
OKTÓBER 2007

www.spisskabela.sk

Číslo 10
október 2007

5. ročník 

Zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Spišskej Belej sa 
uskutočnilo 13. septembra. Na 
rokovaní, ktoré trvalo 6 hodín, 
poslanci odsúhlasili: Návrh 
Pamiatkového úradu SR z aprí-
la 2007 na vyhlásenie nového 
ochranného pásma kultúrnej pa-
miatky Kaštieľ Strážky a zároveň 
nesúhlasili s výstavbou priemy-
selného parku v časti k. ú. Strážky 
(nesúhlasili so zmenou územného 
plánu v tejto časti mesta). Pri pre-
rokovaní tohoto bodu sa zúčastnili 
zástupcovia Pamiatkového úradu 
SR, Slovenskej národnej galérie 
z Bratislavy i zástupcovia žiada-
teľa Petra Tomasa zo Slovenskej 
Vsi (vlastníka pozemkov), ktorí 
tu prezentovali svoje stanovis-
ká. Živá diskusia trvala takmer 
2 hodiny a zúčastnili sa jej všetci 
poslanci. Napokon sa pomerom 
hlasov 10 za a 1 proti rozhodli 
nepovoliť výstavbu. 

V ďalšej časti schválili návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Spišská Belá č. 2/2007, 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta č. 6/2004 o poskytovaní 
sociálnej pomoci - touto zme-
nou sa upravila výška finančnej 
pomoci poskytovanej v osobit-
ných (mimoriadnych) prípadoch 
občanom v hmotnej núdzi (text 
nariadenia je zverejnený na úrad-
nej tabuli pred úradom a na www. 
spisskabela.sk. Zmenu mestského 
rozpočtu pre rok 2007 (návrh 
zmien bude zverejnený v sa-
mostatnom článku). Na základe 
novelizácie zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení mestské 
zastupiteľstvo splnomocnilo 
primátora vykonávať v rozpočte 
pri bežných výdavkoch menšie 
zmeny (v rámci jednotlivých 
položiek a kapitol).

Schválili tiež zmenu Organi-
začného poriadku organizačnú 
štruktúru Mestského úradu 
v Spišskej Belej. Táto spočíva 
vo vytvorení pracovného miesta 
na novom oddelení životného 
prostredia a miesta informatika - 
správcu siete. Ostatné zmeny sú len 

upresnením názvov jednotlivých 
oddelení a novým prerozdelením 
kompetencií medzi súčasnými 
oddeleniami. Schválili tiež plán 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 
a nákup nového vysokozdvižného 
vozíka pre Mestský podnik, s. r. o., 
Spišská Belá (prevádzku píly, bez 
ktorého nemôže fungovať).

Poslanci nesúhlasili s rozšíre-
ním prevádzky Livonec, s. r. o., 
na Zimnej ulici č. 25 v Spišskej 
Belej o nový zásobník na CO2 
pre jej negatívny vplyv na okoli-
tú bytovú zástavbu a obyvateľov 
(obmedzovanie hlukom, prachom, 
zápach). Príčinou nesúhlasu boli 
opakujúce sa sťažnosti obyvate-
ľov na prevádzku ale i jej nesúlad 
s územným plánom mesta (nemala 
byť umiestnená v obytnej zóne). 

Odročili žiadosť Slavomíra 
Kušiona zo Sp. Belej o výstav-
bu podnikateľskej prevádzky 
- obchod potravín a rýchloobčer-
stvenie pri nákladnej železničnej 
stanici za cintorínom - na mieste 
súčasného obchodu potravín. Po-
zemok je vo vlastníctve Železníc 
SR. Žiadateľ má záujem súčasnú 
dočasnú stavbu odstrániť a na 
tomto mieste postaviť novú prí-
zemnú budovu o dvojnásobnej 
rozlohe. V súčasnosti táto stavba 
nie je v súlade s platným územ-
ným plánom, preto jej výstavbu 
nie je možné povoliť. O prípadnej 
budúcej výstavbe objektu bude 
rozhodovať mestské zastupiteľ-
stvo v rámci prípravy nového 
územného plánu. Odročili aj 
žiadosť o predaj nehnuteľnosti 
- časti objektu bývalej VND 

i s pozemkom na Továrenskej 
ulici nájomcovi M. Mešárovi zo 
Spišskej Belej. Tento objekt je aj 
s pozemkom vo vlastníctve mesta. 
Žiadateľ odôvodňuje svoj zámer 
kúpiť objekt od mesta potrebou 
jeho ďalšej opravy a zároveň 
vybudovať športovorelaxačné 
centrum pre širokú verejnosť 
(squashová hala, sauna, fitness 
centrum). Predložený investičný 
zámer mesto schvaľuje (chápe 
ho ako veľmi žiadúci pre obyva-
teľov), ale nesúhlasí s predajom 
budovy, nakoľko je ekonomicky 
nevýhodný. Preto žiadateľovi 
ponúklo odkúpiť časť pozem-
ku vedľa tejto budovy, kde by 
mohol vybudovať plánované 
športovo relaxačné centrum. 
Túto alternatívu si žiadateľ má 
zvážiť do najbližšieho rokovania 
mestského zastupiteľstva. 

Na záver rokovanie poslanci 
vzali na vedomie informáciu 
o príprave inventarizácie majet-
ku mesta Spišská Belá a o zlo-
žení inventarizačných komisií, 
informáciu o výsledku volieb no-
vého riaditeľa ZŠ na Moskovskej 
ulici a informáciu o podpísaní 
partnerskej zmluvy s nemeckým 
mestom Brück.

Pre nedostatok času (rokovanie 
trvalo do 22.00 h) sa mestské za-
stupiteľstvo nezaoberalo využitím 
pozemkov v lokalite Šarpanec na 
výstavbu zóny cestovného ruchu 
ani vyhlásením verejnej ponuky 
na hľadanie investora pre inves-
tovanie v tejto lokalite. Tento 
bod programu bol presunutý na 
najbližšie rokovanie.

Priemyselný park versus kaštieľ 
V posledných dňoch je v našom meste témou č. 1 „rozšírenie prie-

myselného parku Kežmarok na územie Strážok, do v blízkosti areálu 
historického kaštieľa”. K problému primátor a poslanci mestského 
zastupiteľstva zaujali písomné stanovisko dňa 20. septembra. Keďže  
bolo doručené do každej domácnosti, nebudeme sa k nemu opätovne 
vracať, avšak pre následné aktivity p. Tomasa (petícia, vyhrážanie pre-
pustením zamestnancov, rôzne oznámenia vyvesené po meste, ďalšie 
presvedčovacie „praktiky“), je potrebné uviesť nasledovné informácie: 
Mestské zastupiteľstvo trvá na svojom rozhodnutí nepovoliť rozšírenie 
výstavby Priemyselného parku Kežmarok na územie Strážok. Belianske 
zastupiteľstvo odmieta akýkoľvek nátlak na zmenu svojho rozhodnutia, 
ako aj argumentáciu vlastníka pozemkov, že zo strany poslancov ide 
o závisť či nedostatok informácií. Spišská Belá  nie je v žiadnom prí-
pade proti vytváraniu nových pracovných miest, ale nie za každú cenu 
(tou cenou je kaštieľ Strážky, jeho znehodnotené prostredie). Nesúhlas 
zastupiteľstva sa vzťahuje iba k miestu, kde má byť priemyselný park 
rozšírený, t. j. do blízkosti areálu kaštieľa (ide cca o 9 ha pozemkov), 
pretože touto výstavbou dôjde k trvalému znehodnoteniu okolitého 
prostredia. Na území medzi Pradiarňou a Strážkami sa stavať môže na 
kežmarskej časti (cca 20 ha),  kde sú už vybudované inžinierske siete. 
Podľa dostupných podkladov tam vznikne 900 nových pracovných 
miest. Spišská Belá v súčasnosti začala prípravu nového územného 
plánu, v ktorom sú navrhnuté iné lokality vhodné aj na výstavbu prie-
myselných parkov. Je samozrejmé, že MsZ sa bude zaoberať petíciou za 
podporu vytvárania pracovných miest a plánuje aj stretnutie s petičným 
výborom, čo ale ešte neznamená zmenu jej rozhodnutia.
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Historický 
kalendár mesta 

1. 10. 1876  - Zrušenie 
samostatnej Provincie 16 
spišských miest a začlenenie 
miest (aj Spišskej Belej) do 
Spišskej župy.

12. 10. 1535 - Poľský kráľ 
Žigmund I. udelil Spišskej 
Belej privilégium konať každú 
nedeľu týždňové trhy. Od roku 
1842 uhorský kráľ Ferdinand 
I. preložil týždňové trhy na 
každý piatok.

29. 10. 1994 - Slávnostné 
otvorenie Múzea Dr. Michala 
Gresigera v Spišskej Belej.

Mestský podnik Spišská Belá 
s.r.o., oznamuje, že riadená sklád-
ka odpadov v našom meste: 

1) je otvorená aj každú druhú 
(tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00 
do 12.00 h (inak skládka je otvo-
rená pondelok až piatok od 7.00 
do 15.00 h), 

2) obyvatelia mesta - fyzické 
osoby majú možnosť uložiť ko-
munálny odpad na tejto skládke 

Skládka odpadov - aj sobotu a bezplatne
do hmotnosti 500 kg bezplatne 
(po predložení občianskeho pre-
ukazu - dôkaz o trvalom pobyte 
v meste).

3) na tejto skládke je zberný 
dvor, kde je možné počas pre-
vádzkovej doby bezplatne uložiť 
do osobitne určených kontajnerov 
- plasty, papier, sklo, elektroodpa-
dy, iné nebezpečné odpady a tiež 
zelený odpad.

Jesenné 
upratovanie

V rámci jesenného uprato-
vania mesta budú veľkoobje-
mové kontajnery (11 kusov) 
umiestnené na svojich obvyk-
lých miestach v dvoch termí-
noch - v piatok 12. októbra 
a 26. októbra 2007. Žiadame 
obyvateľom mesta, aby do 
týchto kontajnerov neumiest-
ňovali konáre zo stromov (tie 
ukladajte vedľa kontajnerov). 

V piatok 7. septembra popo-
ludní sa na belianskom cintoríne 
konalo odhalenie pamätníka obe-
tiam komunizmu, ktorý vznikol 
z iniciatívy Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska a mesta 
Spišská Belá. Súčasťou podujatia 
bol aj seminár s názvom Utrpenie 
občanov Sp. Belej v období komu-
nizmu, omša v kostole sv. Antona 
Pustovníka i pásmo „muklovskej“ 
poézie. V nasledujúci deň účast-
níci podujatia absolvovali zájazd 
po pamätných miestach protiko-
munistického obdobia na trase 
Podolínec - Forbasy - Kežmarok 
- Poprad. Ako nám povedal pri-
mátor Štefan Bieľak: „K uspo-
riadaniu podujatia dala podnet 
belianska monografia, v ktorej 
sme si všimli aj túto smutnú ka-
pitolu našej histórie. Odhalením 
pamätnej dosky i seminárom sme 

Pomník obetiam totalityPomník obetiam totality

chceli vzdať hold pamiatke obe-
tiam totality a tiež vyjadriť svoj 
postoj k udalostiam päťdesiatych 
rokov.“ Za všetkých postihnutých 
Beliančanov prečítala na seminári 
príspevok riaditeľka SNR v Stráž-
kach Mária Šelepová, ktorá nám 

túto smutnú históriu odprezento-
vala aj v číslach: „v Spišskej Belej 
bola skupina asi 40 občanov, ktorí 
boli po vojne odvlečení do Ruska. 
Neskôr, v akcii Biele légie bolo 
perzekvovaných 18 Beliančanov. 
Dohromady boli odsúdení na 120 
rokov väzenia z čoho si odsedeli 
80. Postihnutá bola aj skupina l0 
kňazov, ktorí sa v Sp. Belej buď 
narodili alebo slúžili. Tých mala 
štátna bezpečnosť pod drob-
nohľadom až do 80-tych rokov, 
keď posledným odsúdeným za 
šírenie náboženskej literatúry bol 
František Novajovský. 

Mesto v posledných dňoch 
ukončilo stavebné úpravy cin-
torína v Stážkach. Najprv bolo 
v dolnej časti - pri štátnej ceste 
vybudované parkovisko pre 10 
áut. Následne bol v prednej časti 
vymurovaný nový kamenný múr 
a osadená kovaná vstupná brána. 
Zároveň bol vybudovaný centrál-
ny chodník aj so zhromažďovacou 
plochou z kameňa. Chýba už len 
dokončiť bočné oplotenie z pleti-
va. Zároveň boli pred vstupom do 
cintorína osadené 2 informačné 
tabule - na jednej bude vyvesený 

Zamykanie cintorína v Strážkach
prevádzkový poriadok pohrebísk 
v našom meste a na druhej oznamy 
správcu pohrebiska (cintorína) vrá-
tane prevádzkovej doby pohrebis-
ka, zákazov a obmedzení pri pohy-
be po cintoríne. Prevádzková doba 
cintorína v Strážach je rovnaká ako 
cintorína v Spišskej Belej: od 15. 
apríla do 8. novembra od 7. do 21. 
h každý deň a od 9. novembra do 
14. apríla od 7. do 19. h každý 
deň. Mimo prevádzkovej doby sa 
bude cintorín zamykať. Správcom 
cintorína je ZEVA, s. r. o., Spišská 
Belá (p. Zentko). 

Harmonogram
zberu separovaného 
odpadu 

18.10.2007 Plasty
19.10.2007 Papier, sklo
22.10.2007 Zelený odpad
2.11.2007 Plasty
3.11.2007 Papier, sklo
6.11.2007 Zelený odpad
16.11.2007 Plasty
17.11.2007 Papier, sklo
20.11.2007 Zelený odpad
30.11.2007 Plasty
1.12.2007 Papier, sklo
15.12.2007 Plasty
16.12.2007 Papier, sklo
29.12.2007 Plasty
30.12.2007 Papier, sklo

 Na pozvanie primátora sa 12. 
septembra uskutočnilo slávnost-
né prijatie občanov, ktorí v tomto 
roku (v uplynulých 3 mesiacoch) 
oslávili svoje okrúhle životné ju-
bileum - narodeniny (70, 75, 80, 
85, 90 a viac  rokov). 

Prijatie jubilantov 
a novonarodených detí

Poobede sa v obradnej sále 
mestského úradu uskutočnilo 
slávnostné prijatie novonarode-
ných detí a ich rodičov. Rodičom 
zástupcovia mesta odovzdali ky-
tičky kvetov, pamätný telegram 
a finančný dar.

Viete, že...
Nezamestnanosť v našom 

meste k 31. augustu bola 8,05 per-
centa, pričom v okrese Kežmarok 
je to až 21,32 percenta. 
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Primátor mesta vyjadruje 
poďakovanie všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a organi-
zácii 4. spišského zemiakarskeho 
jarmoku, osobitne spoluorgani-
zátorom podujatia: spoločnosti 
AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, 
družstvu SLOVSOLANUM 
Spišská Belá, HOS ÚKSUP 
Spišská Belá, VŠUZ, a. s., Veľká 

Poďakovanie za prípravu jarmoku
Lomnica, Poľnohospodárskemu 
družstvu TATRY Spišská Belá. 
Rovnako poďakovanie patrí aj 
všetkým zamestnancom mesta, 
ktorí odviedli výbornú prácu a tiež 
Základnej organizácii Slovenské-
ho zväzu chovateľov, ktorá počas 
jarmoku usporiadala propagačnú 
výstavu drobných zvierat v záhra-
de mestskej knižnice.

Už tradične sa 22. septembra 
v našom meste uskutočnil v po-
radí 4. ročník Spišského zemia-
karskeho jarmoku. Jeho bohatý 
kultúrny program bol popretká-
vaný početnými súťažami a tu sú 
ich výsledky. 

Súťaž v strúhaní zemia-
kov: 1. miesto Agáta Fedorová 
z Krížovej Vsi, 2. miesto Anna 
Olekšáková, 3. miesto Štefánia 
Garajová zo Štrby.

Súťaž v jedení halušiek: 
1. miesto Karol Neupauer, 2. miesto 
Róbert Špiner z Huncoviec, 3. miesto 
Jozef Bachleda zo Štrby.

Súťaž o najväčší zemiak: 
1. miesto Ing. Milan Toma z Po-
pradu, 2. miesto Jaroslav Mikula 
z ÚKSÚP Spišská Belá, 3. miesto 
J. Kolodzej. 

Súťaž „miss odroda”: 
l. miesto návštevníci udelili od-
rode VIVALDI z HZ PC Poprad, 
druhé CARERRA taktiež z HZ PC 
Poprad, tretie odrode PICASSO 
z Triana Bratislava.

O najkrajšiu predzáhrad-
ku: 1. miesto - Irena Kubíková, 
1. mája 47, 2. miesto - Peter 
Maček, Nová 27, 3. miesto - Jana 
Kuchtová, Osloboditeľov 47.

O najkrajší balkón: 1. miesto 
- Pavol Marek, Družstevná 64, 
2. miesto - Ľuboš Gotzman, Kúpeľ-
ná 1, 3. miesto - nebolo udelené 

O najzaujímavejšiua fotogra-
fiu s poľnohospodárskou temati-
kou: 1. miesto - Vlastimil Charitum: 
Malí brigádnici, 2. miesto - František 
Chovanec: Bez názvu, 3. miesto 
- Dušan Božík: S čertom.

4. ročník Spišského zemiakarskeho jarmoku4. ročník Spišského zemiakarskeho jarmoku
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Prváčikovia v cechu školákov
Naši najmenší, ktorí po prvýkrát zasadli do školských lavíc, boli 

27. septembra v kinosále mesta slávnostne prijatí do „cechu“ školákov. 
Imatrikuláciu sprevádzal „rozprávkový“ program, ktorý si pre prváči-
kov spolu so staršími žiakmi pripravila ZŠ na Štefánikovej ulici pod 
vedením p. Gotzmannovej. Pán kráľ, šašo a strigy odovzdali malým 
školákom certifikát o tom, že sa stávajú oficiálnymi žiakmi základných 
škôl a pán primátor všetkým zaželal veľa trpezlivosti a usilovnosti 
v získavaní nových vedomostí. 

 Koncom septembra boli od-
stránené posledné zvyšky bývalej 
budovy dielní strednej školy pri 
kostole a zvonici v Strážkach (opro-
ti kaštieľu). Tento objekt Prešovský 
samosprávny kraj v roku 2006 pre-
dal mestu Spišská Belá za účelom 
asanácie objektu, ktorý zakrýval 
výhľad na gotický kostolík. A čo 
bude na tomto mieste? Mesto má 

Asanácia bývalej školy v Strážkach 
zámer v dolnej časti uvolnenej plo-
chy vybudovať parkovacie miesta 
a v hornej (t.j. od zvonice hore) 
zriadiť parkovú plochu s lavičkami 
pre oddych. Do apríla budúceho roka 
bude spracovaná projektová štúdia, 
ktorú musí odsúhlasiť aj pamiatkový 
úrad. Následne do začiatku leta sa 
mesto bude snažiť začať so staveb-
nými prácami.

Regionálna rozvojová agentú-
ra Tatry - Spiš v projektovej part-
nerskej spolupráci so Združením 
pre rozvoj Mikroregiónu Pienin 
a Zamaguria a Mikroregiónom 
Belanské Tatry usporiadala vo 
štvrtok 6. septembra v priestoroch 
Sanatória Tatranská Kotlina me-
dzinárodný pracovný workshop 
na tému Prezentácia projektu 
podporeného z iniciatívy spolo-
čenstva EQUAL pre región Tatry 
- Pieniny, ako ukážka budúcej 
vhodnej praxe pri príprave úze-
mia v oblasti cestovného ruchu 
pre program LEADER.

Cieľom pracovného worksho-
pu bolo poukázať na možnosti 
prepojenia skúseností a praxe 
pri realizácii veľkého projektu 
zameraného na podporu ľudských 
zdrojov v oblasti cestovného ruchu 
a rozvoj vidieka. Práve tieto budú 
v novom plánovacom období 2007 
- 2013 špecificky podporované aj 
z programu LEADER.

Na pracovnom workshope 
JUDr. Štefan Bieľak (predseda 

V sanatóriu o programe Leader
MKR Belanské Tatry) a Ing. Šte-
fan Danko (predseda MKR Pie-
niny a Zamagurie) prezentovali 
svoj záujem o účasť na programe 
LEADER. Svoje skúsenosti 
s prípravou na program LEA-
DER a tvorby stratégie rozvoja 
mikroregiónov odprezentovali 
tiež predseda MKR Levočské 
vrchy - Západ a starosta Vlko-
viec Peter Hardoň, ako aj ďalší 
partneri zastupujúci Centrálnu 
Šumavu (ČR) a Združenie pre 
rozvoj Spiša a okolia z Lapš 
Nižnych (PR). V pracovnej časti 
workshopu vystúpili aj zástupco-
via Agentúry pre rozvoj vidieka 
z Nitry (príspevková organizácia 
Ministerstva pôdohospodárstva), 
ktorí účastníkom bližšie predsta-
vili podrobnosti budúcej podpory 
EÚ z programu LEADER.

Na záver podujatia podpísali 
zástupcovia MKR zo Slovenska 
a Čiech spoločnú zmluvu o nad-
národnej spolupráci pri postupoch 
a odovzdávaní skúseností v tomto 
programe. 
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Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým 
osobám, že zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007 Z.z. účin-
ným od 1.9.2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1.10.2007, 
ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti 
fyzických osôb voči daňovému úradu v prípade, ak prenajímajú alebo 
budú prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť 
okrem pozemku. 

Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajímať byt alebo 
nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku má od 1. 9. 
2007 tieto povinnosti voči daňovému úradu: 

• ak FO na území SR pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prena-
jíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku 
a  nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31. 12. 2007 

požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade, 
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a  po 

1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, 
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, 
v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo 
nehnuteľnosť okrem pozemku 

oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,
• ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade 

a po 1. 9. 2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový 
priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí 
mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, 
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku 

požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na 

území SR už pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo 
nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku 

nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému 
daňovému úradu.

Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priesto-
ru, alebo nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) 
sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým 
pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky 
sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.

Registračné tlačivo Prihláška k registrácii - fyzická osoba je 
k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na 
internetovej stránke Daňového riaditeľstvo SR www.drsr.sk v ponuke 
Daňové tlačivá/Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá - Vzor 
prihlášky k registrácii - fyzická osoba.

PRENAJÍMATE ALEBO BUDETE PRENAJÍMAŤ BYT ALEBO NEBYTOVÝ 
PRIESTOR, ALEBO NEHNUTEĽNOSŤ OKREM POZEMKU?

Za zachovanie kežmarskej nemocnice 
Vážený pán predseda vlády SR, 
obraciame sa Vás so stanoviskom Regionálneho združenia 

tatranských a podtatranských obcí k návrhu zoznamu nemocníc 
(zdravotníckych zariadení) zaradených do tzv. „Minimálnej siete“. 
Členmi nášho združenia sú aj obce a mestá okresu Kežmarok, na 
území ktorého ako nezisková organizácia pôsobí Nemocnica Dr. 
Alexandra v Kežmarku.

Ako starostovia a primátori sme sklamaní návrhom, ktorý má 
byť predmetom rokovania vlády SR a podľa ktorého Nemocnica 
v Kežmarku sa nedostala do tzv. minimálnej siete zdravotníckych 
zariadení. 

Chápeme snahu Vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR vy-
riešiť zložitú situáciu v  zdravotníctve, ale pri navrhovaných kon-
krétnych riešeniach treba zvážiť negatívne dôsledky. Nemocnica 
v Kežmarku vo forme neziskovej organizácie za posledné 3 roky 
úspešne prechádza procesom ozdravenia a poskytuje svoje služby 
pre viac ako 65 tisíc obyvateľov okresu. Jej služby vyhľadávajú aj 
pacienti z iných regiónov. Vzhľadom na to, že 80 % pacientov sú 
poistencami VšZP, by navrhované opatrenie (vo forme nariadenia 
vlády SR) znamenalo jej likvidáciu. Tento krok by následne spôsobil 
aj zhoršenie poskytovania zdravotnej starostlivosti našim obyvate-
ľom a to najmä pre malú dosažiteľnosť najbližších nemocníc.

 Z našej pozície navrhujeme zohľadniť všetky skutočnosti (fak-
ty) ako aj špecifiká regiónu (zloženie a počet obyvateľov, členitosť 
a veľkosť územia). Sme presvedčení, že návrh rezortu MZ SR bude 
ešte posúdený a prehodnotený, aby reformné kroky neboli v nepro-
spech našicj obyvateľov.

JUDr. Štefan Bieľak,
predseda Regionálneho združenia 

tatranských a podtataranských a obcí 

Mesto Spišská Belá má zave-
dený separovaný zber odpadov, 
v rámci ktorého sa koná od roku 
2006 aj zber „zeleného odpadu“ 
(tráva, drobné konáre a podobný 
biologicky rozložiteľný odpad) 
s možnosťou jeho uloženia do 
veľkoobjemového kontajnera na 
mestskej skládke. Tento odpad 
je možné tam uložiť bezplatne 
počas prevádzkovej doby sklád-
ky. Okrem tejto možnosti mesto 
ponúka aj zberu tohto odpadu vo 
vreciach (každý druhý pondelok 
- v nepárny týždeň). Nie je preto 
dôvod, aby obyvatelia mesta zneš-
kodňovali bioodpad nezákonným 
spôsobom - jeho spaľovaním na 
súkromnom pozemku. Spaľova-
nie lístia, trávy a ďalšieho bio-
logicky rozložiteľného materiálu 
spôsobuje obťažovanie zápachom 
a dymom, znižuje komfort býva-
nia, ohrozuje kvalitu ži-
votného prostredia napr. 
tým, že ho vystavuje 
riziku vzniku požiaru 
a znečisťuje ovzdušie. 
Od 1. 1. 2006 je na Slo-
vensku zakázané zneš-
kodňovať biologicky 
rozložiteľný odpad zo 
záhrad a z parkov vráta-
ne cintorínov a z ďalšej 
zelene (podľa zákona 

Nelegálne pálenie záhradného odpaduNelegálne pálenie záhradného odpadu
č. 24/2004, ktorý mení a dopĺňa 
zákon č. 223/2001 o odpadoch). 
Za nelegálne zneškodňovanie 
odpadu hrozí uloženie pokuty. 
Cestou zužitkovania biologicky 
rozložiteľného odpadu je najmä 
jeho kompostovanie, ktoré patrí 
medzi metódy zhodnocovania 
prebytočnej zelene. Ide o jednu 
z najstarších a najrozšírenejších 
metód riadenej recyklácie, pomo-
cou ktorej je možné z rozličných 
organických odpadov z údržby 
krajiny získať kvalitné organic-
ko-minerálne hnojivo. Ako vie-
me, to nielen že zvyšuje výnosy 
poľnohospodárskych plodín, ale 
zároveň pri vhodnej aplikácii 
zlepšuje aj štruktúru pôdy, zvyšuje 
jej mikrobiálne oživenie, zlepšu-
je niektoré fyzikálno-chemické 
vlastnosti a má na pôdu aj ďalší 
pozitívny vplyv.



OKTÓBER 2007Spišskobeliansky spravodajSTRANA 6

Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí

OKTÓBER:
  6. 10. 2007 (sobota) - Beliansky turistický pochod (Šarpanec 
- Plesnivec - T. Kotlina). Pre širokú verejnosť. 

  15. - 21. 10. 2007 - 200. výročie narodenia J. M. Petzvala 
- Petzvalove dni - týždeň rôznych akcií. 
  21. 10. 2007 (nedeľa) - Mesiac úcty k starším - kultúrny 
program pre seniorov v kinosále mesta.

Centrum voľného času pripravuje 
na mesiac október
1. 10. o 14.00 h Slávnostné otvorenie školského roka v CVČ (CVČ) 
1. 10. o 14.00 h Vyhlásenie tajničky (CVČ)   
5. 10. o 14.00 h Šarkaniáda (záhrada CVČ)   
6. 10. o 9.50 h Výlet do Popradu
 - návšteva múzea
 - exkurzia Hasičského a záchranného zboru (SAD) 
10. 10. o 14.00 h Zábavno-súťaživé hry (CVČ) 
16. 10. o 12.30 h  Ľahké drogy - prevencia (2. - 4. roč.) (ZŠ) 
30. 10. o 14.00 h Pamiatka zosnulých - zhotovenie ozdôb 
  na hroby, vzdanie úcty opusteným hrobom 
 (CVČ, cintorín)
31. 10. o 14.00 h Vyhodnotenie tajničky (CVČ)

Jesenné prázdniny: 
31. 10. o 8.30 h Návšteva plavárne AquaCity Poprad (SAD) 
31. 10. a 2. 11. Spoločenské aktivity, PC- internet (CVČ)

Zmena programu vyhradená! 

O r g a n i z a  n á    š t r u k t ú r a     M e s t s k é h o    ú r a d u    v    S p i š s k e j    B e l e j 

Oddelenie životného 
prostredia (1) 

Oddelenie rozpo tov 
mesta a poklad a (1) Regionálne turistické 

informa né centrum 
(1) 

Správa a údržba 
po íta ových sietí 
a informa ných 
technológií (1) (V zátvorke je uvedený po et zamestnancov) 

PRIMÁTOR

Odbor finan ný

a správy majetku  

Odbor  

Výstavby, životného 

prostredia  

a regionálneho rozvoja

Odbor

vnútornej správy 

Vedúci odboru  Vedúci odboru Vedúci  odboru 

Oddelenie správy 
daní a poplatky      

(1) 
Stavebný úrad (1) 

Mestská knižnica 
a Múzeum Dr. 

Greissigera  (1,5) 

Oddelenie 
ú tovníctva (1) 

Oddelenie regionál-
neho rozvoja 

a podnikania (1) 

Centrum 
 vo ného asu 

Oddelenie správy 
nehnute ností  

a po nohospodárstva 
(1) 

Oddelenie miezd,  
personalistiky, 

a zamestnanosti   (1) 

Zariadenie 
opatrovate skej  

služby 

Oddelenie sociálnych 
vecí a evidencie 

obyvate stva   (1) 

Oddelenie vnútornej 
údržby               

(2) 

Oddelenie správy 
majetku a rozpo tu 

mesta (1) 

Oddelenie správy 
bytov a nebytových  

priestorov (1) 

Požiarna ochrana, 
civilná ochrana,  

utajované skuto nosti, 
obrana (externe)

Sekretariát
primátora mesta  

(asistentka) 

Matri ný  úrad  (1) 
Školský úrad (1) 

Oddelenie kultúry (1) 

Stav k 13. 9. 2007 

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Spišskej Belej

Výstava fotografie
Od 2. do 29. októbra sa v priestoroch Múzea J. M. Petzvala v Spiš-

skej Belej koná VÝSTAVA UMELECKEJ FOTOGRAFIE rôznych 
slovenských fotografov. Návštevné hodiny: utorok - sobota od 10. 
- 16. h. Príďte sa pozrieť!
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Otcom mu bol Ján Fridrich, 
matkou Zuzana, rod. Kreutrman-
nová, bratia Oto a Ján a 3 sestry. 
Zo Spišskej Belej do Kežmarku sa 
rodina presťahovala v roku 1815, 
o pár rokov neskôr do Levoče.

Ľudovú školu doštudoval 
v Spišskej Belej a v Kežmarku, 
nižšie gymnázium v Podolínci, 
vyššie v Levoči, v rokoch 1823 
- 1825 študoval na Kráľovskej 
akadémii v Košiciach, v rokoch 
1825 - 1826 pôsobil ako vycho-
vávateľ u grófa Almášiho v Ždani 
pri Košiciach. V roku 1826 - 1828 
študoval na Institutum geometri-
cum v Budapeštia v roku 1828 
sa zapísal na tamojšiu filozofic-
kú fakultu, kde bol v roku 1831 
vymenovaný za adjunkta na 
katedre fyziky. Titul Ing. získal 
v roku 1828 a PhDr. v roku 1832 
a stal sa suplentom matematiky, 
mechaniky a praktickej geometrie 
na peštianskej unuverzite. Pôsobil 
v Pešti ako inžinier (1828 - 1835), 
neskôr profesor matematiky na 
peštianskej univerzite, v roku 
1837 bol menovaný za riadneho 
profesora vyššej matematiky. Od 
roku 1837, keď bol pozvaný na 
Viedenskú univerzitu, tu predná-
šal 40 rokov matematiku. 

Vynikal v riešení algebraic-
kých a diferenciálnych rovníc. 
V najvýznamnejšej práci (Integ-
rácia lineárnych diferenciálnych 
rovníc s konštantným alebo pre-
menlivým koeficientom (1847) 
zhrnul vtedajšie poznatky o integ-
rácii lineárnych diferenciálnych 
rovníc. Taktiež bol mimoriadne 
zručným brusičom skla a jemno-
mechanikom. Venoval sa akustike, 
a to kmitaniu strún, diferenciál-
nym rovniciam kmitania strún, 
matematickej teórii hudobných 
nástrojov, balistike, analytickej 

Zakladateľ modernej fotografie 
Jozef Maximilián PETZVAL - fyzik, matematik, vynálezca, univerzitný profesor, Ing., PhDr. 
(*6. 1. 1807 Spišská Belá - †17. 9. 1891 Viedeň) 

mechanike a vypracoval projekty 
plavebného kanálu okolo Pešti.

Počas geodetických prác 
v Pešti sa oboznámil so základmi 
optiky a optických prístrojov. Vo 
Viedni na podnet prof. A. von Et-
tingshausenom v roku 1840 urobil 
výpočet portrétového objektívu, 
zároveň vypočítal i krajinársky 
objektív. Podľa jeho nákresov 
zostrojil viedenský optik F. Voj-
gtländer v roku 1840 portrétový 
objektív, skladajúci sa z dvoch 
sústav šošoviek. Tento začal 
čoskoro aj s výrobou vo veľkom, 
a to s mimoriadnym komerčným 
úspechom. Petzval neuzavrel 
s výrobcom žiadnu zmluvu a svoj 
objektív nedal ani patentovať. Je-
dinou jeho odmenou bolo dvetisíc 
zlatých, ktoré od Voigtländera 
dostal za svoje výpočty. Táto od-
mena bola zanedbateľná v porov-
naní s optikovými ziskami a došlo 
medzi nimi k otvorenej roztržke 
a vážnym sporom. V roku 1857 
predložil viedenskej akadémii 
krajinársky objektív, nazývaný aj 
ortostop, ktorý bol trikrát svetlejší 
ako najlepšie krajinárske šošovky. 
Jozef Petzval je považovaný za 
zakladateľa modernej fotografie. 

Okrem už spomenutého na-
vrhol konštrukcie osvetľovacích 
a premietacích prístrojov, ďale-
kohľad a zrkadlovú Petzvalovu 
lampu, kde je maximálne možné 
využitie svetelnej energie. Jeho 
hlavným prínosom v optike je 
matematický výpočet korekcie 
optických sústav. Jeho menom 
(tzv. Petzvalova suma) sa nazýva 
charakteristický výraz pre zakri-
venie poľa pri optických systé-
moch bez astigmatizmu. Počítal 
aj optiku Galileiho ďalekohľadu 
a optiku mikroskopov. Zostrojil 
objektív na premietanie s veľkou 
svetelnosťou. Vypracoval pro-
jekt osvetľovacieho zariadenia 
pre lode na Dunaji. Prenosným 
reflektorom o priemer 1,3 m mo-
hol osvetľovať predmety až do 
vzdialenosti 2,7 km. Zdokonalil 
mikroskop a ďalekohľad. Prispel 
k rozvoju akustiky. 

V roku 1859 vytvoril teóriu 
kmitov napnutých strún. Pomocou 
exaktnej matematickej metódy 
vytvoril vlastnú teóriu tónových 
systémov, vypočítal i relatívne 
výšky a logaritmy relatívnych 
výšok všetkých 53 stupňov svo-

jej stupnice. Skonštruoval klavír, 
ktorého klávesnica obsahovala tri 
rady klávesov. 

Vysokú úroveň mali aj jeho 
práce v oblasti analytickej me-
chaniky, osobitne sa zaoberal 
otázkami stability mostov, lano-
vých dráh a výškových budov. 
Matematické výsledky publiko-
val v rozpravách viedenskej aka-
démie. Svoje vedecké výsledky 
sprístupňoval mládeži v pred-
náškovej činnosti. Bol náročný 
na seba a aj na svojich kolegov. 
Nekompromisne vyžadoval preu-
kázateľné výsledky. Zdá sa však, 
že jeho do istej miery konfliktná 
a sarkastická povaha mohla brz-
diť všeobecne uznávanie jeho 
vedeckých výsledkov. Pre osobné 
konflikty ho napríklad neprávom 
obvinili z plagiátorstva. Od roku 
1846 bol dopisujúcim členom 
a od roku 1849 riadnym členom 
viedenskej akadémie vied. Bol 
vyznamenaný radom Františka 
Jozefa. Jednota českých mate-
matikov ho roku 1881 zvolila za 
čestného člena. 

Od roku 1877 bol na dô-
chodku. Žil vo Viedni v ústraní 
v budove opusteného kláštora na 
Kahlenbergu, ktorú si po príchode 
do Viedne prenajal. V roku 1859 
sa neznámi zlodeji vlámali do 
jeho sídla a zničili jeho rukopisy, 
výsledky mnohoročných optic-
kých výskumov, ktoré sklamaný 
autor už na veľkú škodu vedy, 
nikdy nedal dohromady. Zomrel 
vo Viedni, kde je pochovaný 

na Ústrednom cintoríne. Desať 
rokov po jeho smrti sa našli časti 
rukopisov (Teória systémov tó-
nových osnov; Teória oporných 
čiar; Petzvalove sedemmiestne 
logaritmy).

Na jeho pamiatku bola v ar-
kádach čestného nádvoria vie-
denskej univerzity v roku 1901 
osadená pamätná tabuľa zásluhou 
viedenskej Fotografickej spoloč-
nosti. Podľa neho je pomeno-
vaný jeden z kráterov Mesiaca 
a planétka objavená v roku 1980 
českým astronómom Antonínom 
Mrkosom. Jeho menom bolo 
pomenovaných aj niekoľko ulíc 
v európskych mestách. 

V roku 1957 bola v Maďarsku 
založená pamätná Cena Jozefa 
Petzvala - ocenenie pokrokov 
dosiahnutých na poli optiky, 
akustiky, filmovej a videotech-
nológie, jemnej mechaniky, foto-
chémie a divadelnej technológie. 
U nás sa pamätná Medaila Jozefa 
Petzvala udeľuje tradične za zá-
sluhy o fotografiu. V jeho rodnom 
dome bolo 2. júla 1964 otvorené 
múzeum ako jedno z oddelení 
Technického múzea v Košiciach 
s modernou expozíciou dejín 
optiky a fotografie. 

V roku 1965 bola pred budo-
vou múzea odhalená jeho busta, 
ktorej autorom je akademický 
sochár V. Löffler. V roku 2007 
Národná banka Slovenska vyda-
la striebornú mincu nominálnej 
hodnoty 200 Sk k 200. výročiu 
Petzvalovho narodenia.
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Spoločenská kronika - august 2007
Narodili sa:
Michaela Kisková, Sofia Horáková, Filip Hangurbadžo, Marek 
Bonk, Matej Šťastný.
Životného jubilea sa dožívajú:
Anna Laufíková 75 rokov, Ján Molitoris 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Irma Šperková vo veku 93 rokov, Dušan Košický vo veku 58 
rokov.

Deň otvorených dverí v ČOV 
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na deň otvorených dverí v čistiarni 

odpadových vôd, ktorý sa uskutoční 27. októbra (sobota) v čase od 9 
do 16 h. Cieľom tejto akcie je umožniť občanom nahliadnuť do vnútra 
čistiarne a vidieť ako sa čistia odpadové vody. Všetci ste vítaní! Deti 
do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby!

Čo pripravujeme...
Úpravu chodníka na Ul. 1. mája od č. 29 po Novú ulicu, úpravu 

chodníka medzi Zimnou ulicou a Družstevnou ulicou - okolo špeciálnej 
základnej školy, výsadbu nových stromov pri obchodnom dome. 

Čo sme urobili...
Osadenie dvoch informačných babúľ na voľný výlep oznamov 

a plagátov pri autobusových zastávkach (aby sa nelepili rôzne ozna-
my po zastávkach), Osadenie odpadkových košov na psie extrementy 
na sídliskách, Výstavbu nového murovaného oplotenie v novej časti 
cintorína (od železničnej stanice).

Zaujímavé informácie o meste...
Počet obyvateľov mesta Spišská Belá (k 31. 12. daného roka)

rok 2004 rok 2005 rok 2006
Počet obyvateľov celkom: 6030 6109 6195
z toho muži 2997 3032 3076
z toho ženy 3033 3077 3119

Narodení 89 74 86
Zomrelí 54 54 55
Prírastok/úbytok + 35 + 20 + 31

Prisťahovaní 100 45 87
Odsťahovaní 95 64 52
Prírastok/úbytok +5 - 19 + 35

CELKOM prírastok/úbytok + 40 + 1 + 66
Zdroj: MsÚ Spišská Belá

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Spišská Belá
rok 2004 rok 2005 rok 2006

Predproduktívny vek (0 - 14) 1356 1317 1288
Produktívny vek (15 - 60) 4065 4144 4211
Poproduktívny vek (60 - ...) 609 648 696
Spolu: Počet obyvateľov 6030 6109 6195

Zdroj: MsÚ Spišská Belá

Náboženské vyznanie obyvateľstva mesta Spišská Belá 
podľa sčítania obyvateľov, domov a  bytov v roku 2001
Rímskokatolícka cirkev 5244
evanjelická cirkev augsburského vyznania 214
Grékokatolícka cirkev 75
reformovaná kresťanská cirkev 2
Pravoslávna cirkev 7
náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 87
cirkev adventistov siedmeho dňa 3
cirkev československá husitská 1
apoštolská cirkev 1
bez vyznania 283
nezistené resp. iné 203

Zdroj: ŠÚ, pracovisko Poprad

Štatistika o počte žiakov 
v školách v našom meste 

Počet žiakov 
v školskom 
roku 2006-7

Počet žiakov 
v školskom 
roku 2007-8

ZŠ Moskovská 571 562
ZŠ Štefánikova 519 509
Základná umelecká škola 535 528
Centrum voľného času 800 830
Materská škola 180 181

Pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Jozefa Maximiliána Petzvala

Mesto Spišská Belá ako rodné mesto 
tohto významného vynálezcu svetového formátu 

a
Slovenské technické múzeum Košice

pripravujú 

od 15. do 21. októbra 2007 
súbor kultúrno-spoločenských akcií pod názvom 

Petzvalove dni v Spišskej Belej. 
17. október 2007 
 •  9.30 hod. Odhalenie pamätnej tabule na budove Múzea J. M. 

Petzvala v Spišskej Belej 
 •  10.00 - 17.00 hod. - Odborná medzinárodná konferencia 

o J.M. Petzvalovi a jeho prínose pre súčasnosť - v kinosále 
mesta Spišská Belá

 •  Uvedenie J. M. Petzvala do Siene osobností mesta Spišská 
Belá 

 •  Prezentácia reliéfnej poštovej pečiatky s motívom 200. vý-
ročia narodenia J. M. Petzvala

18. október 2007 - od 10.00 hod. v Múzeu J. M. Petzvala 
 •  inaugurácia novej knihy o J. M. Petzvalovi - autor Milan 

Choma
 •  prezentácia pamätnej striebornej mince vydanej Národnou 

bankou Slovenska
 • prezentácia pamätnej pohľadnice 
 •  vyhodnotenie výtvarnej súťaže, literárnej súťaže a fotogra-

fickej súťaže 

18. október 2007 - od 12.00 hod. v Základnej škole na Moskovskej ul. 
 •  slávnostná akadémia - pri príležitosti prepožičania čestného 

názvu „Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala v Spiš-
skej Belej“ 

 
Od 15. do 21. októbra 2007 
 •  týždeň bezplatného vstupu do Múzea J.M. Petzvala v Spišskej 

Belej

Od 15. - 31. októbra 2007: výstava o živote a diele J. M. Petzvala 
- v priestoroch Základnej školy na Moskovskej ulici
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Venuje sa olejomaľbe. Na voľ-
nej nohe je už 2 roky. Ako sám 
tvrdí, najprv pokladal za trochu 
riskantné podnikať v tejto oblasti 
v okolitom regióne. Všimol si 
však, že dnes už omnoho viac 
ľudí sleduje moderné umenie 
a v posledných rokoch je záujem 
aj o realizmus, ktorý sám vo svo-
jich dielach presadzuje. 
• Ako ste začínali?

- Mal som učiteľa, ku ktoré-
mu som rád chodil. Bol to pán 
Pinter - akademický maliar, ten 
mi dosť pomáhal a bol mi vzo-
rom začiatkom 90-tych rokov. 
Hovoril, že mám vynikajúci 
štýl, veľmi netradičný, aby som 
sa toho držal. Prvú výstavu som 
mal v Ľubici roku 2001. Avšak 
zlom, kedy sa moje obrazy začali 
predávať nastal v roku 2004, po 
výstave v Petzvalovom múzeu. 
Vtedy som dostal veľa zákaziek. 
Bola to experimentálna výstava 
a predali sa skoro všetky obrazy, 
ktoré tam boli. Prišlo toľko mi 
objednávok, že som mal čo robiť 
do nasledujúcej jari. 
• Čo býva najčastejšou témou 
vašich obrazov? Odkiaľ čerpá-
te námety?

- Robím portréty a krajinky. 
V poslednom období je mojou 

Predstavujeme pána Ondreja Pješčáka, umelca, ktorý pôsobí v našom meste:
Mám rád belianske námestie

témou práve naše mesto z obdo-
bia okolo roku 1900. Maľujem 
aj z histórie iných miest, resp. 
obcí - tieto obrazy sú väčšinou 
na plošnú výzdobu do reštaurácií 
a pre mestské, či obecné úrady. 
Inšpirujú ma aj portréty, také 
zvláštne, trochu dobové, trochu 
v štýle renesancie. Nemám rád 
dokonalé fotogenické tváre - tie 
sa hodia skôr do časopisov alebo 
do reklamy, ale na olejomaľbu 
podľa mňa nie. Oslovuje ma tvár, 
ktorá niečo hovorí, má niečo za 
sebou, niečo ju trápi... 

Krajinky maľujem len z nášho 
okolia. Niekedy som veľa maľo-
val Tatry, teraz sa k tejto téme tak 
často nevraciam. V našom okolí je 
toľko iných zaujímavých kútov... 
Rád umiestňujem do svojich 
krajiniek temné postavy, ktorým 
nie je vidieť tvár. Námety získa-
vam z okolia. Všade si beriem 
fotoaparát a fotím. Niekedy som 
robil veci aj podľa priania, teraz 
maľujem už iba podľa svojich 
predstáv.
• Kde sa môžeme stretnúť s va-
šimi obrazmi?

-Výstavy robím iba v okolí. Po-
kiaľ mi to financie dovolia, hlav-
ne v Kežmarku, Poprade a u nás 
v Spišskej Belej - v Petzvalovom 

múzeu, v cukrárni Nostalgia. 
V Kežmarku vystavujem v reš-
taurácii Hubert na Starom Trhu, 
sú tam ideálne priestory. Čo sa 
týka väčších výstav - chystám sa 
do Tatranskej galérie v Poprade. 
V mnohých galériách sú však pre 
mňa nevyhovujúce priestory, ako 
napr. vo výstavnej sieni Barónka 
v Kežmarku. Tam je potrebné 
väčšie množstvo obrazov, pretože 
sú to pomerne veľké miestnosti, 
kapacita je asi 60 - 70 obrazov. 
Väčšinou potrebujem jednu miest-
nosť, kde môže byť tak 20 až 30 
plátien. Vystaviť také kvantum 
obrazov si nemôže dovoliť každý 
maliar. Pre mňa je jedna miest-
nosť najideálnejšia, ale najlepšie 
je spojiť sa s iným maliarom, čo 
už mám v pláne. V Kežmarku 
pôsobí pán Vavrek, s ktorým by 
som chcel urobiť výstavu. Jemu 
sa moje práce veľmi páčia a máme 
podobný štýl. 
• Ako hodnotíte klientelu 
v tomto regióne? Máte klientelu 
i v zahraničí?

-V okolí nie je veľa ľudí, 
ktorí by sa nejako viac zaujímali 
o umenie a rozumeli mu. Tá malá 
časť, pravdaže má vycibrené ume-
lecké cítenie. Mám i zahraničnú 
klientelu - v Nemecku, Austrálii, 

Kanade. Plánujem osloviť aj sta-
rých rodákov zo Spišskej Belej, 
ktorí sa presídlili do Nemecka do 
Brucku.
• Povedzte nám niečo o svojich 
obrazoch. 

- Každý obraz musí mať nejakú 
myšlienku. Keď obraz neosloví na 
prvý pohľad, potom si ho nikto ne-
kúpi. Nerád kopírujem svoje veci. 
Aj keď budem maľovať tú istú 
tému alebo pohľad stokrát, stále 
ju spravím inak, a potom je každý 
obraz vlastne originál. A stále sa 
učím, ako napr. Mednyánszky. 
Ten sa hľadal celý život a našiel 
sa až v 60-tke, kedy bol spokojný 
so svojimi prácami. Niektorí ľudia 
ma s ním porovnávajú. Jeho obra-
zy sa mi páčia, ale nekopírujem 
ich. Je zrejmé, že nemal ľahký 
život, pretože tie obrazy sú dosť 
depresívne. Aj o mojich obrazoch 
hovoria, že sú dosť smutné - viac 
využívam tlmenejšie farby. 

 Maľujem iba v interiéri. Keby 
som mal svoj ateliér, chcel by som 
sa venovať aj aktom... Bez ateliéru 
sa to však v kuchyni robiť nedá. 
Náročné sú obrazy z oblasti ar-
chitektúry, pretože človek chce 
vystihnúť každý detail. Tohoto 
leta som robil veľký formát 
práve Belianského námestia, 

pre pána Rojka. 
Najväčšie formáty 
väčšinou robím 70 
x 50 cm, najčastej-
šie sa ale predávajú 
obrazy o rozmeroch 
50 x 60 alebo 60 x 
40 cm Aj námestie 
v tomto formáte 
vyzerá dobre a rád 
ho maľujem, naša 
kostolná veža je 
v okolí výnimočná, 
veľmi dominantná. 
• Na čom momen-
tálne pracujete 
a čo pripravujete 
do budúcnosti?

- Teraz mám zá-
kazku. Je to návrh 
na obraz z histórie, 
z oblasti Wilbachu, 
niečo z obdobia me-
zolitu. Je to veľmi 
zaujímavý motív. 
Práve sa chystám ro-
biť obrazy osobností 
zo Spišskej Belej 
- Petzvala, Webera 
a Greisigera. 



OKTÓBER 2007Spišskobeliansky spravodajSTRANA 10

Spišskobeliansky spravodaj - vydáva Mesto Spišská Belá. Redakčná rada: JUDr. Štefan Bieľak - predseda, Ing. Pavol 
Ščigulinský, Mgr. Petra Fridmanská, Mgr. Marta Hlaváčová, Mgr. Alena Schurdáková, Eva Janusová. Adresa redakcie: Regionálne 
turistické informačné centrum , Petzvalova 17, Spišská Belá, tel. 052/4680 517, 4680 510, fax. 052/4680 520, mail: fridmanska@ 
spisskabela.sk, hlavacova@spisskabela.sk. NEPREDAJNÉ

Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá, mesto Spišská 
Belá a OV DPO Kežmarok uspo-
riadali 15. septembra na námestí 
pred budovou mestského úradu 
9. ročník hasičskej súťaže detí. 
Aj tento rok detskú hasičskú 
súťaž sprevádzalo daždivé poča-
sie, ktoré však mladých hasičov 
neodradilo a tí sa už v skorých 
ranných hodinách rozcvičovali 
na námestí. Súťaže „Prúdnička 
Cyrila Kováčika“ sa zúčastnilo 
trinásť družstiev. Súťažilo sa 
v štafete na 400m a útoku CTIF. 

Prúdnička Cyrila Kováčika
Pohár a finančnú cenu za prvé 
miesto v kategórii dievčat získa-
lo družstvo II. zo Šuňavy, druhé 
miesto obsadilo družstvo I. zo 
Šuňavy a tretie miesto družstvo 
z Vrbova. V kategórii chlapcov 
si víťazný pohár za prvé miesto 
odnieslo družstvo I. zo Sloven-
skej Vsi, na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo II. taktiež 
zo Slovenskej Vsi a na treťom 
mieste sa umiestnilo družstvo I. 
zo Spišského Bystrého. Víťazom 
gratulujeme a spoluorganizáto-
rom ďakujeme.

Začína sa nový ročník 1. slovenskej volejbalovej ligy mužov - sku-
pina východ. V tejto skupine bude hrať 10 družstiev: Detva, Sobrance, 
Revúca, Bardejov, Dubová-Nemecká, Hriňová, Košice-Šaca, Novoť 
a Spišská Belá.
Rozpis najbližších dvojzápasov: 
 7. 10. 2007  Bardejov - Spišská Belá
 13. 10. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Hriňová
 20. 10. 2007 (sobota)  Sobrance - Spišská Belá
 27. 10. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Novoť
 3. 11. 2007 (sobota)  Detva - Spišská Belá
 10. 11. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Dubová-Nemecká
 17. 11. 2007 (sobota)  Vranov - Spišská Belá
 24. 11. 2007 (sobota)  Šaca - Spišská Belá
 1. 12. 2007 (sobota)  Spišská Belá - Revúca
Hrací čas: 1. zápas o 11.00 a 2. zápas o 15.00 hod. Viac informácií na 
www.svf.sk

Nový ročník 1. slovenskej 
volejbalovej ligy

• V Spišskej Belej a v okolí sa 28. a 29. septembra uskutočnil už 21. 
ročník medzinárodných automobilových orientačných pretekov O pohár 
Slavomila Rusiňáka, ktoré zorganizoval miestny automotoklub.  

Automobilový klub Spišská 
Belá usporiadal 28. až 29. septem-
bra XXI. ročník medzinárodnej 
automobilovej orientačnej súťa-
že O putovný pohár Slavomila 
Rusiňáka, 3. kolo dopravno-vý-
chovnej súťaže Rodičia, jazdite 
opatrne, 9. a 10. kolo 11. ročníka 
neoficiálnych majstrovstiev stred-
nej Európy klubov „The Central 
European Cup“ pre rok 2007. 
Centrom súťaže bola ozdravovňa 
Sanatórium v Tatranskej Kotline. 

Tejto súťaže sa zúčastnilo 
spolu 35 súťažných dvojčlen-
ných posádok zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Rumunska 
a Poľska, ktoré súťažili o cenné 
trofeje od piatku večera až do 

O putovný pohár Slavomila Rusiňáka
sobotňajšieho poobedia. Desať 
posádok súťažilo v seriáli Rodi-
čia jazdíte opatrne, čo je súťaž pre 
mladých začínajúcich navigátorov 
a 25 posádok súťažilo o putovný 
pohár Slavomila Rusňáka, ako 
aj o celkové prvenstvo v seriáli 
Stredoeurópskeho pohára. Medzi 
pretekármi boli skúsení harcovní-
ci ale i mladí začiatočníci. Všetci 
sa poriadne „pobili“ o cenné 
vavríny a v sobotu večer boli tí 
najúspešnejší slávnostne deko-
rovaní. Najcennejšia trofej - Pu-
tovný pohár Slavomila Rusňáka 
tento raz putoval do poľskej Po-
znane zásluhou víťaznej posádky 
Stanislav Gurniewicz - Grzegorz 
Halatka. 

V novom ročníku 1. slovenskej basketbalovej ligy v skupine Východ 
bude mať zastúpenie aj naše mesto prostredníctvom ženského družstva 
MBK Spišská Belá. Okrem nášho klubu sa v tejto súťaži predstaví tiež: 
BKM Obnova Bardejov, 1. BK-D Michalovce, BK ́ 99 Prešov, TYDAM 
Košice, BK Sabinov, Cassovia Košice „B“, ŠK KU Ružomberok, Vik-
toria PČSP KE „B“, MBK Liptovský Mikuláš.

Skupina Východ - rozlosovanie zápasov:
 29. 9.  MBK Spišská Belá - Bardejov
 13. 10. (sobota)  MBK Spišská Belá - Michalovce
 14. 10. (nedeľa)  MBK Spišská Belá - TYDAM Košice
 27. 10. (sobota)  Cassovia Košice B - MBK Spišská Belá 
 28. 10. (nedeľa)  Viktoria Košice - MBK Spišská Belá 
 10. 11. (sobota)  MBK Spišská Belá - ŠK KU Ružomberok 
 11. 11. (nedeľa)  MBK Spišská Belá - Liptovský Mikuláš 
 24. 11. (sobota)  BK 99 Prešov - MBK Spišská Belá 
 25. 11. (nedeľa)  BK Sabinov - MBK Spišská Belá 
  8. 12. (sobota)  Bardejov - MBK Spišská Belá 

(v novom roku sa pokračuje až 26. januára 2008)
Domáce zápasy hrá MBK Spišská Belá v telocvični ZŠ Moskovská 
o 17. h.

1. Slovenská basketbalová liga


