovaniu priestupkovej 

a trestnej činnosti. Systém bol daný do prevádzky 17. októbra. 

Dodávku a montáž realizovala firma Fittisch Rates, s.r.o. 

Rožňava. Súčasťou systému je videocentrála s kapacitou 

snímania pre 16 kamier. Zatiaľ bola nainštalovaná jedna kamera, 

ktorá sníma priestor pred nákupným strediskom, kultúrnym 

domom a parkovisko. 

Projektové štúdie Mesto požiadalo fakultu architektúry Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, aby študenti šiestych ročníkov vypracovali 

projektové štúdie na architektonické riešenie verejných 

priestranstiev na území Spišskej Starej Vsi, konkrétne: verejné 

priestranstvo pri pošte, štúdia revitalizácie parku, drobná 

architektúra a estetizácia priestoru medzi Nákupným strediskom 

a parkom, štúdia detského ihriska za kultúrnym domom 

a architektonické stvárnenie vstupov do mesta. V rámci 

finančných možností by mesto chcelo niektoré z nich realizovať 

už nasledujúcom roku. 

Informačno-  Koncom roku boli spoločnosťou Ardsystém s.r.o. Žilina 

navigačný systém  nainštalované zariadenia informačno–navigačného systému 

v meste. Tento systém pozostáva z: 

- šiestich multifunkčných stĺpov s informačnými tabuľkami, a to: 

na križovatke pri Zastrove, pred nákupným strediskom, pri 

parku, pri zdravotnom stredisku, pri autobusovej stanici a pri 

pošte; 
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- úradnej tabule mesta, dvoch informačných tabúľ a 

informačného zariadenia s mapou umiestnených pred 

kultúrnym domom; 

- informačnej tabule na cintorínoch. 

Investičné   Celkovo mesto z vlastných rozpočtových zdrojov zabezpečilo 

a rozvojové   investičné a rozvojové aktivity za viac ako 11 miliónov Sk. Okrem 

aktivity  toho dosiahlo aj príjem formou grantov, dotácií a darov vyše 5,7 

milióna Sk. 
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ŠKOLSTVO 

 

Nový školský úrad Mesto Spišská Stará Ves vstúpilo do spoločného školského 

úradu spolu s obcami Lendak, Rakúsy, Veľká Franková, Spišské 

Hanušovce a Matiašovce. Sídlo úradu  sa nachádza v Lendaku 

a jeho zamestnankyňou sa stala Mgr. Marianna Husárová. Od 1. 

októbra začal zabezpečovať odborné činnosti v oblasti školstva, 

mládeže a telesnej kultúry. V tejto súvislosti sa 9. októbra stretli 

starostovia obcí, aby prerokovali spoločné postupy. Pre lepšiu 

koordináciu činnosti sa dohodli na pravidelných schôdzkach aj za 

účasti riaditeľov jednotlivých škôl. 

Materská škola V druhej polovici školského roku 2006/2007 naďalej pokračovala 

spolupráca Materskej školy (ďalej MŠ) so Základnou umeleckou 

školou (ďalej ZUŠ), ktorá v januári usporiadala koncert pre deti 

MŠ. V dňoch 30. januára až 2. februára bolo z dôvodu výskytu 

chrípky a nízkeho počtu detí prerušené vyučovanie. Vo februári 

sa konal karneval a MŠ navštívil stomatológ MUDr. Milan 

Novotný, ktorý deťom ukázal ako sa správne starať o svoje zuby. 

V rámci mesiaca knihy deti navštívili knižnicu a v mesiaci lesov 

uskutočnili vychádzku do prírody. Zároveň sa zúčastnili Dňa 

otvorených dverí hasičov, kde sa mohli oboznámiť s ich 

náročnou prácou. Nechýbali ani oslavy Dňa matiek, Dňa detí 

a exkurzie do ZUŠ, zubnej ambulancie, či polície. Tridsiateho 

mája sa konala oslava pri príležitosti 60. výročia založenia MŠ. 

Deti si pre pozvaných hostí nacvičili kultúrny program 

a obdarovali ich darčekom. Počas prázdnin bola vymaľovaná 

prvá trieda a za pomoci rodičov zakúpené koberce do ďalších 
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dvoch tried. MŠ sa zúčastnila tiež osláv Dni mesta Spišská Stará 

Ves, keď počas prvého dňa deti kreslili na chodník pre Kultúrnym 

domom. 

 Školský rok 2007/2008 sa začal 3. septembra. Počet 

zamestnancov sa znížil, keď z kolektívu odišla upratovačka 

Katarína Petrasová. Nahradila ju Mária Bombarová, ktorá 

doteraz pracovala v kuchyni. Tri učiteľky: Ivana Boženská, 

Katarína Michaľaková a Emília Tomaľová si externou formou 

štúdia začali rozširovať svoje vzdelanie. Do MŠ nastúpilo 80 detí, 

ktoré boli podľa veku rozdelené do troch tried, a to 2-4 ročné, 4-5 

ročné a 5-6 ročné deti. Niektoré z nich navštevovali tanečný 

krúžok a nemčinu v Centre voľného času. Pri príležitosti dňa úcty 

k starším vystúpili v Domove dôchodcov a Domove sociálnych 

služieb s programom piesní a básní. V novembri sa už tradične 

uskutočnil šalátový deň spojený s ochutnávkou, ktorého sa 

zúčastnili aj rodičia. December sa niesol v znamení príchodu 

Mikuláša a vianočných príprav, v rámci ktorých si deti vyzdobili 

triedy a nacvičili programy. Počas vianočných prázdnin deti II. 

a III. triedy vystúpili v kultúrnom dome. 

Základná škola Začiatkom kalendárneho roku boli, kvôli rozhodnutiu SAD zrušiť 

do 8. januára žiacke spoje, predĺžené prázdniny. 

V apríli Základná škola (ďalej ZŠ) podpísala zmluvu o čerpaní 

prostriedkov EÚ prostredníctvom projektu cezhraničnej 

spolupráce žiakov ZŠ s cieľom poznávania kultúrneho 

a prírodného dedičstva nášho regiónu. 

Žiaci sa aj v tomto roku zapájali do rôznych súťaží, najmä 

v rámci okresu, kde najväčší úspech zaznamenali stolní tenisti 

Matúš Bizub, Filip a Roman Knapíkovci, ktorí získali majstrovský 

titul. Škola usporiadala súťaže, ktoré sa pomaly dostávajú do 

povedomia v rámci Slovenska: Kostelničákov ornament 

a Zamagurské športové hry. V tomto roku sa uskutočnil 1. ročník 

súťaže pre žiakov prvého stupňa Malý olympionik. 
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Deviataci sa zúčastnili testovania vedomostí Monitor 9, kde zo 

slovenského jazyka dosiahli úspešnosť 56,4% a z matematiky 

45,8%. 

Školský rok bol ukončený slávnostnou akadémiou v Kultúrnom 

dome, kde boli ocenení žiaci za výborný prospech a vzornú 

školskú dochádzku. Primátor mesta Ing. Jozef Harabin ocenil 

dve žiačky – Nikolu Polákovú a Ivanu Džurnú – za výborný 

prospech počas celého štúdia. 

Počas prázdnin boli v budove ZŠ vymenené vchodové dvere 

a namontovaný elektronický vrátnik. Udiala sa aj smutná udalosť, 

keď 13. júla pri tragickej nehode pádom z bicykla pod kolesá 

traktora zahynula žiačka piatej triedy Lenka Čarnogurská. 

V júli bola škola úspešná v projekte Elektronizácia a revitalizácia 

zariadení  školského stravovania, pričom Ministerstvo školstva 

SR na jeho realizáciu poskytlo 100 000 Sk. Mesto ako 

zriaďovateľ prispelo sumou 15 000. Do budovy jedálne bol 

zavedený internet, kúpený multifunkčný prístroj so šľahačom. 

V októbri sa uskutočnil Európsky deň rodičov a školy, súčasťou 

ktorého bola ochutnávka jedál, ktoré pripravili kuchárky. Taktiež 

zorganizovali akciu Z našej záhradky, na ktorej žiaci spolu s 

dospelými pripravovali šaláty, darček pre  Mikuláša a piekli 

vianočné pečivo. 

Školský rok 2007/2008 začal 3. septembra s počtom 371 žiakov. 

Z pedagogických pracovníkov odišla Mgr. Eva Foľvarčíková, 

ostatné personálne obsadenie ostalo nezmenené. 

V októbri ZŠ zorganizovala Európsky deň rodičov a školy 

spojený s prváckou cechovačkou a stolnotenisový turnaj 

o Putovný pohár riaditeľky školy. Kalendárny rok bol ukončený 

súťažou vo vianočnom aranžovaní a vianočným koncertom. 

Gymnázium V druhom polroku školského roku 2006/2007 sa žiaci Gymnázia 

zapájali do predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej 

činnosti a iných súťaží. Úspešní boli v matematickej, chemickej 

olympiáde a olympiáde cudzích jazykov, kde sa v anglickom 

a francúzskom jazyku prepracovali do krajských kôl. V 
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stredoškolskej odbornej činnosti postúpila práca Spoznajme 

Lomnický štít do celoslovenského kola. V športových súťažiach 

obsadili bronzové priečky v krajských kolách v šachu a stolnom 

tenise. K 30. júlu bola ukončená činnosť Domu mládeže a ako 

nadbytočné sily boli z pracovného pomeru uvoľnené Alena 

Želonková, Marta Pisarčíková, Daniela Petrasová, Zlata 

Bolcarová a Eva Baková. 

V školskom roku 2007/2008 nastali zmeny v učiteľskom zbore. 

Do Gymnázia v Poprade odišla Mgr. Mária Krajgerová a na jej 

miesto nastúpila Mgr. Anna Skotzke. Na miesto Mgr. Renáty 

Zadjorovej nastúpila Mgr. Žofia Sizer. Do 11 tried nastúpilo 271 

žiakov. V tomto roku Gymnázium oslávilo 50-výročie svojho 

vzniku. Pri tejto príležitosti vydali žiaci žurnalistického krúžku 

mimoriadne číslo školského časopisu v počte 300 ks. Na 

pozvanie primátora Ing. Jozefa Harabina a riaditeľky Gymnázia 

Mgr. Daniely Žabkovej pri príležitosti osláv 50-výročia vzniku 

Gymnázia navštívil Spišskú Starú Ves podpredseda vlády 

a minister školstva SR Ján Mikolaj, ktorého manželka Jana, rod. 

Kľačková je rodáčkou z nášho mesta. Počas návštevy sa 

minister stretol so zástupcami stredných, učňovských, 

základných škôl, predškolských a ďalších školských zariadení 

v regióne i meste. Na stretnutí informoval o hlavných zámeroch 

v rozvoji školstva v nasledujúcom období, pričom odpovedal na 

množstvo otázok. Primátor mesta prerokoval s ministrom 

problematiku školstva s dôrazom na modernizáciu 

a rekonštrukciu školských zariadení a ich vnútorného vybavenia, 

zriadenie športovej triedy a výstavbu športového ihriska. 

Začiatkom školského roku bol spustený projekt elektronizácia 

a revitalizácia školskej knižnice, s cieľom  zlepšiť  prístup 

čitateľov ku knižným publikáciám, zjednodušiť a zrýchliť 

knižnično-výpožičné služby, sprehľadniť evidenciu školskej 

knižnice,  prepojiť ju na integrovaný knižničný systém SR a 

európske kultúrne a informačné prostredie, uľahčiť žiakom 

a zamestnancom školy prístup na slovenské a európske 
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knižničné systémy. Dňa 24. októbra bol pri príležitosti 

Medzinárodného dňa  knižníc realizovaný deň otvorených dverí 

v škole a v školskej knižnici. Žiaci v tvorivej dielni vytvorili príbehy 

na tému „Zvieratká v rozprávkach“, ktoré doplnili ilustráciami. 

Výsledkom bola kniha rozprávok a CD s názvom „Zvieratká 

v rozprávkach“ v počte 100 ks. 

V decembri bola v rámci projektu Zdravie v škole vybudovaná 

sauna na podporu imunitného systému.  

Centrum voľného Začiatok Nového roku malo Centrum voľného času (ďalej CVČ)  

času Štastienko otvoriť lyžiarskou súťažou, ktorá sa však pre nedostatok snehu 

nekonala. V ďalších mesiacoch sa však uskutočnili športové 

akcie, a to futbalový turnaj a veľkonočný šachový turnaj. Úspešní 

boli basketbalisti a basketbalistky, ktoré obsadili 2. miesto 

v okresnom kole. V marci v rámci mesiaca knihy v priestoroch 

Mestskej knižnice CVČ zorganizovalo súťaž Poézia a próza so 

Šťastienkom, ktorej sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z Matiašoviec. 

Ukončenie krúžkovej činnosti bolo ako každoročne spojené 

s dňom detí. Okrem vyhodnotenia SONT a diskotéky sa konala 

aj rozlúčka s dobrovoľníčkou Lýdiou Jacobi. V júli sa uskutočnil 

prímestský tábor a v auguste sa CVČ aktívne zúčastnilo na 

organizovaní Dní mesta, keď pripravilo športové súťaže pre deti 

a mládež, či školičku tanca. 

V novom školskom roku 2007/2008 CVČ Štastienko otvorilo 

filiálky v ZŠ Matiašovciach, Haligovciach, Veľkej Lesnej 

a Spišských Hanušovciach. Pre 550 záujemcov boli otvorené 

tieto záujmové krúžky: pohybové hry, basketbal, turistika, 

kulturistika, športové hry, rybársky krúžok, hokejbal, futbal, stolný 

tenis, plávanie, strelecký krúžok, šachový klub, čitateľský krúžok, 

malý majster, spoločenské tance, internet, počítačový krúžok, 

matematika, spoločenské hry, maškrtný jazýček, nemčina pre 

materskú školu, divadelný, hip–hop, detský folklórny súbor 

Kútniček, detský folklórny súbor Pieniny, žurnalistický krúžok 

a šikovná gazdinka. Zápisné na školský rok bolo 100 Sk, pričom 

každý člen krúžku dostal klubovú kartu, na základe ktorej mu boli 
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poskytnuté zľavy na akciách CVČ. Deti, ktoré odovzdali 

vzdelávací poukaz mali možnosť 10 hodín internetu zdarma.  

V októbri začala v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii 

v CVČ pôsobiť dobrovoľníčka pochádzajúca z francúzskeho 

mesta Plerguer v Bretónsku Gwellaouene Nedellec. Viedla kurzy 

angličtiny a francúzštiny v Spišskej Starej Vsi a Veľkej Lesnej. 

Taktiež učila deti umeniu origami a rôznym novým hrám. 

Ako každoročne sa deti zapojili do jarnej časti akcie Čisté hory 

a potoky v Červenom Kláštore. V týždni od 19. do 23. novembra, 

v rámci týždňa boja proti drogám, usporiadalo CVČ viacero 

zaujímavých kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež, 

ako napr. turnaj vo volejbale, basketbale, šachu, či besedu 

s členmi policajného zboru. V decembri sa objavil v CVČ Mikuláš 

s dobrými anjelmi a zlými čertmi, aby porozdával balíčky pre deti 

MŠ, ZŠ i starkým v DD a DSS. 

Základná  Aj v školskom roku 2006/2007 roku naďalej v Spišskej Starej Vsi 

umelecká škola  fungovala pobočka Základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) 

zo Spišskej Belej. Došlo k dvom zmenám v personálnom 

obsadení. Hudobný odbor klavír začali vyučovať Gabriela 

Rozkošová a Lucia Kostúrová. Počas prázdnin došlo kvôli 

nedostatočným priestorom pre jednotlivé odbory a zlým 

stavebno-technickým podmienkam k presťahovaniu ZUŠ 

z mestského objektu na ulici SNP č. 46 do zrekonštruovaného 

pavilónu MŠ, kde má k dispozícii 5 miestností. Tým sa vytvorili 

dôstojnejšie podmienky pre jej fungovanie v novom školskom 

roku 2007/2008, kedy záujem o umelecké vzdelávanie prejavilo 

90 žiakov. Počas roku pedagógovia zo žiakmi zorganizovali 

výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ a CVČ. 
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KULTÚRA 

 

Oddelenie kultúry V rámci činnosti oddelenia kultúry sa v tomto roku v novembri 

uskutočnilo jedno profesionálne vystúpenie skupiny ŠČAMBA, 

ktoré navštívilo 208 divákov. V spolupráci so školami a inými 

inštitúciami bolo prezentovaných 20 výchovno-vzdelávacích 

akcií, 12 kultúrno-spoločenských podujatí, 7 výstav a 31 schôdzí, 

školení, či konferencií. Týchto podujatí sa zúčastnilo celkovo 

9 729 návštevníkov. Menší počet podujatí možno pripísať aj 

skultúrňovaniu prostredia v Dome kultúry. Už od polovice januára 

prebiehalo maľovanie vestibulu, premietacej miestností 

a miestností okolo nej, chodby, kinosály a javiska. V zadnej časti 

sa prerábali sprchy i sociálne zariadenia. Zároveň boli 

vymaľované šatne. V novembri bola vymaľovaná aj knižnica. 

Knižnica Vzhľadom na to, že v tomto roku boli vyradené všetky platne, 

knižný fond sa znížil a obsahoval 13 095 položiek. Od 

ministerstva kultúry SR dostala knižnica v rámci grantu 30 000 

Sk na nákup literatúry. Rovnakou čiastkou prispelo aj mesto.  

V tomto roku sa pokračovalo so spracúvaním elektronickej 

evidencie knižného fondu, pričom bolo spracovaných 1 000 

položiek. Do apríla v rámci VPP vypomáhal Rudolf Dlhý. 

Knižnicu navštevovalo 388 čitateľov, ktorí celkovo uskutočnili 

16 819 výpožičiek. 

Internet  Novinkou bolo zavedenie verejného internetu, ktorý získala 

knižnica v júli na základe grantu z fondov Európskej únie. Ide 

o štyri počítače v hodnote 250 000 Sk. Mestská knižnica ich 

dostala do bezplatného užívania, s tým že po uplynutí piatich 

rokov by sa mali stať majetkom mesta. Čitatelia knižnice tak majú 
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možnosť bezplatne využívať internet v utorok a piatok od 8.00 do 

17.00 a vo štvrtok od 8.00 do 15.30. Od 1. augusta tak urobili 

celkom 1 162-krát. Okrem internetu je možné pracovať v rôznych 

programoch a za poplatok tlačiť. Cieľom je internetizácia 

Slovenska, ktoré je v tejto oblasti na jednom z posledných miest 

medzi členskými krajinami EÚ. V poslednom štvrťroku nastúpili 

v rámci VPP ako výpomoc do internetovej miestnosti Július 

Ovšonka a do knižnice Anna Majeriková. 

Kino V tomto roku bola v kine zaznamenaná jedna z najnižších účastí. 

Zo 41 plánovaných, bolo premietaných 21 filmov, ktoré navštívilo 

iba 473 divákov. V minulosti sa už uvažovalo o jeho zrušení, 

avšak mesto pod vedením nového primátora plánuje kino 

ponechať. Ide totiž o jediné kino v oblasti Zamaguria. 

Folklórny súbor  Folklórny súbor Maguranka fungoval aj v tomto roku pod 

Maguranka  vedením Petra Zelinu. V dňoch 22. – 23. júna sa zúčastnil na 

Medzinárodnom festivale Duna Karneval na Margitinom ostrove 

a na oslave mosta, ktorý spája niekdajšie samostatné mestá 

Buda a Pešť, kde zastupoval nielen naše mesto, ale aj 

Slovensko. Okrem našej krajiny sa na týchto slávnostiach 

zúčastnili súbory z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Mexika, 

Poľska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Talianska, Turecka 

a Ukrajiny. Vystúpenie FS Maguranka malo u divákov veľký 

úspech, o čom svedčí osobné poďakovanie zástupcov mesta 

Budapešť. 

Detský folklórny  Detský folklórny súbor Pieniny fungoval naďalej pri Centre  

súbor Pieniny  voľného času, pod vedením Mgr. Martiny Kostkovej. V dňoch 31. 

mája – 1. júna sa zúčastnil Medzinárodného tanečného festivalu, 

kde získal zvláštne ocenenie za autentické prevedenie ľudového 

tanca a zachovanie tradícií. Okrem toho ako každoročne 

niekoľkokrát vystúpil počas ZFS a v dňoch 11. – 12. augusta sa 

zúčastnil trinásteho ročníka Goralských folklórnych slávností 

v Ždiari – Strednici. 

Ľudová hudba V meste funguje Ľudová hudba pod vedením Františka Kačicu, 

ktorá sa zúčastňuje reprezentačných aktivít mesta, ale taktiež 
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hráva zábavy v rámci Zamaguria, prezentuje goralskú hudbu aj 

v Poľsku, Maďarsku i Čechách. Každoročne sa zúčastňuje 

Slovenského plesu vo Viedni, festivalu Zogrod v Malej Frankovej 

a Zamagurských folklórnych slávností. Okrem Františka Kačicu, 

ktorý je primášom, hudbu tvoria: Slávka Pisarčíková (akordeón) 

a Radoslav Görči (kontrabas). 

Mestské noviny Rok 2007 bol významný zriadením nových foriem mediálnej 

Starovešťan  prezentácie mesta. Na svojom prvom zasadnutí Mestské 

zastupiteľstvo schválilo vydávanie mestského informátora pod 

názvom STAROVEŠŤAN. Ide o cyklostylovaný, čiernobiely, 

nepredajný spravodaj mesta, formátu A5, ktorý je zdarma 

dodávaný do domácností prostredníctvom pošty. Jeho cieľom by 

malo byť zlepšenie komunikácie medzi samosprávnymi orgánmi 

a obyvateľmi Spišskej Starej Vsi i ostatnými subjektmi tu 

pôsobiacimi. Od februára do decembra vyšlo celkovo 7 čísel. 

Podstatnú časť tvorili správy z rokovaní Mestského 

zastupiteľstva a dôležité oznamy. V posledných číslach sa začali 

objavovať správy z oblasti školstva, kultúry, športu, spolkového 

života, zdravotníctva, či fejtóny, pričom sa do jeho tvorby začali 

zapájať aj obyvatelia. Starovešťan tak pomaly začína napĺňať 

svoje poslanie a zvyšuje u ľudí záujem o dianie v meste 

Zriadenie webovej Vo februári bola taktiež zriadená webová stránka  

stránky  www.spisskastaraves.sk, kde možno nájsť všetky základné 

materiály činnosti samosprávnych orgánov, ale i ďalšie užitočné 

informácie o meste. Stránka je neustále aktualizovaná a slúži 

nielen obyvateľom, ale i prípadným návštevníkom. Jej zriadenie 

je veľmi pozitívnym počinom pre ďalší rozvoj mesta, najmä 

v oblasti cestovného ruchu. 

Televízny káblový Počas roka naďalej v Spišskej Starej Vsi fungoval televízny 

rozvod  káblový rozvod. Programovú štruktúru tvorilo 18 programov. 

V júli bola programová skladba rozšírená o ďalšie štyri programy 

v českom jazyku. Prostredníctvom rozvodu bolo zabezpečované 

tiež  vysielanie mestského informačného kanálu. Ten 

sprostredkúval predovšetkým priame prenosy zo zasadnutia 
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Mestského zastupiteľstva a bohoslužieb v miestnom kostole. 

Cena ročného predplatného sa zvýšila na 1 490 Sk. 

Aktív pre  V snahe upevniť pozitívne vzťahy medzi mestom a obyvateľmi  

občiansko-   boli opäť obnovené niektoré aktivity v občiansko-spoločenskej  

spoločenské   oblasti. Pri životných jubileách, iných významných jubileách, či 

záležitosti  narodení dieťaťa sa začalo so slávnostným prijímaním, 

odovzdaním kytice, gratuláciou s pamätným listom a zápisom do 

pamätnej knihy. Rodičom narodeného dieťaťa býva odovzdaný 

finančný dar vo výške 2000 Sk. Pri uzavretí manželstva sa na 

matričnom úrade manželom odovzdáva pamätný list 

s gratuláciou mesta. Pri úmrtí sa v deň pohrebu na žiadosť 

pozostalých číta nekrológ v mestskom rozhlase. Za týmto účelom 

bol vytvorený aktív pre občiansko-spoločenské záležitosti, ktorý 

pracoval v tomto zložení: 

  Agnesa Dlhá – predseda  

Viera Jurkovičová – tajomník  

Ing. Július Lojek – člen  

Mgr. Daniel Kostka – člen 

Mgr. Soňa Babíková – člen  

                Alžbeta Boženská - člen 

               Anna Tužáková – člen 

Súčasťou jeho práce bude organizovanie ďalších podujatí, ako 

napr. prijatie vzácnych hostí v meste, ocenenie významných 

spoluobčanov, udelenie čestného občianstva, prípadne 

participácia mesta na niektorých pamätných dňoch, ako napr. 

Deň učiteľov, či Deň úcty k starším občanom. Jednotlivé 

slávnosti by mali byť spestrované kultúrnym programom 

pripraveným žiakmi Materskej školy, Základnej školy, Gymnázia, 

Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. 

Slávnostná  Dňa 4. októbra sa mesto Spišská Stará Ves stalo hostiteľom 

akadémia   zástupcov ochrany prírody, národných parkov, miestnej štátnej  

venovaná   správy, samosprávy zo slovenskej i poľskej strany. Pri príležitosti 

Pieninám  75. výročia vzniku prvého pohraničného parku v Európe, 75. 

výročia vzniku poľského Parku narodowego v Pieninach, 75. 
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výročia vzniku Prírodnej rezervácie v Pieninách a 40. výročia 

vzniku slovenského Pieninského národného parku sa 

v kultúrnom dome uskutočnila slávnostná akadémia. Po odznení 

príhovorov, gratulácií a prednášok o histórii vzniku prvého 

medzinárodne chráneného územia v Európe a vývoji ochrany 

prírody na území Pienin, garanti podujatia riaditeľ PIENAP-u Ing. 

Štefan Danko a riaditeľ Pieninskiego parku naorodowego Mgr. 

Ing. Michal Sokolowski ocenili dobrú vzájomnú spoluprácu. 

Akadémiu dopĺňala výstava obrazov žiakov slovenských a 

poľských umeleckých škôl, ktoré zobrazovali štyri ročné obdobia 

v Pieninách, spracované v rámci projektu financovaného 

z prostriedkov EÚ. Stretnutie pokračovalo v piatok na poľskej 

strane v Krościenku, kde sa uskutočnil VII. ročník vedeckej 

konferencie – Krajina nedocenená hodnota a v sobotu exkurziou 

v Pieninskom národnom parku. Zástupcovia oboch strán vyjadrili 

mestu svoju vďaku zaslaním ďakovných listov. 

Zamagurské  V dňoch 15. – 17. júna sa konal 31. ročník Zamagurských  

folklórne slávnosti  folklórnych slávností (ďalej ZFS), na ktorých realizácii sa 

organizačne i finančne podieľa aj mesto Spišská Stará Ves. Prvý 

deň sa začal tradičnou živou pozvánkou zamagurských súborov 

v obciach regiónu na slovenskej i poľskej strane. Od 14. hodiny 

pozývali na ZFS detské folklórne súbory Flisocek z Červeného 

Kláštora a Lechnice, Pieniny zo Spišskej Starej Vsi a Kútniček zo 

Spišských Hanušoviec. Pozvánka na nedeckom zámku a pri 

lávke v Sromowcach NiŜnych začala o 15. hodine. Zúčastnili sa 

jej folklórne súbory Śpisoki z Nižných Lápš, Male Flisoki zo 

Sromowiec, Flisocek a ľudová hudba z Nižných Lápš 

a Bystrianka z Liptovského Hrádku. Piatkový program vyvrcholil 

v Spišskej Starej Vsi sprievodom domácich a zahraničných 

súborov, položením kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka 

a uvítacím programom v miestnom kultúrnom dome, kde svoje 

umenie predviedli folklórne súbory Maguranka zo Spišskej Starej 

Vsi, Śpisoki a Sromowiane z Sromowiec WyŜnych. V amfiteátri 
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v Červenom Kláštore vystúpila hudobná skupina Taktici 

a Starmánia. 

V sobotu sa v areáli amfiteátra za sprievodu ľudových hudieb 

začal trh ľudových remesiel, v ktorom sa tento rok prezentoval 

región Kysuce. Zároveň sa v amfiteátri Poľana Sosna Lysá nad 

Dunajcom prezentovali folklórne súbory Maguranka, Vagonár 

z Popradu, Kelčovan z Čadce, Majowy Wierch z Kacvína 

a Maniowiane z Maniowy. O 15. hodine sa konal tradičný splav 

účinkujúcich na pltiach a zakotvenie v prístavisku, aby sa 

o hodinu mohol otvoriť hlavný program Stretnutie pod Troma 

korunami. Okrem vyššie spomínaných folklórnych súbor vystúpil 

Folklórny súbor Magura z Kežmarku a Liedags Ventspils 

z Lotyšska. Pri príležitosti 35. výročia folklórneho súboru 

Vagonár z Popradu sa jeho tanečníci v podvečer predstavili 

v profilovom programe. Večer ukončilo vystúpenie Moniky 

Kandráčovej s ľudovou hudbou O. Kandráča a ľudový rozprávač 

Jožko – Jožka na III. nádvorí kláštora, ktoré svojou návštevou 

poctil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Na záver si 

mohli návštevníci vybrať zábavu na ľudovej veselici alebo 

diskotéke. 

Nedeľa začala slávnostnou omšou v kostole sv. Antona 

Pustovníka v kláštore kartuziánov a pokračovala programom Deti 

deťom, ktorý navštívil predseda NR SR Pavol Paška. V ňom 

vystúpili folklórne súbory Flisocek, Kútniček, Pieniny, Goralik 

z Kežmarku, Jánošíček zo Svitu a Letnička z Popradu. 

Záverečný program tridsiatehoprvého ročníka ZSF otvoril 

folklórny súbor Maguranka. Po ňom ako hostia vystúpili Jožka 

Černý s cimbálovkou z Břeclavy, folklórne súbory Czardasz 

z Nedece, Lubań z Kluszkowiec a Mostár z Brezna, ľudová 

hudba z Jurgova a Orchester ľudových nástrojov Kamensk 

Uralsk z Ruska. 

Festival už tradične sprevádzala výstava zamagurského rodáka 

Miloslava Semančíka Rezané do dreva na nádvorí kláštora, ktorá 

bola venovaná 60. výročiu jeho narodenia. 
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Napriek tomu, že bolo premenlivé počasie so zrážkami, ZFS 

navštívilo okolo päťtisíc návštevníkov zo slovenskej i poľskej 

strany Dunajca. 

Mojsejfest V dňoch 4. – 5. júla sa v priestoroch hotela Eland, pod 

patronátom košického zbohatlíka Braňa Mojseja, uskutočnil 

druhý ročník hudobného festivalu s názvom Mojsejfest. Zo 

zvedavosti ho navštívilo niekoľko desiatok Starovešťanov. 

Prvý ročník  Tohto roku sa v dňoch 17. – 19. augusta po prvýkrát konali Dni  

Dní mesta Spišská  mesta Spišská Stará Ves. Prvý deň bol venovaný najmä deťom,  

Stará Ves  ktoré sa zúčastnili rôznych súťaží, maľovania na chodník, či 

poobedňajšej diskotéky. V kultúrnom dome bola otvorená 

výstava pod názvom Spišská Stará Ves očami detí a výstava 

rezbárskych prác zamagurského rodáka Miloslava Semančíka. 

Druhý deň bol zameraný na športové aktivity pre dospelých, a to 

futbalový, stolnotenisový a tenisový turnaj, ktoré prebiehali 

v športovom areáli. Ďalšími sprievodnými akciami boli ukážky 

dobrovoľného hasičského zboru a integrovaného záchranného 

systému, prezentácia psovodov, či Štátnych lesov TANAP-u, pri 

ktorých sa podával poľovnícky guľáš. Víťazi vo všetkých 

súťažiach boli odmenení vecnými cenami, diplomami a tričkami. 

Večer sa uskutočnilo predstavenie známeho ľudového 

rozprávača Andera z Košíc a po ňom ľudová veselica pri živej 

hudbe Františka Kačicu v novom zariadení reštaurácie NOVA. 

Nedeľa začala celodenným trhom ľudových remesiel na námestí, 

kde okrem iných vo svojom stánku žiaci základnej školy 

predvádzali maľovanie kraslíc. Posledný deň vyvrcholil 

vystúpením folklórnych súborov Maguranka, Kapušančan 

z Kapušian a Mszalnicanie z mesta Nowy Sącz v kultúrnom 

dome. Podvečer sa v miestnom kine premietal film T4XI 

a program bol ukončený diskotékou. Napriek nie veľmi 

priaznivému počasiu sa prvý ročník vcelku vydaril.  Možno 

povedať, že v podstate išlo prípravu na druhý ročník, ktorý by 

mal byť podstatne veľkolepejší, pretože mesto Spišská Stará Ves 
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bude v nasledujúcom roku oslavovať sedemsté výročie prvej 

písomnej zmienky. 

Výstava American Od 9. do 30. novembra bola v priestoroch kultúrneho domu  

West  v Spišskej Starej Vsi prezentovaná výstava poľského fotografa 

Wieslawa Pikula. Pod názvom American West sa ukrývalo 

šesťdesiat fotografií, ktoré zachycovali národné parky v západnej 

časti USA. Výstavu zorganizoval Pieninský národný park 

v spolupráci s Generálnym konzulátom USA v Krakove. 
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ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Poliklinika Mesto sa snaží udržať zdravotnícke služby minimálne na danej 

úrovni. Má uzavreté nájomné zmluvy s nemocnicou v Kežmarku 

na miestnosti a garáže s nulovou čiastkou za prenájom a účtuje 

len za bežné prevádzkové náklady. Keďže odborní lekári 

poskytujú starostlivosť raz týždenne, mesto žiada len jednu 

pätinu prevádzkových nákladov, hoci skutočné náklady sú 

podstatne vyššie. 

Zrušenie  V septembri bola v meste zrušená diabetologická a 

diabetologickej a  endokrinologická ambulancia. Doteraz túto službu pre vyše 220 

endokrinologickej  pacientov z obcí Zamaguria zabezpečovala Nemocnica v 

ambulancie  Kežmarku na vysunutom pracovisku v Spišskej Starej Vsi. 

Diabetologička Jana Pjontková si však zriadila súkromnú 

ambulanciu v Kežmarku, takže pacienti musia za ňou dochádzať 

niekoľko desiatok kilometrov. Pre mnohých, najmä starších, je to 

však prakticky nemožné. Zamagurčanom chce vyjsť v ústrety 

Všeobecná zdravotná poisťovňa. Podľa slov jej zástupcu 

poisťovňa nemá problém navýšiť objem výkonov pre 

diabetologičku, ktorá doteraz pracovala v Spišskej Starej Vsi tak, 

aby mohla na pár dní v týždni na Zamagurie dochádzať. 

Problémom sú však priestory. Ambulancia totiž musí spĺňať 

prísne hygienické a technické normy Európskej únie. Na to, aby 

vyzerala a bola vybavená tak, ako stanovujú normy, je 

potrebných vyše 200 000 Sk. Problém je v tom, že hoci budova 

patrí mestu, ambulanciu doteraz prevádzkovala kežmarská 

nemocnica. Kto má teda investovať do jej rekonštrukcie? 
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Primátor mesta Jozef Harabin tvrdí, že mesto na podobné účely 

nemôže žiadať peniaze napríklad z európskych fondov. Navyše, 

nevyrieši to problémy s celou budovou. Riaditeľ Nemocnice v 

Kežmarku Jozef Klíma navrhol, aby pre diabetikov slúžila 

ambulancia pohotovostnej služby. Tú má nemocnica v dohľadnej 

dobe vybaviť novou technikou. Zároveň navrhol, aby dovtedy 

odbery robili imobilným pacientom sestričky praktických lekárov a 

vzorky posielali dopravnou službou do Kežmarku. Následne ich 

lekárka ich dá na rozbor a výsledky pošle praktickým lekárom, 

ktorí budú môcť vypisovať recepty na inzulín a lieky, ktoré 

predpíše diabetologička. 

Domov dôchodcov Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb (ďalej DD a DSS)  

a Domov bol aj v tomto roku plne kapacitne vyťažený. Umiestnených tu  

sociálnych služieb  bolo 16 klientov, o ktorých sa staralo 13 pracovníkov. Keďže je 

veľký záujem čakateľov, v budúcnosti sa plánuje zvýšenie 

kapacity. 

 V tomto roku vymysleli pracovníci pre klientov niekoľko nových 

aktivít. Počas fašiangového obdobia sa v DD a DSS uskutočnil 

prvý ročník maškarného plesu. Masky si pritom klienti 

zhotovovali sami, prípadne za pomoci personálu, ktorý v tento 

deň pôsobil taktiež v maskách. Vo vyzdobenej miestnosti 

nechýbala dobrá hudba, chutné šišky a guľáš. Klienti si tento 

nápad nevedeli vynachváliť. V júli sa uskutočnil prvý ročník 

športového dňa, počas ktorého sa v záhrade DD a DSS pri 

altánku a krbe súťažilo v nenáročných disciplínach. Náladu 

vylepšovala ľudová hudba. Novou aktivitou bol vedomostný kvíz, 

kde si klienti mohli preveriť svoje vedomosti a pamäť. Oslavu 

rôznych sviatkov prišli starkým spríjemniť žiaci MŠ, ZŠ, 

Gymnázia, ZUŠ, či CVČ. V rámci možností sa niektorí klienti 

zúčastnili výletu do Červeného Kláštora. 

Počas júla zrealizovali v DD a DSS projekt s názvom Skrášlime 

našim klientom starobu. V rámci neho kúpili dva skladacie 

mechanické vozíky a elektrický zdvihák so závesným hákom, čo 
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bolo možné predovšetkým vďaka daru nadácie SPP vo výške 

takmer 79 000 Sk. 

Žiaci Gymnázia pod vedením Mgr. Soni Babíkovej vypracovali 

projekt Podaj mi ruku človek, do ktorého zapojili aj klientov DD 

a DSS v Spišskej Starej Vsi. Študenti spracovali do textovej 

i zvukovej podoby spomienky najstarších obyvateľov na druhú 

svetovú vojnu. Výsledkom bola vernisáž fotografií s kultúrnym 

programom a publikácia. 

Na konci roka pracovníci odovzdali klientom vysvedčenia 

odzrkadľujúce ich pokrok v určitej oblasti, napr. sebestačnosti, 

slušné správanie, dobré spolunažívanie, pomoc druhým 

a podobne. 

V rámci rekonštrukcie budovy bolo v tomto roku 

preinvestovaných 2 422 000 Sk. Bola zrealizovaná výmena 

kanalizačného potrubia, vybudovaná kanalizačná šachta, 

zateplená budova, vymenené oplotenie a radiátory, upravená 

terasa so zábradliami a namontovaný stoličkový výťah, ktorý 

umožnil klientom pohyb po schodišti. Pre pracovníkov bol 

zakúpený služobný automobil Škoda – Roomster. 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 

Farský úrad V tomto roku bolo v meste ... pokrstených detí, ... zosobášených  

párov a uskutočnilo sa cirkevných ... pohrebov. 

Detský zbor Pod vedením učiteľa Gymnázia Daniela Kostku začal svoju 

činnosť detský spevácky zbor. 

Návšteva nuncia V tomto roku navštívil farnosť pápežský nuncius Henryk Józef 

Nowacki. 

Oprava zvonice V rámci rekonštrukcie kostola sa uskutočnila oprava zvonice. 

Nový kostol V obci Majere, ktorá spadá do cirkevného obvodu Spišskej Starej 

Vsi menia postupnou rekonštrukciou bývalý dom smútku na 

rímskokatolícky kostolík. Dlhodobú iniciatívu na vznik kostolíka 

vyvinul bývalý pán farár zo Spišskej Starej Vsi, ktorý chcel 

takýmto spôsobom uľahčiť veriacim problémové nedeľné spoje 

do kostola v Spišskej Starej Vsi. Obec na jeseň minulého roka 

pristavila k domu smútku vežu, čím dostala stavba kostolný ráz. 

Veža má rozostavanú zvonicu, Tri zvony, ktoré sú pomenované 

ako Cyril, Metod a Nanebovzatie Pána s váhou 240, 120 a 70 

kilogramov, boli vyrobené a dovezené na objednávku až z 

Krakova. Zvony sú aj na ručnú aj na automatickú mechaniku. 

Veriaci ich kúpili už v roku 2001 a ich nákupná hodnota 

predstavovala 270 000 Sk. Na ich financovanie boli použité 

peniaze zo zbierok ľudí a zo sponzorských darov. Obec Majere 

má 86 obyvateľov a všetci sú rímskokatolíckeho vierovyznania. 

Omše už v novom kostolíku odbavuje dekan zo Spišskej Starej 

Vsi deň pred sviatkom a každú nedeľu v mesiaci. 
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE 

 

Dobrovoľný   Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ) naďalej fungoval pod  

hasičský zbor  predsedníctvom Pavla Úrodu. Svoje sídlo mal v bývalej kotolni 

na sídlisku Magura. V rámci rozvojových aktivít mesto 

zabezpečilo opravu týchto priestorov. Krajské riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru Prešov poskytlo mestu formou 

bezodplatného prevodu vozidlo značky Škoda RTHP 706 CAS 

25. Okrem toho členovia DHZ prevzali darovacou zmluvou od 

Ministerstva vnútra SR vysokotlakové čerpadlo vody ČV 25 na 

prívesnom vozidle, pracujúce na princípe benzínového 

dvojtaktného motora s pracovným tlakom 25 atm. Dar je určený 

na zabezpečenie plnenia úloh samosprávy obce pri odstraňovaní 

následkov povodní. Okrem pomoci pri požiaroch a povodniach 

sa členovia DHZ zúčastňovali aj rôznych súťaží. Družstvo žiakov 

dosiahlo 1. miesto v okresnej súťaži mladých hasičov 

i v pohárovej súťaži v Novej Ľubovni. V pohárovej súťaži vo 

Veľkej Lomnici sa umiestnili sa 4. mieste. Družstvo mužov sa 

umiestnilo na 2. mieste v okresnej hasičskej lige v Podhoranoch, 

Malom Slavkove a Žakovciach. V Slovenskej Vsi získali 3. miesto 

a v Kežmarku 4. miesto. 

Rybársky zväz V tomto roku mala Miestna organizácia Slovenského zväzu 

rybárov v Spišskej Starej Vsi 75 stálych členov, z toho 11 

dôchodcov, 4 študentov, 2 ženy a 26 detí. Výbor naďalej 

fungoval pod predsedníctvom Pavla Martančíka. Vzhľadom na 

to, že tajomník odcestoval do zahraničia a pre nedostatok času 

nemohol vykonávať svoju funkciu, výbor na funkciu tajomníka 
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vymenoval Jaroslava Matláka. Hospodárom bol Ján Kozub st., 

ktorému sa podarilo získať 20 000 Sk za škody spôsobené na 

rybách pri bagrovaní rýhy cez Rieku. Ďalšie zloženie výboru 

ostalo nezmenené. Rybársku stráž tvorili: Ján Kačmarčík, Daniel 

Kozub, Ján Kozub, Ján Kozub ml., Marek Kuruc, Pavol 

Martančík, Karol Šebest, Mgr. Vladimír Trulík. Krúžok mladých 

rybárov viedol Marek Kuruc. 

Členovia v rámci brigádnickej činnosti pokosili trávu okolo 

rybníkov V Červenom Kláštore a Nokle v Spišskej Starej Vsi, 

natreli strechu na rybárskom dome, vymenili odkvapové rúry 

a vyčistili šachty vedúce do rybníka. V zimných mesiacoch 

rybárska stráž vysekávala diery do rybníkov a čistila prítoky vôd 

do rybníkov. Zarybnenie Kaprom, Šťukou a Belicou bolo 

zrealizované v rybníku Nokle, Lipňom a Podustvou v Dunajci 

a Pstruhom dúhovým v Červenom Kláštore. Celkovo bolo za 

tento rok do vôd pustených násad za 139 180 Sk. Najviac druhov 

rýb bolo ulovených na Dunajci, pričom celkovo členovia ulovili 

2 493 kusov rýb, čo je cca 1 799 kg. Ulovilo sa menej ako 

v predchádzajúcom roku, čo súviselo s výškou hladiny riek a ich 

zarastaním.  

V tomto roku sa uskutočnili štyri športové súťaže: 

22. apríla v Červenom Kláštore – víťaz Ján Šturek ml. 

1. mája žiacke preteky na Nokliach – víťaz Denis Ovšonka 

15. mája v Červenom Kláštore – víťaz Daniel Kozub 

22. júla na plávanú – víťaz Ján Kozub ml. 

 Organizácia sa v tomto roku pokúsila odkúpiť pozemky pod 

rybníkom v Červenom Kláštore, avšak kvôli vysokej cene sa to 

zatiaľ neuskutočnilo. Jedným z najväčších problémov však bolo 

neúspešné rokovanie s poľskými kolegami v kúpeľnom mestečku 

Mušina, kde sa stretli rybári zo Spišskej Starej Vsi, Vyšných 

Šromoviec, Starej Ľubovne, Mušiny a Orlova. Na poľskej strane 

sa už totiž v januári lovia lipne, pstruhy a hlavátky. Situácia sa 

ani v nasledujúcom roku nezmení, lebo v Poľsku v tom čase 

nebol zvolený minister poľnohospodárstva, ktorý by mohol 
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podpísať so Slovenskom medzinárodnú dohodu o love a dobe 

hájenia. 

Zväz včelárov Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej 

Starej Vsi mala v tomto roku 30 členov obhospodarujúcich 511 

včelstiev. Stavy klesli predovšetkým v dôsledku nepriaznivej 

zimy. Okrem toho niektoré včelstvá zlikvidoval medveď. Škody 

ním spôsobené boli vyplatené cez lesný úrad v Kežmarku 

a Ministerstvo životného prostredia. Združenie Slovenská včela 

poskytla organizácii podporu na liečenie a s tým spojené náklady 

vo výške 5 465 Sk. V marci sa Július Dlugolinský, Štefan Gemza 

a Michal Barčák zúčastnili školenia Inšpektorov zdravia včiel 

v Stropkove a získali príslušný certifikát. Traja členovia: Július 

Dlugolinský, Jozef Kuc a Štefan Novotný podali žiadosť 

o certifikovanie medu a na základe laboratórnej analýzy sa stali 

držiteľmi certifikátu kvality včelieho medu, ktorú vydal Slovenský 

zväz včelárov v Banskej Bystrici. 

Poľovnícke Výbor Poľovníckeho združenia Dunajec zasadal v tomto roku 8- 

združenie krát, pričom riešil aktuálne problémy, organizáciu brigád na  

Dunajec zveľadenie revíru, či koordináciu prác jednotlivých skupín. Vo 

februári členská schôdza zvolila tajnými voľbami výbor v tomto 

zložení: 

Predseda: Ing. Peter Kutarňa 

Poľovný hospodár: Ondrej Ferenčák 

Finančný hospodár: Jozef Jabrocký 

Tajomník: Jozef Regec 

Strelecký a kynologický referent: Peter Pjontek 

Združenie malo v tomto roku 22 riadnych členov a jedného 

čestného člena. V marci sa uskutočnila organizácia a príprava 

sčítania zveri, ktorá bola vyhodnotená v nasledujúcom mesiaci. 

V apríli združenie zorganizovalo aj spoločnú brigádu na pomoc 

lesnému hospodárstvu, a to pri obnove lesa sadbou v lesnom 

pozemkovom spoločenstve Spišská Stará Ves. Celkovo bolo pri 

brigádach v revíri odpracovaných 320 hodín. K mesiacu 

poľovníctva a ochrany prírody združenie zabezpečilo 
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odvysielanie relácie v miestnych rozhlasoch v obciach Spišská 

Stará Ves, Havka a Majere. Vo výklade obchodu Petra Pjonteka 

v Lysej nad Dunajcom zriadilo výstavku poľovníckych trofejí. 

V októbri členovia zabezpečili zimné prikrmovanie zveri 

a koncom roku sa uskutočnili dve spoločné poľovačky v Havke 

a Lysej nad Dunajcom. 

Zväz záhradkárov Činnosť základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 

35–10 Kamenec  35–10 Kamenec bola v tomto roku zameraná na zabezpečenie 

a ochranu osady i efektívne využívanie svojich pozemkov. 

Účelový príspevok vrátane členského bol 200 Sk. V rámci 

členskej schôdze sa diskutovalo aj o zmysle existencie 

organizácie. 

Horská služba Členskú základňu Horskej služby PIENAP-u tento rok pod 

PIENAPu  predsedníctvom Ing. Marka Popoviča tvorilo 15 aktívnych 

záchranárov. Z nich už piati absolvovali záchranárske skúšky a 

letný i zimný kurz. Ďalší traja absolvovali zdravotné školenie 

a skúšky a jeden má za sebou letný kurz. Záchranári zasahovali 

pri niekoľkých menších kolíziách cyklistov a chodcov i dvoch 

vážnejších prípadoch. Pieniny si v tomto roku vyžiadali dve 

obete. Najdôležitejšie záchranné akcie za rok 2007:  

22. jún - Pieninský chodník, úsek Lenivé, občianka Poľskej 

republiky utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej nohy. Po 

oznámení GOPRu, členovia HS PIENAPu poskytli prvú pomoc a 

následne postihnutú transportovali na hraničný prechod Lesnica-

Sczawnicza, kde ju prevzali kolegovia z GOPRu.  

7. august - Malé Pieniny, neďaleko Vysokých skaliek, mladý 

občan Španielska upadol do bezvedomia. Po nahlásení na 

dispečing HZS členovia HS PIENAPu zorganizovali výjazd, 

vážny stav postihnutého bol dôvodom pre privolanie leteckej 

záchrannej služby. Postihnutého nakoniec transportovali poľskí 

kolegovia z GOPRu do nemocnice v Poľsku.  

25. august - Neďaleko chaty Pieniny, 65 ročný občan Holandska 

skolaboval. Po nahlásení prípadu v Chate Pieniny, členovia HS 

PIENAPu boli za niekoľko minút pri postihnutom, ktorého 
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resuscitovali, no aj privolaný lekár už mohol skonštatovať len 

smrť. 

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

 

Futbal Do dlhodobých súťaží v súťažnom ročníku 2006/2007, ktorý sa 

skončil v júni, boli zapojené 3 mužstvá futbalového oddielu TJ 

Slávia Dunajec Spišská Stará Ves. Ich činnosť sa podarilo 

zabezpečiť najmä vďaka všestrannej podpore mesta, obetavej 

práci funkcionárov a materiálnej podpore firmy Profesta Poprad. 

Dospelí   Dospelí boli účastníkmi prvej triedy najvyššej oblastnej súťaže 

Podtatranského futbalového zväzu, v ktorej štartovalo 16 

účastníkov z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Vzhľadom na 

to, že väčšina hráčov pracuje a študuje mimo mesta, bolo veľmi 

ťažké zabezpečiť pravidelný tréningový proces a účasť hráčov na 

všetkých stretnutiach. Preto konečné 11. miesto je 

zodpovedajúce súčasným možnostiam klubu. Najlepším strelcom 

mužstva sa stal Ján Krolák s 11 gólmi. Futbalový klub patril v lige 

k najslušnejším, keď nemal vylúčeného ani jedného hráča 

a celkovo hráči dostali 37 žltých kariet. Víťazom a postupujúcim 

do V. ligy sa stalo mužstvo Svitu. 

Dorastenci  Dorastenci pod trénerskou taktovkou Ing. Dušana Znanca hrali 

prvú triedu skupiny B najvyššej oblastnej súťaže Podtatranského 

futbalového zväzu. Skupina mala 9 účastníkov. Naše mužstvo 

skončilo na druhom mieste, víťazom sa stala Spišská Belá. 

Najlepším strelcom mužstva bol Ivan Dluhý so 17 gólmi. 

Žiaci  Žiaci pod vedením Pavla Knapíka štartovali v III. Lige skupiny E 

zriadenej Východoslovenským futbalovým zväzom Košice. Medzi 

štrnástimi súťažiacimi obsadili konečné 5. miesto. Najlepším 

strelcom mužstva sa stal Christian Mačák, ktorý nastrieľal 18 

gólov. 

Minifutbalový  Futbalový oddiel v spolupráci s mestom zorganizovali 31. ročník 
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turnaj  minifutbalového turnaja, v ktorom sa od roku 1992 hrá o putovný 

pohár primátora mesta Spišská Stará Ves. V silnej konkurencii 

dvadsiatich 9-členných družstiev zvíťazilo družstvo Po Zenite 

z Kežmarku. Domáce mužstvá sa nedokázali presadiť 

a umiestniť na popredným priečkach. 

Stolný tenis Pekné výsledky dosiahli starší žiaci stolnotenisového oddielu TJ 

Dunajec Spišská Stará Ves, ktorí účinkovali v ročníku 2006/2007 

v 2. lige Podtatranskej skupiny. Pod taktovkou Ing. Mariána 

Marhefku obsadili v konkurencii 18 družstiev z okresov Poprad, 

Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča a Stará Ľubovňa druhé 

miesto. V tabuľke jednotlivcov skončil Filip Knapík na 6. mieste, 

Matúš Bizub na 15. mieste a Martin Paľár na 46. mieste. 

Družstvo B hralo v sezóne 2006/2007 VI. ligu Podtatranskú, 

ktorú vyhralo a postúpilo do vyššej súťaže. Najúspešnejším 

jednotlivcom družstva B bol Daniel Kostka, ktorý s úspešnosťou 

84,3% obsadil 5. miesto. Ďalšími hráčmi boli Ján Kurňava 

(61,8%, 18. miesto), Jaroslav Čarnogurský (60%, 19. miesto) 

a Andrea Bogačíková (50,8, 24. miesto). 

Šach Pri CVČ úspešne fungoval šachový krúžok pod vedením Mgr. 

Miloslava Cisku, ktorý opäť zaznamenal úspechy v rámci okresu, 

kraja i Slovenska. Lívia Dermová sa umiestnila na 1. mieste 

v okresnom kole, 2. mieste v krajskom kole a 14. mieste na 

majstrovstvách SR žiačok základných škôl. V žiackej lige 

družstiev Prešov bolo v decembri družstvo Spišskej Starej Vsi na 

priebežnom 4. mieste. V Lige mládeže Spiša po dvoch kolách 

svoje kategórie viedli Matej Cisko a Miloslav Cisko. Na úspechy 

žiakov nadviazal v septembri novozaložený Šachový klub mesta 

a CVČ v Spišskej Starej Vsi, ktorý sa prihlásil do 4. ligy mužov. 

Svoje zápasy hrávali od 14. októbra, každú nedeľu v priestoroch 

Centra voľného času. V decembri bol klub priebežne na 1. 

mieste pred Gelnicou, z ktorou zohrá v januári rozhodujúci zápas 

o postup do 3. ligy. 

Kanoistika Na Majstrovstvách Európy v kanoistike sa darilo 

spišskostaroveským rodákom, keď bratranci Ladislav a Peter 
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Škantárovci získali v kategórii C2 zlato a kategórii 3xC1 sa na 

získaní prvého miesta hliadky podieľal aj Juraj Minčík. 

Sústredenie V júli sa v Spišskej Starej Vsi stretla na svojom prvom sústredení 

basketbalistiek  v príprave na septembrovú dodatkovú kvalifikáciu Majstrovstiev 

Európy 2007 do Talianska Slovenská basketbalová 

reprezentácia žien. 

Najlepší športovci V rekreačnom zariadení Dunajec v Červenom Kláštore sa konal 

8. ročník slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov 

okresu Kežmarok. Primátor mesta Ing. Jozef Harabin spolu 

s primátorom Kežmarku Igorom Šajtlavom odovzdali ocenenia 

desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. 
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POČASIE 

 

Teplá zima Prvá polovica januára sa vyznačovala veľmi teplým počasím. Už 

siedmy deň v mesiaci padol slovenský teplotný rekord, keď 

v Hurbanove namerali +15ºC. V Spišskej Starej Vsi bolo slnečno 

a teplota sa pohybovala okolo +6ºC. 

Víchrica Silná víchrica, ktorá sa prehnala Európou v polovici januára 

zasiahla aj územie Slovenska. Na popradskom letisku bola 

nameraná rýchlosť vetra 109 km/hod a silný nárazový vietor na 

hrebeňoch Tatier dosahoval silu víchrice. Bolo poškodených 

viacero striech a vyvrátené stromy zatarasili cesty. Našťastie sa 

nezopakoval scenár spred niekoľkých rokov, keď bola úplne 

zničená veľká časť lesných porastov vo Vysokých Tatrách. 

Príslušníci hasičského a záchranného zboru v noci 19. januára 

zasahovali 94-krát, avšak počas zásahov nezaznamenali žiadne 

zranenia ani úmrtia. O desať dní neskôr silný vietor spojený so 

snehovými prehánkami s dažďom spôsobil problémy v doprave. 

Teplotné rekordy Dňa 6. marca bolo v oblasti Zamaguria nameraných +14ºC, čím 

bol prekonaný 50 rokov starý teplotný rekord. Teplé počasie sa 

potom udržiavalo počas celej prvej polovice mesiaca. Na Jozefa 

začalo snežiť a hustý, ťažký sneh sa udržal do konca týždňa. 

Letný čas Letný čas bol v tomto roku zavedený 25. marca a skončil 28. 

októbra. Posledný marcový týždeň bol slnečný a oteplilo sa 

natoľko, že niektorí ľudia 31. marca začali s poľnohospodárskymi 

prácami. V apríli bolo premenlivé počasie – striedali sa pekné 

slnečné a upršané dni. 

Májové mrazy Začiatkom mája sa vyskytovali ranné mrazy. Druhého mája to 

bolo -7oC a nasledujúci deň -5oC. Dni však boli slnečné 

a postupne sa začalo otepľovať. Koncom týždňa začali teplé 

májové dažde. 
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Prudký vietor K večeru 11. mája začal fúkať silný nárazový vietor spojený 

s dažďom, ktorý polámal konáre stromov. V tento deň boli nad 

mestom viditeľné dve dúhy. 

Tropické dni Od polovice mája sa začali horúčavy. V dňoch 14. až 15. denné 

teploty dosahovali +28oC. Potom nastalo krátkodobé prudké 

ochladenie, avšak už 22. sa teplota vyšplhala na +30oC. Horúce 

dni, niekedy spojené s búrkami z tepla, pokračovali až do konca 

mesiaca a takmer celý jún. 

Teplotné rekordy Veľmi teplým mesiacom bol júl. Aj keď začiatok mesiaca tomu 

nenasvedčoval a 5. júla dokonca vo Vysokých Tatrách nasnežilo 

15 cm. Od polovice júla však začínajú tropické horúčavy. Počas 

extrémne teplých rán teplota dosahovala okolo +17oC a počas 

dní sa vyšplhala nad +32oC v tieni. Dňa 21. júla padli až na 

dvoch slovenských meteorologických staniciach absolútne 

historické teplotné rekordy. V Hurbanove namerali 40,1oC a 

v Poprade 34,8ºC. 

Záplavy V auguste sa striedali teplé letné dni s daždivým počasím. Už 7. 

augusta o 15.30 začala búrka spojená s prietržou mračien, 

silným nárazovým vetrom a krupobitím, ktorá spôsobila vyliatie 

Rieky zo svojho koryta. Prudké, intenzívne lejaky, ktoré opäť 

začali 11. augusta spôsobili niektorým zamagurským obciam 

problémy. V susedných Matiašovciach vytopilo niekoľko pivníc 

a strhlo časť obecnej cesty, o čom priniesli správy všetky 

slovenské televízie. Dňa 13. augusta stúpla aj hladina Rieky 

a hladina na odvodňovacích kanáloch nad mestom, za sídliskom 

Magura i v splaškovej kanalizácii, čo spôsobilo zatopenie 8 

pivníc rodinných domov na ulici SNP. Preto primátor o 10.30 

vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity pre celé územie mesta. 

Prívalové vody ďalej spôsobili zosuv i následné poškodenie 

brehových opevnení a poškodili dva mosty – pod kostolom 

a v miestnej časti Lysá nad Dunajcom pri colnici. V hornej časti 

mesta sa vylial odvodňovací kanál, pričom zalieval štátnu cestu 

a ohrozoval garáže pri zdravotnom stredisku. Po poklese hladín 

a ukončení záchranných prác primátor na druhý deň o 14.00 
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odvolal III. stupeň a vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity za 

účelom vykonania zabezpečovacích prác Povodím Dunajca 

a Popradu. Tento stupeň bol odvolaný 16. augusta o 18.00.  

Víchrica V noci z 20. na 21. augusta sa prehnala územím Slovenska 

víchrica sprevádzaná silnými búrkami. Najväčšie škody spôsobila 

na Spiši. Silný vietor váľal stromy a poškodzoval strechy. Dažde 

opäť spôsobovali lokálne záplavy. V zamagurskej obci Osturňa 

blesk spôsobil požiar, pri ktorom  začal horieť murovaný rodinný 

dom, dve víkendové drevenice a niekoľko hospodárskych budov. 

Ochladenie Začiatkom septembra sa ochladilo a teploty sa pohybovali do 

+10oC. Väčšina domácností začala s vykurovaním. Dňa 20. 

septembra sa objavili ranné prízemné mrazy. 

Teplotné minimá Ráno 15. októbra boli prekonané doterajšie teplotné minimá na 

Spiši, keď najnižšia teplota dosiahla až –6ºC. V Spišskej Starej 

Vsi bolo nameraných -4oC.  

Prvý sneh Dňa 20. októbra napadol v meste prvý sneh. Prvé husté 

sneženie skomplikovalo v sobotu ráno dopravu na niektorých 

úsekoch podtatranských ciest. V Spišskej Starej Vsi padol starý 

strom, ktorý museli odstraňovať hasiči. Do konca mesiaca bolo 

chladné a upršané počasie. Súvislejšia snehová prikrývka sa 

začala utvárať až od 9. novembra, kedy celý týždeň snežilo. 

Keďže teploty sa väčšinou pohybovali pod bodom mrazu, sneh 

sa udržal do Vianoc. 


