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SAMOSPRÁVA MESTA 

 

Zasadnutia Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2008 zišlo 8-krát, a to: 

Mestského   21. februára   20. augusta 

zastupiteľstva  24. apríla   4. septembra 

  23. mája   16. októbra 

  12. júna   4. decembra 

Záverečný účet Záverečný účet mesta v slovenských korunách za rok 2007 

zobrazujú nasledujúce tabuľky: 

 

Bežné príjmy 37 618 000 

Kapitálové príjmy 5 914 000 

Finančné operácie 6 500 000 

Príjmy celkom 50 032 000 

 

Bežné výdavky 32 375 000 

Kapitálové výdavky 9 598 000 

Finančné operácie 218 000 

Výdavky celkom 42 191 000 

  

 Hospodársky výsledok 1 559 000 Sk sa previedol do fondu 

rezerv a rozvoja. 

Rozpočet na  Na rok 2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo rozpočet 

rok 2008  v slovenských korunách zobrazený v nasledujúcich tabuľkách: 

 



Bežné príjmy 37 304 000 

Kapitálové príjmy 640 500 

Finančné operácie 218 000 

Príjmy celkom 38 162 000 

 

Bežné výdavky 34 784 000 

Kapitálové výdavky 3 070 000 

Finančné operácie 218 000 

Výdavky celkom 38 162 000 

 

Cezhraničná  Medzi Prešovským samosprávnym krajom, mestom Spišská 

spolupráca  Stará Ves, obcou Červený Kláštor a powiatom Nowy Targ, 

gminami Nižné Lapše a Czorsztyn sa koncom februára 

uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom podpísania rámcovej 

zmluvy o Operačnom programe cezhraničnej spolupráce. V jej 

rámci by sa malo riešiť dopravné prepojenie na Dębno – Nedeca 

Lysá nad Dunajcom – Spišská Stará Ves križovatka. Tu by sa 

mal zrekonštruovať most, inžinierske siete a vybudovať 

parkoviská a chodníky pre peších i cyklistov s verejným 

osvetlením. Chodník by sa mal stať spojnicou medzi mestom 

a hradom Nedeca. Rámcová zmluva bola podpísaná 5. marca 

v Novom Targu. 

Stretnutie  Dňa 17. apríla 2008 sa v meste uskutočnilo pracovné stretnutie 

zamagurských  starostov obcí Zamaguria z okresu Kežmarok. Hlavnými témami 

starostov  rozhovorov bola otázka poskytovania zdravotnej starostlivosti 

a kvalita prijímania signálu slovenského rozhlasu. Starostovia 

v oboch prípadoch vyjadrili nespokojnosť s daným stavom 

a rozhodli sa apelovať na ministerstvá zdravotníctva i kultúry 

a Slovenský rozhlas, aby sa týmito problémami zaoberalo. 

Open Days 2008 Primátor mesta Ing. Jozef Harabin sa začiatkom októbra, spolu 

s ďalšími štyridsiatimi starostami, zúčastnil pracovnej cesty 

Slovensko – súčasť Európskej únie. Cieľom bolo oboznámiť sa 

s fungovaním medzinárodného spoločenstva, jeho inštitúciami 



a politikou. Zároveň to bola možnosť pohovoriť o vzájomných 

skúsenostiach, čerpaní prostriedkov z fondov EÚ, či porovnať 

rozvoj sídel. V rámci pracovnej cesty navštívili Antverpy, Brusel, 

Detenice a Slatiňany. 

Výberové konanie V októbri sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície zamestnanec Mestského úradu na oddelení 

služieb, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja. 

Danú pozíciu obsadila JUDr. Penxová. 

Terénna sociálna Vďaka úspešnému projektu a získaniu nenávratného finančného 

práca  príspevku bola od 1. októbra v budove Mestského úradu 

zriadená kancelária terénnej sociálnej práce. Cieľom projektu je 

poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa 

ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani 

s pomocou blízkych, nájsť primerané riešenie svojho sociálneho 

problému. Súčasťou projektu je preventívne pôsobenie na 

ohrozené sociálne skupiny. Koordinátorkou projektu je Viera 

Jurkovičová, terénny sociálny pracovník Nadežda Kačicová 

a asistentkou terénneho sociálneho pracovníka Alena 

Čarnogurská. 

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

vývoj narodilo 24 detí, uskutočnilo sa 20 sobášov a zomrelo 14 ľudí. 

Do mesta sa prisťahovalo 15 ľudí, avšak odišlo 26. Celkový 

počet obyvateľov bol 2 279. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Prijatie SR do Na základe hodnotenia pokroku Slovenska pri napĺňaní 

eurozóny  konvergenčných kritérií a zohľadňujúc vyjadrenie Európskej 

centrálnej banky dospela 7. mája Európska komisia k záveru, že 

úradná legislatíva Slovenskej republiky, vrátane štatútu Národnej 

banky Slovenska je v súlade s požiadavkami a Slovensko spĺňa 

udržateľne aj štyri ďalšie podmienky týkajúce sa inflácie, deficitu 

verejných financií, stability dlhodobých úrokových sadzieb 

a stability výmenného kurzu. Európska komisia odporučila vstup 

Slovenska do eurozóny od 1. januára 2009. Správou sa 

zaoberali členské krajiny Európskej únie na zasadnutí ministrov 

financií 3. júna v Luxemburgu a Európska rada na úrovni 

premiérov a hláv štátov na summite 19. – 20. júna. V zmysle ich 

rozhodnutia o definitívnom členstve Slovenska v eurozóne 

rozhodla Rada ministrov hospodárstva a financií 8. júla, kde bol 

definitívne stanovený konverzný kurz slovenskej koruny voči 

euru na 30,126 SKK/EUR. V tomto pomere sa budú vymieňať 

slovenské koruny po 1. januári 2009. Aby sa obyvatelia mohli čo 

na príchod novej meny dobre pripraviť boli predajcovia povinní 

zobrazovať ceny tovarov v oboch menách od 8. augusta 2008 

minimálne do konca roku 2009. Základné informácie o novej 

mene priniesol aj Starovešťan vo svojom septembrovom vydaní. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSŤ PODNIKOV 

 

Zánik Zamatexu Dňa 29. februára došlo z dôvodu platobnej neschopnosti k 

ukončeniu prevádzky spoločnosti Zamatex, s.r.o. Spišská Stará 

Ves, pričom o zamestnanie prišlo 118 zamestnancov. Tým sa 

výrazne zhoršila situácia zamestnanosti v oblasti Zamaguria. 

Za prácou do Keďže v oblasti Zamaguria je stále málo pracovných príležitostí, 

Poľska  začínajú tunajší obyvatelia cestovať za prácou nielen do blízkych 

slovenských  miest, ale aj do Poľska. Od konca roku 2007 si 

prácou v Novom Targu privyrába približne 50 obyvateľov. 

Zastrova, a.s. Objem výroby v tomto roku dosiahol úroveň takmer 530 miliónov 

Sk. Popri výrobe návesových rámov, ktorá v súčasnosti 

predstavuje objem cca 67 %, je druhou najväčšou výrobou 

výroba kostier spodku nákladných vagónov, ktorá v súčasnej 

dobe zažíva aj napriek svetovej kríze rozmach. Preto v druhej 

polovici roka 2008 vedenie rozhodlo o rozšírení priestorov 

vagónovej výroby a presťahovalo výrobu tlakových nádob do 

zrekonštruovaných priestorov spodného závodu 

a novopostavenej lakovne. Od týchto investícií  spoločnosť 

očakáva ďalšie zvyšovanie kvality a produktivity. Firma je 

orientovaná na vývoz, pričom svoje výrobky vyváža 

predovšetkým do Poľska, Rakúska, Rumunska, Česka 

a Holandska. 



V súčasnosti v Zastrove pracuje 168 kmeňových zamestnancov 

a 79 pracovníkov na dohodu, čím sa stala jedným 

z najvýznamnejších zamestnávateľov v zamagurskom regióne. 

Priemerná mzda v treťom štvrťroku dosahovala 18 948 Sk. 

Spoločnosť je stredne veľkou flexibilnou firmou, ktorá dokáže 

veľmi rýchlo reagovať na potreby trhu, čo sa ukázalo  pri hľadaní  

nových riešení aj pod vplyvom súčasnej svetovej krízy. Podľa 

slov Ing. Miloša Strmenského je „cieľom spoločnosti aj naďalej 

rozvíjať výrobnú náplň a zvýšiť podiel zamestnanosti, čím chce 

prilákať a udržať mladé rodiny v regióne. Preto vedenie 

nadviazalo úzku spoluprácu so štátnymi inštitúciami ako aj 

ostatnými organizáciami a uvedomuje si svoje postavenie 

a zodpovednosť v regióne Zamaguria“. 

Okrem výrobných aktivít firma sponzoruje rôzne aktivity na 

skrášlenie mesta. V tomto roku poskytla Základnej škole farbu na 

vymaľovanie plota a k sedemstému výročiu darovala mestu tri 

pútače vítajúce návštevníkov. 

Ocenenie Hotel Eland v tomto roku získal certifikát a nálepku projektu 

Hotelu Eland  Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom, ktorého cieľom je motivovať 

a oceňovať stravovacie, ubytovacie a obchodné zariadenia 

prihliadajúce pri poskytovaní svojich služieb na rodiny s deťmi. 

Nálepka informuje verejnosť, že dané zariadenie poskytuje 

kvalitné služby pre rodiny s deťmi. Hotel Eland vo svojich 

priestoroch uskutočňuje pravidelné kurzy dojčenského 

a detského plávania, ktorých sa zúčastňujú rodičia z celého 

Slovenska. Svoju ponuku orientuje najmä na pobyty rodín 

s deťmi. Nachádzajú sa tu detské izby, detský bazén, detské 

ihrisko a bezbariérový prístup. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE  

 

Predaj  Začiatkom roku Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj dvoch 

nehnuteľností  budov vo svojom vlastníctve. Budovu bývalej VÚB banky, 

vrátane starej kinosály, predali Štátnej ochrane prírody so sídlom 

v Banskej Bystrici, ktorá by mala budovu zrekonštruovať 

a z Červeného Kláštora presťahovať do nej správu Pieninského 

národného parku. Objekt by mal zároveň slúžiť ako 

environmentálne zariadenie pre školy i návštevníkov Zamaguria. 

Budovu bývalej požiarnej stanice predali Okresnému riaditeľstvu 

Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, s tým že bola 

zaradená do plánu rekonštrukcie hasičských staníc na základe 

prijatých opatrení Ministerstva vnútra SR s predpokladanými 

nákladmi 7 622 000 Sk. Po tejto rekonštrukcii by mala spĺňať 

štandardy stanovené Európskou úniou. 

Zmena územného Mesto v tomto roku pristúpilo k čiastočnej zmene územného 

plánu  plánu, ktorou sa rieši zrušenie dopravného obchvatu mesta, 

schválenie územia pre výstavbu 50 rodinných domov a 40 – 60 

bytových jednotiek. V súvislosti s tým poslanci 21. februára na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili ročnú uzávierku, 

ktorá je potrebná k žiadosti na dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania pre bytovku s dvadsiatimi nájomnými bytmi. Bytovka 

bude postavená na Štúrovej ulici s nákladom cca 35 miliónov Sk. 



Nová bytovka V súvislosti s výstavbou novej dvadsaťbytovej jednotky na 

Štúrovej ulici minister výstavby a regionálneho rozvoja 16. júla 

2008 podpísal pre mesto 2 zmluvy o poskytnutí dotácií. Jedna 

dotácia je poskytnutá na výstavbu technickej vybavenosti v 

celkovej výške 1 579 000 Sk (52 413,1979 eur), druhá dotácia na 

samotnú výstavbu nájomných bytov vo výške 6 575 000 Sk (218 

250,0165 eur). Spolu s úverom mesta zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania je takto výstavba nájomných bytov finančne priebežne 

zabezpečená. 

Úpravy elektrickej Na ulici SNP sa v polovici roku začalo s úpravami NN elektrickej 

siete  siete a domových prípojok. Investorom stavby je 

Východoslovenská energetika, a.s. a dodávateľom Energogroup, 

s.r.o. Košice. Cieľom rekonštrukcie je odstránenie vzdušného 

vedenia NN z rodinných domov a uloženie káblových rozvodov 

do telesa chodníkov, ktoré by mali byť následne 

zrekonštruované. Každý dom bude mať nezávislú prípojku, čo 

umožní pripojenie na 4G internet a taktiež značne zjednoduší 

odpájanie neplatičov. Zároveň bude odstránená nevyhovujúca 

vežová trafostanica za starou hasičskou zbrojnicou. 

Nové hodiny na Vzhľadom na to, že hodiny na kostolnej veži už dlhší čas boli 

kostolnej veži  schopné prevádzky len za enormnej námahy osoby zodpovednej 

za ich prevádzku a i napriek tomu často neukazovali správny 

čas, rozhodlo sa mesto, ako vlastník, pre ich výmenu. V prvom 

štvrťroku boli vymenené za hodiny plnoautomaticky riadené 

elektronikou.  

Rekonštrukcia  Mestské zastupiteľstvo v júni schválilo spracovanie projektovej 

autobusovej  dokumentácie na rekonštrukciu autobusovej stanice. 

stanice  Zároveň bola natretá konštrukcia stanice modro-žltou farbou, 

osadená tabuľa s názvom mesta i orientačné tabule pri východe 

do mesta. 

Orientačné čísla V súlade s § 2c Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva vnútra 

SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní 



stavieb, boli budovy v meste, keďže doteraz mali len súpisné 

čísla, očíslované aj orientačnými číslami. Tie slúžia na orientáciu 

v meste a na konkrétnej ulici. Vychádzajú síce zo súpisných 

čísel, ale sú pre každú ulicu samostatné. Nové tabuľky so 

súpisným a orientačným číslom dalo vyrobiť podľa jednotného 

vzoru mesto. Tabuľky so súpisným číslom na náklady obce, 

tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník, a to v sume 50 

Sk. 

Športová ulica Odčlenením od ulice Slovenského národného povstania, v časti 

oproti Poliklinike, bola vytvorená nová ulica, ktorá nesie názov 

Športová. 

Pútače V súvislosti s oslavami prvej písomnej zmienky o Spišskej Starej 

Vsi boli začiatkom septembra z troch strán vstupu do mesta 

postavené pútače, ktoré tvorí rozvinutý závitok so štylizovaným 

erbom a rokom založenia. Vyrobila ich Zastrova a.s. 

Cyklotrasa  Koncom júla predstavitelia združenia Regiónu Tatry predstavili 

projekt vybudovania cyklistickej Cesty okolo Tatier, ktorý sa 

zaoberá vybudovaním cyklochodníkov v regiónoch Spiš, Liptov, 

Orava a na poľskej strana Tatier. Na Spiši by sa mala cyklotrasa 

začínať v Šuňave a odtiaľ pokračovať do Lučivnej a Svitu, kde sa 

napojí na už existujúci cyklochodník do Popradu. Z Popradu by 

mala cesta pokračovať do Kežmarku, Krížovej Vsi, Spišskej Belej 

a Spišskej Starej Vsi, odkiaľ by mal viesť samostatný pruh pri už 

existujúcej ceste do Červeného Kláštora, kde by sa cesta mala 

napojiť na poľskú stranu. Súčasťou cyklotrasy bude informačný 

systém, mapy, odpočívadlá, parkoviská, servisy a obchody. Na 

slovenskej strane by cesta mala mať vyše dvesto kilometrov. 

Aquapark Na území pri Dunajci, tzv. Nokliach, by chceli slovenskí 

podnikatelia a poľská Gmina Czorstyn vybudovať vodný svet, 

hotel a ďalšie atrakcie. Chcú tak v Pieninách turistom ponúknuť 

okrem pešej a cykloturistiky či splavu na pltiach ďalšiu atrakciu – 

pobyt v termálnom bazéne. Konzorcium vlastní pozemky a čaká 

na potrebné povolenia od štátnych orgánov. Najdôležitejšie 



bude, aby geotermálny vrt objavil prameň s dostatočnou 

výdatnosťou a teplotou. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSTVO 

 

Materská škola V novom roku si budúci školáci boli obhliadnuť priestory 

telocvične Základnej školy, kde si zacvičili spolu so žiakmi 1. 

ročníka. Vo februári sa konal karneval, na ktorý si deti spolu s 

učiteľkami sami vyrábali masky a škrabošky. Marec sa niesol 

v znamení kníh a v každej triede bola urobená výstavka. Deň 

učiteľov oslávil kolektív Materskej školy (ďalej MŠ) aj s ostatnými 

kolektívmi zo Zamaguria v priestoroch Školskej jedálne pri 

Základnej škole. I tu vystúpili deti s nacvičeným programom. 

Pred Veľkou nocou boli triedy vyzdobené veľkonočnými motívmi. 

Koncom apríla navštívilo MŠ divadielko Kukučka z Bratislavy. V 

máji si deti pripravovali darčeky pre mamičky, ktoré im odovzdali 

12. mája v priestoroch Centra voľného času. Na konci mesiaca 

sa uskutočnil karnevalový sprievod mestom. Do konca školského 

deti navštívili hasičov, policajtov i zubára MUDr. Novotného. 

Taktiež sa zúčastnili súťaže Beliansky škovránok, posielali svoje 

výtvarné práce do časopisu Včielka a riaditeľka Alžbeta 

Boženská nainštalovala výstavu Zvieratá okolo nás vo výstavnej 

sieni Barónka v Kežmarku. Svojimi výtvormi na tému leto 

obohatili Dni mesta Spišská Stará Ves. 

 V školskom roku 2008/2009 nastúpilo do MŠ 76 detí. 

V personálnom obsadení nenastali žiadne zmeny, avšak údržbár 



František Boženský sa od 1. septembra stal zamestnancom 

mesta. 

Základná škola Dňa 13. februára spustila ZŠ internetovú stránku 

www.zs231ssv.edupage.org, kde prezentuje históriu, zameranie, 

ale najmä súčasné aktivity školy. V ten istý deň sa konal zápis 

budúcich prvákov pre školský rok 2008/2009. Zápisu sa 

zúčastnilo 23 detí z obcí Zamaguria. Vo februári v rámci projektu 

EÚ - Program INTERREG III.A Poľsko - Slovenská republika 

Projekt rozvoja cezhraničnej spolupráce žiakov ZŠ s cieľom 

poznávania a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu 

získala škola finančné prostriedky na interiérové vybavenie triedy 

– stoly, stoličky, stôl pod didaktickú a výpočtovú techniku. ZŠ 

bola taktiež spoluorganizátorom lyžiarskych pretekov v 

obrovskom slalome ELAND CUP 2008.  

V spolupráci s mestom sa 23. mája v Mestskej knižnici 

uskutočnila vernisáž výtvarných prác žiakov Kostelničákov 

ornament. O týždeň neskôr sa konali Zamagurské športové hry, 

ktorých sa už tradične zúčastnili žiaci z viacerých zamagurských 

i poľských škôl. Súťažilo sa v atletike, volejbale a futbale. 

Putovný pohár získala SP Krościenko. Dňa 19. júna sa 

uskutočnila súťaž pre žiakov 1. stupňa zamagurských škôl Malý 

olympionik. Počas školského roku sa žiaci zúčastňovali rôznych 

súťaží, pričom v niektorých súťažiach obsadzovali popredné 

miesta. V súťaži Zamagurský slávik získala 1. miesto Veronika 

Furcoňová z 3.A a Dominika Krempaská z 5.A obsadila 2. 

miesto. V hokejbale získala škola 1. miesto v okrese a 2. miesto 

v kraji, v atletike skončili na 4. mieste, v Poľsku vo volejbale 

dievčatá aj chlapci obsadili 3. miesto. V stolnom tenise chlapci 

obsadili 1. miesto na súťaži v Poľsku a veľký úspech 

zaznamenali v street hockey, v ktorom získali 1. miesto v okrese 

a 2. miesto v kraji. 

Na skrášlenie okolia bola zorganizovaná akcia Skrášľujeme 

okolie našej školy, ktorej sa zúčastnili aj niektorí rodičia. V júni 

školu navštívil bývalý žiak, olympionik Ladislav Škantár. Žiaci s 



ním strávili príjemné chvíle na besede. 

V tomto roku boli zavedené internetové žiacke knižky, do ktorých 

sú známky vpisované priebežne, najneskôr každú stredu. 

Školský rok bol ukončený slávnostnou akadémiou pre rodičov a 

verejnosť dňa 26. júna o 15. hodine v Kultúrnom dome v Spišskej 

Starej Vsi. ZŠ opustilo 53 žiakov, z toho 8 žiakov zo 4. ročníka, 

ktorí pokračovali v štúdiu na osemročnom gymnáziu. 

Školský rok 2008/2009 začal 2. septembra s počtom 345 žiakov. 

Ako asistentka učiteľa nastúpila k integrovaným žiakom Mgr. 

Mária Kovalčíková. Keďže ide o prvý rok školskej reformy ZŠ 

postupuje v 1. a 5. ročníku podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu a školského vzdelávacieho programu, 2. – 4. ročník a 

6. – 9. ročník pokračujú podľa Učebných plánov pre 1. až 9. 

ročník základných škôl, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR 

14. mája 2003 č. 520/2003 – 41 s platnosťou od 1. septembra 

2003. Pre výučbu v ročníkoch 2. – 4. škola zvolila prírodovedný 

variant učebného plánu a v ročníkoch 6. – 9. variant 2. Na 

vyučovanie jednotlivých predmetov používajú učitelia platné 

učebné osnovy a vzdelávacie štandardy týchto predmetov, ktoré 

vydalo Ministerstvo školstva SR. 

Vyučovanie náboženskej výchovy prebieha v ročníkoch 1. – 9. v 

alternatíve s etickou výchovou. Okrem povinných predmetov 

prebieha aj vyučovanie nepovinných predmetov:  

1. ročník: pohybová výchova, regionálna výchova  

5. ročník: spoločenská výchova, regionálna výchova, technika, 

tvorba životného prostredia, tvorivé písanie 

5. – 9. ročník: športová príprava  

5. – 6. ročník: ekológia  

8. – 9. ročník: chemické praktiká  

5. – 7. ročník: informatika  

9. ročník: cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky 

Každoročnou tradíciou sa stalo organizovanie Európskeho dňa 

rodičov a školy. V tomto roku pripadol na 22. október. Jeho 

súčasťou bola prvácka „cechovačka“ a ochutnávky šalátov. 



Koncom mesiaca ZŠ zrealizovala akciu k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc v rámci ktorej žiaci zhromažďovali knihy, tvorili 

literárne útvary, z ktorých následne zviazali knihu Knihuľkovo 

a vytvárali ďalšie aktivity spojené s knihami. 

Ku koncu roku sa začalo so zriaďovaním jazykového laboratória, 

na ktoré ZŠ získala v rámci projektu 290 000 Sk. Okrem toho na 

jeho zriadenie prispeje aj mesto a Rodičovská rada. 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

Rekonštrukcia Základnej školy Spišská Stará Ves. Výška 

príspevku je 24 569 413,31 Sk, pričom celkové oprávnené 

výdavky boli schválené vo výške 25 862 540,33 Sk. V prípade 

hladkého priebehu by mohla byť rekonštrukcia ZŠ ukončená už 

v roku 2009. 

Gymnázium Gymnázium sa v tomto roku už tretíkrát zapojilo do programu 

Euroškola, kde v silnej konkurencii stredných škôl na Slovensku 

obsadilo pekné 9. miesto. Odmenou je návšteva Európskeho 

parlamentu v Paríži. Prostredníctvom konta Orange bol 

realizovaný projekt Učme sa inak. Posledný januárový deň sa 

konal prírodovedný deň, ktorého sa v tomto roku zúčastnili RNDr. 

Gabriela Martinská, CSc., RNDr. Alexander Dirner, CSc. a RNDr. 

Janka Vrláková, PhD z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

v Košiciach. Okrem prezentácie školy, na ktorej študuje vysoké 

percento absolventov Gymnázia, oboznámili maturantov aj 

s projektom z oblasti jadrovej fyziky Masterclasses. Ďalej si 

študenti mohli pozrieť prednášky známeho popularizátora vedy 

RNDr. Zděnka Grygara, prezentáciu slnečnej sústavy, riešiť 

sudoku, hrať šach, vyskúšať biologické a chemické experimenty, 

prostredníctvom DVD si rozšíriť vedomosti z geografie, či 

dozvedieť sa niečo o T. A. Edisonovi. 

 V školskom roku 2008/2009 z pedagogického zboru odišli Mgr. 

Žofia Sizer a Mgr. Brigita Korekáčová. Gymnázium navštevovalo 

... žiakov v ... triedach. Študentky 4. ročníka Zuzana Lorenčíková 

a Mária Suchanovská sa prebojovali v medzinárodnej súťaži 



Aliante 2008 až do celosvetového finále. Súťažilo pritom niekoľko 

stoviek družstiev z 15 krajín Severoatlantickej aliancie. Odmenou 

bol 12-dňový výlet do Nórska, kde okrem iného navštívili aj 

najsevernejšiu vojenskú základňu NATO. 

Centrum voľného Začiatkom januára zorganizovalo Centrum voľného času (ďalej 

Času Šťastienko  CVČ) novoročný futbalový turnaj. Posledný deň mesiaca sa 

uskutočnila fašiangová diskotéka. Február sa niesol vo 

„Valentínskom“ znamení. Uskutočnilo sa niekoľko športových 

súťaží s týmto prívlastkom a tiež korčuľovanie na zimnom 

štadióne v Kežmarku. Počas jarných prázdnin a Veľkej noci CVČ 

zorganizovalo hokejbalový, futbalový i šachový turnaj a zájazd do 

Starej Ľubovne a Popradu. Počas aktivít v rámci mesiaca lesov 

sa deti naučili vyrábať píšťalky z vŕbových prútov a taktiež sa 

zúčastnili akcie Čisté hory a potoky v Pieninách. V máji CVČ 

zorganizovalo Deň matiek a zájazd na 15. ročník 

Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel v Bojniciach, 

ktorého sa zúčastnilo 37 detí a dospelých. Pri tejto príležitosti 

navštívili aj miestnu ZOO. K ďalším tradičným akciám patril Deň 

detí. V júli sa uskutočnili dva tábory, a to: prímestský tábor (8. – 

12. júla) a Termálne pramene severného Spiša (21. – 25. júla). 

CVČ sa podieľalo aj na organizovaní Dní mesta.  

V školskom roku 2008/2009 boli v CVČ otvorené tieto záujmové 

krúžky: 

 Futbalový Spišské Hanušovce - Jaroslav Michna 

 Hry – Otília Gorlická 

 Vv-Art (výtvarný) – Milada Krišáková 

 Dramatický – Mgr. Viera Stanková 

 Varíme a pečieme v CVČ - Ľudmila Kostková 

 Stolno-tenisový - Mgr. Ján Stanko 

 Hip-hop SSV I. - Róbert Dlhý 

 Tanečný Spišské Hanušovce - Anna Kostková 

 Bystré hlavičky – PaedDr. Elena Galovičová 

 Detský folklórny súbor Pieniny I. - Mgr. Martina Kostková 



 Šachový klub mesta a CVČ Spišská Stará Ves - Mgr. Miloslav 

Cisko 

 Počítačový - Mgr. Róbert Drienovský 

 Hokejbal - Jaroslav Michna 

 Hip-hop SSV II. - Róbert Dlhý 

 Basketbal I. - Mgr. Miloslav Cisko 

 Nemčina Materská škola - Mária Dlhá 

 Šikovné ruky - Ľudmila Kostková 

 Nemčina Spišské Hanušovce – Mgr. Mária Graindová 

 Volejbal chlapci – Mgr. Marek Kuruc 

 Detský folklórny súbor Pieniny II. - Mgr. Martina Kostková 

 Matematika I. - Mgr. Miloslav Cisko 

 Fitnes klub - Jaroslav Michna 

 Hip-hop SSV III. - Róbert Dlhý 

 Futbalový SSV (mladší žiaci) - Jaroslav Michna 

 Počítačový Haligovce – Mgr. Michal Poláček 

 Športovo-strelecký Haligovce – Mgr. Ervín Šoltézs 

 Volejbal Základná škola - Mgr. Ladislav Babik 

 Volejbal dievčatá - Mgr. Miroslav Zelina 

 Matematika II. - Mgr. Miloslav Cisko 

 Fitnes klub – Jaroslav Michna 

 Ľudové tance - Agnesa Dlhá 

 Počítačový - Mgr. Beáta Babiaková 

 Matematika III. - Mgr. Miloslav Cisko 

 Basketbal II. - Mgr. Miloslav Cisko 

 Poľovnícky (strelecký) - Mgr. Róbert Drienovský 

 All dance (Moderno-scénické tance) - Agnesa Dlhá 

 Plavecký - Ľudmila Kostková 

 Futbalový SSV (starší žiaci) - Jaroslav Michna 

 Kulturistický - Jaroslav Michna 

 Poznaj svoj kraj - Mgr. Miloslav Cisko 

 Kulturistický - Jaroslav Michna 

 Bambino centrum - pracovníci CVČ 

 Klub CVČ Šťastenko - pracovníci CVČ 



 Zápisné na jednotlivé krúžky bolo 100 Sk, pričom každý člen 

dostal zdarma klubovú kartu, na základe ktorej má voľný vstup 

do CVČ a zľavy pri akciách. Pri odovzdaní vzdelávacieho 

poukazu k týmto výhodám pribudlo 10 hodín internetu zdarma. 

V prvý septembrový týždeň ukončila dobrovoľnícku službu v CVČ  

Gwellaouen Nedellec. V novembri sa v rámci boja proti drogám 

sa uskutočnili  rôzne športové a výtvarné súťaže, ktoré boli 

ukončené na nástenkách a výveskách CVČ. Posledný mesiac 

kalendárneho roku začal príchodom Mikuláša, plaveckou 

súťažou a bol ukončený tradičnou vianočnou výzdobou 

a vianočným programom pre mesto. 

Základná  Základná umelecká škola Spišská Belá, pobočka Spišská Stará 

umelecká škola  Ves (ďalej ZUŠ) fungovala v tomto roku už v nových priestoroch 

Materskej školy. Otvorené boli štyri oddelenia hudobného 

odboru, a to:  

klavírne oddelenie (Lucia Kostúrová, Mgr. Klára Petijová) 

  hudobná náuka (Mgr. Jana Šavelová) 

akordeónové oddelenie (Slávka Pisarčíková, Ružena Batoryová) 

strunové oddelenie (František Kačica) 

ZUŠ v školskom roku 2007/2008 školu navštevovalo 90 žiakov, 

ktorí s pedagógmi v máji pripravili výchovný koncert pre 

Materskú školu a koncert organizovaný pri príležitosti Dňa 

matiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTÚRA 

 

Oddelenie kultúry V júli bola v Dome kultúry vymenená podlaha na prízemí 

v bývalej klubovni a na schodoch vedúcich do knižnice.  

Knižnica   

Kino    

Starovešťan V tomto roku vyšlo celkovo ... čísel Starovešťana. Formát tohto 

cyklostylovaného občasníka sa zmenil z A5 na A4. Na svojich 

stránkach prinášal všetky dôležité informácie z rokovaní 

Mestského zastupiteľstva, ale i diania v meste. 

Folklórny súbor Folklórny súbor (ďalej FS) Maguranka aj v tomto roku 

Maguranka  reprezentoval mesto a goralský folklór doma i za hranicami vlasti. 

Dňa 26. januára vystúpil v televíznej relácii Kapura, na druhom 

programe Slovenskej televízie. Počas letných dní, od 18. do 25. 

augusta, spolu s FS Magurák Kežmarok zastupoval Slovensko 

na medzinárodnom festivale v Gréckom Agrinione. Súbor zožal 

veľký potlesk a vynikol aj popri súboroch z Maďarska, Grécka, 

Talianska, Srbska, Chorvátska či Turecka. Temperamentní 

južanskí diváci tak mali možnosť a chceli sa naučiť niečo z nášho 

folklóru. Účinkujúcim patrí veľká vďaka za vzornú reprezentáciu 

nielen Slovenska, ale aj nášho mesta. 

„Zástrčkový“ Od začiatku apríla začal na Slovensku začať platiť tzv.  



zákon „zástrčkový“ zákon. Koncesionárske poplatky musia platiť všetci 

odberatelia elektriny bez ohľadu na to, či vlastnia televízny 

prijímač alebo rádio. To vyvolalo v oblasti Zamaguria pobúrenie. 

Poplatky totiž musia platiť aj obyvatelia Zamaguria, pričom 

v niektorých častiach je signál Slovenského rozhlasu a televízie 

veľmi zlý alebo nie je vôbec. 

Uvítanie Aktív pre občianske záležitosti zorganizoval 3. apríla slávnostné 

novorodencov  uvítanie detí do života spojené so zápisom do pamätnej knihy, 

a jubilantov  odovzdaním pamätného listu s gratuláciou mesta, finančného 

daru a kvetu pre rodičov. Zúčastnilo sa ho 11 detí. Taktiež boli 

slávnostne prijatí občania mesta, ktorí sa dožili v prvom polroku 

okrúhleho výročia. Pri tejto príležitosti im boli odovzdané kvety, 

malý darček a pamätný list. Obe podujatia spríjemnili programom 

deti Materskej školy a primátor mesta so svojim príhovorom. 

 Ďalšie uvítanie detí do života pripravil Aktív pre občianske 

záležitosti 25. septembra. O mesiac neskôr sa v jedálni ZŠ 

uskutočnilo stretnutie s dôchodcami, na ktoré bolo pozvaných 94 

občanov vo veku nad 75 rokov. Toto popoludnie im spríjemnili 

svojim programom deti MŠ a DFS Pieniny. 

Kostelničákov Aj tento rok priestory Mestskej knižnice v júni ožili farbami. Na 

ornament   šiestom ročníku súťaže Kostelničákov ornament sa zúčastnilo 

 51 škôl zo Slovenska a Poľska, pričom tu boli zastúpené rôzne 

výtvarné techniky od kresby po grafiku, od plošných prác 

k maľovaným vajíčkam. Slávnostného vyhodnotenia sa už 

tradične zúčastnila PhDr. Anna Kostelničáková, ale i ďalší vzácni 

hostia, a to: správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok, bývalý 

primátor Ing. Július Lojek a súčasný primátor Ing. Jozef Harabin. 

V prvej kategórii získala prvé miesto Katarína Štubňová z 1.A. 

triedy Levočskej 11 Spišská Nová Ves. V druhej kategórii porota 

ohodnotila ako najlepšiu prácu Michala Malinu zo ZŠ Nižná 

brána Kežmarok. V kategórii Iné zvíťazil Ornament rekord 

Romana Szewczyka z 5.B. triedy zo ZŠ Spišská Stará Ves. 

Zamagurské Tridsiatydruhý ročník Zamagurských folklórnych slávností sa 



folklórne slávnosti  konal v dňoch 13. až 15. júna, pod záštitou predsedu Národnej 

rady SR Pavla Pašku a predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja Petra Chudíka. Aj v tomto roku sa okrem iných na podujatí 

organizačne podieľalo mesto Spišská Stará Ves. 

 Prvý deň festivalu sa začal už tradične popoludní živou 

pozvánkou v  obciach regiónu, ktorú zabezpečili detské folklórne 

súbory Kútniček zo Spišských Hanušoviec a Pieniny zo Spišskej 

Starej Vsi a na nedeckom zámku, ktorú zabezpečila ľudová 

hudba Loli Roklica z Veľkej Lomnice. Podvečer pokračoval 

sprievodom domácich a zahraničných súborov Spišskou Starou 

Vsou, položením kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka 

a uvítacím programom v kultúrnom dome, kde sa predstavil 

domáci súbor Maguranka, ľudová hudba Loli Roklica a český 

detský folklórny súbor Jitřenka z Dolní Čermnej. Zároveň 

v amfiteátri v Červenom Kláštore vystúpili Beatles – Brouci 

a Verona. 

 Druhý deň začal trhom remesiel v areáli amfiteátra. O 15. hodine 

sa účinkujúce súbory splavili na pltiach a privítali v prístavisku 

Pod lipami. V otváracom programe domácich, zahraničných 

súborov, skupín a hostí vystúpili folklórne súbory Magura 

a Magurák z Kežmarku, Maguranka, Vagonár z Popradu, Senior 

Jánošík zo Svitu a Kicora z Lendaku. Ako hostia svoju kultúru 

prezentoval český detský folklórny súbor Jitřenka a folklórny 

súbor Vesnalandia z Ukrajiny. Nočný program bol venovaný 320. 

výročiu narodenia Juraja Jánošíka. Účinkovali v ňom folklórne 

súbory Magura a Magurák, Hyrni z Nového Targu, folklórna 

skupina z Vernára a detské folklórne súbory Maguráčik 

z Kežmarku a Štrbianček zo Štrby. 

 Nedeľu otvorila slávnostná omša, ktorú slúžil sídelný nitriansky 

biskup Mons. ThDr. Viliam Judak a pokračujúci trh remesiel 

v areáli amfiteátra pri ľudovej hudbe Bystrianka z Liptovského 

Hrádku. Obed tradične patril programu detských folklórnych 

súborov, a to: Kútniček, Pieniny, Jitřenka, Malý Handrláček 

z českých Kunovíc, Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu a Deti 



Kesaj z Kežmarku. V záverečnom programe na amfiteátri svoje 

umenie predviedli folklórne súbory Maguranka, Jánošík, 

Makovica zo Svidníka, Czardasz z Nedece, Lubań z poľských 

Kluszkowiec a skupina Drišľak z Vranova. Sprievodnou výstavou 

podujatia bola výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava 

Semančíka Rezané do dreva. 

Oslavy  Mesto Spišská Stará Ves leží na severných svahoch Spišskej 

700. výročia  Magury a od nepamäti tvorí prirodzené centrum Zamaguria. K 

jeho založeniu, resp. znovuoživeniu došlo v predvečer sviatku 

svätého Jakuba – 24. júla 1308, keď magister Kakas listinou 

udelil Thiedericovi územie, kde sa potok zvaný Pribicz (dnešná 

Rieka) vlieva do Dunajca. Tento dátum označuje prvú písomnú 

zmienku, v ktorej sa spomína územie mesta, aj keď je 

predpoklad, že bolo obývané už skôr. V tomto roku uplynulo 700 

rokov od vydania spomínanej listiny, čo si Starovešťania spolu 

s pozvanými hosťami a návštevníkmi pripomenuli trojdňovými 

oslavami v dňoch 25. – 27. júla. Oslavy boli spojené 

Aktivity pre deti  s bohatým kultúrnym a športovým programom. Počas prvého 

dňa sa v telocvični Základnej školy uskutočnili športovo-branné 

aktivity pre deti a mládež. Zúčastnilo sa ich viac ako 50 detí. 

Súťažili v rôznych disciplínach, za ktoré dostávali body. Celkovou 

víťazkou sa stala Janka Kozubová, ktorá dostala hlavnú cenu od 

sponzora Jaroslava Kočinského horský bicykel. Naplánované 

maľovanie na chodník sa pre nepriazeň počasia nemohlo 

uskutočniť, avšak deti sa presunuli do priestorov Materskej 

škôlky, kde maľovali na výkresy. Tie boli následne s 

prácami učiteliek vystavené v priestoroch mestskej knižnice. 

Prezentácia  V podvečer PhDr. Anna Kostelničáková prezentovala publikáciu 

publikácie Čaro o rodákovi zo Spišskej Starej Vsi a zakladateľovi slovenskej  

ornamentu  ornamentistiky Štefanovi Leonardovi Kostelničákovi Čaro 

ornamentu. Súčasne bola otvorená výstava o významných 

Výstava osobností  osobnostiach mesta, kde boli verejnosti predstavení: politik a 

právnik Anton Beskid, klasický filológ Ján Froncz, lekári MUDr,. 

Dezider Kornhauser a MUDr. Alexander Kőchel, organista Viliam 



Bohm, učiteľ a notár František Niger, biskup Andrej Grutka, 

rehoľný brat Andrej Chmeľ, maliar Ferdinand Katona, ornamentik 

Štefan Leonard Kostelničák, lekár a vedec MUDr. Andrej 

Kutarňa, dlhoročný funkcionár a predseda MsNV Peter Nevlazla, 

historik a pedagóg Mgr. Eduard Pavlík, etnograf a kultúrny 

pracovník Mgr. Viktor Majerik, osvetový pracovník Koloman 

Toman, kňazi Doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. a ThLic. Jozef 

Škantár, advokát JUDr. Pavol Ovšonka, vodní slalomári Juraj 

Minčík i Ladislav a Peter Škantárovci. V kultúrnom dome sa 

Výstava o  uskutočnila vernisáž výstavy Schengen – pohraničie vo fotografii. 

Schengene  Večer sa návštevníci mohli zabaviť pri hudobnom programe 

Petra Stašáka a Marcely Laiferovej, prípadne si zatancovať na 

diskotéke. 

Konferencia   Druhý deň začal o 9.00 vedeckou konferenciu Spišského  

Spišského   dejepisného spolku v priestoroch reštaurácie Nova. Slávnostné 

dejepisného zasadnutie otvoril primátor mesta Ing. Jozef Harabin krátkym 

spolku  prejavom, v ktorom srdečne privítal prítomných. Po úvodnom 

príhovore nasledovali odborné prednášky autorov monografie 

Spišská Stará Ves: Ing. Štefan Danko prítomných oboznámil 

s faunou a flórou Spišskej Starej Vsi, PhDr. Marián Soják, PhD. 

predniesol príspevok o najstarších dejinách mesta a blízkeho 

okolia, Mgr. Ján Endrödi porozprával o počiatkoch a lokovaní 

mesta, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. priblížila hospodársky 

vývoj Spišskej Starej Vsi do roku 1918, zostavovateľka 

monografie PhDr. Božena Malovcová zmapovala náboženský 

život mesta v novoveku, na čo nadviazala prednáška PhDr. 

Milice Majerikovej o Židovskej náboženskej obci v Spišskej Starej 

Vsi. Odbornú časť konferencie zavŕšila prednáška univ. prof. 

PhDr. Júlie Dudášovej, CSc. o goralských nárečiach z pohľadu 

súčasnej slovenskej jazykovedy, kde pripomenula trpký osud 

Spišiakov, ktorí sa po roku 1920 nedobrovoľne ocitli v Poľsku. Na 

zasadnutí bola tiež prezentovaná publikácia bývalého prvého 

československého konzula v Poľsku po skončení druhej svetovej 

vojny JUDr. Mateja Andráša Severné hranice Slovenska, na 



vydanie ktorej finančne prispelo aj mesto. Na záver vystúpil 

predseda Spišského dejepisného spolku Doc. PhDr. Ivan 

Chalupecký. Spomienkou na už zosnulého čestného člena 

Spišského dejepisného spolku a rodáka zo Spišskej Starej Vsi 

Eduarda Pavlíka ukončil odbornú časť zasadnutia. Konferencie 

sa zúčastnilo približne sto členov Spolku a záujemcov z radov 

verejnosti. 

Slávnostné  O 10.00 sa v kinosále kultúrneho domu začalo slávnostné  

zasadnutie  zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom programu  

Mestského  bolo odovzdávanie cien mesta, cien primátora mesta  

zastupiteľstva  a pamätných plakiet mesta rodákom a osobnostiam, ktoré sa 

zaslúžili o rozvoj a propagáciu Spišskej Starej Vsi v najrôznejších 

oblastiach kultúrneho, duchovného, vedeckého, umeleckého, 

ekonomického a športového života. Držiteľmi ceny mesta sa 

stali: Doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD., MUDr. Andrej Kutarňa in 

memoriam, Mgr. Viktor Majerik in memoriam, Juraj Minčík, Peter 

Nevlazla in memoriam a JUDr. Pavol Ovšonka. Cena primátora 

mesta bola udelená: Marte Česelskej, PhDr. Anne 

Kostelničákovej, Štefanovi Krafčíkovi, Ing. Júliusovi Lojekovi, 

Mgr. Milanovi Novotnému, Štefanovi Slovíkovi, Ladislavovi 

Škantárovi, Petrovi Škantárovi, Ing. Petrovi Výrostekovi a Petrovi 

Zelinovi. Pamätnú plaketu mesta dostali: Eulália Babiarová, 

Pavol Babík, Ján Čupka, Eleonóra Dlhá, Štefan Dubiel, Ján 

Depta, Mgr. Ladislav Eliaš, Mgr. Mária Frísová in memoriam, 

Peter Galčík, Ján Galovič, Alžbeta Gibeľová, Ondrej Horník, Ing. 

Jozef Hrivko, ICLic. Ján Hudák, František Kačica, František 

Kalafut in memoriam, MVDr. Vojtech Kilár, Mgr. Daniel Kostka, 

Miroslav Krafčík, Ing. Ján Krak, Miroslav Krišák, Edita 

Kšenzakovičová, Dr. Ján Kubáň, Jozef Miloň, Štefan Mláka, 

MUDr. Milan Novotný, Jozef Ovcarčík, Zdenka Papsonová, Mgr. 

Ján Pitlivka in memoriam, Andrej Rajtár, Mgr. Ján Stanko, Ing. 

Miloš Strmenský, Karol Šebest, Ing. Andrej Trebuňa, Rudolf 

Velička, Imrich Vojsovič, Mária Zajoncová a Ing. František 

Znanec. 



Slávnostný  Vyvrcholením dňa bol slávnostný program, kde sa konala  

program  očakávaná prezentácia tristopäťdesiatstranovej monografie 

Spišská Stará Ves s kultúrnym programom. Na úvod vystúpil 

primátor mesta Ing. Jozef Harabin so svojim prejavom, kde 

naznačil čo bolo jedným z hlavných cieľov uskutočnenia osláv, 

a to posilnenie pozitívnych prejavov k tomuto peknému kraju 

i hrdosti na všetko čo naši predkovia v týchto ťažkých 

podmienkach dokázali vytvoriť a odovzdať ďalším generáciám. 

Stručne prezentoval súčasné kroky i budúce snahy s ambíciami 

urobiť z mesta moderné centrum tohto regiónu. Zároveň 

zdôraznil, že má záujem rozvíjať spoluprácu a väzby aj so širším 

okolím, a to nielen na slovenskej, ale i poľskej strane, čo sa 

odzrkadlilo hneď po slávnostnej prezentácii, kedy nasledovali 

vystúpenia slovenských i poľských súborov a skupín, ktoré 

predstavili kultúrne dedičstvo z obidvoch strán bývalej hranice. 

Večer sa obyvatelia mohli zabaviť na ľudovej veselici 

v reštaurácii Nova. 

Športové  Paralelne so spomínaným programom sa konali rôzne športové 

podujatia  podujatia a Staroveský jarmok na námestí. V areáli ihriska TJ 

Dunajec predviedli svoje umenie pri záchrane života, zdravia 

a majetku profesionálne záchranárske zložky – príslušníci 

okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Kežmarku, stanica Spišská Stará Ves, Okresného dopravného 

inšpektorátu v Poprade a záchrannej zdravotnej služby 

Emergency Medical Service Poprad. Okrem nich sa predstavili 

členovia Dobrovoľných hasičských zborov zo Spišskej Starej Vsi, 

Kacvína, Nedece, Vyšných Šromoviec i príslušníci Oddelenia 

služobnej kynológie Okresného riaditeľstva policajného zboru 

v Poprade s ukážkou výcviku služobných psov. Napriek 

intenzívnemu dažďu sa ukážok zúčastnilo dosť divákov, ktorých 

prilákali aj tri druhy guľášu pripravené členmi Poľovníckeho 

združenia Dunajec. Tí spolu so Slovenským rybárskym zväzom 

uskutočnili výstavu trofejí. Výstavu o svojej činnosti prezentoval 



aj TANAP. Športový blok ukončili rôzne súťaže a futbalový zápas 

výberu Zamaguria s Old Boys Poprad, ktorý skončil remízou 3:3. 

 Omša Posledný deň osláv začal slávnostnou svätou omšou v rímsko-

katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej 

Kuchyňa  Vsi. Po omši sa v areáli pri Kultúrnom dome konala ochutnávka 

pohraničia  tradičných jedál zamagurského regiónu pri ľudovej hudbe 

a popoludní vystúpenie obľúbenej hudobno-zábavnej skupiny 

Drišľak. 

Účastníci Oslavy sedemstého výročia prvej písomnej zmienky boli 

súčasťou druhého ročníka Dní mesta Spišská Stará Ves. Pri 

príležitosti tohto významného výročia jediného zamagurského 

mesta poslal obyvateľom pozdravný list prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič a podpredseda vlády Dušan Čaplovič. 

Osláv sa okrem iných zúčastnil zástupca Veľvyslanectva Poľskej 

republiky na Slovensku JUDr. Adam Olech s manželkou, 

predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku Prof. Jozef Čongva, 

PhDr. Ľudomír Molitoris a Ján Špernoga, predstavitelia 

Euroregiónu Tatry zo slovenskej i poľskej strany Milan Nevlazla a 

Vendelín Haber, prednosta Mestského úradu v Kežmarku Ing. 

Miroslav Perignáth, starosta bývalého družobného českého 

mesta Žamberk Tomáš Kalous s manželkou, starostovia 

a primátori niektorých zamagurských a severospišských obcí, 

predstavitelia samosprávnych orgánov okresu a mnohí ďalší 

činitelia z oblasti Zamaguria.  

Nová monografia Už na svojom prvom zasadnutí v roku 2007 poslanci schválili 

o meste vydanie novej monografie o meste Spišská Stará Ves. Keďže 

prezentácia bola naplánovaná k sedemstému výročiu prvej 

písomnej zmienky mesta a zároveň mala byť kniha spracovaná 

ako moderná historická publikácia s poznámkovým aparátom, 

išlo o veľmi náročnú úlohu. Primátor za týmto účelom oslovil 

riaditeľku pobočky Štátneho archívu v Levoči v Poprade – 

Spišskej Sobote PhDr. Boženu Malovcovú, ktorá zostavila 

autorský kolektív v tomto zložení: 

 Ing. Jozef Harabin – príhovor 



 Doc. PhDr. Ivan Chalupecký – erb a obecná symbolika mesta 

 Ing. Štefan Danko – prírodné pomery 

 PhDr. Marián Soják, PhD. – archeológia 

 Mgr. Ján Endrödi – Spišská Stará Ves v stredoveku 

 PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. – politické, hospodárske 

a zdravotné pomery 1526 – 1918 

 PhDr. Božena Malovcová – školstvo do roku 1918 a náboženské 

pomery 1526 – 2007 

 univ. prof. Peter Švorc, CSc. – politické a hospodárske pomery 

1918 – 2007 

 PhDr. Milica Majeriková – školstvo, kultúra, spolky, zdravotníctvo 

1918 – 2007 a židovská náboženská obec 

 Ing. Júliu Lojek – šport 

 PhDr. Zdenka Krišková – tradičná ľudová kultúra 

 univ. prof. Júlia Dudášová, CSc. – goralské nárečia 

 Začiatkom júna sa monografia dostala do tlačiarne vydavateľstva 

Universum. Vytlačených bola v náklade 3 000 kusov. Verejne 

bola prezentovaná 26. júla na oslavách sedemstého výročia 

prvej písomnej zmienky mesta. 

Nová kronikárka Vzhľadom na to, že od smrti bývalého kronikára Mgr. Viktora 

Majerika v roku 2004, nebola vedená mestská kronika, rozhodlo 

sa v tomto roku mesto túto situáciu riešiť. Novou kronikárkou sa 

stala PhDr. Milica Majeriková. Narodila sa 21. januára 1977 

v Spišskej Starej Vsi. Po štúdiách na miestnej základnej škole 

a Gymnáziu absolvovala vysokoškolské štúdium na Fakulte 

humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 

odbor dejepis – občianska náuka. Na Filozofickej fakulte vyššie 

spomínanej univerzity získala doktorát v odbore história. Pracuje 

ako učiteľka v ZŠ Nižná brána v Kežmarku. Je členkou 

Spišského dejepisného spolku, spolupracovníčkou Krajanského 

múzea Matice slovenskej, Ústavu pamäti národa a Spolku 

Slovákov v Poľsku. Venuje sa problematike slovensko-poľských 

vzťahov po roku 1918, slovenskej menšine v Poľsku 

a regionálnym dejinám severného Spiša. Je autorkou monografie 



Vojna o Spiš, spoluautorkou monografií severospišských obcí 

a autorkou niekoľkých vedeckých štúdií a popularizačných 

článkov, ktoré publikovala doma i v zahraničí. 

Výstava Milky V dňoch 21. októbra až 5. novembra bola v priestoroch 

Tiršelovej  kultúrneho domu nainštalovaná jubilejná piata výstava 

amatérskej výtvarníčky Milky Tiršelovej. Výstavu otvorila 

riaditeľka ZŠ Anna Kromková a DFS Pieniny. Túto výstavu si 

prišli pozrieť nielen žiaci spišskostaroveských škôl, ale tiež žiaci 

MŠ a ZŠ Kráľovnej pokoja v Haligovciach. 

Prehliadka   Na pozvanie Spolku Slovákov v Poľsku sa 31. augusta primátor 

krajanských   mesta a niektorí ďalší zamestnanci úradu zúčastnili Prehliadky 

dychoviek   krajanských dychoviek vo Vyšných Lapšiach. 

Film o Cypriánovi V Červenom Kláštore sa v tomto roku natáčal film o mníchovi 

Cypriánovi, kde si v komparze zahrali aj niektorí Starovešťania. 

Do kín by sa mal dostať v januári budúceho roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Gynekologická Od 1. februára začala v meste opäť fungovať gynekologická 

ambulancia  ambulancia, kde ordinuje MUDr. Ján Janík.  

Otorinolaryngológ V auguste bolo v budove Polikliniky zriadené ušno-nosno-krčné 

oddelenie, kde si zriadil ordináciu MUDr. Kavuľa. 

Lekárska služba Lekársku službu prvej pomoci zabezpečovali títo lekári: MUDr. 

Igor Kostka, MUDr. Pavol Puobiš, MUDr. Dagmar Kostková, 

MUDr. Jozef Martančík a v prípade nutnej potreby všeobecný 

lekár z Veľkého Lipníka MUDr. František Krátka. 

Domov dôchodcov V tomto roku bolo v Domove dôchodcov a Domove sociálnych 

a Domov   služieb (ďalej DD a DSS) umiestnených 16 klientov v rozmedzí  

sociálnych služieb  od 64 do 88 rokov, z toho 10 v DD a 6 v DSS. 

Dňom 29. februárom ukončil pracovný pomer riaditeľ zariadenia 

Mgr. Slavko Poptrajanovský. Dočasným vedením bola poverená 

Bc. Jana Kuchtová a od 1. októbra nastúpil ako nový riaditeľ Ing. 

Jozef Krivoňák. V októbri nastúpila na Materskú dovolenku Mária 

Krempaská a na zastupovanie bola prijatá Mária Danielčáková. 

Pre imobilných klientov bol vybudovaný bezbariérový vstup do 

budovy s prístreškom. Počas roku boli vymaľované vnútorné 

priestory a zrekonštruovaná spoločenská miestnosť. 

Pre klientov boli pripravené posedenia pri príležitosti fašiangov, 

dňa matiek, sviatku žien, Mesiaca úcty k starším a Vianoc. Aj 



v tomto roku sa niektorí spolu s pracovníkmi zúčastnili kultúrno-

spoločenského podujatia v Divadle Jonáša Záborského v 

Prešove Dni bez bariér. V novembri klienti zhotovovali kytice pre 

zomrelých klientov zariadenia a počas sviatku Všetkých svätých 

navštívili ich hroby. Nechýbal ani vedomostný kvíz, či športový 

deň. Novinkou bolo zorganizovanie púte na odpustovú slávnosť 

na Mariánsku horu do Levoče. Jedenkrát mesačne navštevoval 

zariadenie kňaz, ktorý podľa záujmu vyspovedal a podal sväté 

prijímanie. Na návrh klientov zaslalo zariadenie finančnú 

hotovosť na konto Dobrý anjel. Jedenkrát mesačne a v prípade 

potreby i častejšie navštevoval zariadenie ošetrujúci lekár, 

prípadne potrebný špecialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 

Zmena počtu  V polovici februára sa menil na území Slovenska rozsah a počet 

diecéz  rímskokatolíckych diecéz, ktorých je po zmenách osem. Vznikli 

dve nové diecézy s biskupskými sídlami v Bratislave a Žiline. Do 

Bratislavy sa presunulo národné sídlo cirkvi. Jej hlavou s titulom 

metropolitu sa stal nový bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav 

Zvolenský. Novozriadenú žilinskú diecézu bude riadiť doterajší 

pomocný biskup z Banskej Bystrice Mons. Tomáš Galis. 

Doterajší najvyšší predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi na 

Slovensku Mons. Ján Sokol sa stal trnavským arcibiskupom. 

Spišskostaroveská farnosť ostala naďalej súčasťou Spišského 

biskupstva pod vedením Mons. Františka Tondru. 

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

párov a uskutočnilo sa cirkevných ... pohrebov. 

Kaplán Od 1. júla pôsobí v spišskostaroveskej farnosti kaplán Mgr. 

Ladislav Hostinský. Jeho predchádzajúce pôsobisko bolo 

v Štrbe. 

Návšteva biskupa V tomto roku navštívil farnosť biskup spišskej diecézy Mons. 

František Tondra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLKY A ORGANIZÁCIE 

 

Dobrovoľný V tomto roku sa členovia úspešne zapojili do hasičskej ligy.  

hasičský Zúčastnili sa štyroch kôl, pričom získali jedno prvé, dve druhé 

zbor  a jedno pite miesto. V celkovom poradí tak obsadili druhé miesto. 

V okresnej súťaži hasičských družstiev skončili na prvom mieste. 

Družstvá mladších chlapcov a dievčat zvíťazili v okresnom kole 

súťaže Plameň a v krajskom kole boli dievčatá šieste a chlapci 

siedmi. 

Rybársky zväz Výbor Miestnej organizácie Slovenského zväzu rybárov pracoval 

v tomto roku v rovnakom zložení. 

Zväz včelárov Spolupracovalo pri usporadúvaní Dní mesta 

Poľovnícke Výbor poľovníckeho združenia Dunajec pracoval v tomto roku 

v nezmenenom zložení. Počet členov sa zvýšil na 24, pričom po 

smrti čestného člena, sú všetci riadnymi členmi. V marci sa 

uskutočnilo tradičné sčítanie zveri. Niektorí členovia poskytli 

svoje trofeje na chovateľskú prehliadku 

Združenie spolupracovalo pri usporadúvaní Dní mesta, keď 

k športovým súťažiam na ihrisku pripravilo tri druhy guľášu 

a v spolupráci s rybárskym zväzom výstavu trofejí. 

Zväz záhradkárov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35–10 

35–10 Kamenec  Kamenec v Spišskej Starej Vsi v tomto roku prijala jedného 

nového člena Annu Skotzke. Počet členov je 15, účelový 



príspevok vrátane členského 200 Sk. Predseda Jaroslav Jurkovič 

pôsobí v tejto funkcii už dvadsiaty rok, za čo sa mu členovia 

odvďačili malým darčekom v podobe knihy. V tomto roku sa na 

niektorých pozemkoch vyskytol boľševník, ktorý sa 

pravdepodobne rozšíril z okolitých pozemkov, na čo boli členovia 

upozornení. Taktiež sa začala riešiť otázka poškodenia plota, 

ktorý nie je vo vlastníctve organizácie a môže poškodiť pozemky, 

prípadne spôsobiť úraz členov. Napriek niekoľkým urgenciám 

vlastníkovi (Tatrasvit Svit SOCKS a.s.) sa problém nepodarilo 

vyriešiť. 

Keďže v tomto roku bol vypracovávaný nový územný plán mesta, 

predseda upozornil Mestský úrad na existenciu a ponechanie 

záhradkárskej osady. 

Horská služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

 

Futbal Žiaci futbalového klubu Dunajec Spišská Stará Ves hrali 

v sezóne 2007/2008 IV. futbalovú ligu žiakov v skupine E, 

v ktorej obsadili konečné deviate miesto zo štrnástich účastníkov. 

V sezóne 2008/2009 hrali prvú triedu najvyššej oblastnej súťaže 

Podtatranského futbalového zväzu. Po jesennej časti boli 

s dvanástimi bodmi na desiatom mieste, pričom zaknihovalo 4 

víťazstvá a 7 prehier. 

 Dorastenci Slávie Dunajec Spišská Stará Ves obsadili konečné 

tretie miesto z deviatich účastníkov, pričom dosiahli  skóre 54:32. 

Celkovo zvíťazili v siedmych, remizovali v troch a prehrali 

v štyroch zápasoch. Aj po jesennej časti sezóny 2008/2009 sa 

stále držia na treťom mieste v tesnom závese za Spišským 

Štvrtkom a Výbornou, na ktoré strácajú dva body. 

Dospelí hrali prvú triedu najvyššej oblastnej súťaže 

Podtatranského futbalového zväzu. Hráčov trápili staro-nové 

problémy trénovali popri štúdiu a zamestnaní podľa možností cez 

víkendy v telocvični. Prípravné zápasy neabsolvovali žiadne 

najmä preto, že hráči odchádzali do škôl alebo za prácou a 

neboli doma. Do mužstva sa vrátili niektorí hráči z klubov, ktoré 

zanikli, konkrétne Jozef Duda z Červeného Kláštora a Tužák z 

Osturne. Z kádra neodišiel nikto. Z celkového počtu pätnástich 



družstiev obsadili deviate miesto. Do V. ligy postúpila Levoča. 

Podľa slov predsedu TJ Dunajec je prvá trieda primeranou 

súťažou k našim možnostiam a podmienkam, najmä pokiaľ ide o 

hráčsky káder, preto nemáme ambície na popredné umiestnenia. 

Po skončení jesennej časti sezóny 2008/2009 bolo mužstvo 

s piatimi výhrami, dvoma remízami a deviatimi prehrami na 

dvanástom mieste. Naším zatiaľ najlepším strelcom je Radomír 

Babiak s piatimi gólmi. 

Minifutbalový V júli zorganizoval Mestský úrad v spolupráci s TJ Dunajec 32. 

turnaj  ročník minifutbalového turnaja o pohár primátora mesta. Zapojilo 

sa do neho 20 tímov zo Spišskej Starej Vsi, Haligoviec, 

Červeného Kláštora, Spišských Hanušoviec, Osturne, Starej 

Ľubovne, Kežmarku, Popradu i Košíc, ktoré boli rozdelené do 

štyroch skupín. Hralo sa 2x10 minút systémom každý s každým. 

Prvé štyri celky z každej skupiny postúpili do osemfinále, kde sa 

hralo už vylučovacím systémom. Víťazom sa stal 

spišskostarovesko-popradský tím Nahim Company. Druhý 

skončili Gorali zo Starej Ľubovne a tretí Brazil zo Spišskej Starej 

Vsi. Víťaz turnaja získal putovný pohár primátora mesta. 

Stolný tenis Muži v ročníku 2007/2008 mali dva družstvá. Družstvo A hralo 

IV. ligu Podtatranskú, kde skončili na predposlednom 

jedenástom mieste. V novej sezóne na konci roku 2008 boli po 

ôsmych kolách boli s dvoma výhrami, jednou remízou a piatimi 

prehrami na deviatom mieste. Ešte menej sa darilo družstvu B, 

ktoré skončilo na poslednom desiatom mieste a vypadlo z V. ligy 

Podtatranskej. 

Šach Dňa 26. apríla sa v Prešove uskutočnili Majstrovstva Slovenska 

v šachu žiackych družstiev, ktorých sa zúčastnilo celkovo 32 

družstiev z celého Slovenska. Zo Spišskej Starej Vsi sa 

prezentovali dve družstvá. Družstvo A v zložení Matej Cisko, Filip 

Doblej a Lívia Dermová obsadilo pekné 10. miesto a družstvo B 

v zložení Dominik Želonka, Miriam Halčinová a Dávid Oravec 

obsadilo 13. miesto. Bol to veľmi pekný úspech 

spišskostaroveských šachistov v celoslovenskom merítku. 



V štvrtom kole šachovej Ligy mládeže Spiša, ktorá zahŕňa 

šachistov z okresov Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová 

Ves a Gelnica, získali hráči Šachového klubu mládeže Centra 

voľného času Spišská Stará Ves 5 diplomov. V kategórii A získal 

Daniel Gallik druhé miesto, v kategórii B zvíťazil Filip Doblej 

a tretia, avšak zároveň najlepšia z dievčat bola Lívia Dermová, 

v kategóriu D vyhral Matej Cisko a kategóriu najmladších 

Miloslav Cisko. 

V júni sa v priestoroch CVČ uskutočnil 4. ročník mládežníckeho 

šachového turnaja o Pohár primátora Spišskej Starej Vsi. 

Zúčastnili sa ho najlepší mládežnícky šachisti z Prešovského 

kraja. Celkovým víťazom sa stalo domáce družstvo, pred druhým 

Bardejovom a Starou Ľubovňou. 

Do nového ročníka 2008/2009 vstúpili šachisti s problémami, 

keďže odišli dvaja hosťujúci hráči z Kežmarku a traja hráči začali 

študovať na vysokých školách. Preto zvyšok kádra odmietol 

postup do tretej ligy, ktorý si minulý rok vybojoval. 

Hokejbal Na Majstrovstvách sveta v hokejbale vo Zvolene v kategórii do 

16 rokov sa v drese Slovenska predstavili aj Starovešťania Erik 

a Martin Vojsovičovci. V konkurencii šiestich družstiev z Česka, 

Kanady, Fínska, Rakúska a Švajčiarska obsadilo Slovensko 

peknú bronzovú priečku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POČASIE 

 

Víchrica Začiatkom marca sa územím Slovenska prehnala víchrica, ktorá 

miestami dosahovala rýchlosť až 120 km/hod. Silný vietor 

vyvracal stromy, čím výrazne komplikoval dopravnú situáciu. 

Mnohé obce ostali bez dodávok elektriny. Zamaguria sa víchrica 

výraznejšie nedotkla a v samotnom meste neboli zaznamenaná 

žiadne škody. 

Letný čas  Letný čas v tomto roku trval od 30. marca do 26. októbra. 

V súvislosti s prechodom na letný čas vstúpil v noci z 29. na 30. 

marca do schengenského priestoru aj slovenský vzdušný priestor 

a na letiskách v Bratislave, Poprade a Košiciach zanikla pasová 

kontrola do krajín patriacich do Schengenu. 

Odškodnenie  Na základe uznesenia vlády SR č. 255 z 3. apríla 2008 boli 

mestu zaslané finančné prostriedky, určené na úhradu 50% škôd 

spôsobených povodňami, ktoré v auguste 2007 poškodili miestne 

komunikácie a mosty. Celková výška pridelených finančných 

prostriedkov je 400 000 Sk. 

Tropický deň Začiatkom júla sa ustálilo teplé počasie, ktoré vyvrcholilo 13. deň 

v mesiaci, kedy bol na väčšine územia Slovenska tzv. tropický 

deň (teploty vyše +30˚C). Teploty sa na mnohých miestach 

pohybovali na hranici rekordov. Blízko k novému historickému 

maximu mala teplota v Poprade, ktorá dosiahla +30˚C, čím bol 

vyrovnaný rekord z roku 1984. Okolo +30˚C sa pohybovali aj 

teploty v oblasti Zamaguria. V podtatranskej oblasti ide 



o nezvyklý jav, pretože táto oblasť má v priemere len 1,5 

tropických dňa v roku.  

Záplavy V druhej polovici mesiaca sa situácia zmenila. Silný vietor 

spojený s búrkovou činnosťou si v noci z 13. na 14. júla vyžiadal 

výjazdy popradských, kežmarských, staroľubovnianskych 

a levočských hasičov k spadnutým stromom a káblom 

elektrického vedenia. Po desiatich dňoch, 23. a 24. júla, postihli 

východné Slovensko prudké dažde, ktoré spôsobili záplavy. 

Najpostihnutejšími oblasťami boli bardejovský, 

staroľubovniansky, popradský a kežmarský okres. Dôsledkom 

záplav boli veľké materiálne škody a v obci Čirč si vyžiadali i dve 

ľudské obete. V Zamagurí sa vyskytli problémy najmä v obciach 

Veľká Franková a Osturňa, kde voda vzala jeden most pri kostole 

a druhý podmyla. Na poľskej strane Zamaguria v obci Nová Belá 

chcela rieka Białka zmeniť svoje koryto, pričom taktiež úplne 

zničila most. Júlové pohromy v samotnom meste Spišská Stará 

Ves nespôsobili žiadne škody. 

Prudké ochladenie Začiatok septembra bol veľmi teplý, no v druhej polovici sa 

ochladilo takmer o dvadsať stupňov a nastalo obdobie dažďov, 

ktoré síce nespôsobovalo záplavy, avšak prudké ochladenie 

malo za následok zvýšenie chorôb dýchacích ciest. 

„Babie leto“ Začiatkom októbra sa opäť oteplilo a nastalo obdobie tzv. 

„babieho leta“, ktoré trvalo do druhej polovice mesiaca. Noci boli 

naďalej relatívne teplé, avšak dni na pocit studené. 

Prudký vietor  V dňoch 30. – 31. októbra začal fúkať prudký nárazový vietor, 

ktorý na hrebeňoch Vysokých Tatier dosahoval silu víchrice a 

spôsoboval v podtatranských obciach veľké problémy. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa. 

Padajúce stromy zahatili cestu k hraničnému priechody v Lysej 

Poľane, poškodili elektrické vedenie v oblasti Ždiaru, čím aj 

okolité obce ostali bez elektrickej energie. Najviac postihnutá 

bola Tatranská Javorina a Podspády. V Spišskej Starej Vsi 

neboli zaznamenané žiadne materiálne škody. 



Vysoké teploty November začal veľmi teplým počasím. V prvom týždni sa denné 

teploty pohybovali od 13˚C do 21˚C. Dokonca aj v oblasti 

Zamaguria boli teploty do 18˚C. Martin na bielom koni neprišiel, 

naopak udržiavalo sa slnečné a teplé počasie. V druhej polovici 

mesiaca sa už síce objavovali ranné mrazy, avšak denné teploty 

vystupovali do plusových hodnôt. 

Prvý sneh Situácia sa zmenila 19. novembra, kedy napadol prvý 

sneh, ochladilo sa a začal fúkal studený nárazový vietor. Prvý 

sneh sa síce neudržal, avšak o dva dni napadlo väčšie 

množstvo, ktoré spolu so studeným počasím okolo 0˚C, umožnilo 

jeho trvácnosť a deti mohli prvýkrát vytiahnuť sánky. Začiatok 

decembra sa však opäť oteplilo a teploty sa pohybovali 

v plusových hodnotách. 

 


