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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Sp. 
Belej sa na svojom ostatnom 

zasadnutí dňa 15. 1. 2015 
venovalo aj týmto témam: 

Vstupné informácie 
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o právach 
a povinnostiach vyplývajúcich 
pre poslancov mestského za-
stupiteľstva z ústavného zákona 
o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcii verejných funk-
cionárov, zákona o obecnom 
zriadení, zákona o majetku 
obcí, zákona o rozpočtových 
pravidlách samosprávy, zákona 
o ochrane osobných údajo-
v,  zákona o slobodnom prístu-
pe k informáciám a o ďalších 
právnych predpisov. Poslanci 
vzali na vedomie informáciu 
primátora mesta o základných 
dokumentoch mesta (štatút 

mesta, rokovací poriadok MsZ, 
organizačný poriadok mesta 
a mestského úradu, platné vše-
obecne záväzné nariadenia mes-
ta, rozpočet mesta na rok 2015, 
územný plán mesta, program 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta, komunitný plán 
rozvoja sociálnych služieb a ďal-
šie dokumenty).

Určenie sobášiacich
• Mestské zastupiteľstvo 

v zmysle zákona o rodine 
určilo JUDr. Štefana Bieľaka, 
primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej: Jozefa Kunu, 
MUDr. Andreja Nováka, Da-
nielu Deptovú a Mgr. Martu 
Britaňákovú za sobášiacich pri 
uzatváraní manželstiev na Mat-
ričnom úrade v Spišskej Belej. 
Pod náš matričný úrad patria 
podľa zákona okrem Spišskej 
Belej aj tieto obce: Krížová Ves, 

Bušovce, Podhorany, Toporec, 
Ihľany, Jurské, Holumnica. 

Určenie komisií
• Mestské zastupiteľstvo 

zriadilo tieto stále komisie 
mestského zastupiteľstva:

1. Komisiu na posudzovanie 
žiadosti na pridelenie mestských 
nájomných bytov

2. Komisiu na posudzovanie 
žiadostí o poskytovanie dotácii 
z rozpočtu mesta 

3. Komisiu na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov mesta 

Iné komisie sa poslanci zatiaľ 
rozhodli nezriaďovať.

MsZ zvolilo:
1. Jozefa Kunu za predsedu 

Komisie na posudzovanie žia-
dosti na pridelenie mestských 
nájomných bytov a za členov 
tejto komisie: Mgr. Marta Bri-
taňáková, Andrej Novák, Peter 
Tetemonte, Gabriel Gemza, 

Marta Klokočová, Mgr. Anna 
Sisková

2. Jozefa Kunu za predse-
du Komisie na posudzovanie 
žiadostí o poskytnutie dotácii 
z rozpočtu mesta a za členov 
tejto komisie: Gabriel Gemza, 
Mgr. Marta Britaňáková, Bc. 
Peter Novajovský, Peter Tete-
monte, Mgr. Alena Schurdáko-
vá, Maroš Vaverčák, Mgr. Marta 
Hlaváčová

3. MUDr. Andreja Nováka za 
predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov 
mesta a za členov tejto komi-
sie: Peter Tetemonte a Daniela 
Deptová.

Poslanci skonštatovali, že 
majú možnosť kedykoľvek 
zriaďovať aj nestále (osobitné) 
komisie pre riešenie konkrét-
nych záležitostí, oblastí, či 
problémov mesta. 

Slávnosť sv. Antona – patróna mesta 
Pri príležitosti slávnosti sv. 

Antona Pustovníka – patróna 
mesta a rímskokatolíckej far-
nosti a kostola v našom meste 
sa v sobotu 17. januára 2015 

za prítomnosti ďalších pozva-
ných hostí. Po obede o 14.00 
hod. bola odhalená pamätná 
tabuľa Augustovi Kalsteinovi, 
spoluobjaviteľovi Belianskej 
jaskyne a a zakladateľovi osa-
dy Tatranská Kotlina. Tabuľa je 
umiestnená na jeho rodinnom 
dome na Štefánikovej ulici č. 
8 v Spišskej Belej. Tabuľa bola 
odhalená pri príležitosti 170. 
výročia jeho narodenia. Po prí-
hovore primátora mesta, stručne 
o živote Augusta Kaltsteina prí-
tomných informoval Vladimír 
Fudaly, predseda jaskyniarskej 
skupiny Spišská Belá. Následne 
sa prihovoril evanjelický farár 
z Kežmarku Roman Porubän 
(senior Tatranského seniorátu), 
ktorý požehnal túto tabuľu za 
prítomnosti evanjelickej farár-
ky cirkevného zboru zo Spiš-
skej Belej Evy Germanovej. Po 
tomto akte sa všetci presunuli 
do evanjelického kostola, kde 
sa uskutočnila inaugurácia novej 

(Pokračovanie na 2. str.)

(Pokračovanie na 4. str.)

uskutočnila Slávnosť sv. Antona 
Pustovníka spojená s odhalením 
pamätnej tabule Augustovi 
Kaltsteinovi a inauguráciou 
novej knihy o Dr. Michalovi 

Greisigerovi, miestnemu leká-
rovi a polyhistorovi. O 10.30 h 
sa uskutočnila slávnostná svätá 
omša v rímskokatolíckom kosto-
le sv. Antona Pustovníka. ktorú 
celebroval páter benediktín zo 
Sampora za asistencie farára 
našej rímskokatolíckej farnosti 
Petra Petreka, oboch kaplánov 
našej farnosti - Michala Holíka 
a Karola Križiana a gréckoka-
tolíckeho farára Mikuláša Cha-
nátha za prítomnosti aj novej 
pani farárky evanjelického cir-
kevného zboru v našom meste 
Evy Germanovej. Na začiatku 
i na konci bohoslužby sa usku-
točnil slávnostný sprievod za 
účasti primátora mesta Štefana 
Bieľaka a poslancov mestského 
zastupiteľstva. Na záver sv. 
omše primátor mesta poďakoval 
slúžiacim kňazom za odslúženú 
sv. omšu a odovzdal im dar (ky-
tice kvetov a monografiu mesta). 
Po sv. omši nasledoval spoločný 
slávnostný obed (v sále rímsko-
katolíckeho farského úradu) aj 

• Knihu o M. Greisigerovi do života uviedli jej autori: Zuzana Kollárová, 
Marián Soják  a Andrej Novák za prítomnosti primátora mesta Štefana 
Bieľaka. 
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knihy – monografie o Michalovi 
Greisigerovi. Po príhovore pri-
mátora mesta nasledovalo pri-
blíženie osobnosti Dr. Michala 
Greisigera, ktoré predniesla 
Eva Janusová, vedúca mestskej 
knižnice a vedúca Múzea Dr. 
Greisigera. Po príhovore zo-
stavovateľky knihy Dr. Zuzany 
Kollárovej nasledovalo samotné 
uvedenie knihy do života. Všetci 
traja autori knihy – Dr. Zuzana 
Kollárová, Dr. Andrej Novák 
a Dr. Marián Soják posypali kni-
hu ihličím zo stromov z hrobu 
Greisigera, ktorý je pochovaný 
na miestnom cintoríne. Potom 
nasledovalo požehnanie knihy 
evanjelickým farárom Roma-

Slávnosť sv. Antona... 

nom Porubänom. Primátor 
mesta odovzdal ďakovné listy 
uvedeným trom autorom kni-
hy ako aj vydavateľovi knihy 
– Jaroslavovi Šlebodovi (Vyda-
vateľstvo JADRO) z Kežmarku. 
Kniha bola vytlačená v kežmar-
skej tlačiarni. Pred ukončením 
tejto slávnosti primátor mesta 
verejne zagratuloval prítom-
nému Fridrichovi Guldenovi 
k jeho 70- tke. Samotnú inaugu-
ráciu sprevádzala živá hudba 
v podaní učiteľov ZUŠ Spišská 
Belá. A na záver všetci prítomní 
získali zdarma jeden výtlačok 
tejto knihy. Kniha o Dr. Micha-
lovi Greisigerovi je v predaji 
v turistickom informačnom 
centre za cenu 5 EUR.

(Dokončenie z 1. str.)

Spoločenská kronika 
DECEMBRI 2014

• narodili sa: Sára Richterová, Branislav Zachar, Dominik 
Štefaniak, Jana Kolumberová, Liliana Pavličková.

• navždy nás opustili: Helena Makovská – vo veku 89 ro-
kov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Pisarčíková – 91 rokov, 
Irena Pitoniaková – 85 rokov, Anna Rexová – 85 rokov, Žofia 
Britaňáková – 80 rokov, Mária Nevrlyová – 80 rokov, Magda-
léna Oksošová – 80 rokov, Zoltan Andráš – 75 rokov, Monika 
Svitanová – 70 rokov.

REFERENDUM O RODINE 7. 2. 2015
Otázky predložené na rozhodnutie v referende:

Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jed-
nou ženou?

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich ná-
sledná výchova?

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyu-
čovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia 
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledky hlasovania – Mesto Spišská Belá 

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch 
na hlasovanie 5 043

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 1 588
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 1 579
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 9
Účasť v % 31,48

Otázka
Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

Otázka č. 1 1 537 96,78 39 2,45 12 0,75
Otázka č. 2 1 495 94,14 64 4,03 29 1,82
Otázka č. 3 1 479 93,13 85 5,35 24 1,51

Výsledky hlasovania – okres Kežmarok 

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na 
hlasovanie 50 647

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 15 525
Účasť v % 30,65

Výsledky hlasovania – Prešovský kraj

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na 
hlasovanie 625 467

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 202 092
Účasť v % 32,31

Výsledky hlasovania – Slovensko

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na 
hlasovanie 4 411 529

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 944 674
Účasť v % 21,41

Viac informácii na www.statistics.sk

• Pamätnú tabuľu A. Kaltsteinovi  požehnali aj evanjelickí kňazi - Roman 
Porubän a Eva Germanová.

• Pamätnú tabuľu venovanú Augustovi Kaltsteinovi odhalili členovia 
Jaskyniarskej skupiny Spišskej Belej - Vladimír Fudaly a Stanislav Pav-
larčík.
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Dňa 4. februára 2015 sa 
uskutočnilo pracovné stretnutie 
poslancov zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja 
za okres Kežmarok – Štefana 
Bieľaka, Jozefa Harabina, Pavla 
Hudačeka, Pavla Slovika a Joze-
fa Grivalského s primaátorom 
mesta Kežmarok Jánom Feren-
čákom a riaditeľom Úradu práce 
v Kežmarku Milanom Gacikom. 
Predmetom diskusie bola súčas-

Prešovský samosprávny kraj 
získal od Európskej investičnej 
banky (EIB) 25 miliónov eur 
na financovanie rozvojových 
zámerov kraja. Úverovú zmlu-
vu 18. decembra v Luxemburgu 
podpísal predseda PSK Peter 
Chudík a viceprezident EIB 
László Baranyay.

Úver bude čerpaný počas 
nasledujúcich troch rokov po-
stupne, v maximálne piatich 
tranžiach. Splatnosť úveru je 
25 rokov, ale prvá splátka is-
tiny je naplánovaná až na rok 
2018. “Úrok na úrovni 0,68 
percenta je mimoriadne výhod-
ný. Bola by škoda nevyužiť to. 
Úver nám umožní realizovať 
rozvojové zámery,” približu-
je Peter Chudík. Financované 
projekty budú zamerané 

Dňa 4. februára 2015 sa usku-
točnilo pracovné rokovanie za 
účasti primátora mesta a spra-
covateľa pozemkových úprav 
v k. ú. Spišská Belá - spoločnosť 
GS, s. r. o., Rimavská Sobota 
(spracovateľ vybraný štátom). 
Cieľom bolo sa informovať 
o stave prípravy pozemko-
vých úprav v k.ú. Spišská Belá 
a prípadne zohľadniť niektoré 
verejnoprospešné stavby pri 

Suma 25 miliónov eur podporí rozvojové zámery kraja
na obnovu regionálnej cestnej 
siete, rozvoj vzdelávania, soci-
álnej starostlivosti a kultúrnych 
zariadení, podporu opatrení 
energetickej úspory a predchá-
dzaniu záplav.

„Prvú tranžu, v objeme 8,3 
milióna eur, budeme čerpať 
v roku 2015. Hneď začiatkom 
roka definitívne rozhodneme, 
ktoré investičné zámery prefi-
nancujeme z tohto úveru. Určite 
medzi nimi nebude chýbať 
rekonštrukcia Podtatranského 
múzea v Poprade, ktorá zahŕňa 
aj novú expozíciu pre vzácny 
unikát - Kniežaciu hrobku z Po-
pradu. Prostriedky použijeme aj 
na dofinancovanie modernizácie 
Šarišskej galérie v Prešove či hu-
menského múzea,“ vysvetľuje 
predseda PSK.

Súbežne a komplementárne 
s touto pôžičkou Európska inves-
tičná banka podporí investičnú 
prípravu energetickej efektívnos-
ti a využívania obnoviteľnej ener-
gie prostredníctvom programu 
ELENA, financovaného EÚ. Ide 
o sumu približne jeden milión 
eur, ktorý Prešovskému kraju 
a zaangažovaným mestám a ob-
ciam umožní zvýšiť energetickú 
výkonnosť investíciou vo výške 
60 miliónov eur.

Pán László Baranyay, vice-
prezident EIB zodpovedný za 
úvery poskytované Slovensku, 
uviedol:“Finančné prostriedky 
EIB, poskytnuté Prešovskému 
regiónu za priaznivých podmie-
nok, budú slúžiť na zlepšenie 
infraštruktúry najľudnatejšieho 
regiónu Slovenska. EIB je cťou 

podporiť kľúčové ciele rozvoja 
regiónu - zvýšiť kvalitu života 
jeho občanov, posilniť konkuren-
cieschopnosť regiónu a vytvoriť 
nové pracovné príležitosti.“

Súčasný úver stavia na vy-
nikajúcej spolupráci medzi EIB 
a Prešovským regiónom, ktorá 
sa začala v roku 2006 vďaka 
úveru vo výške 1,3 mld. korún 
(34 miliónov eur). Prvý úver 
EIB bol použitý na financovanie 
zlepšenia miestnej infraštruktúry 
v oblasti dopravy, kultúry a soci-
álnych služieb.

Zadlženosť Prešovského kra-
ja v súčasnosti dosahuje 25,15 % 
skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roka. Aj po 
vyčerpaní celého úveru dosiahne 
dlh maximálne 36,96 %, pričom 
maximálny limit je do 60 %.

Odchodom žiakov na via-
nočné prázdniny nenastalo 
v Základnej škole na Štefáni-
kovej ulici ticho. Vystriedali ich 
zamestnanci firmy Remeslá Belá 
spol. s r. o. Spišská Belá, ktorí 
pripravili pre žiakov novoročné 
prekvapenie. V triedach na dru-
hom stupni sa vymenili podlahy, 

Výmena podláh v triedach 
na ZŠ Štefánikova

ktoré prispeli k estetickej úprave 
a dotvorili príjemný vzhľad inte-
riéru tried. Po návrate z prázdnin 
sa žiaci tešili z pozitívnej zmeny 
a pevne veríme, že si budú túto 
zmenu vážiť a udržiavať v čisto-
te. Náklady na výmenu podlá 
boli financované z plánovanej 
údržby z rozpočtu školy. 

Príprava pozemkových úprav 

novom usporiadaní pozemkov 
v extraviláne mesta. Návrh 
pozemkových úprav (návrh 
nového usporiadania pozemkov 
v extraviláne mesta) by mal byť 
pripravený do leta tohto roka, 
kedy bude zverejnený na vyjad-
renie dotknutým vlastníkom po-
zemkov. Celý proces pozemko-
vých úprav riadi Okresný úrad 
v Kežmarku, odbor pozemkový 
(t. j. štát). 

Valné zhromaždenie PVS, a. s. 
Dňa 5. februára 2015 sa usku-

točnilo mimoriadne zasadnutie 
Valného zhromaždenia Podtat-
ranskej vodárenskej spoločnosti 
a. s. Poprad (PVS a. s.). Dôvodom 
tohto zasadnutia bola voľba no-
vých členov Dozornej rady PVS 
a.s., ktorým skončilo funkčné 
obdobie koncom januára 2015. 
Dozorná rada má 12 členov, z to-

ho 11 je starostov a primátorov 
z okresov Poprad, Kežmarok, St. 
Ľubovňa, Levoča, Sp. Nová Ves 
a Gelnica a 1 je zástupca štátu 
(FNM). Členom Dozornej rady 
za okres Kežmarok stal primátor 
Kežmarku a primátor Spišskej 
Starej Vsi. Primátor nášho mes-
ta bol zvolený za nového člena 
predstavenstva PVS, a. s. 

Stretnutie poslancov PSK 
k téme stredné školy v okrese

ná situácia v strednom školstve 
v Kežmarku a riešenie pretrváva-
júcich problémov. Diskutovalo sa 
najmä o dvoch zásadných témach 
- nájsť riešenie pre priestorové 
problémy gymnázia, hotelovej 
akadémia a strednej umeleckej 
školy. Zároveň sa diskutovalo 
aj o profilácii ďalších dvoch 
stredných odborných škôl. Táto 
diskusia bude pokračovať s ria-
diteľmi týchto škôl. 

Vo svete je veľký deficit lásky, porozumenia a pozornosti k iným, 
i k svojim blízkym. Mnohí naši starší členovia rodín sú opustení 
a zabudnutí. Myslíme si, že starší občan je už nepotrebný, zbytočný, 
je na obtiaž. Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach chce 
aspoň trochu tento stav zmeniť. Preto vôbec nie je náhoda, že práve 
vo fašiangovom čase 1. februára 2015 opäť pod záštitou primátora 
mesta Štefana Bieľaka zorganizovali už 10. fašiangové posedenie pre 
dôchodcov, ktoré sa konalo v kaštieli v Strážkach. O dobrú náladu sa 
postarali programom nielen zamestnanci ZOS-ky, ale aj ich klienti, 
ako aj členovia Denného centra (Klubu dôchodcov) v Spišskej Belej. 
Do večerných hodín sa ozývala ľudová hudba a spev a tancovalo sa 
ako na správnej zábave. Ďakujeme všetkým sponzorom i vedeniu 
SNG - kaštieľ Strážky. 

10. fašiangové popoludnie 
seniorov
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Zmena členov Dozornej rady 
Mestského podniku 
Spišská Belá s. r. o. 

• Mestské zastupiteľstvo 
zvolilo za 2 nových členov Do-
zornej rady Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o., Továrenská 
30, Spišská Belá poslancov: Ing. 
Lukáša Hotaryho a Bc. Petra 
Novajovského, ktorí nahradili 
doterajších členov: MUDr. An-
dreja Nováka a Petra Milaňáka. 
Zároveň poslanci potvrdili do-
terajších členov dozornej rady 
v ich funkciách: a to Jozefa 
Kunu, Gabriela Gemzu a Mgr. 
Branislava Ziburu.

Zmeny členov školských rád
• Mestské zastupiteľstvo zvo-

lilo (delegovalo) za členov rád 
škôl týchto svojich zástupcov (za 
mesto ako zriaďovateľa):

a)  do rady školy pri Základ-
nej škole, J. M. Petzvala, Mos-
kovská č. 20: MUDr. Andreja 
Nováka, Bc. Petra Novajovské-
ho, Maroša Vaverčáka, Mgr. 
Branislava Ziburu 

b)  do rady školy pri Základ-
nej školy, Štefánikova č. 19: Jána 
Halčina, Mgr. Branislava Ziburu, 
Maroša Vaverčáka, Ing. Lukáša 
Hotáryho, 

c)  do rady školy pri Základ-
nej umeleckej školy, Zimná č. 12 
-  Danielu Deptovú, Ing. Lukáša 
Hotaryho, Petra Tetemonteho, 
Jána Halčina 

d)  do rady pri Centrum voľ-
ného času, Zimná č. 47 - Mgr. 
Martu Britaňákovú a Petra 
Tetemonteho

e)  do rady školy pri Mater-
skej škole, Mierová 1 - Gabriela 
Gemzu, Bc. Petra Novajovského, 
Jozefa Kunu, Mgr. Martu Brita-
ňákovú.

Zmena nájomného 
za mestské lesy 

• Mestské zastupiteľstvo 
na základe žiadosti Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o. a na 
návrh primátora mesta zmenilo 
podmienky prenájmu mestských 
lesov, ktoré sú prenajaté Mest-
skému podniku Spišská Belá 
s. r. o. Mení sa pôvodná výška 
ročného nájomného 66 638 EUR 
(ktorá bola príjmom rozpočtu 
mesta) na sumu 1 EUR ročne 
(ako tzv. symbolické nájomné) 
s účinnosťou od 1. 1. 2015.

Členstvo mesta
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o členstve 
mesta v záujmových organi-
záciách a združeniach a tiež 
v subjektoch s majetkovou 
účasťou mesta.

Mesto Spišská Belá je k 1. 1. 
2015 členom:

1. Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS)

2. Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských 
obcí so sídlom v Spišskej Belej 
(tzv. regionálny ZMOS) 

3. Združenia miest a obcí 
Spiša

4. Združenia zborov pre ob-
čianske záležitosti

5. Združenia hlavných kon-
trolórov Slovenska

6. Združenia hlavných eko-
nómov Slovenska

7. Mikroregiónu Belianske 
Tatry (záujmové združenie 
právnických osôb)

8. Občianskeho združenia 
Miestna akčná skupina Tatry - 
Pieniny LAG (tzv. MAS)

9. Združenia náčelníkov 
mestských polícii SR

10. Združenia Euroregión 
TATRY (slovensko-poľská spo-
lupráca) a cez toto združenia 
nepriamo aj členom Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
TATRY (EZUS TATRY)

11. Spišského dejepisného 
spolku (so sídlom v Levoči)

 
Mesto Sp. Belá je akcioná-

rom v týchto spoločnostiach:
1. Podtatranské noviny, vyda-

vateľské družstvo, Poprad
2. Podtatranská vodárenská 

spoločnosť, a. s. Poprad
3. PRIMA Banka a.s. (bývalá 

Komunálna banka, potom DE-
XIA banka)

Mesto Spišská Belá je jedi-
ným spoločníkom spoločnosti 
Mestský podnik Spišská Belá 
s. r. o. 

Určenie platu primátora 
• Mestské zastupiteľstvo 

určilo v zmysle zákona č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch staros-
tov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov 
primátorovi mesta zvýšenie 
základného (zákonného) platu 
o 60 %. Základný plat patrí 

primátorovi zo zákona a o prí-
padnom zvýšení tohto platu 
až do výšky 70 % (zákonné 
maximum) rozhodujú 1x ročne 
poslanci mestského zastupiteľ-
stva. Na toto zvýšenie platu 
však primátor mesta nemá ná-
rok. Poslanci môže kedykoľvek 
počas roka toto zvýšenie platu 
upraviť, prípadne ho aj zrušiť. 
Základný plat primátora je 
závislý od počtu obyvateľov 
mesta (veľkosti mesta). Okrem 
tohto platu podľa súčasného zá-
kona primátor mesta (starosta 
obce) nemôže poberať žiadne 
odmeny (len uvedený plat).

Zrušenie zákazu používania 
pyrotechniky

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Spišská 
Belá č. 1/2015, ktorým sa ruší 
všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 11/2013 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a oslavné účely na 
území mesta Spišská Belá. Z dô-
vodu zmeny zákona o výbušni-
nách a banského zákona, ktorý 
schválili poslanci Národnej 
rady SR, mesto žiaľ už nemôže 
regulovať používanie zábavnej 
pyrotechniky na svojom území 
(ako tomu bolo doposiaľ, kedy 
mohlo zakázať používať pyro-
techniku v určitom čase a na 
určitom mieste). Jej používanie 
upravuje už len zákon. 

Vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Belá, ktorá sa uskutoční 
5. marca 2015 o 16.00 hod. Bliž-
šie informácie sú zverejnené 
na tejto webovej stránke – na 
jej úradnej tabuli. Prihlášky je 
možné podávať najneskôr do 
21. februára 2015.

 
Výberové konanie na riaditeľa 

Mestského podniku
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo vyhlásenie výberové-
ho konania na funkciu riaditeľa 
Mestského podniku Spišská 
Belá s.r.o. Podmienky výbero-
vého konania sú zverejnené na 
internetovej stránke mesta a na 
úradnej tabuli mesta. Prihlášky 
je možné podávať najneskôr do 
6. februára 2015. 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.) Prenájom nebytových priesto-

rov na Hviezdoslavovej č. 8
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom ne-
bytových priestorov na Hviez-
doslavovej ul. č. 8 v Spišskej 
Belej. Podmienky obchodnej 
verejnej súťaže budú zverejne-
né na internetovej stránke mesta 
a na úradnej tabuli mesta. 

Mliekomat pri obchodnom 
dome

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predĺženie dote-
rajšieho prenájmu pozemku 
na umiestnenie mliekomatu 
(automatu na predaj mlieka) 
pri Obchodnom dome COOP 
Jednota v Spišskej Belej pre ná-
jomcu - LATERRA s.r.o. Poprad, 
Bezručova 15, Poprad na dobu 
do 31.12.2015. 

Pridelenie bytov 
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Štefánikovej ul. č. 42 v Spiš-
skej Belej do nájmu Veronike 
Dudáškovej, rod. Habiňáková, 
prechodne bytom Spišská Belá. 
Poslanci schválili pridelenie 2-iz-
bového mestského nájomného 
bytu na Zimnej ulici č. 8 v Spiš-
skej Belej do nájmu Zuzane 
Mintaľovej, trvale bytom Spišská 
Belá, gen. L. Svobodu 17.

Kalendár podujatí mesta 
na 2015

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Kalendár kultúrnych 
a športových podujatí mesta na 
rok 2015. Kalendár je zverejne-
ný na internetovej stránke mesta 
a na úradnej tabuli mesta.

Prevádzkovanie kotolne 
na Mierovej ulici           

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
o končiacej dobe prenájmu 
mestskej kotolne na sídlisku 
na Mierovej ulici k 30. 4. 2015. 
Táto kotolňa zabezpečuje vy-
kurovanie bytových domov 
(bytov) na Mierovej ulici. Jej 
prevádzkovateľom je Dušan 
Hudaček zo Spišskej Belej, 
ktorý má túto kotolňu prenaja-
tú od mesta už od roku 2004. 
Na najbližšom zasadnutí budú 
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poslanci rozhodovať o ďalšom 
prevádzkovaní tejto kotolne (kto 
bude jej prevádzkovateľom a za 
akých podmienok). 

Rozšírenie kapacity 
materskej školy

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu 
o potrebe rozšírenia priestorovej 
kapacity Materskej školy v Spiš-
skej Belej z dôvodu zvýšenie 
počtu detí. Poslanci odporučili 
vypracovať projektovú štúdiu 
za účelom rozšírenia kapacity 
materskej školy v priestoroch 
na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej 
Belej (pokiaľ to bude technicky 
a právne možné vzhľadom na 
súčasnú legislatívu platnú pre 
materské školy). Touto otázkou 
sa bude zaoberať aj školská rady 
pri MŠ na svojom najbližšom za-
sadnutí. Mesto navrhuje rozšíriť 
kapacitu o 4 triedy (kompletné 
oddelenia), čím by sa zvýšila ka-
pacita o cca 80 detí. Dnes je v MŠ 
zapísaných 212 detí (vrátane 
dvoch oddelení v budove CVČ 
na Zimnej 47). Takže v skutoč-
nosti by sa kapacity zvýšila cca 
o 40-50 detí (nakoľko potom by 
sa už neprevádzkovala táto bu-
dova na Zimnej 47). 

  
Horáreň na Kardolíne  

- ako ďalej?
• Mestské zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu 
o potrebe nájdenia ďalšieho 
využitia objektu horárne na 
Kardolíne za Tatranskou Kot-
linou v smere na Ždiar (vedľa 
štátnej cesty). Túto horáreň pred-
tým využívali mestské lesy (ako 
horáreň a tiež ako služobný byt 
lesníka), ale už niekoľko rokov 
je bez trvalého využitia. Mesto 
nechce tento objekt predať, hoci 
v minulosti bol záujem o kúpu 
tejto horárne. Snahou mesta je 
nájsť trvalejšieho správcu tejto 
horárne, ktorá môže slúžiť aj 
ako rekreačná chata. O jej ďal-
šom využití by poslanci mali 
rozhodnúť do 2 mesiacov. 

Prenájom poľnohospodárskej 
pôdy pre Mestský podnik
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo na základe žiadosti 
Mestského podniku Spišská 
Belá prenájom poľnohospo-
dárskej pôdy o výmere 28,97 
ha v k.ú. Tatranská Lomnica 
a v k.ú. Spišská Belá pre nájom-
cu Mestský podnik Spišská Belá 

s.r.o. za ročné nájomné 1 EUR na 
dobu neurčitú. Mestský podnik 
(prednejšie Správa mestských 
lesov) sa tak bude starať o uve-
dené pasienky (kosiť, udržiavať 
a pod.), nakoľko táto pôda sa 
nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti mestských lesov. 

Majetkové prevody 
a prenájmy

1.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer na predaj časti 
pozemku vo vlastníctve mesta 
v k. ú. Tatranská Lomnica pre 
Žofiu Andrášovú, Dostojev-
ského 1, Bratislava za kúpnu 
cenu 30 EUR/m2 z dôvodu ma-
jetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome 
v Tatranskej Kotline (predmet-
ný pozemok je súčasťou záhrady 
tohto domu).

2.) Mestské zastupiteľstvo 
schválilo prenájom časti pozem-
ku pri prevádzke na sídlisku na 
Družstevnej ulici (objekt vedľa 
bytového domu č. 21 a oproti č. 
68 - 70) za nájomné 3 EUR/m2 
ročne spoločnosti NGR –KA 
s.r.o., Kúpeľná 52, Spišská Belá 
na zriadenie dočasnej vstupnej 
chodby o výmere 4 m2 ako 
dočasná súčasť reštauračného 
zariadenia na dobu 1 roka. 

 
Ďalšie informácie

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informácie hlavného 
kontrolóra mesta o vykonaných 
kontrolách a o stave rezervného 
fondu mesta k 31. 12. 2014. Mest-
ské zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu primátora 
mesta o príprave slávnosti sv. 
Antona - patróna mesta v so-
botu 17. 1. 2015 v Spišskej Belej 
vrátane odhalenia pamätnej 
tabule Augustovi Kaltsteinovi 
a inaugurácie knihy o Dr. Mi-
chalovi Greisigerovi. 

Daň za psa sa platí za psa 
staršieho ako 6 mesiacov cho-
vaného fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou na území 
mesta. Daň sa neplatí za slu-
žobné psy ozbrojených zložiek 
a ozbrojených síl SR, za psy, 
ktorých držiteľmi sú fyzické 
osoby - držitelia preukazov ŤZP 
a za poľovnícke psy používané 
na poľovnícke účely. Daň platí 
vlastník psa alebo držiteľ psa, 
ak sa nedá preukázať, kto psa 
vlastní. Výška dane pre rok 2015 
sa nezmenila, t. j. výška dane za 
jedného psa na kalendárny 
rok je 15 € za psa chovaného 
v byte bytového domu a 10 € 
v ostatných prípadoch. Zmena 
je v tom, že v prípade, že pes 

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností do 31. januára 
2015 musí podať tá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá 
počas roku 2014 nadobudla ne-
hnuteľnosť (stala sa vlastníkom 
nehnuteľností): kúpou, dede-
ním, darovaním alebo dražbou 
bytu, stavby, alebo pozemku, 
alebo ak v r. 2014 prebehlo 
stavebné konanie vystavením 
stavebného povole nia, alebo 
kolaudačného rozhodnutia, čo 
mení druh pozemku. Os tatní 
daňovníci, u ktorých nenastali 
žiadne zmeny, daňové prizna-
nie nepodávajú. Daňovník, 
ktorý je povinný podať daňové 
priznanie, je povinný sám si da-
ňové tlačivo vypísať a vyplnené 
doručiť správ covi dane, t. j. na 
Mestský úrad v Spišskej Belej 

do 2. februára 2015 (nakoľko 31. 
januára 2015 je sobota). Tlačivá 
daňových priznaní sú k dispo-
zícii aj na Mestskom úrade u p. 
Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prí-
zemí, tel. 468 05 14. Podmienky 
platenia dane z nehnuteľností 
budú uvedené v platobnom 
výmere, ktorý bude doručený 
každému daňovníkovi. Daň 
sa platí až po doručení platob-
ného výmeru v lehote, ktorá je 
uvedená v tomto výmere. To 
znamená, že mesto vám na vašu 
adresu doručí písomný platobný 
výmer, v ktorom bude uvedená 
výška dane a termín zaplatenia. 
Bližšie informácie poskytne p. 
Štefaniaková, Mestský úrad, 
kanc. č. 2 na prízemí, tel. 468 
05 14, e-mail: stefaniakova@ 
spisskabela.sk. 

Daň za psa
má 6 mesiacov, je povinnosťou 
daňovníka najneskôr do 30 dní 
podať priznanie k dani za psa. 
Daň za psa sa vyrubuje v jed-
nom spoločnom rozhodnutí 
spolu s daňou z nehnuteľností. 
Toto rozhodnutie sa doručuje na 
adresu daňovníka. Daň za psa sa 
platí až na základe doručeného 
rozhodnutia (platobného výme-
ru), a to v lehote určenej v tomto 
rozhodnutí. To znamená, že táto 
daň sa už neplatí ako doposiaľ 
bez platobného výmeru do 31. 
januára každého roka.

Bližšie informácie získate na 
mestskom úrade u p. Štefania-
kovej, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 
468 05 14, e-mail: stefaniakova@ 
spisskabela.sk.

Ponuka práce v Kežmarku na pozíciu - šička
Spoločnosť TREVES Slovakia, ktorá sa zaobe-
rá šitím opierok do áut a iných komponentov,
ponúka prácu ihneď na plný pracovný úväzok 
na dve zmeny aj pre nevyučené šičky, s možnos-
ťou zabezpečenia dopravy. 

Plat je od 2,50 - 2,66 eur na hodinu podľa 
výkonu. Je nutné prísť si vyskúšať šitie v našej 
spoločnosti v Kežmarku.

Viac informácii získate u: Ing. Viery Uhrínovej, 
personálne oddelenie, TREVES Slovakia, s. r. o., 
tel.: 0905 557 882. 

Harmonogram 
triedeného odpadu 
tzv. vrecový systém

 
PLASTY, KOVY 

12. február - 12. marec 

SKLO, PAPIER 
13. február - 13. marec 
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Dňa 26. januára 2015 sa usku-
točnila pietna spomienka pri prí-
ležitosti Dňa oslobodenia mesta 
počas 2. sv. vojny – položením 
vencov k pamätníku padlých 
počas 2. sv. vojny (pri soche 
partizána v parku pri evanjelic-
kom kostole). Túto spomienku 

Dňa 3. februára 2015 si 
primátor mesta s poslancami 
mestského zastupiteľstva fyzic-
ky obhliadli centrálnu kotolňu 
na sídlisku na Mierovej ulici. 
Dôvodom tejto obhliadky bolo 
vizuálne poznať jej súčasný 
technický stav a zvážiť investície 

Dňa 3. februára 2015 sa primátor mesta stretol so zástupcami 
úspešného belianskeho hokejbalu. Diskutovalo sa plánoch v roku 
2015, o financovaní klubu a o podpore zo strany mesta. Diskutovalo 
sa o možnosti, aby Spišská Belá hrala aj hokejbalovú extraligu mu-
žov od novej sezóny 2015/2016, ak vyhrá baráž do tejto extraligy. 

Dňa 30. 12. 2014 sa členovia 
Denného centra v našom meste 
(po starom klubu dôchodcov) 
stretli vo svojich priestoroch 
na koncoročnom posedení 

70. výročie oslobodenia mesta 
- 27. 1. 1945

zorganizovali členovia Miestnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
v Spišskej Belej spolu za účasti 
primátora nášho mesta a zá-
stupcov mestského úradu a tiež 
za prítomnosti žiakov Základnej 
školy J. M. Petzvala. 

Obhliadka kotolne na Mierovej ul.
potrebné do tejto kotolne v naj-
bližších rokoch. V apríli 2015 
končí prenájom tejto kotolne 
súčasnému prevádzkovateľovi 
(Dušanovi Hudačekovi) a po-
slanci mestského zastupiteľstva 
musia rozhodnúť ako ďalej s jej 
prevádzkovaním. 

Stretnutie s hokejbalistami 

• Aj počas uplynulého vianočného obdobia bol umiestený na námestí (pri 
zvonici) v našom meste jedinečný Betlehem v životnej veľkosti. 

Vianočná kapustnica
Členovia Denného centra v našom meste (po starom klubu 

dôchodcov) na Štedrý deň pripravili a podávali pre ľudí bez do-
mova z nášho mesta vianočnú kapustnicu. Bezplatne ju rozdávali 
vo svojich priestoroch (v záhrade za mestskou knižnicou). Za túto 
pomoc týmto ľuďom ďakujeme ! 

Denné centrum bilancovalo
spojenom s pripomenutím 
si svojej celoročnej činnosti. 
Vyhodnotenie činnosti urobila 
predsedníčka centra Mariana 
Mačáková

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
mesta Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej v y h l a s u j e 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Sp. Belá, 
ktorá sa uskutoční

5. marca 2015 o 16.00 hod. 
v zasadačke MsÚ na prízemí, Petzvalova ul. č. 17 

v Spišskej Belej 
(na zasadnutí mestského zastupiteľstva).

Požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kon-
trolóra mesta Spišská Belá (ďalej len hlavný kontrolór) 
musí spĺňať:
1.  kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie 
2.  nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou 

uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
3. bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádza-
ča (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):
1. prax v kontrolnej činnosti verejnej správy
2.  počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť 

Word, Excel, Internet
3.  odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územ-
nej samosprávy a jej hospodárenia 

Prihláška musí obsahovať osobné údaje kandidáta - meno, 
priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontakt-
né údaje (e-mail alebo telefón). 

Povinnou prílohou prihlášky sú tieto doklady:
1.  overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom 

vzdelaní,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
3.  profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, 

funkčného zaradenia a odbornej praxe,
4.  čestné prehlásenie kandidáta, že nevykonáva funk-

ciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného 
kontrolóra mesta,

5.  písomný súhlas kandidáta so spracovaním jeho osob-
ných údajov v zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra.

Termín, miesto a spôsob podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej 
obálke s označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ doručiť na 
adresu: Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 
Spišská Belá  alebo osobne do podateľne Mestské-
ho úradu v Spišskej Belej  najneskôr do 21. februára 
2015 (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne mest-
ského úradu osobne alebo prostredníctvom pošty).
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Slávny beliansky rodák August Kaltstein (1844 – 1921) bol v r. 1883 
zakladateľom klimatických kúpeľov Tatranskej Kotliny, nadšeným prie-
kopníkom budovania tatranských ciest a chodníkov (najmä z vlastných 
prostriedkov). Ale bol aj spoluobjaviteľom a bádateľom Belianskej kvapľovej 
jaskyne, ktorú dokázal sprístupniť v r. 1881 -82 verejnosti. 17. 1. 2015 mu 
bola na jeho dome odhalená pamätná tabuľa (poznámka editora).

 Tento vysoký plecnatý ako majiteľ veľkého hospodárstva (garbiarskej 
dielne) bol pri zamestnaní stále triezvy a nikdy nefajčil. Avšak ostatných 
ľudí niekedy nútil piť a byť v opitosti aj počas viacerých dní. Keď boli jeho 
priatelia v dobrej nálade, robili sa často belanské „kúsky“. Niekedy pocho-
doval rad „veselých bratov“ z jednej krčmy do druhej dvermi dovnútra 
a oknom von. Kaltstein ako statný muž nemohol ostatných nasledovať cez 
okno. Preto vykročil najprv nohami, oprel sa o stenu a nakoniec vypadol aj 
s okenným rámom. Vo svojej garbiarskej dielni zamestnával 20 mladých 
tovarišov ako garbiarskych pomocníkov, ale aj ďalších 10 dospelých garbia-
rov. Teda disponoval aj s viac ako 30-timi silnými mužmi. S ľuďmi, ktorí 
mali do činenia s „Räuschenbachern“ (hluční opojenci) si nikto nechcel 
začínať. Pravdepodobne tento názov pochádza od slova „Rauschenbach“ 
- Šumivého prameňa, Hučave v Belianskych Tatrách. Ľudia v Belej boli 
často varovaní pred rozpustilosťou Kaltsteina. 

Raz privandroval do Belej neznesiteľný človek, ktorý sa opakovane 

28. januára 2015 sa v ZŠ J. M. 
Petzvala uskutočnil 9. ročník 
Dňa otvorených dverí. Jeho 
cieľom bolo pokračovať v roz-
víjaní komunikácie a spolupráce 
s rodičmi žiakov školy, zároveň 
nadviazať komunikáciu s rodič-
mi budúcich prvákov. 

Novým prístupom k vzde-
lávaniu žiakov, podporovaním 
pedagógov pri získavaní 
inovatívnych pedagogických 
kompetencií a prepájaním 

August Kaltstein (1844 – 1921) 
vyjadroval o Kaltseteinových priateľoch urážlivým a negatívnym tónom. 
August Kaltstein si zaumienil, že ho musia z Belej „ausräuchen“ vykúriť. 
Keď jedného dňa odišiel neznesiteľný „Zügereiste“ ( prisťahovalec )niekam 
na návštevu, prišli Kaltsteinovi „Räuschbachern“ –hluční opojenci, rozo-
brali mu celý jeho drevený dom, roztriedili klady a dosky, tehly aj kameň. 
Nábytok uložili do malej šopy a potom stavenisko vyplanírovali. Keď drzúň 
prišiel domov, našiel nádielku. Ihneď potom z Belej odtiahol.

Raz títo Hluční opojenci natreli bielu kravu jedného gazdu na čierno. 
Inokedy si urobili žart zo staršej zámožnejšej dámy. Keď bola na návšte-
ve u známych, preliezli cez plot, otvorili si obyvaciu izbu, posunuli stôl 
a stoličky k stene a z jej maštale priviedli kravu. Dlážku vystlali slamou 
a na ňu postavili jasličky naplnené senom.

V zime raz zahádzali cez noc lopatami jeden malý domček snehom až po 
strechu. Až keď kravy v maštali od hladu veľmi bučali, pozrel sa domáci 
na hodiny. To už bolo však poludnie. S námahou si ľudia odhádzali sneh 
pred oknami a potom pred domovými dverami, kým sa celkom neuvoľnili. 
Celá Spišská Bela sa dlho smiala nad týmito vtipmi. 

P. S. Z písomnej pozostalosti prof. Alfréda Grosza, ktorú poskytla 
editorovi Belianka p. Trembáčová, rod. Hužíková. Preložila MVDr. G. 
Fűloppövá. Upravil editor Milan Choma

Deň otvorených dverí v ZŠ J. M. Petzvala 
– Inovatívne vyučovanie v 1. ročníku

záujmu rodičov a komunity 
so životom školy sa nám darí 
napĺňať myšlienku modernej 
a otvorenej školy. Spokojnosť 
rodičov, celkový záujem o našu 
školu sú hlavné priority našej 
každodennej práce. 

Program sa začal ráno 
o 9.00 hod. privítaním rodičov, 
pozvaných hostí a priateľov 
školy riaditeľkou školy Mgr. A. 
Rothovou. Potom sa uskutočni-
li vyučovacie hodiny s využitím 

inovačných metód a foriem prá-
ce v 1. ročníku – v 1.A a v 1.B 
triede. Rodičia mali možnosť 
priamo sa zúčastniť vyučova-
cieho procesu. 

Naši prváci ukázali, čo všet-
ko sa už v 1. polroku naučili, 
ukázali, že sa neboja pracovať 
s interaktívnou tabuľou, že majú 
radiinteraktívne hry a úlohy, 
kde môžu presúvať obrázky. 
Radosť im robila aj interaktívna 
kalkulačka. Vyučovacie hodiny 

viedli pani učiteľky – Mgr. M. 
Pavlarčíková a Mgr. J. Daniel-
čáková, ktoréna vyučovaní 
striedali rôzne metódy a formy 
práce. Žiaci sa hrali v skupinách, 
spievali, tancovali, ale aj cvičili, 
boli tvoriví. Takto prezentované 
učivo bolo pre nich záživnejšie, 
žiaci boli aktívnejší a rýchlejšie 
si osvojovali nové vedomosti. 
Po skončení vyučovacích hodín 
prebiehalo v príjemnej atmosfé-
re stretnutie rodičov, učiteľov 
a priateľov školy, ktorí sa zišli 
v audiovizuálnej učebni. Roz-
hovory sa niesli v priateľskom 
duchu. Informácie o škole si 
mohli rodičia budúcich prvá-
kov doplniť prostredníctvom 
prebiehajúcej prezentácie na 
interaktívnej tabuli a brožúrky 
Zápis do prvého ročníka ZŠ, 
ktorú si mohli zobrať domov. 
Keďže je fašiangový čas, po-
dávali sa šišky, čaj a káva. Na 
šiškách si pochutnávali aj naši 
prváci, ktorí si ich za aktívnu 
prácu na hodinách zaslúžili.

Riaditeľstvo školy ďakuje 
všetkým zúčastneným, oso-
bitne primátorovi mesta JUDr. 
Štefanovi Bieľakovi a vedúcej 
školského úradu Mgr. Amálii-
Lacušovej, ktorí svojou účasťou 
podporili túto aktivitu školy.Zá-
roveň ďakujeme sponzorovi 
akciep. E. Grigľákovi – vináreň 
Spišská Belá. 

Mgr. A. Rothová, 
riaditeľka školy
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Prečo darovať krv?
  darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne 
situácie spojené so stratou krvi,

  darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok krvi 
pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neo-
potrebovaných krviniek,
  darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a ho-
voria tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí komplexné 
vyšetrenie krvi,
  darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ

15. 2. 2015 (nedeľa)
od 8.00 do 12.00 hod.,

 v zasadačke MsÚ Spišská Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

Kto môže darovať krv? 
Každý, kto: 

 má vek od 18 - 60 rokov, 
 váži viac ako 50 kg, 
 nemal 2 týždne hnačky ani horúčky, 
 je mesiac po užití antibiotík, 
 je aspoň 48 hod. po očkovaní, 
  posledných 6 mesiacov nebol na operácii, tetovaní a nepod-
stúpil akupunktúru, piercing, 
 nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený, 
 neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom, 
 nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou, 
 nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 
mesicov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?
 večer a ráno piť čo najviac tekutín,
večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
nezabudnúť na občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Ako bude prebiehať odber?
vyplníte dotazník,
lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, 
odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie,
pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml 
krvi.

VALENTÍNSKAVALENTÍNSKA
KVAPKA KRVI KVAPKA KRVI 

Tatranská galéria v Poprade aj v tomto roku pripravila pre 
všetkých žiakov a pedagógov materských, základných, stredných 
a umeleckých škôl predvianočnú výtvarnú súťaž Anjel Vianoc. Súťaž 
ponúka priestor pre mladých výtvarníkov. Do súťaže sa zapojili aj 
niektorí žiaci našej školy. V kategórii špeciálne základné školy čestné 
uznanie získal Timko Babič. Výstavu Anjel Vianoc si môžete pozrieť 
v priestoroch Art Klubu Tatranskej galérie do 30. januára 2015. 

Bc. Viera Pavlíková, ŠZŠ Spišská Belá

„Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má“. Týmto 
mottom sme privítali žiakov I. stupňa na prednáške venovanej 
ľudským právam, zvlášť právam detí. Nakoľko deti sú jednou 
z najzraniteľnejších skupín a potrebujú zo strany dospelých pomoc 
a podporu pri uplatňovaní svojich práv.

Už od roku 1948 si 10. december pripomíname svetový deň 
ľudských práv, ktorý súvisí s prijatím Všeobecnej deklarácie ľud-
ských práv. A práve preto, sme pri príležitosti tohto dňa pripravili 
pre žiakov interaktívne aktivity venované ľudským právam pod 
názvom „Mám právo na...“. Súčasťou prednášky bolo oboznámenie 
žiakov s dohovorom o právach detí a pripomenutie im nielen ich 
práva, ale aj ich povinnosti. Počas prednášky sme deťom priblížili 
aj život detí v krajinách tretieho sveta, kde sú práva detí sústavne 
porušované a poukázali na to, že každé dieťa má právo žiť plno-
hodnotný a šťastný život. 

Mgr. Lenka Šidlovská, ŠZŠ Spišská Belá

Anjel Vianoc

Mám právo na...
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Predvianočnú atmosféru 
na ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej už tradične spríjemňuje 
vedomostná súťaž. 

Posledný deň pred vianočný-
mi prázdninami sa konal už jej 
jubilejný 10. ročník. Počas tohto 
obdobia súťaž prešla viacerými 
zmenami. Od jej prvého roční-
ka súťaž niekoľkokrát zmenila 
svoj šat, bola zdigitalizovaná, 
je popretkávaná programom 
s vianočnou tematikou a skve-
lým povzbudzovaním všetkých 
žiakov 5. až 9.ročníka. Patronát 
nad organizačným zabezpeče-
ním súťaže majú členovia 
žiackeho parlamentu, ktorého 

koordinátorom je Dr. Juraj 
Tomeček. Súťaže sa zúčastnilo 
22 súťažiacich. Úlohy mode-
rátoriek sa brilantne zhostili 
Alžbeta Godlová z 8. A triedy 
a Veronika Čekovská zo 7.A. 
Radosť z plynulého priebehu 
súťaže sme mohli zažiť vďaka 
bezchybnej práci našich tech-
nikov Kamila Tureka, Petra 
Piegera, Mateja Ježíka a Bene-
dikta Kušiona, žiakov deviate-
ho ročníka.

Súťažiaci si zmerali úroveň 
svojich vedomostí v 4 kolách. 
V prvom kole súťažiaci odpo-
vedali na vopred pripravené 
otázky. Do 2. kola postúpilo 8 

žiakov. Postupujúci si vyberali 
bodové hodnoty otázok zo šies-
tich tém. Do semifinále postú-
pili štyria najlepší. Ich úlohou 
bolo správnymi odpoveďami 
spojiť všetky tri strany trojuhol-
níka. Ak súťažiaci neodpovedal 
správne, políčko získal súper. 
Do finále postúpili 2 najlepší. 
Tému vyberal súťažiaci súťa-
žiacemu. Súťažiaci si stanovil 
počet bodov od 1 – 10 a body 
sa mu pripočítali alebo odčíta-
li. Nad regulárnosťou súťaže 
dohliadla porota v zložení p. 
zástupkyňa Mgr.Viera Konečná 
a učitelia: RNDr. E. Valek,Phd., 
PaedDr. D. Olekšáková, RNDr. 

H. Ferencková, Mgr. D. Burico-
vá a Mgr. J. Dobeš. Po úvod-
nom slove moderátoriek začal 
sa tvrdý boj súťažiacich dostať 
sa v súťaži čo najďalej. Priebeh 
súťaže pripravil početnému 
publiku viacero prekvapivých 
momentov. Žiakom z deviatych 
tried, papierovým favoritom, sa 
až tak nedarilo, a tak na stupne 
víťazov sa dostali žiaci ôsmeho 
a siedmeho ročníka. Najlepšie 
vedomosti preukázala Sára 
Fabiánová z 8.A triedy, ktorá 
sa umiestnila na 1. mieste, na 
druhom mieste sa umiestnil Mi-
chal Štupák zo 7.A triedy a na 
treťom mieste skončila Klaudia 
Zatkovská zo 7.B triedy. 

Veľmi pôsobivou bola táto 
súťaž aj tým, že pauzu medzi 
jednotlivými kolami vyplnili 
žiaci našej školy dojímavým 
programom, ktorý obsahoval 
vianočné koledy, scénky, vinše, 
ale aj moderný spev a tanec. 
Program žiaci pripravili pod 
vedením pani učiteľky Mgr. 
Moniky Andrášovej a pani uči-
teľky Mgr. Marty Kováčikovej.

Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí prispeli k príprave 
tohto podujatia. Osobitné po-
ďakovanie patrí moderátorkám 
a organizátorkám podujatia 
Alžbete Godlovej z 8. A triedy 
a Veronike Čekovskej zo 7.A.

 Dr. Juraj Tomeček

ZŠ J. M. Petzvala je zapojená 
do národného projektu Zvyšo-
vanie kvality vzdelávania na 
základných a stredných ško-
lách s využitím elektronického 
testovania (E- test). Projekt je 
spolufinancovaný z Európske-
ho sociálneho fondu prostred-
níctvom operačného programu 
Vzdelávanie. Do projektu je 
zapojených 1660 základných 
a stredných škôl.

Okrem vytvorenia podmie-
nok na postupné zavedenie 
elektronického testovania 
v školách SR je ďalším výsled-
kom projektu vznik databázy 
originálnych 130 testov a 30 tisíc 
úloh zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov. Zavedením elektro-
nického testovacieho systému 
e-Test Slovensko uvádza do 
prevádzky vlastný unikátny 
elektronický testovací systém, 
čím potvrdzuje ambíciu sledovať 

Elektronický testovací systém 
trendy vyspelých krajín v oblasti 
hodnotenia kvality vzdelávania. 
Školám zapojeným do projektu 
začína sprístupňovať nový elek-
tronický testovací systém e-Test 
IBM Slovensko, spoločnosť s r. o. 
Učitelia a žiaci zapojených škôl 
začínajú vstupovať prostred-
níctvom zabezpečeného vstupu 
do vlastného portálu, v ktorom 
budú pracovať. Stovky učiteľov 
z celého Slovenska, ktorí tvoria 
úlohy na základe moderných 
metodík špeciálne pre projekt, 
ich už postupne vkladajú do 
unikátneho elektronického 
systému a napĺňajú banku úloh 
a testov.

Systém e-Test bude ponúkať 
školám a učiteľom niekoľko 
druhov testovaní . Popri reali-
zácii národných certifikačných 
meraní výsledkov vzdelávania 
(Maturita on-line a Testovanie 
9 on-line) to budú školské tes-

tovania (školy ich môžu využiť 
napríklad ako vstupné alebo 
koncoročné preverovania vedo-
mostí) a učiteľské testovania. 

Učiteľ si bude môcť zo škol-
skej databázy úloh vybrať už 
hotový test alebo si ho môže 
upraviť podľa vlastných požia-
daviek .Systém e-Test hneď po 
ukončení testovania vyhodnotí 
odpovede na zatvorené úlohy 
a žiak sa hneď dozvie svoju per-
centuálnu úspešnosť. Odpovede 
žiakov na otvorené úlohy v tes-
te vyhodnotí tím odborníkov 
NÚCEM-u, čo zaručuje vyššiu 
objektivitu hodnotenia. 

 18. decembra 2014 sa dvad-
sať žiakov 8.ročníka ZŠ J.M.Pe-
tzvala zúčastnilo intenzívnych 
záťažových testov elektronic-
kého testovacieho systému. 
Ôsmaci si otestovali svoje vedo-
mosti z finančnej gramotnosti. 
Počas testovania sa vyskytli 

predpokladané prejavy neštan-
dardného správania systému 
(dlhé odozvy alebo výpadky 
spojenia so serverom, čo bolo 
súčasťou plánovanej záťažovej 
skúšky), ktoré sa pri menšom 
zaťažení systému nevyskytujú. 
Záťažovou skúškou NÚCEM 
získal pre dodávateľa e-Testu 
spoločnosť IBM, s. r. o. dôležité 
diagnostické informácie, ktoré 
využije na zlepšenie systé-
mu. Po zapracovaní zlepšení 
v koordinácii s dodávateľom 
sa uskutočnia ďalšie záťažové 
skúšky elektronického systému 
e-Test.

Elektronické testovanie 
v systéme e-Test si ešte vyskú-
šajú žiaci 6. ročníka v predmete 
matematická gramotnosť a žiaci 
9. ročníka v anglickom jazyku.

 Mgr. Dagmar Popovičová
 koordinátorka testovania

Vedomostná súťaž preverila znalosti žiakov
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Aj tento rok všetky deti s nedočkavosťou čakali na príchod 
Mikuláša. A výnimkou neboli ani žiaci našej školy. Mikuláš nás 
nesklamal a 5. decembra nás navštívil. Po jeho príchode sme ho 
patrične privítali a deti čakali na príležitosť potešiť ho básničkou 
či pesničkou. Za svoju snahu boli všetky deti odmenené, ako ináč 
darčekmi plnými sladkostí. Na pamiatku Mikuláša obdarovali aj 
obrázkami, ktoré nakreslili a vymaľovali. Ten deťom prisľúbil, že 
ak budú dobré, opäť ich navštívi aj na budúci rok.

Mgr. Ľudmila Nováková, Ivana Závacká, ŠZŠ Spišská Belá

Mesto v spolupráci s Rím-
skokatolíckou cirkvou v našom 
meste opätovne pripravilo 
a v januári podalo projektovú 
žiadosť na opravu národnej 
kultúrnej pamiatky – Obnova 
fasády Rímskokatolíckeho kos-
tola sv. Anny v Spišskej Belej 

Projekt na opravu fasády 
kostola v Strážkach 

- Strážkach. Cieľom je získať 
dotáciu zo štátneho rozpočtu 
vo výške 23 064 EUR. Mesto by 
malo prispieť na tento zámer 
spolufinancovaním vo výške 
1 214 EUR. Výsledok posúdenia 
tejto žiadosti by sme mali vedieť 
do mája tohto roka. 

Odporúčame všetkým, najmä 
tým najmenším (rodinám s deť-
mi) vynikajúcu sánkovačku 
v kaštieli v Strážkach. Priamo 
za kaštieľom v jeho parku je 
výborný kopec na bezpečnú 
a vynikajúcu sánkovačku. Záži-

Vynikajúca sánkovačka 
v kaštieli v Strážkach 

tok v krásnom prostredí. Veľmi 
dobre padne aj prechádzka 
po celom zasneženom parku. 
A čo tak urobiť bežeckú stopu 
v kaštieľnom parku? V prílohe 
foto z dnešnej slnečnej sánko-
vačky. Príďte vyskúšať.

Mikulášske prekvapenie

Dňa 21. januára 2015 sa na 
mestskom úrade v Kežmarku 
stretli 3 primátormi miest 
v okrese Kežmarok. Ján Fe-
renčák, Jozef Harabin a Štefan 
Bieľak diskutovali o aktuál nych 
a zároveň akútnych problémoch 
okresu Kežmarok a o možnos-
tiach ich riešenia. Venovali sa 

Dňa 3. februára 2015 sa vo 
Veľkom Slavkove stretli starosto-
via obcí a primátori miest okresu 
Poprad a Kežmarok. Prišli na po-
zvanie primátora mesta Spišská 
Belá Štefana Bieľaka, predsedu 
Regionálneho ZMOS-u pod 
Tatrami (t. j. Regionálneho zdru-
ženia tatranských a podtatran-
ských obcí). Cieľom toho prvého 
povolebného stretnutia bolo sa 
vzájomne spoznať, keďže asi 1/3 
starostov a primátorov je nových. 
Prítomní boli informovaní o čin-
nosti Regionálneho ZMOS-u, ako 
aj o činnosti ďalších združení 
a organizácii, v ktorých majú 
mestá a obce svoje zastúpenie. 

V piatok 6. februára 2015 sa 
uskutočnilo na mestskom úrade 
v Kežmarku pracovné stretnu-
tie k pripravovaným zmenám 
v primárnej zdravotnej starost-
livosti zo strany Ministerstva 
zdravotníctva SR. Stretnutia sa 
zúčastnili všetci traja primátori 
miest kežmarského okresu, ria-
diteľ Úradu práce v Kežmarku, 
zástupcovia lekárov prvého 
kontaktu i odborníci pripra-
vujúci tieto zmeny. Jedným zo 
zámerov je vytvoriť tzv. integro-
vané centrá zdravotnej pomoci 
ako miesta prvého kontaktu, 

Stretnutie primátorov okresu 
Kežmarok 

najmä týmto témam: cestná 
doprava – stav ciest 2 a 3. triedy 
v okrese, diaľničný privádzač (2. 
etapa), stredné školy v okrese 
Kežmarok, budovanie cyklotrás, 
nezamestnanosť, zdravotníc-
ke služby v okrese, príprava 
Svetovej zimnej univerziády 
a ďalšie témy. 

Stretnutie starostov a primátorov 
Hovorilo sa aj o fungovaní Pre-
šovského samosprávneho kraja 
– teda o zastúpení oboch okre-
sov v krajskom zastupiteľstve. 
Na stretnutí boli prítomní aj 
zástupcovia Podtatranských no-
vín, Regionálneho vzdelávacieho 
centra v Štrbe či Centra rozvoja 
turizmu PSK pre oblasť Vysoké 
Tatry, ktorí sa odprezentovali. Na 
záver stretnutia Michal Sýkora, 
starosta obce Štrba zhodnotil 
27. Svetovú zimnú univerziádu 
na Štrbskom plese. Poďakoval 
prítomným starostom a primá-
torom za pomoc a podporu pri 
organizácii tejto univerziády 
a odovzdal im ďakovné listy.

Budú sa zriaďovať tzv. integro-
vané centrá zdravotnej pomoci?

kde by sa poskytovali štandard-
né zdravotnícke služby bežne 
dostupné všetkým pacientom. 
Okres Kežmarok by mal byť pi-
lotným projektom ministerstva 
a takéto centrá by mali vzniknúť 
v Kežmarku, v Spišskej Belej 
a v Spišskej Starej Vsi. Model 
týchto centier je však predme-
tom ďalších diskusií a hľadania 
optimálnej formy ich fungo-
vania.  Je otázne, akú konečnú 
podobu tento zámer bude mať. 
Zriadenie týchto centier by do 
budúcna malo byť financované 
aj zo štrukturálnych fondov EÚ. 

KONTAKTY na mestskú políciu:
tel.: 052/459 15 55 • 0915 905 638

e-mail: msp@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií 
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 
Mesta Spišská Belá na rok 2015 (január - jún)

JANUÁR 
 10. 1. (sobota)  –  Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
 17. 1. (sobota)  –  Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta
 18. 1. (nedeľa)  –  Belianske bezpečné jazdy (orientačné automobilové preteky)
 25. 1. (nedeľa)  –   Novoročná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi - uspora-

dúva Automotoklub Spišská Belá
 26. 1. (pondelok)  –  Oslobodenie mesta počas 2. svetovej vojny (70. výročie) – pietna spomienka
 31. 1. (sobota)  –  Volejbalový turnaj o Pohár primátora mesta

FEBRUÁR
 15. 2. (nedeľa)  –  Valentínska kvapka krvi
 22. 2. (nedeľa)  –   súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Sp. Belá“ – usporadúva Automotoklub 

Spišská Belá
 26. 2. (štvrtok)  –  Obvodová súťaž „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne
 február (sobota)  –  Karneval na ľade (podľa počasia)
 február (sobota)  –  Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov (telocvičňa ul. Moskovská)

MAREC
 11. 3. (streda)  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov 
 19. 3. (štvrtok)  –  Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy 
 22. 3. (nedeľa)  –  Jarná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi
 23. – 28. 3.  –  Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice
 27. 3. (piatok)  –  Deň učiteľov – slávnostná akadémia 
 29. 3. (nedeľa)  –  Bedmintonový turnaj (dospelých) – telocvičňa ul. Moskovská
 Marec (sobota)  –  Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (štadión v Poprade) 

APRÍL
 9. 4. (štvrtok)  –  Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
 11. 4. (sobota)  –  Veľkonočný volejbalový turnaj
 26. 4. (nedeľa)  –  súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ 

MÁJ
 3. 5. (nedeľa)  –  Svätofloriánska (hasičská) slávnosť
 7. 5. (štvrtok)  –  Deň víťazstva nad fašizmom – spomienka
 9. 5. (sobota)  –  Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých
 10. 5. (nedeľa)  –  Deň matiek – kultúrne pásmo
 14. 5. (štvrtok)  –  Obvodová súťaž „Zlatý kľúčik“ - súťaž v speve moderných piesní
 24. 5. (nedeľa)  –  Beliansky majáles
 24. 5. (nedeľa)  –  Cyklisticko-korčuliarske preteky detí 
 máj 2015  –  Challange day – Deň pohybu 

JÚN
 5. – 7. 6.   –  Dni Mesta Spišská Belá a v rámci toho:
 5. 6. (piatok)  –   Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Sp. Belej a okolia 
 6. 6. (sobota)  –  Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia spišskobelianskych spolkov
 6. 6. (sobota)  –  Beliansky škovránok - prezentácia detí z materských škôl + kultúrny program na námestí 
 7. 6. (nedeľa)  –  Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“ + program na námestí
 17. 6. (streda)  –  Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
 19. 6. (piatok)  –  Junior cup – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
 20. 6. (sobota)  –  Jánske blato – adrenalínová súťaž (v Strážkach)
 27. 6. (sobota)  –  Medzinárodný futbalový turnaj mladších a starších žiakov – Spišská Belá – Kežmarok 
 27. – 28. 6.  –  Kaštieľne hry Strážky 2015
 28. 6. (nedeľa)  –  súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“
 Jún 2015  –  Ocenenie najlepších žiakov škôl a ukončenie dochádzky v MŠ
 Jún 2015 (sobota)  –   Streetball Bela Cup 2015 – otvorený basketbalový turnaj amatérskych družstiev na hokejo-

vom ihrisku na Tatranskej ulici (pre deti, mládež i dospelých – mužov i ženy) 
Aktivity Face klubu v Sp. Belej a Denného centra v Sp. Belej nie sú zahrnuté v tomto kalendári podujatí.
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Strom života – 
1. miesto 
na ZŠ Štefánikova

Envitalent je pravidelná biologická súťaž 
pre základné školy a 8 ročné gymnázia, ktorú 
organizuje „Strom života“. Jej zámerom je for-
mou riešenia úloh zvýšiť vedomostnú úroveň 
žiakov z biológie. Klub „Limba“ Štefánikova 
19 sa zapojil do tejto aktivity a úspešne v nej 
obstál. Žiak našej školy Tadeáš Gurka zo 4.A 
triedy, za hodnotiace obdobie september 
– december 2014 v F kategórii žiakov 3. – 5. 
ročníka, získal 1. miesto v rámci Slovenskej 
republiky. Dosiahol 45,5 boda z maximálneho 
počtu 46 bodov. V riešení úloh pokračujeme 
a dúfame, že náš klub Limba a naši žiaci budú 
opäť úspešní. 

ZŠ J. M. Petzvala  sa zapojila 
do národného projektu Kom-
plexný poradenský systém 
ovplyvňovania sociálno-pa-
tologických javov v školskom 
prostredí. Prioritným zamera-
ním tohto  projektu je zvýšenie 
zamestnanosti, efektívna prí-
prava žiakov základných škôl 
pre trh práce a prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou 
kariérového poradenstva. Reali-
zátorom  projektu je  Výskumný 
ústav detskej psychológie a pa-
topsychológie v Bratislave. 
Jedným z benefitov, ktorý škola 

zapojením  do projektu  získala, 
je on-line prístup k počítačové-
mu programu COMDI modul A. 
(Computer diagnostic)

Program COMDI modul A 
je určený pre 14 - 15-ročných 
žiakov základných škôl. Jeho 
testovací systém umožňuje 
individuálne i skupinové 
testovanie žiakov. Umožňuje 
získať a vyhodnotiť informácie 
o záujmoch žiaka, o jeho pro-
fesionálnom zameraní, o vedo-
mostiach zo slovenského jazyka, 
z matematiky a o všeobecných 
vedomostiach či o schopnos-

tiach potrebných pre jednotlivé 
okruhy povolaní.  Program zistí 
aj osobné vlastnosti žiaka dôle-
žité na integráciu do spoločnosti 
a typ odolnosti v záťažových 
situáciách. 

Výsledky počítačovej dia-
gnostiky študijno-profesijných 
predpokladov  spracúvajú psy-
chológovia do 24hodín. Žiak ich 
dostane  vytlačené v grafickej 
podobe  so slovným popisom. 
Výchovná poradkyňa výsledky 
diagnostiky žiakovi individu-
álne interpretuje, odporučí mu 
vhodný typ školy - učebný alebo 

študijný odbor. Testovanie a vy-
hodnotenie prebieha cez inter-
net, zabezpečená je dostupnosť 
v on- line verzii.

 Program COMDI®  je vhod-
ným doplnkom a pomocníkom 
vo výchovnom poradenstve pri 
voľbe povolania.                           

V rámci realizácie uvedeného 
projektu boli v ZŠ J. M. Petzvala 
testovaní žiaci 8. a 9. ročníka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami. 

Mgr. Dagmar Popovičová
výchovná poradkyňa

Počítačová profesijná a pracovná diagnostika žiakov

Kľúč n. o., Píniová 14, 821 06 Bratislava
Mobil: 0907 999 220, e – mail: klucno@gmail.com

IČO: 36 077 658, www.klucno.sk
        

Potrebujete pomoc? Ocitli ste sa v zložitej životnej si-
tuácii? Stačí ak nás navštívite.

Sme nezisková organizácia Kľúč n. o. so sídlom v Bratislave, 
ktorá v spolupráci s MÚ v Spišskej Belej pre Vás poskytuje 
špecializované sociálne poradenstvo vo Vašom meste – budo-
va Mestského úradu na ul. Petzvalovej č.p. 18, Spišská Belá 
alebo aj telefonicky po 16-tej hodine na čísle 0944 558 075. 

Nenašli ste dostačujúcu pomoc? Je Vám niečo ne-
jasné alebo Vám nevyhovujú stránkové a ambulantné 
hodiny?

    Sme tu pre Vás.

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo. Zistíme 
príčiny vzniku, charakteru a rozsahu Vášho problému, sme tu 
nato, aby sme Vám pomohli, či už patríte do skupiny osame-
lých rodičov, k rodinám pred rozvodom počas rozvodu alebo 
po rozvode, zdravotne postihnutým občanom, starým ľuďom, 
rizikovou mládežou, k nezamestnaným alebo člen Vašej ro-
diny nezamestnaný, či k bezdomovcom. Posúdime problém 
fyzickej osoby, rodiny, poskytujeme informácie o možnostiach 
riešenia a podľa potreby Vám odporučíme ďalší postup

Kedy?  Každý štvrtok od 16.00 do 18.00 h.
Kde?   Budova Mestského úradu na Petzvalovej 

ul. č. 18, Spišská Belá.
Kto vám pomôže?   Tím odborníkov s vysokoškolským vzde-

laním a dlhoročnou praxou

Príďte, za naše služby neplatíte!
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Na druhý vianočný sviatok 
sa uskutočnil už tradičný via-
nočný futbalový turnaj o Pohár 
primátor mesta Spišská Belá. 
V telocvični na Moskovskej ulici 
sa stretlo 15 družstiev, ktoré odo-
hrali zápasy v 3 skupinách (po 
5 družstiev). Následne vo finá-
lovej skupine sa stretli najlepšie 
družstvá z každej skupiny. 

Poradie v skupinách:
Skupina A - 1. Balamuty , 2. 

Gunners, 3. Rejesovci, 4. Sibírske 
psy, 5. Strážky

Skupina B - 1. Baleťáci, 2. 
Abirex, 3. Hydináre, 4. Reds, 5. 
Green Frogs

Skupina C - 1. Otec a syn, 2. 
Pinďovci, 3. Podhorany, 4. Ejdze, 
5. Blúdne ovse

Vianočný futbalový turnaj

Finálová skupina:
Balamuty – Baleťáci 1:5
Otec a syn – Baleťáci 3:3
Balamuty – Otec a Syn 2:2

Konečné poradie:
1. Baleťáci Kežmarok (3 b.)
2. Otec a syn Sp. Belá (2 b.)
3. Balamuty Sp. Belá (1 b.) 

Za najlepšieho hráča turnaja 
bol určený Patrik Grega (Kež-
marok). Najlepším strelcom 
s 12 gólmi sa stal Ján Sova 
(Kežmarok).

Po odovzdaní pohárov na 
záver primátor mesta Štefan 
Bieľak poďakoval obom rozhod-
com turnaja – Robovi Fabínymu 
a Vladovi Gavalierovi a tiež Jo-
zefovi Kunovi ako hlavnému 

zodpovednému za organizáciu 
celého turnaja. Poďakovanie 
patrí aj všetkým mužstvám za 
ich účasť, za vysokú kvalitu 

turnaja a tiež množstvu divákov, 
ktorí sa prišli v tento sviatočný 
deň pozrieť na tento turnaj. Tak 
opätovne o rok.

• Balamuty v konečnom hodnotení obsadili 3. priečku.

• Družstvo Otec a syn skončili na 2. mieste.
• Zoskupeniu Baleťákov z Kežmarku sa darilo najviac a vianočný turnaj 
vyhrali.

VÝSLEDKY:
Tabuľka skupiny A
1. Pisarčík Ľubo 9b 
2. Mezey Martin 6b 
3. Novoroľník Marcel 3b
4. Jurčo Marián 0b 
Tabuľka skupiny B
1. Krempaský Ľudo 6b
2. Brežina Palo 3b 
3 .Tomas Peter 0b
Tabuľka skupiny C
1. Maniak Ján 6b
2. Gallik Patrik 3b
3. Ferencko Marcel 0b
Tabuľka skupiny D
1. Milaňák Marek 6b
2. Mazurek Milan 3b 
3. Barnáš Miro 0b
Štvrťfinále:

•  Pisarčík Ľubo - Mazurek 
Milan 6:0

•  Mezey Martin - Milaňák 
Marek 1:6 

•  Krempaský Ľudo - Gallik 
Patrik 6:3 

•  Brežina Palo - Maniak Ján 4:6
Semifinále:

•  Krempaský Ľudo - Milaňák 
Marek 6:3

•  Maniak Ján - Pisarčík Ľubo 4:6 
O 3. miesto: 

•  Maniak Ján - Milaňák Marek 
6:1
Finále:

•  Krempaský Ľudo - Pisarčík 
Ľubo 6:1 
Konečné umiestnenie:

1.  Krempaský Ľudo
2.  Pisarčík Ľubo
3.  Maniak Ján
4.  Milaňák Marek
5 - 8.  Brežina Palo 

  Mazurek Milan
  Gallik Patrik
  Mezey Martin

9 - 13.  Novoroľník Marcel
 Ferencko Marcel
 Tomas Peter
 Jurčo Marián
 Barnáš Miro 

 6. ročník tenisového memoriálu Jána Gallika ml.
 28. december 2014 – tenisová nafukovacia hala Poprad

Ceny do turnaja venovali: www.ma-
ximcar.sk, www.gymshop.sk, Mila-
ňák Ma rek, Tomas Peter, Maniak 
Ján. Za podporu turnaja patrí 
poďakovanie mestu Spišská Belá. 
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V dňoch 29. januára až 1. 
februára 2015 sa v Bratislave 
uskutočnil Medzi národný 
veľtrh cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIA TOUR 2015. Pre-
šovský kraj mal veľkú spoločnú 
expozíciu, ktorú zabezpečovala 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu so sídlom v Prešove Seve-
rovýchod Slovenska. Súčasťou 

Kontrola zo Správy fi nančnej 
kontroly z Košíc

Počas januára vykonala Správa finančnej kontroly Košice (ako 
kontrolný orgán Ministerstva financií SR) kontrolu dotácií zo 
štátneho rozpočtu poskytnutých mestu Spišská Belá v rokoch 
2011 až 2014. Po 3 týždňoch bola kontrola ukončená bez zistenia 
závažných nedostatkov. 

Veľtrh cestovného ruchu 
ITF SLOVAKIA TOUR

tejto expozície bola aj naša Ob-
lastná organizácie cestovného 
ruchu Tatry - Spiš - Pieniny (so 
sídlom v Kežmarku) a v rámci 
nej sa prezentovalo na tomto 
veľtrhu aj Mesto Spišská Belá, 
ktoré je členom tejto organi-
zácie. 

Viac informácií na www. 
tatryspispieniny.sk.

Spišská Belá na 27. Svetovej zimnej univerziáde 

Dňa 27. januára 2015 sa Spišská 
Belá spolu s Mestom Kežmarok pre-
zentovali počas celého dňa na Svetovej 
zimnej univerziáde na Štrbskom plese. 
Okrem turistických zaujímavostí sa 
prezentovali goralským folklórom 
a živou hudbou, ochutnávkou miest-
nych produktov - Tatranského času 
a produktov Tatranskej mliekarne 
z Kežmarku. A nechýbali ani tradičné 
omastené varené zemiaky zo Spišskej 
Belej aj s maskotom zemiakarského jar-
moku Gruľkom, o ktoré bol obrovský 
záujem zo strany športovcov i návštev-
níkov. Však na túto ochutnávku sa ich 
navarilo 100 kg. Aj takýmto spôsobom 
počas 8 dní tatranské mestá a obce pre-
zentovali región pod Tatrami. Však tu 
boli delegácie športovcov z 31 štátov 
a televízne prenosy sa dostali do 72 
krajín sveta. A urobili sme si dobrú 
reklamu, tak naše mesto, ako i celý 
región.

www.spisskabela.sk


