
SpišskoSpišsko
BelianskyBeliansky

spravodajspravodaj

Spišsko
Beliansky

spravodaj
www.spisskabela.skwww.spisskabela.skwww.spisskabela.sk

Číslo 4-5
13. ročník

apríl-máj 2015

(Pokračovanie na 3. str.)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 30. apríla 2015 
venovalo aj týmto témam: 

(Pokračovanie na 4. str.)

Celoročné hospodárenie 
Mesta Sp. Belá za rok 2014
• MsZ prerokovalo celoroč-

né hospodárenie Mesta Spišská 
Belá za rok 2014, oboznámilo 
sa so Stanoviskom hlavného 
kontrolóra k hospodáreniu 
mesta za rok 2014 a so Správou  
nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky mesta za rok 
2014. Celkový výsledok hospo-
dárenia mesta za rok 2014 je vo 
výške + 78 992,95 EUR. Tento 
prebytok bol prevedený do re-
zervného fondu mesta. Poslanci 
schválili Záverečný účet mesta 
za rok 2014 v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 

a teda schválili celoročné hospo-
dárenie mesta za rok 2014  bez 
výhrad. Výročná  správa za rok 
2014 a Záverečný účet mesta za 
rok 2014 je zverejnený na stránke 
mesta.

Pridelenie uvoľnených bytov
• MsZ schválilo pridelenie 

3-izbového mestského ná-
jomného bytu na ulici 1. mája 
50 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Vladimírovi Obuše-
kovi, trvale bytom Spišská Belá, 
Štefánikova 42 (ide o zámenu 
mestského bytu).

• MsZ schválilo pridelenie 
mestského nájomného bytu 
- garzónky na Petzvalovej č. 27 
v Spišskej Belej do nájmu Dane 
Knutelskej, trvale bytom Spišská 
Belá, 1. mája 63 

• MsZ schválilo pridelenie 
3-izbového mestského nájom-
ného bytu na ulici Štefánikovej 

č. 42 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Michaele Bachledo-
vej, trvale bytom Spišská Belá, 
Štefánikova 42 (ide o zámenu 
mestského bytu).

• MsZ schválilo pridelenie 
2-izbového mestského nájom-
ného bytu na ulici Štefánikovej 
č. 42 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Lucii Knapikovej, 
trvale bytom Spišská Belá, ul. 
Osloboditeľov 4.

• MsZ schválilo pridelenie 
2-izbového mestského nájom-
ného bytu č. 5, 1. kategórie v by-
tovom dome na 1. poschodí na 
ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej 
Belej do nájmu nájomcovi Ľud-
mile Krempaskej, trvale bytom 
Spišská Belá, Továrenská 11.

Informácie 
z Mestského podniku 

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu Mestského podniku 

Spišská Belá, s. r. o. o aktuál-
nom stave a obnovnej činnosti 
v mestských lesoch Spišská 
Belá. Poslanci rovnako vzali na 
vedomie informáciu riaditeľa 
podniku o návrhu podmienok 
využívania lesníckych chát 
v správe Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o. ďalšími oso-
bami (subjektmi). Tento program 
však nebol uzavretý a poslanci 
sa k nemu ešte vrátia.

Pozemok pod parkoviskom 
v Tatranskej Kotline

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o súčasnom stave 
užívania pozemkov nachádza-
júcich sa pod parkoviskom pri 
Belianskej jaskyni v Tatranskej 
Kotline a skonštatovalo, že je 
nevyhnutné právne a zmluvne 
upraviť doterajšie užívanie 
predmetných pozemkov medzi 

V nedeľu 3. mája 2015 sa 
v našom meste uskutočnila 
Svätoflori ánska hasičská 
slávnosť. Túto slávnosť po 

Svätofl oriánska slávnosť napísala šiestu kapitolu
šiestykrát pripravili spišsko-
belianski dobrovoľní hasiči pri 
príležitosti sviatku sv. Floriá-
na, patróna hasičov. Pred sv. 

omšou si hasiči uctili pamiatku 
zosnulých hasičov na miestom 
cintoríne. Slávnosť pokračovala 
svätofloriánskou bohoslužbou 

v rímskokatolíckom kostole 
sv. Antona Pustovníka s hasič-
ským sprievodom. Po sv. omši 
sa za účasti rímskokatolíckych 
kňazov sprievod presunul pred 
mestský úrad, kde bola požeh-
naná všetka hasičská technika. 
Následne sa hasičský sprievod 
presunul do evanjelického kos-
tola, kde si primátor mesta spolu 
s predsedom dobrovoľných ha-
sičov Marošom Vaverčákom pri 
pamätnej tabuli uctili pamiatku 
Samuela Webera (zakladateľa a 
prvého predsedu dobrovoľného 
hasičského zboru v našom mes-
te) a taktiež pamiat ku zosnu-
lých hasičov aj za prítom nosti 
už spomínaných katolíckych 
kňazov a evanjelickej farárky 
Evy Germanovej. Následne 
pokračovala slávnosť „otvore-
ním dverí“ hasičskej zbrojnice 
pre širokú verejnosť, kedy 
bolo možné si prehliadnuť celú 
hasičskú zbrojnici a hasičskú 
techniku. Rovnako bolo možné 
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ochutnať hasičský guláš, ale aj veľmi zaujímavú výstavu miniatúr 
hasičských autíčok. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na priebehu tejto slávnosti a najmä našim hasičom, ktorí túto sláv-
nosť pripravili.

Svätofl oriánska slávnosť napísala šiestu kapitolu

Dňa 6. mája 2015 sa uskutoč-
nila výročná schôdza Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
invalidov v Spišskej Belej. Prí-
tomní členovia pod vedením 
predsedu Ing. Králika hodno-
tili uplynulý rok a diskutovali 

Mesto Spišská Belá pripra-
vilo a podalo malý projekt na 
získanie dotácie z grantovému 
programu Ministerstva kultúry 
SR na nákup kníh pre mestskú 
knižnicu v Spišskej Belej – pod 
názvom Akvizícia knižničného 
fondu v Mestskej knižnici v 
Spišskej Belej pre rok 2015. 

Dňa 9. 5. 2015 sa uskutočnili rybárske preteky pri príležitosti 
otvorenia novej rybárskej sezóny. Pretekov sa zúčastnilo 26 prete-
károv, z toho 5 detí.

Výsledky deti:
1. miesto Sokol Rastislav ml. 141 bodov 3 kapre
2. miesto Lacko Šimon 47 bodov 1 kapor
3. miesto Kozáková Tatiana 45 bodov 1 kapor

Výsledky dospelí:
1. miesto Benko Stanislav 333 bodov 7 kaprov
2. miesto Madeja Peter 278 bodov 6 kaprov
3. miesto Sokol Rastislav st. 276 bodov 6 kaprov

 
Najväčší úlovok: Kocsiský Jaroslav - 76 cm

(Dokončenie z 1. strany)

Schôdza ZO Slovenského zväzu 
invalidov

aj o spoločných plánovaných 
aktivitách v tomto roku. Prí-
tomných prišiel pozdraviť aj 
primátor mesta, ktorým im po-
ďakoval za ich činnosť a tiež ich 
informoval o aktivitách mesta 
v tejto oblasti.

1 800 eur na knihy
Ministerstvo schválilo mestu 
na nákup nových kníh dotáciu 
vo výške 1 800 EUR a mesto má 
vo svojom rozpočte pre tento 
rok pripravených ďalších 800 
EUR. Takže knižničný fond 
mestskej knižnice bude v tomto 
roku bohatší o knihy v hodnote 
2 600 EUR.   

Rybárske preteky

• Najstarší hasič - Albín Porubovič - oslávil 90 rokov. Zagratulovať mu 
boli primátor nášho mesta Štefan Bieľak, predseda dobrovoľného hasičského 
zboru v Sp. Belej Maroš Vaverčák i člen DHZ Metod Kováčik. 
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(Dokončenie z 1. str.)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestom Spišská Belá a Mestom 
Vysoké Tatry ako prevádzko-
vateľom parkoviska. Poslanci 
nesúhlasili s odpredajom, či 
zámenou tohto pozemku pod 
parkoviskom v prospech mesta 
Vysoké Tatry. Mesto Spišská 
Belá požaduje uzavrieť nájom-
ný vzťah za nájomné 21 EUR/m2 
ročne na dobu 5 rokov. Pri určení 
výšky nájomného sa vychádzalo 
z porovnateľných podmienok, 
aké používa Mesto Vysoké 
Tatry v podobných prípadoch 
na svojom katastrálnom území. 
Takže ročné nájomné by mohlo 
predstavovať sumu okolo 25 
tis. EUR (presná výmera plochy 
parkoviska sa bude musieť geo-
deticky zamerať).

Zriadenie vecného bremena 
• MsZ schválilo zriadenie 

vecného bremena na pozemku 
spočívajúce v práve prechodu 
a prejazdu k stavbám nachádza-
júcich sa v Tatranskej Kotline v 
prospech vlastníkov stavieb -  
Ing. Rudolfa Kramarčíka a spol., 
trvale bytom Stará Lesná a Viery 
Šefcovej, trvale bytom Kežmarok 
zatiaľ na dobu 1 roka. 

Predaj skladových priestorov 
na Továrenskej ulici 

• MsZ schválilo predaj neby-
tových priestorov s priľahlým 
pozemkom na Továrenskej ulici 
v Spišskej Belej doterajšiemu 
nájomcovi - kupujúcemu Mare-
kovi Mešarovi, bytom Spišská 
Belá, Zimná 68 za kúpnu cenu 
114 500 EUR. Kúpna cena bola 
určená na základe znaleckého 
posudku a príslušného VZN 
mesta. Táto cena oproti skor-
šiemu uzneseniu však bola 

upravená z dôvodu upresnenia 
(nepatrného zníženia) výmery 
pozemku areálu po geodetic-
kom zameraní. 

Výstavba polyfunkčných 
objektov

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o stave prípravy výstavby Poly-
funkčných objektov za Obchod-
ným domom COOP Jednota na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej. 
Štúdia umiestnenia stavby a bu-
dúcich komunikácii, chodníkov 
a parkovacích miest je zverejne-
ná na www.spisskabela.sk

 
Návrh prístavby materskej 

školy
• MsZ schválilo návrh pred-

loženej projektovej štúdie na 
rozšírenie kapacity Materskej 
školy, Mierová 1, Spišská Belá 
(formou prístavby k existujúcej 
stavbe).  Štúdia je zverejnená na 
stránke mesta.

Prenájom pozemku 
v Tatranskej Kotline

• MsZ schválilo prenájom 
časti pozemku o výmere 15 m2 za 
účelom umiestnenia dočasného 
prenosného predajného stánku 
v Tatranskej Kotline nájomcovi 
- spoločnosť Sladký sen s. r. o., 
Kežmarok na dobu 1 roka 
(ide o predĺženie doterajšieho 
nájmu). 

Stavebné akcie mesta  
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o realizácii investičných (sta-
vebných) akcií mesta počas me-
siaca apríl 2015: oprava výtlkov 
na mestských komunikáciách, 
dokončenie chodníka na Med-

ňanského ulici, oprava dlažby 
na parkovisku pred cintorí-
nom, výmena okien v priesto-
roch mestskej knižnice, úprava 
parkoviska pri športovom areáli 
na Moskovskej ulici. 

   
Oprava regulácie 

Belianskeho potoka 
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o pripravovanej oprave existujú-
cej regulácie Belianskeho potoka 
(od areálu bývalej kolkárne po 
areál Mestského podniku). 
Opravu poškodenej regulácie 
bude realizovať správca po-
toka (štát) - Povodie Dunajca 
a Popradu.  

Majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov 

• 1.) MsZ schválilo návrh 
na budúcu zámenu pozemku 
medzi Mestom Spišská Belá 
a Martinom Čarnogurským, 1. 
mája 29, Spišská Belá (pozemok 
pred rodinným domom na ul. 
1. mája).   

2.) MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 99 m2 ku-
pujúcim Jozefovi Britaňákovi 

a manž., Družstevná 27, Spišská 
Belá v rámci majetkovoprávne-
ho vysporiadania pozemku pred 
rodinným domom na Zimnej 
ulici v Spišskej Belej.

3.) MsZ schválilo zámer 
odpredať časť pozemku pred 
rodinným domom žiadateľovi 
- Pavlovi Mačekovi a manž., 
Letná ulica 47, Spišská Belá 
za podmienky odkúpenia aj 
časti pozemku vedľa rodinné-
ho domu rodine Mačekovej na 
Letnej ulici.

Ponuka voľných priestorov 
na prenájom 

• MsZ schválilo vyhlásenie 
novej obchodnej verejnej sú-
ťaže na prenájom nebytových 
priestorov na Hviezdoslavovej č. 
8 v Spišskej Belej - ide o priesto-
ry o výmere 22 m2 (podmienky 
súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli na www.spisskabela.sk).

Plán činnosti nového 
kontrolóra mesta

• MsZ schválilo návrh plá-
nu kontrol hlavného kontrolóra 
mesta na 1. polrok 2015, ktorý 
predložil hlavný kontrolór.

• Začiatkom mája 2015 mesto opravilo vstup do budovy Mestskej knižnice 
v našom meste. 

Aj v našom meste sme si pri-
pomenuli Deň matiek v druhú 
májovú nedeľu 10. mája 2015. 
V preplnenej kinosále mesta sa 
uskutočnilo kultúrne pásmo, 
ktoré pripravila Základná ško-
la J. M. Petzvala.  Po príhovore 
primátora nášho mesta žiaci 
tejto základnej školy predsta-
vili vynikajúce kultúrne pás-
mo venované našim mamám, 
do ktorého sa zapojili hádam 
všetky deti 1. stupňa tejto 
školy. Účinkujúcim tlieskala 
preplnená kinosála (ľudia stáli 

Deň matiek naplnil kinosálu
aj na schodoch). Poďakovanie 
patrí všetkým týmto deťom 
za ich šikovnosť a talent, peda-
gógom za ich trpezlivosť a ich 
čas pri príprave detí na dnešné 
podujatie. Vzdať úctu a vďač-
nosť všetkým mamičkám, 
mamkám, maminám možno 
rôznym spôsobom, napríklad 
darovaním kytice, darčeka, 
návštevou či spomienkou, alebo 
milým slovom, či takým jedno-
duchým „mami, ďakujem“. A to 
každý deň, nielen v 2. májovú 
nedeľu.
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 Zelená škola je najväčší eko-program pre školy u nás aj vo svete. 
Pomáha deťom, učiteľom a širšej verejnosti nielen sa o prírode a ži-
votnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať a to v šiestich konkrét-
nych témach: Voda, Zeleň a ochrana prírody, Zelené nakupovanie, 
Odpad, Energia  a Doprava a ovzdušie. 

 Do tohto programu sa zapojila Materská škola na Mierovej ulici 
v Spišskej Belej v roku 2011 témou Zeleň a ochrana prírody. Cen-
trum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Špirála udelilo 
roku 2013 škôlke medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy 
za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a envi-
ronmentálnu výchovu s praktickými aktivitami školskej komunity. 
Ocenenie si prevzali počas slávnostného oceňovania v Košiciach 
pani riaditeľka Margita Labisová, zástupkyňa  Mária Ovčariková 
a koordinátorka programu Mgr. Sylvia Strelová.

 Keďže sa o titul Zelená škola rozhodla materská škola uchádzať 
naďalej, zvolila si pre dvojročnú prácu tému Voda.  Postupovali sme 
podľa spomínanej metodiky 7 krokov:

 1. krok - Získaj priateľov – vytvorila sa akčná skupina programu 
na škole – Kolégium Zelenej školy, ktoré pozostáva zo zástupcov 
mesta, rodičov a zamestnancov školy

2. krok - Zisti stav – skúmali sme vplyv školy na životné prostre-
die – spotreba vody a pod.

3. krok – Zoraď nápady – vytvorili sme  environmentálny  akčný 
plán školy Zvedavé očká a šikovné rúčky znižujú spotrebu vody, 
ktorý zahŕňa aktivity ako poučenie detí o význame šetrenia vody, 
umiestnenie  piktogramov v umyvárkach, čistenie okolia malých 
vodných tokov, ekohry, beseda s lesníkom na danú tému, pozorova-
nie jazierka s vodnými rastlinami, podporiť pitie vody z vodovodu, 
nie z plastových fliaš a i.

4. krok – Zhodnoť akcie – priebežne sme sledovali, ako sa nám 
na škole darí plniť aktivity akčného plánu - napr. po namontovaní 
desiatich perlátorov na vodovodné batérie sa nám podarilo znížiť 
spotrebu vody za obdobie šiestich mesiacov v porovnaní s minulým 
rokom o 5 % 

Na prelome mesiacov ma-
rec a apríl  Materská škola na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej 
v spolupráci  s Mestskou kniž-
nicou Spišskej Belej, uskutočnili  
aktivitu s názvom Týždeň hlas-
ného čítania. 

Táto aktivita má v našej 
materskej škole a knižnici nie-
koľkoročnú tradíciu. Hlavným 
cieľom aktivity je  priblížiť 
svet dospelých so svetom detí, 
prostredníctvom  príbehov, roz-
právok a vlastným príkladom 
ukázať deťom, že čas prežitý 
čítaním kníh môže byť poučný 
a zábavný.  

Deťom sú veľmi blízke roz-
právky a príbehy, ktoré majú 
v ich živote výnimočné a neza-
stupiteľné miesto. Umožňujú 
deťom vstup do nových svetov, 
vyvolávajú v nich pocity poho-
dy, ktoré posilňujú dôveru a is-
totu. Čítanie z vhodných kníh 
môže posilniť dobrú morálku 
a správne hodnoty. Ak dospelí 
s deťmi čítajú a uvažujú s nimi, 

Do programu Zelená škola sme sa zapojili aj my

5. krok – Zaujmi ostatných – pro–environmentálnou výučbou 
sme prenášali témy, týkajúce sa vody, do edukačného procesu 
formou prijateľnou pre predškolský vek, informovali sme rodičov 
o pripravovaných aktivitách na rodičovských združeniach a vyzvali 
ich k spolupráci

6. krok – Zaktivizuj svoje okolie – informovali a zapojili sme 
rodičov do niektorých aktivít akčného plánu, napr. výstava vo ves-
tibule MŠ k Dňu vody, názorná ukážka čistenia menších vodných 
tokov, pripravili sme divadielko pre rodičov s environmentálnym 
námetom a pod.

7. krok – Zakresli hodnoty – umelecké znázornenie hodnôt školy 
Eko-kódex – je vystavený v priestoroch MŠ.

 
Keďže sa blíži záver nášho programu, ako aj koniec školského 

roku, väčšiu časť aktivít sme úspešne realizovali. V mesiaci máj nás 
čaká stretnutie s pracovníkmi kancelárie programu Zelená škola, 
ktorí zhodnotia naše dvojročné snaženie. Nie je podstatou získať 
certifikát či vlajku, dôležité je, aby  naše deti vnímali okolie a prírodu 
s vedomím, že je potrebné ju chrániť a zveľaďovať.

 Ako môžete k nášmu snaženie prispieť vy všetci? Tu je niekoľ-
ko rád:

1. Pri ručnom umývaní a pri umývaní zubov a holení nenechá-
vajte tiecť vodu zbytočne

2. Pračku a umývačku zapnite, až keď sú plné
3. Umiestnite na vodovodné kohútiky ekologické násadky 

– perlátory
4. Opravte kvapkajúce kohútiky – môžu zvýšiť spotrebu vody 

až o 5000 litrov ročne
5. Uprednostnite sprchovanie pred kúpaním sa vo vani
6. Do splachovacej nádržky si nainštalujte šetrič vody – ak zatiaľ 

nemáte toaletu na dvojité splachovanie
7. Ak máte dom, zbierajte dažďovú vodu na zalievanie záhrady
8. Nepoužívajte prúd vody na rozmrazovanie potravín.

Týždeň hlasného čítania v mestskej knižnici a materskej škole

môžu im pomôcť vypestovať si 
vynaliezavosť pri riešení prob-
lémov.

Úvodnou aktivitou bolo 
čítanie deťom, predškolských 
tried našej materskej školy, 
v mestskej knižnici, známymi 
osobnosťami mesta. Hostia 
priblížili v krátkom rozhovore 
deťom svoje detstvo, prvé stret-
nutie s knihou, obľúbené knihy 
a autorov. Následne im prečítali 
rozprávku. Približne po mesiaci 
sa konalo druhé stretnutie a to 
v materskej škole. Tam si zasa 
hostia, ktorí čítali deťom, mali 
možnosť pozrieť spracované 
a stvárnené  rozprávky, rôzny-
mi výrazovými prostriedkami 
(dramaticky, hudobne a pohy-
bovo).

 „Týždeň hlasného čítania“ je 
za nami, ale zážitky a skúsenosti 
s touto aktivitou spojené zostali. 
Ďakujeme za spoluprácu, pomoc 
a prípravu tejto peknej aktivity 
všetkým deťom a hlavne ich 
pani učiteľkám.  Sme radi, že 

hostia naše pozvanie čítať roz-
právky našim nádejným, mladý, 
budúcim čitateľom prijali, lebo 
spoločne sme našli cestu k hod-

notnému daru, ktorým KNIHA 
bezpochyby je.

Mgr. Pavla Malinová
MŠ, Mierová 1, Sp. Belá
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Vzhľadom na vznikajúce otázky ohľadne zvýšenia poplatku za komunálny dopad pre rok 2015 v našom meste, ktoré sa začali objavovať 
po doručení výmerov o tomto poplatku do domácností, uvádzame nasledovné vysvetlenie danej situácie. 

 Sadzba poplatku pre fyzické osoby
Poplatník 2015 ročný poplatok 2014 ročný poplatok 

Každá fyzická osoba (každý člen domácnos  ) 17,34 € (nárast o79 centov/ rok) 16,55 €

Osobitná sadzba poplatku pre fyzické osoby

Poplatník  2015 ročný poplatok 2014 ročný poplatok
študent strednej školy alebo vysokej školy, ak 
má dennú formu štúdia, ak sa viac ako 90 dní v 
zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval 
na území mesta

Sadzba č. 1: 8,67 €
(t. j. 50 % z poplatku)

Sadzba č. 2: 0 €
(t. j. odpustenie poplatku)

Sadzba č. 1: 6,61 €
(40 % z poplatku)
Sadzba č. 2: 0 €

(t. j. odpustenie poplatku)

osoba pracujúca mimo svojho bydliska, ak sa viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo 
nezdržiavala na území mesta 

Sadzba č. 1: 8,67 €
(t. j. 50 % z poplatku)

Sadzba č. 2: 0 €
(t. j. odpustenie poplatku)

nebola určená osobitná sadzba

Osoba sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala 
v zahraničí

Nie je určená osobitná sadzba 0 € (t. j. odpustenie poplatku)

Dieťa do 3 rokov veku 17,34 € (t. j. 100 % z poplatku) 9,93 € (60 % z poplatku)
Fyzická osoba staršia ako 65 rokov veku (od r. 2015 
staršia ako 62 rokov)

12,14 € (t. j. 70 % z poplatku) 11,59 € (70 % z poplatku)

Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP- S 12,14 € (t. j. 70 % z poplatku) 11,59 € (70 % z poplatku)

Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov

Poplatník
 2015 

(1 odvoz 110 l nádoby)
2014

(1 odvoz 110 l nádoby)
2015

(1 odvoz 1 100 l nádoby)
2014

(1 odvoz 1 100 l nádoby)
Právnické osoby 
– nepodnikatelia

1,54 € viac o 7 centov 1,47 € 15,40 € viac o 62 centov 14,78 €

Fyzické osoby 
– podnikatelia 
Právnické osoby 
- podnikatelia

2,00 €
viac o 10 centov

1,90 €
20,00 €

viac o 1 €
19,00 €

V prípade občanov ako fyzických osôb je v tabuľke uvedená výška poplatku na celý kalendárny poplatok (52 vývozov = 1x týždenne 
110 litrová nádoba)! V prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je výška poplatku určená na vývoz 1 nádoby (a to buď 
110 litrovej alebo 1 100 litrovej nádoby).

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2014 (účinné od 1. januára 2015) platí nasledovné ustanovenie o vrátení, znížení 
a odpustení poplatku:

(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi – fyzickej osobe z dôvodu zmeny bydliska alebo úmrtia a podnikateľovi 
z dôvodu ukončenia prevádzky na území mesta.

(2) Mesto na základe oznámenia poplatníka (občana) zníži sadzbu poplatku o 50 % poplatníkovi, ktorý relevantným spôsobom preukáže, 
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Túto skutočnosť musí poplatník preukázať :

- pracovnou zmluvou alebo potvrdením o zamestnaní v zdaňovacom období a dokladom o zabezpečení ubytovania
- potvrdením o návšteve strednej alebo vysokej školy s dennou formou štúdia a doklad o zabezpečení ubytovania z dôvodu tohto 

štúdia (ide o prípady, kedy sa použije sadzba č. 1 z vyššie uvedenej tabuľky) 
(3) Mesto odpustí poplatok poplatníkovi 
a) v prípadoch uvedených v bode 2 za podmienky, že poplatník mestu hodnoverne preukáže, že poplatok zaplatil na inom mieste 

svojho pobytu (ide o prípady, kedy sa použije sadzba č. 2 z vyššie uvedenej tabuľky) alebo
b) ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktoré poplatník preukazuje čestným 

prehlásením, alebo
c) ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. 
(4) Mesto zníži sadzbu poplatku o 30 % osobám, ktoré sú staršie ako 62 rokov a osobám, ktoré predložia preukaz ŤZP alebo ŤZP-S 

s dobou jeho platnosti. Pre posúdenie veku poplatníka je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmenu veku počas 
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad v znení neskorších predpisov 
- mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdo-

bia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
- mesto zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo 

odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta (napr. to je prípad študentov na internátoch alebo osôb pracujúcich mimo svojho 
bydliska) 

Výška poplatku za komunálny odpad na rok 2015
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- mesto môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku poplatníkovi, ktorým je
1.) fyzická osoba staršia ako 62 rokov, alebo
2.) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-

nutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. 
Výšku tohto zníženia poplatku (o koľko % sa zníži) určuje mesto všeobecne záväzným nariadením. 
Takže od 1. 1. 2015 zákon umožňuje mestám a obciam znížiť poplatok len v prípadoch výlučne uvedených v zákone! (napr. osoby 

staršie ako 62 rokov alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby zdržiavajúce sa viac ako 90 dní mimo mesta). Preto 
mesto už od tohto roku 1. 1. 2015 nesmie a nemôže znížiť sadzbu všetkým deťom do 3 rokov veku, ako tomu bolo v predchádzajúcich 
rokoch. Zákon to už neumožňuje a mesto to musí rešpektovať! Preto aj za deti do 3 rokov sa od januára 2015 musí platiť plná výška 
poplatku. Ale ani v predchádzajúcich rokoch to nebola povinnosť mesta mať pre deti do 3 rokov inú sadzbu poplatku, išlo o ústretovosť 
zo strany mesta takto podporiť a zvýhodniť rodiny s malými deťmi. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že sadzba poplatku bola pre rok 2015 zvýšená cca o 5% oproti roku 2014. 
Na záver ešte niekoľko zaujímavých čísel: Plánovaný príjem z tohto poplatku do rozpočtu mesta sa v roku 2015 plánuje vo výške 

110 tis. EUR (otázne koľko skutočne mesto získa vzhľadom aj na prípadných neplatičov). Náklady na nakladanie s odpadmi na území 
mesta boli v roku 2014 vo výške 213 tis. EUR a na rok 2015 sú plánované vo výške 203 tis. EUR. Takže mesto v roku 2014 doplatilo zo 
svojho rozpočtu na nakladanie s odpadmi sumu 113 tis. EUR a v roku 2015 sa odhaduje suma cca 93 tis. EUR. V tom sú aj náklady na 
separovaný (tzv. triedený) zber odpadu.           JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta

Do súťaže Matematický 
klokan sa v školskom roku 
2014/2015 na Slovensku zapo-
jilo 54 191 žiakov. Ani naša ZŠ 
nemohla chýbať v tejto obľúbe-
nej matematickej súťaži. Z našej 
školy si svoje schopnosti z mate-
matiky otestovalo 23 súťažiacich  
z 1. a 2. stupňa. Testy obsahovali 
netradičné zaujímavé úlohy, 
v ktorých si žiaci trénovali svoje 
logické myslenie. Vyberali  spo-
medzi  piatich možností jedinú 
správnu. 

Diplom úspešného riešiteľa 
a darčeky získalo 8 žiakov:

Klokanko 1 – Natália Andrá-
šová z 1.A, Zuzana Chlebáková 
z 1.A, Matej Šťastný z 1.A, Júlia 
Chovaňáková z 1.B, Vladimíra 
Bernateková z 1.B,

Klokanko 2 - Filip Kovalčik z 
2.A, Sofia Gerenčerová z 2.A,

Klokanko 4 -  Bianca Galli-
ková zo 4.A

Absolútnou víťazkou sa 
v našej škole stala žiačka 1.A 

Žiaci ZŠ Štefánikova úspešní 
v matematickej súťaži 

triedy Natália Andrášová, kto-
rá získala Diplom školského 
šampióna. 

Darčekmi v tomto školskom 
roku boli puzzle, záložky do kni-
žiek a sady gumičiek na náram-
ky. Ostatných 15 žiakov získalo 
účastnícky diplom a za snahu 
malú pozornosť pravítko s roz-
vrhom hodín získali všetci.

Mgr. D. Karabová 
a Mgr. K. Čížiková

Riaditeľka Základnej umeleckej školy 

(ďalej len ZUŠ), Zimná 12, 059 01 Spišská Belá v súlade s § 5 
ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole 

v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a tanečného odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2015/2016. 

Termín konania prijímacích skúšok: 
4. 6. 2015 a  5. 6. 2015 od 13.00 do 17.00 hod. 

Miesto: 
• hudobný a tanečný odbor - budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
•  výtvarný odbor – budova elok. prac. AT TATRY, Petzvalova 37, Sp. 

Belá
Prihláška: 
Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas talentových skúšok 
na mieste podľa rodného listu alebo zdravotnej kartičky dieťaťa. 
Podmienky prijatia: 
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe po-
súdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. 
Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do 
základného štúdia. 
Hudobný odbor: 
•  spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakovanie vytlieskaného rytmu, 

intonácia zahraného tónu, rozoznávanie výšky tónov. 
Výtvarný odbor: 
• predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa. 
Tanečný odbor: 
•  zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej alebo umelej 

piesne. 
Štúdium je rozdelené na: 
•  Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej 

školy)
•  Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 

rokov)
•  Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny 

stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
• Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji 
– hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na keybo-
arde, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra 
na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne.
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Voda, tak obyčajná a tak vzác-
na. Nad týmto výrokom sme sa 
zamýšľali so žiakmi I. stupňa 
na spoločnom interaktívnom 
stretnutí zorganizovanom pri 
príležitosti Svetového dňa vody. 
23. 3. bolo pre žiakov priprave-
ných množstvo zaujímavých ak-
tivít pod názvom Kvapka vody. 
Na úvod ich privítali Kvapka 
a Kvapko v zaujímavej rozpráv-
ke, v ktorej sa dozvedeli, ako 

Kvapka vody
putujú kvapky vody do našich 
domovov, ale i to, kam použitá 
voda odchádza. Žiakov upúta-
la aj interaktívna prezentácia, 
vďaka  ktorej získali informácie 
o vode, jej ochrane a kolobehu 
v prírode. V tento deň sme žia-
kom priblížili aj život ľudí v Af-
rických krajinách, ktorí nemajú 
prístup k vode a prostredníc-
tvom toho sme chceli u žiakov 
vyvolať väčší záujem o vodu 

a poukázať na skutočnosť, že nie 
každý má dostatok pitnej vody 
a bezprostredný prístup k nej.

Pri príležitosti svetového dňa 
vody sme žiakom pripomenuli 
aj dôležitosť správneho pitného 
režimu. Spoločne sme si zopako-
vali kedy piť, koľko piť, čo piť, 
ale i to, čo nepiť! Súčasťou pred-
nášky bola oj ochutnávka vôd. 
Žiaci mali možnosť ochutnať 
rôzne druhy – čistú vodu z vo-

dovodu, pramenitú, minerálnu 
vodu, ale i sladenú kolu. 

Na záver nasledovala tvorivá 
chvíľka, kedy žiaci kreslili a ma-
ľovali kvapky vody. S kvapkami 
sme si nakoniec aj zatancovali. 
Spoločne sme tvorili lesný 
potôčik, rieku, jazero i rozbúre-
né more. 

Mgr. Ľubomíra Kopaničá-
ková, Mgr. Lenka Šidlovská, 

ŠZŠ Spišská Belá

Zdravie je v živote človeka 
veľmi dôležité, a preto by sme 
si ho mali vysoko ceniť. Dobrý 
zdravotný stav je naším najväč-
ším bohatstvom. Pre zdravie 
človeka zohráva veľkú rolu 
aj pravidelný pohyb alebo rôzne 
pohybové aktivity. Takéto akti-
vity patria k najjednoduchším 
z ciest ako si zlepšiť a udržať 
vlastné zdravie. A keďže nám na 

našom zdraví záleží, tohto roku 
sme opäť usporiadali športovú 
olympiádu – Olympiádu 2015. 
Jednotlivé pohybové aktivity 
sme „odštartovali“ príhovorom 
a zapálením „olympijského 
ohňa“. Pre žiakov boli priprave-
né pohybové aktivity, súťaže a 
záťažové cvičenia v jednotlivých 
disciplínach: skok vo vreci, preťa-
hovanie lanom, beh s loptou, hod 

loptou, slalom s loptičkou, dvoj-
nohý beh, kop do bránky, prenos 
kamaráta, loptový balet a obruče. 
Víťaz z každej triedy dostal na 
záver olympiády diplom.

Cieľom našej olympiády 
bolo, aby si žiaci uvedomili, 
aké je dôležité starať sa o vlastné 
zdravie. Svetová zdravotnícka 
organizácia nám to pripomína 
od roku 1950. Pravidelný pohyb 

a správna životospráva prispeje 
k tomu, aby naše zdravie nebolo 
ohrozené. Ceníme si na všetkých 
našich žiakoch, že i napriek 
modernej dobe, ktorú ovládajú 
počítačové technológie, sme 
tento deň prežili v prírode a nie 
v učebniach a urobili sme tak 
aspoň niečo pre naše zdravie.  

Mgr. Vlasta Zamišková 
ŠZŠ Spišská Belá

Olympiáda pomohla zoceliť zdravie
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Deň matiek  je sviatok, na 
ktorý sa nezabúda. Je to deň, 
kedy sa každé dieťa chce poďa-
kovať svojej mamičke za všetku 
lásku, ktorú od nej dostáva. Aj 
naši prváci a druháci si dňa 7. 
mája 2015 pripravili pre svoje 
mamičky darček v podobe 
krátkeho kultúrneho programu. 
O pestrý program sa postarali 
žiaci 1.A a 2.A triedy. Svojím 
spevom, básničkami a tancom 
sa  snažili vyjadriť ako veľmi 
ľúbia svoje mamičky a staré 

mamy. Programom prítomných 
hostí sprevádzala skvelá mo-
derátorka Miška Kaňuková 
z 5.A triedy.  Každé jedno číslo 
bolo odmenené potleskom. 
Slávnostnú atmosféru oživilo 
vystúpenie mažoretiek z CVČ 
pod vedením pani Naništovej, 
ktorej patrí naše poďakovanie 
za takéto milé prekvapenie. 

Mamičky si pri odchode pre-
vzali kvietok a milý pozdrav.
Žiaci 1.A a 2.A a pani učiteľky 

D. Karabová a K. Čížiková

Pripravili milú slávnosť

Veľmi dôležitou témou dneš-
ka je využívanie digitálnych 
technológií v školstve. Digi-
tálne zručnosti sú v súčasnosti 
také dôležité ako schopnosť 
čítať, písať alebo počítať. Podľa 
odhadov bude čoskoro viac než 
90% pracovných miesť v EÚ po-
žadovať aspoň základnú znalosť 
práce s IT technológiami.

Základná škola Štefánikova 
19, Spišská Belá bola v rámci 
národného projektu Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na základ-
ných a stredných školách s vyu-
žitím elektronického testovania 
(e-Test), ako certifikačná škola, 
vybratá na testovanie online 
formou. Táto forma testovania 
vyžaduje spoľahlivé a stabilné 
pripojenie na internet, výbor-
ný technický stav výpočtovej 
techniky a kompetentný ma-
nažment. Byť certifikačnou ško-
lou je pre každú školu prestíž. 
Zodpovedná príprava priniesla 
očakávaný efekt a elektronické 
testovanie prebehlo na našej 
škole bez najmenších problé-
mov. Testovanie 9-2015 na po-

Popoludnia na našej škole 
patria aj rôznym súťažiam 
a aktivitám. 7. mája sa stretli 
naši tretiaci a štvrtáci, aby si 
zmerali svoje vedomostí z prí-
rodovedy a z vlastivedy. Kvízu 
sa zúčastnilo 6 družstiev a tie 
bojovali o víťazstvo. Žiaci si 
oprášili svoje vedomostí o našej 
krajine, samosprávnych kra-
joch, kultúrnych pamiatkach a 
susedných štátoch.  Ani otázky 
z prírodovedy o cicavcoch, stro-

Prírodovedno-vlastivedný kvíz zaujal 
moch a ľudskom tele im nerobili 
žiadne problémy. V bonusovej 
úlohe hádali koľko váži mozog 
dospelého človeka. Víťazom 
kvízu sa stalo družstvo v zlo-
žení Emma Nebusová z 3.A, 
Sára Pajerová zo 4.A a  Ľubomír 
Šoltés zo 4.A. 

Víťazom blahoželáme a teší-
me sa na ďalšie súťaže.                  

Mgr. Gurková, 
Mgr. Lešundáková, 
Mgr. Gotzmannová

ZŠ Štefánikova – jedna z mála škôl v regióne, ktorá testovala 
deviatakov online formou

čítačoch absolvovalo 21 žiakov 
– škola mala pridelených 21 
licencíí – ostatných 11 žiakov 
bolo testovaných klasickou pa-
pierovou formou. Elektronické 
testovanie má oproti klasickej 
papierovej forme nesporné vý-
hody. Veľkou a praktickou výho-
dou v porovnaní s papierovou 
formou testovania z pohľadu 
žiaka je skutočnosť, že ihneď 
po ukončení online testovania 
sa dozvedia svoje výsledky. 
Systém e-Test upozorní žiaka 
pred ukončením testovania na 
úlohy, ktoré ešte nevyriešil. 
Nemôže teda zabudnúť na 
niektorú z úloh a môže sa k nej 
vrátiť a vypracovať ju. Pre vede-
nie školy prináša elektronická 
forma menšiu administratívnu 
záťaž a pre prírodu ušetrený 
papier.

Samotnému „ostrému“ 
testovaniu predchádzala dlho-
dobá príprava. Žiaci i učitelia 
mali počas vyučovania k dis-
pozícii testovacie zošity a testy 
s úlohami z takmer všetkých 
predmetov. Ponúkané úlohy 

sme využili na lepšiu prípravu 
žiakov. Žiaci 9. ročníka si elek-
tronické testovacie prostredie 
na T9 online mohli natrénovať, 
práca v e-Teste sa stala pre nich 
bežnou rutinou. Naši deviataci 
mali pred T9 online dostatok 
cvičných úloh, ktoré vychádza-
li zo Štátneho vzdelávacieho 
programu. V marci 2015 sme 
absolvovali generálnu skúšku, 
ktorá nám pomohla doladiť 
detaily.

Úspešným zvládnutím Tes-
tovania 9-2015 elektronickou 
online formou naša práca na 
projekte nekončí. Ďalším cieľom 
projektu je využívanie testov na 
skvalitňovanie vzdelávacieho 
prostredia na všetkých vyučo-
vacích hodinách vo všetkých 
ročníkoch našej školy. Smeruje 
k zlepšeniu čitateľskej, matema-
tickej, prírodovednej, finančnej 
a štatistickej gramotnosti žia-
kov. Ide o zručnosti, ktoré by 
im mali pomôcť v budúcnosti 
lepšie využiť svoj potenciál na 
trhu práce. Testy žiaci vypĺňajú 
pri každodennej komunikácii 

a činnostiach s využitím po-
čítačov a rôznych digitálnych 
technológií. Systém e-Test po-
núka učiteľom niekoľko druhov 
testovaní, ktoré môžu využiť 
napríklad ako vstupné alebo 
koncoročné preverovania vedo-
mostí, učiteľ si môže zo školskej 
databázy úloh vybrať už hotový 
test, alebo si ho upraviť podľa 
vlastných požiadaviek a vopred 
si pripraviť testovanie žiakov 
svojej triedy v termíne, ktorý 
mu vyhovuje. Veľká väčšina 
učiteľov je presvedčená o prí-
nose elektronického testovania 
vo vzdelávaní, v zlepšení kvality 
vzdelávania a lepšom prepojení 
vzdelávacieho systému s trhom 
práce.

Priebeh elektronického cer-
tifikačného testovania v našej 
škole zabezpečoval IT admi-
nistrátor, školský koordinátor 
a administrátori. K hladkému 
priebehu elektronickej formy 
T9-2015 prispeli aj záťažové 
skúšky testovacieho systému 
a testovanie žiakov 5. ročníka.

Vedenie ZŠ Štefánikova
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Celý názov projektu je In-
tegration of mobile learning 
into environmental education 
fostering local communities’ 
development. Projekt je spolufi-
nancovaný zo zdrojov Európskej 
Únie, Program Erasmus. 

V rámci projektu získali slo-
venskí učitelia 
grant na vý-
menný pobyt do 
Talianska v čase 
od  13. 4. – 17. 4. 2015, ktorého sa 
zúčastnila aj naša  pani učiteľka 
Ľudmila Brincková. Tento pobyt 
získala ako odmenu za vynika-
júce výsledky v celoslovenskom 
súťažení.  

Cieľom projektu je zvýšenie 
záujmu o lokálny komunitný 
rozvoj, zvýšenie povedomia o 
životnom prostredí študentov 
a učiteľov na 2. stupni ZŠ a SŠ, 

Účasť na projekte ENVIMOBILE
podpora medzipredmetového 
vyučovania environmentálnej 
výchovy, podpora integrácie 
IKT do vyučovania a podpora 
učenia sa odborne zameraného 
anglického jazyka.

Učitelia sa aj naďalej  aktívne 
podieľajú na vytvorení databázy 

interaktívnych 
cvičení, využi-
teľných cez mo-
bilnú aplikáciu, 

so zameraním na environmen-
tálnu výchovu a cudzí jazyk, 
ako aj na tvorbe metodík pre 
medzipredmetové vyučovanie 
environmentálnej výchovy so 
zameraním na lokálny rozvoj, 
podporu IKT a jazyky.

Súčasťou projektu je súťaž 
ENVITALENT, ktorej zámerom 
je formou úloh zvýšiť vedomos-
ti členov Stromu života v oblasti 

biologie. Zároveň súťaž možno 
považovať za kvalitnú prípravu 
detí a mládeže na biologickú 
olympiádu, ktorú organizuje 
každý rok Iuventa.

Zásluhou pani učiteľky 
Brinckovej sa naši žiaci KLU-
Bu LIMBA Spišská Belá za-
pájajú do biologických súťaží 
počas celého školského roka 
a umiestňujú na popredných 
miestach v rôznych disciplí-
nach a kategóriách v oblasti 
biológie. 

Opäť sa môžeme pochvá-
liť 1. miestom, ktoré získal 
Tadeáš Gurka zo 4.A triedy.  
Za výhru mu bol udelený 
diplom a vecná cena.

Blahoželáme k úspechu 
a prajeme veľa chutí do rie-
šení ďalších súťažných úloh. 
Veríme, že ciele projektu sa 

naplnia a novými nápadmi a ak-
tivitami bude vyučovací proces 
lepší a zaujímavejší. 

Vedenie ZŠ Štefánikova                                

Deň ako každý iný, no predsa 
niečím výnimočný. 22. apríl vní-
mame ako sviatok našej Zeme, 
deň Zelenej školy. Prvýkrát sme 
sa do dňa Zelenej školy zapojili 
aj my, pretože si uvedomujeme, 
že o problematike životného 
prostredia nestačí len učiť, ale 
zároveň je nevyhnutné zmeniť 
naše konanie. A tak sa aj stalo. 
V stredu 22. apríla 2015  všetci 
žiaci našej školy sa zapojili do 
týchto aktivít: Adopcia Belian-
skeho rybníka, Pešobusom do 
školy, Výlet na Belianske lúky, 
Mapujeme naše skládky, To 
je moja záhrada, Deň Zeme 
v obrazoch. Ako sme prispeli 
k ochrane našej Zeme? Žiaci 

Deň Zelenej školy
z Krížovej Vsi prišli do školy 
pešo a nepoužili žiaden doprav-
ný prostriedok. Adoptovali sme 
si Beliansky rybník a vyčistili 
jeho okolie od rôznych nečistôt. 
Zmapovali sme menšie čierne 
skládky v okolí mesta a vyčistili 
ich. Bicyklami sme sa dostali až 
k chránenému územiu - Belian-
ske lúky,  pričom sme prispeli aj 
k čistote cyklochodníka a jeho 
okolia. Vytvorili sme návrh našej 
ekozáhrady a zaujímavá bola aj 
beseda s pracovníčkou TANAPu. 
Po oslave „sviatku“ v každom 
z nás vzplanul dobrý pocit, že aj 
my sme prispeli k ochrane našej 
Zeme. Mgr. Vlasta Zamišková

ŠZŠ Spišská Belá

„Evička nám ochorela“ je 
názov celookresnej zdravotno-
-výchovnej hry, na ktorej sa 
zúčastnili aj žiaci našej školy. 
Tento rok to bol už 16. ročník, 
kedy sa žiaci MŠ a ŠZŠ mohli 
stať malými záchranármi, a tak 
„pomôcť“ Evičke, aby bola stále 
zdravá. Počas tohto dňa sa deti 
stretli s rôznymi život ohrozu-
júcimi situáciami, s ktorými si 
museli poradiť. Malí záchranári 
pomáhali Evičke ošetriť porane-
né kolienko, zastaviť krvácanie, 
ošetriť ranu po uštipnutí včelou, 
komunikovať s operátorom 
RZP, či dokonca podať umelé 

Evička nám ochorela
dýchanie malému bábätku. 
Okrem iného sa v tento deň učili 
rozoznávať zdravé a nezdravé 
potraviny a dokonca sa stretli aj 
s babkou bylinkárkou, s ktorou 
zbierali liečivé rastliny.

Tento deň priniesol deťom 
veľa nových zážitkov a skúse-
ností v oblasti starostlivosti o 
svoje zdravie, ale i o zdravie 
iných. Veríme, že táto zdravot-
no-výchovná hra si zachová 
svoju tradíciu, pretože zachrániť 
ľudský život znamená zachrániť 
to najcennejšie, čo v našom živote 
máme.  Mgr. Lenka Šidlovská

 ŠZŠ Spišská Belá
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Sobotňajšie ráno, presne 9. 
mája 2015, zaznamenalo v ZUŠ 
v Spišskej Belej neobyčajný ruch. 
Učebňu hudobnej teórie obsadili 
herečky a hudobníci tejto školy, 
aby zapracovali na plánovaných 
výchovných koncertoch koncom 
mája. 

A tak sa zišli malí, väčší a naj-
väčší na nácviku muzikálu Juraja 
Hatríka Bájky o Levovi.  Myška 
s myškou, skvelé priateľky a zá-
chrankyne Leva, straky, ktoré 
oboznamovali prítomných s de-
jom, sedliak a jeho švárna dcéra, 
z ktorej lev, najmocnejší vládca 
zvieracej ríše, stratil nielen hla-
vu, ale nakoniec i zuby a pazúry, 
a tak spoznal silu naozajstného 

Základná škola na Štefániko-
vej ulici sa ako jedna z mnohých 
zapojila do národného projektu 
s názvom Nové trendy vzde-
lávania učiteľov anglického 
jazyka na základných školách. 
Tento projekt je zameraný na 
zvýšenie kvality vyučovania 
anglického jazyka na základ-
ných školách na celom Sloven-
sku. Počas projektu zvýši svoje 
profesionálne kompetencie na 
výučbu anglického jazyka až 
3 000 učiteľov zo základných 
škôl na území celého Slovenska. 
Projekt ponúka učiteľom nové 

Projekt ENGLISH ONE
metódy a nástroje ako jedno-
ducho urobiť hodiny angličtiny 
atraktívnejšie. Získajú moderné 
didaktické prostriedky, ktoré 
sú nadstavbou k existujúcemu 
portfóliu učebníc anglického 
jazyka. Žiakom prináša inte-
raktívne a zábavné vyučovacie 
hodiny, vďaka novému digitál-
nemu obsahu. Učitelia prejdú 
vzdelávaním, ktoré bude zame-
rané na nové metódy výučby aj 
na praktické používanie poskyt-
nutých moderných didaktických 
prostriedkov.

Mgr. Katarína Čížiková

Pripravujeme muzikál Juraja 
Hatríka Bájky o Levovi

priateľstva a predovšetkým 
kopec hudby, spevu, zvukov 
husličiek, gitary a keyboardu, 
k tomu obrovský tanier srandy, 
smiechu a zábavy z tvorivého 
nadšenia pri zrode niečoho, čo si 
deti sami nacvičovali so snahou v 
budúcnosti pobaviť a poučiť iné 
deti z blízkych a okolitých škôl. 
To bol hlavný dôvod obetovať 
voľné dopoludnie a venovať ho 
umeniu. Veď umenie a obzvlášť 
hudobné, obohacuje človeka z ci-
tovej stránky, robí ho lepším, vní-
mavejším a láskavejším. A bájky? 
Tie predsa poučia aj toho najza-
rytejšieho tvrdohlavca! 

PaedDr. Miroslava 
Nestorovičová, učiteľka ZUŠ

Dňa 25. marca 2015 sa usku-
točnilo Okresné kolo súťaže vo 
veľkonočnom  aranžovaní, kto-
rého usporiadateľom bolo Cen-
trum voľného času v Kežmarku. 
Súťaže sa zúčastnili trojčlenné 
družstvá z ôsmich základných 
škôl nášho okresu. Žiaci súťa-
žili v dvoch disciplínach, a to 
vo voľnej,  kde prezentovali 
vlastnú tvorbu a v  povinnej,  
v ktorej zhotovovali jarné kyti-
ce z papiera. 

Veľkonočné aranžovanie
Z našej školy sa súťaže zú-

častnili: Melánia Chovaňáková 
zo 6.B triedy, Kristína Pisarčí-
ková zo 7.A triedy a Vladimír 
Rezniček zo 7.A triedy.

Melánia Chovaňáková bola 
ocenená vo voľnej aj v povinnej 
disciplíne. Kristína Pisarčíková 
v povinnej disciplíne. Žiakom 
zo ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu školy a prajeme im 
veľa tvorivých nápadov.  

Ing. Ľudmila Brincková

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len 
Okresný úrad Kežmarok) pripravuje pozemkové úpravy, t. j. nové 
usporiadanie pozemkov (poľnohospodárskej pôdy a lesných 
pozemkov) na základe zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách. 

Pozemkovými úpravami dochádza k zmene vlastníctva a dote-
rajšieho užívanie pozemkov a tiež k zmene umiestnenia pozemkov. 
Okresný úrad Kežmarok začal 1. kolo osobného prerokovania 
umiestnenia nového usporiadania pozemkov v katastri Spišská 
Belá, a to v nasledujúcich termínoch a miestach 

Všetci vlastníci poľnohospodárskych a lesných pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá už boli, resp. budú písomne vyzvaní 
Okresným úradom v Kežmarku, aby sa v určenom čase dosta-
vili na miesto prerokovania nového umiestnenia pozemku v ich 
vlastníctve (v 1. kole). 

V prípade nejasností, resp. ďalších otázok môžete kon-
taktovať Okresný úrad v Kežmarku tel.: 052/787 99 27 
(Ing. Schindlerová alebo Ing. Krempaská) alebo Mestský 
úrad v Spišskej Belej (Ing. Kleinovú 052/468 05 12 alebo 
0915 807 721). 

Obecný úrad Lendak (pre vlastníkov pozemkov, ktorí majú 
trvalý pobyt v Lendaku): 
1. 6. – 9. 6. 2015 Po, Ut, Str, Štv od 8.00 do 16.00 h 
 Pia – od 8.00 do 14.00 h 
 Prestávka: 11.30 – 12.00 h

Obecný úrad Slovenská Ves (pre vlastníkov pozemkov, ktorí 
majú trvalý pobyt v Slovenskej Vsi): 
10. 6. a 11. 6. 2015  od 8.00 do 16.00 h 
 Prestávka: 11.30 – 12.00 h

Mestský úrad Sp. Belá (zasadačka v budove kina, prízemie):
15. 6.– 23. 6. 2015  Po, Ut, Str, Štv od 8.00 do 16.00 h  
 Pia - od 8.00 do 14.00 h 
 prestávka: 11.30 – 12.00 h

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mu-
čeníkov 4, Kežmarok - 1. poschodie č. dv. 9 (ako náhradné 
termíny, ak niektorí z vlastníkov nebude môcť sa zúčastniť preňho 
v určenom termíne):
25. 6. – 9. 7. 2015  Po, Ut, Str, Štv od 8.00 do 16.00 h 
 Pia - od 8.00 do 14.00 h 
 Prestávka: 11.30 – 12.00 h

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Spišská Belá

Viac aktuálnych informácií 
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Postupová súťažná pre-
hliadka detských folklórnych 
súborov je vrcholným podujatím 
tejto oblasti ZUČ na Slovensku. 
Hlavným cieľom je prezentovať  
umeleckú úroveň a výsledky 
činnosti detských folklórnych 
súborov, podporovať rozvoj 
detských folklórnych súborov, 
zvyšovať ich umeleckú  úroveň, 
popularizovať výchovu ľudo-
vým umením a poukazovať 
na jej význam v komplexnej 
výchove, viesť vedúcich det-
ských folklórnych súborov a 
prostredníctvom ich práce i 
členov k hlbšiemu poznaniu 
ľudových tradícií, poukazovať 
na nadväznosť výchovy a tvorby 
medzi detskými a mládežnícky-
mi súbormi, na životnosť a vý-
vojaschopnosť detskej tvorby a 
tým aj jej význam a miesto v 
národnej kultúre,  využiť všet-
ky podujatia na školiteľské úče-
ly pre metodikov regionálnych  
osvetových/kultúrnych stredísk, 
vedúcich súborov i pedagógov 
základných škôl, viesť deti k po-
znávaniu tradícií priamo od ich 
nositeľov,  zachovávať štýlovosť 
a autenticitu.

Na postupovej súťaži sa 
môže zúčastniť každý detský 
folklórny súbor pôsobiaci na 
území Slovenskej republiky. 
Členovia súboru môžu v roku 
konania festivalu dovŕšiť vek 
15 rokov (nesmú prekročiť vek 
16 rokov). Pri hudobnom sprie-
vode je rovnako vek obmedzený, 
členovia ľudových

hudieb v roku konania 
celoštátnej prehliadky môžu 
dosiahnu vek max. 21 rokov. 
Pri hudobnom sprievode, ktorý 

Maguráčik opäť medzi víťazmi!

tvorí jeden muzikant, veková 
hranica nie je obmedzená.

Týchto niekoľko bodov 
z propozícii nám hovorí o tom, 
ako sa hodnotí celková činnosť 
detských folklórnych súborov 
na Slovensku. Región pod 
Tatrami i celý prešovský  kraj 
patrí k špičke detského folklóru, 
o čom svedčia niekoľkoročné vý-
sledky krajských postupových 
súťaží. 

V nedeľu 3. mája 2015 sa 
v kultúrnom dome v Raslavi-
ciach uskutočnila tradičná pre-
hliadka detských  folklórnych 
súborov prešovského kraja, 
ktorej predchádzali okresné 
a regionálne kolá, z ktorých sa 
na túto prehliadku prebojovalo 
trinásť kolektívov. Náš región  
reprezentovali známe podtat-
ranské súbory popradská Let-
nička a Kežmarský Maguráčik. 
Letnička sa predstavila pásmom 
„Najkrajšie z Važca“ v choreo-
grafickej úprave vedúcej Niny 
Krigovskej, v ktorom predsta-
vila najznámejšie a najkrajšie 
tanečné motívy známej folklór-
nej obce z Liptova – Važca. 
Letnička po víťazstve v okrese 
Poprad, zanechala i v Raslavi-
ciach pekný dojem a odborná 
porota ju zaradila do Striebor-
ného pásma. 

Kežmarský Maguráčik sa 
na tejto prehliadke predstavil 
pásmom z goralskej oblasti 
Horného Spiša „Goralská jar“  
v úprave vedúceho  súboru J. 
Švedlára, v hudobnej úprave ve-
dúcej hudby Mgr. Ivety Pavlíko-
vej s hudobný sprievodom det-
skej ľudovej hudby s primáškou 
Timeou Poľanovskou. Najkrajšie 

jarné hry detí zo Zamaguria tvo-
rili kostru programového čísla, 
keď v Zamagurí verili, že jar 
nepríde, pokiaľ púšťaná dolu 
Dunajcom nebude! Najnovšie 
pásmo súboru zaznamenalo 
ďalší výrazný úspech súboru, 
keď sa po šiesty krát po sebe 
/dvojročná periodicita súťaží/ 
za posledných dvanásť rokov,  
Maguráčik prebojoval  do finále 
na Celoštátny festival detských 
folklórnych súborov  v Likavke. 
Odborná porota zaradila Magu-
ráčik do „Zlatého pásma s návr-
hom na postup“.  Toto ocenenie 
si vyslúžila ďalšie generácia 
tanečníkov a hudobníkov, ktorí 
sa venujú tradičnej kultúre a pri-
voňávajú k tradičnému umeniu 
svojich predkov. Úsilie vedúcich 
a vedenia súboru a neustála 
systematická práca s deťmi 
prináša svoje ovocie v podobe 
týchto výsledkov. Touto cestou 
je potrebné poďakovať všetkým, 
ktorí podporujú úsilie učiteľov, 

pedagógov, vedúcich, pri tvorbe, 
práci s deťmi a neustálej starost-
livosti s najmladšou generáciou 
„folkloristov“. Ďakujem aj pod-
porovateľom: mestu Kežmarok, 
ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku, 
CVČ a ZUŠ Petržalská za vý-
chovu malých pripravkárov, 
z ktorých vyrastajú budúci 
členovia  súboru, vedúcej prí-
pravky Mgr. Monike Svocáko-
vej, hudobníkom pod vedením 
Mgr. Ivety Pavlíkovej, tanečnej 
pedagogičke Ing. Radoslave 
Krafčíkovej, Anne Švedlárovej 
a všetkým rodičom za pomoc 
a podporu činnosti Maguráči-
ka. Toto poďakovanie si vyslú-
žili všetci, pretože aj oni svojim  
dielom prispievajú k oslave 40. 
výročia vzniku, ktoré si súbor 
v tomto roku pripomína a ktoré 
vyvrcholí premiérovým progra-
mom  17. októbra 2015 v MsKS 
Kežmarok.  

Juraj Švedlár, 
vedúci DFS Maguráčik

V APRÍLI 2015
• narodili sa: Ľuboš Kubaloš, Tobias Bočkay, Kristína Zibu-

rová, Milica Šifrová.
• navždy nás opustili: Katarína Koprušáková – vo veku 87 

rokov, Katarína Ridziková – vo veku 84 rokov, Margita Mazu-
reková – vo veku 77 rokov, Žofia Kubová – vo veku 77 rokov, 
Valéria Čongrádyová – vo veku 62 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Žofia Žideková – 91 rokov, 
Mária Jankovičová – 90 rokov, Štefan Kuba – 85 rokov, Mária 
Somrová – 85 rokov, Ružena Budzáková – 75 rokov, Žofia Kol-
lárová – 75 rokov, Ján Kuruc – 75 rokov, Petronela Krempaská  
- 70 rokov, Júlia Michlíková – 70 rokov, Juraj Siska – 70 rokov, 
Karolína Slodičáková – 70 rokov.

Spoločenská kronika 
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V sobotu 16. mája 2015 sa na 
Slovensku uskutočnil 11. ročník 
Noci múzeí a galérií. Cieľom 
tohto celoeurópskeho podujatia 
je priblíženie činností kultúr-
nych inštitúcií netradičnými 
formami. Inštitúcie sa snažia 
takto prispieť k pochopeniu 
významu múzeí a galérií pri 
ochrane a sprístupňovaní nášho 
kultúrneho dedičstva. Pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa 
a noci múzeí a galérií inštitúcie 
ponúkali širokej verejnosti mož-
nosť nahliadnuť do zákutí, ktoré 
sú bežne neprístupné...

Kaštieľ Strážky mal dvere svo-
jich expozícií otvorené pre širokú 
verejnosť od 10.00 hodiny až do 
polnoci. Počas tradičných lektoro-
vaných prehliadok sa návštevníci 
oboznámili s historickým portré-
tom 17. – 19. storočia, expozíciou 
diel maliara Ladislava Medny-
ánszkeho a poslednej majiteľky 
kaštieľa barónky Margity Czó-
belovej. Spolu s lektorom mali 
možnosť nahliadnuť do krásnej 
humanistickej knižnice, v ktorej 
sa nachádza 8420 vzácnych kníh, 
máp a časopisov. Počas celého 
dňa mali v kaštieli pripravený 
bohatý animačný program, ktorý 

Noc v Kaštieli Strážky
bol ako stvorený pre všetky zve-
davé deti. Nielen pre dospelých 
je za kaštieľom v príjemnom 
prostredí anglického parku 
umiestnená veľkorozmerná 
šachovnica s figúrkami.  Šach si 
môžu návštevníci zahrať kedy-
koľvek počas otváracích hodín, 
pretože šachovnica je už stálou 
súčasťou parku. O tretej hodine 
popoludní sa na nádvorí zhro-
maždilo vyše tridsať detí spolu 
s rodičmi a očakávali netradičnú 
prehliadku venovanú deťom. 
Vypočuli si napínavý príbeh, 
spoznali sestry Czóbelové, ktoré 
ich previedli kaštieľom. Detskí 
návštevníci si vytvorili vlast-
noručné rekvizity, ktoré využili 
v divadelnej hre. V rámci dra-
matizácie príbehu sa stávali aj 
hercami aj režisérmi. Dospelí 
návštevníci si vychutnali pohy-
bovú inscenáciu Nyuli – Zajko 
o 17.00 a 20.00 hodine v podaní 
študentov Vysokej školy múzic-
kých umení z Bratislavy. Autor 
monodrámy Juraja Bako inšpi-
ráciu čerpal z denníkov maliara 
Ladislava Mednyánszkeho a jeho 
vzťahom k dlhoročnému priate-
ľovi Bálintovi Kurdimu.

Medzinárodná noc múzeí 

a galérií sa v Kaštieli tento rok 
niesla v duchu netradičného 
zážitku. „Vyše 260 návštevníkov 
počas štyroch netradičných 
večerných prehliadok malo 
možnosť vypočuť si príbehy 
rodiny Czóbel. Členovia šľach-
tickej rodiny v tento večer ožili 
v hereckom podaní ochotnícke-
ho divadla z Malého Slavkova. 
Počas celého dňa nás navštívilo 
viac ako 580 návštevníkov, mô-
žeme zhodnotiť, že tento ročník 
Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií bol úspešný.“ zhodno-
tila Daniela Kostková, galerijná 
pedagogička kaštieľa. 

Denisa Jurišicová
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KAŠTIEĽNE HRY 
PIATOK 26. 6. 2015

20.00 h: Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves - Marie Jones: Kamene vo vreckách

Tragikomédia Marie Jones rozpráva na prvý pohľad banálny príbeh. Charlie a Jake, dvaja komparzisti veľkej hol-
lywoodskej produkcie sa rozhodnú ísť za svojím snom a nakrútiť vlastný fi lm. Bez happyendu a milostnej zápletky, 
ale pravdivý a s veľkým množstvom kráv v obsadení. Ako poctu Seanovi, ktorý vybočil z cesty a skončil sovj život 
s kameňmi vo vreckách. 
Réžia:  Klaudyna Rozhin
Preklad:  Václav Linda
Choreografi a:  Gabriela Theiszová
Hrajú:  Peter Čižmár a Tomáš Diro

SOBOTA 27. 6. 2015

20.00 h: Štúdio L+S Bratislava - Michaela Doleželová a Roman Vencl: Ani za milión

Jacqueline má za manžela anglického veľvyslanca, napriek tomu je to Francúzska telom aj dušou. Tiež má dve deti 
a kufrík plný eur, ktorý je ochotná dať každému, kto si ho zaslúži. Nenávidí vidiek, samotu a obyčajnosť. Lambert 
manželku nemá, utiekla od neho. Zato má námornícku dušu a svoj maják, o ktorý sa stará dvadsaťštyri hodín den-
ne, sedem dní v týždni. Miluje vidiek, samotu a obyčajnosť. Jeden nepozná druhého, a keby bolo všetko tak, ako 
má byť, nikdy by sa nestretli. Čo má spoločné spustlý strážca majáku s madam z najvyššej francúzskej spoločnosti? 
No predsa vôbec nič! Napriek tomu spolu strávia deň a noc na bohom zabudnutom mieste, bojujú o holý život, majú 
spoločné tajomstvo, ktoré navždy spojí ich životy. V tejto brilantnej detektívnej komédií je totižto všetko inak, než sa 
zdá a isté je len to, že za humornými situáciami sa ukrýva vrah…
Autor: Michaela Doleželová a Roman Vencl
Účinkujú: Kamila Magálová (Jacqueline d´Arlette), Marián Geišberg (Lambert Pacôme)
Réžia: Jakub Nvota
Preklad: Jakub Nvota
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Text piesne: Lucia Hurajová
Spev: Zdenka Trvalcová
Hudba: Kamil Mikulčík
Fotogaléria: Ctibor Bachratý
Dĺžka predstavenia: 2 hod (vrátane prestávky)

NEDEĽA 28. 6. 2015 (kaštieľ deťom)

Mestské divadlo Actores, Rožňava - Tatiana Masníková: Ako Ondro peklo prekabátil

Rozprávka na ľudovú nôtu z prostredia Gemera, okorenená vtipom, humorom a pesničkami . V tejto rozprávke ide 
o všetko: o šikovné ruky lež i o šikovné nohy, veď kontesa pretancovala 1 500 párov črievic do roka a vôbec ide do-
konca o to, kedy budú v nebi prať, z čoho býva lejavica, preto seno treba urýchlene pohrabať. Div sa svete ide aj o to, 
že Lucifer je starý a neschopný vládnuť a rozprávkový dedko v lese nás navedie na tú správnu cestu osudom.
Piesne, výprava a réžia:  Tatiana Masníková
Dĺžka:  60 min.

Divadlo Žihadlo, Malacky - Farbičková princezná

Rozprávka plná farbičiek, pesničiek a dobrej nálady.
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Hrajú:  farbičková  princezná, kráľ,trojhlavýdrak, Jano ...a Vlado a Sabina Zetek
Výprava:  Libuška Čtveráková ml.
Dĺžka:  45 min

Bábkové divadlo Košice - Zuzana Kollárová: Janko Hraško a iné hraškoviny

Bábková hra Zuzany Kollárovej spája motívy klasickej ľudovej rozprávky Janko Hraško a známeho príbehu H. CH. 
Andersena Princezná na hrášku. V oboch týchto rozprávkach dominuje hrášok, a práve táto zelenina je veľkým 
nepriateľom našej hrdinky. 
Malá Katka má chuť na všetko možné, len nie na hráškovú polievku, ktorú mama nechala na sporáku dvom súro-
dencom. Zodpovedný starší brat Šimon však nájde spôsob ako z hrášku urobiť kamaráta. V jeho rukách sa hrášok 
mení na Janka Hraška a ten sa spolu s deťmi vydáva na náročnú cestu. 
Sestričke však hrášková polievka stále nevonia. Táto rozprávka ponúka ďalší zelený príbeh, v ktorom si Katka vyskú-
ša, ako to chodí na kráľovskom dvore. 
Scenár a réžia:  Zuzana Kollárová
Dramaturgia:  Ivan Sogel
Scénografi a:  Katarína Sliacka
Hudba:  Ján Kružliak ml.
Asistent réžie:  Peter Creek Orgován
Účinkujú:  Marianna Bódyová a Andrej Sisák, alebo Nicole Dubjaková a Juraj Fotul
Dĺžka: 45 min. 

Podvečer dňa 12. 5. 2015 
patril ako tradične každý rok 
učiteľom Základnej umeleckej 
školy. Z priestorov kinosály 
mestského úradu zneli tóny 
klasickej hudby v sólových pre-
vedeniach violy, gitary, huslí..., 
ale taktiež zoskupenia učiteľov 
či už v štvorručnej hre na klavíri, 
alebo zoskupení nástrojov zob-
covej flauty, dvoch huslí, violy, 
spinetu a violončela. Divákom 
určite ulahodili aj tóny hostí (čo 
sa stalo pre tieto naše koncerty 
tradíciou v každoročnej obme-
ne). Tento koncert nás svojou 
návštevou poctil náš bývalý ab-
solvent huslista Dominik Palma, 
ktorý momentálne študuje na 
Konzervatóriu v Košiciach, ale 

5. turnaj Kežmarok – 2. 5. 2015
• L2 Hockey Gajary Flames – MŠK Spišská Belá 4:0 (3:0, 1:0). 
Góly: Sisík, Boča, Nemec, Zelenay 
• MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 3:1 (2:0, 1:1)
Góly: F. Mešár, Vaverčák, A. Kubis – Marček 
• MŠK Sp. Belá – MHBK CVČ Worms Kežmarok 3:2 (2:0, 1:2). 
Gól: Kuchta, A. Kubis, Bočkai – Škvarek, Brejčák 

KONEČNÁ TABUĽKA 
1. L2 Hockey Gajary Flames 12 10 2 0 69:16 22
2. MŠK Spišská Belá 12 9 0 3  36:26 18
3. HBK Kometa Vrútky 12 7 1 4  36:28 15
4. MHBK CVČ Worms Kežmarok  12 5 2 5  28:24 12
5. MŠK Kežmarok 12 4 3 5  39:43 11
6. HBK Medokýš Martin 12 2 2 8  24:32  6
7. THK Juniors Spišské Vlachy  12 0 0  12  12:75  0

Slovenská hokejbalová 
extraliga U12 2014/2015
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aj ženské zoskupenie La Spe-
ranza, ktoré už občania nášho 
mesta mali možnosť vidieť 
a počuť viackrát. Po hudobnom 
vystúpení sa v priestoroch AT 
TATRY konala vernisáž výsta-
vy, kde si všetci diváci (okrem 
dobrého jedla☺) mohli prezrieť 
výstavu našich žiakov (vašich 
detí). Naša vďaka patrí všetkým, 
ktorí si aj napriek každodenným 
povinnostiam našli čas a prišli 
túto našu myšlienku podporiť. 
Tešíme sa znova o rok a veríme, 
že sa aj v tých, ktorí teraz ne-
mohli prísť prebudí tak trochu 
„zvedavosť“ a láska k hudbe 
a umeniu, veď koniec-koncov 
to robíme všetko pre vás a vaše 
deti. 

Koncert učiteľov a hostí ZUŠKoncert učiteľov a hostí ZUŠ
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V sobotu 6. júna 2015 v rámci Dní mesta Spišská Belá 2015 sa uskutoční 9. 
ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu. Variť sa bude 
priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú 
verejnosť (guláš môže variť ktokoľvek) v zmysle nižšie uvedených pravidiel. 

Pravidlá súťaže:
1.  Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr do 3. júna 

v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom centre), Petzvalova 18, 059 
01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 17; 468 05 10, osobne, písomne, telefo-
nicky alebo mailom na: hlavacova@spisskabela.sk 

2.  Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami 
a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže zúčastňujú na 
vlastnú zodpovednosť.

3.  Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4.  Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie 

k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá samé na 
svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) 
– súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.

5.  Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na 
zemi, musí zabezpečiť aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa) 
v hrúbke min. 3 mm.

6.  Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. Jedinou 
podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.

7.  Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 hod. na ná-
mestí pred mestským úradom. Každému súťažiacemu družstvu bude presne 
určený priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo. 

8.  Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po ofi ciálnom „odštartovaní“ môžu súťažiaci 

zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať akúkoľvek „neohňo-
vú“ prípravu pre varenie guláša.

9.  Súťaž bude prebiehať do 15.00 hod. Po jej ofi ciálnom ukončení odovzdá každé 
družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.

10.  Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bezplatne 
alebo predávať za nejakú symbolickú cenu.

11.  Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná hodno-
tiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš z hľadiska jeho chuti a 
vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. 
Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní bodov od všetkých členov komisie získa ich 
najvyšší počet.

12.  Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťazné 
družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný spišskobeliansky kotlík, na 
ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.

13.  Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. Nemôže 
byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov. Ak získa Putovný 
spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt, bude kotlík uložený na mestskom úrade 
v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. miesto v trikrát po sebe nasledujúcich 
ročníkoch súťaže, stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto 
víťazného družstva.

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Hlaváčová, infocentrum, tel. 
052/468 05 10, hlavacova@spisskabela.sk. Súťaž je určená pre širokú 
verejnosť, tak sa prihláste, ide predovšetkým o zábavu. Nech je  súťažiacich 
čo najviac. 

Dni  mesta Spišská Belá – 5. - 7. júna 2015
9. ročník súťaže vo varení gulášu • 6. jún 2015 – SOBOTA
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• U10:  Spišská Belá – St. Ľubovňa 3:11 
 Lendak – St. Ľubovňa  1:10 
 Spišská Belá – Lendak 5:1

Poradie:  1. St. Ľubovňa, 2. Spišská Belá, 3. Lendak
• U11:  Spišská Belá – St.Ľubovňa 1:4
 Lendak – St. Ľubovňa 0:1
 Spišská Belá – Lendak 3:0
Poradie:   1. St. Ľubovňa  2. Spišská Belá   3. Lendak
U10 reprezentovali: Tadeáš Knieszner, Tadeáš Gurka, Timotej 

Knapík, Erik Pisarčík, Gabriel Talár, Patrik Vaverčák, Timotej Za-
vadský, Matúš Želonka, Slavomír Smik, Róbert Hadzima

 U11 reprezentovali: Dávid Jurčák, Erik Hangurbadžo, Dušan 
Ďžurňák, Adam Majerčák, Teodor Šatala, Gabriel Strakula, Marek 
Kovalčík, Dominik Krupjak, Michal Vida, Sebastián Kuraj, Adrián 
Koščák

V sobotu 2. mája 2015 sa na ihrisku na Tatranskej ulici v Spišskej 
Belej odohral posledný finálový zápas Slovenskej hokejbalovej ligy 
v kategórii U19 medzi MŠK Spišská Belá – WORMS Kežmarok. Pred 
zápasom bol stav finálovej série 1:1 a v tomto zápase sa muselo 
rozhodnúť o majstrovi Slovenska. Za zlého počasia začali zápas 
lepšie hostia z Kežmarku a počas celého zápasu viedli. V tretej 
tretine dokonca už 4:2, ale napriek tomu sa domáci zmobilizo-
vali a vyrovnali na 4:4 a zápas sa dostal do predĺženia. V ňom sa 
nerozhodlo a nasledovali samostatné nájazdy. V to bola obrovská 
dráma, nakoľko až 13. séria rozhodla, že majstrom Slovenska sa 
stali belianski hokejbalisti. Chalani, gratulujeme! 

Konečné poradie:
1. MŠK Spišská Belá, 2. MHBK Worms Kežmarok, 3. ŠK 98 

Pruské, 4. HBK Nitrianski rytieri Nitra, 5. HBK Medokýš Martin, 
6. RŠK Ružinov, 7. HBC DT Pov. Bystrica, 8. ŠK Bukovinka Zvolen

KATEGÓRIA U16  - T. J. DO 16 ROKOV
8. – 10. 5. 2015, ihrisko pri Sokolovni, Vrútky

•  MŠK Spišská Belá – MHbK Worms Kežmarok 1:0 (1:0, 0:0). 
Gól: Cerjan

•  Nitrianski lišiaci Nitra – MŠK Spišská Belá 3:1 (1:0, 2:1). Góly: 
Feherváry, Roman, Liška – Cerjan

•  MŠK Spišská Belá – HBK Adler Trebišov 3:4 (1:2, 2:2). Góly: 
Džadoň, Cerjan, Pitoňák – Macák, Balog, Kmetony, Jožiov

•  MŠK Spišská Belá – HBK Adler Trebišov 7:0 (2:0, 5:0). Góly: 
Cerjan 4, Slodičák, Džadoň, Pisarčík

•  Štvrťfinále: Nitrianski lišiaci Nitra – MŠK Spišská Belá 8:3 (6:2, 
2:1). Góly: Raček, Kovács po 2, Liška, Kovačovský, Krivošík, Sóos 
– Slodičák, Miklas, Cerjan

Konečné poradie:
1. Nitrianski líšiaci Nitra, 2. HBK Kometa Vrútky, 3. MŠK 

Kežmarok, 4. HBK Medokýš Martin, 5. HBC DT Pov. Bystrica, 6. 
MHbK Worms Kežmarok, 7. MŠK Spišská Belá, 8. L2 Hockey 
Gajary Flames, 9. HBC Ducks 16 Košice, 10. HBK ADLER Trebišov, 
11. Lords Ball Svit

KATEGÓRIA U20  - T. J. DO 20 ROKOV
9. – 10. 5. 2015, Zimný štadión, Martin

•  MŠK Spišská Belá – HBK Adler Trebišov 2:2 (0:2, 2:0). Góly: 
Heldák, P. Kiska – Sima, Poľacký

•   MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské 6:0 (1:0, 5:0). Góly: Krupa 2, 
Krempaský, Heldák, Ďurčo, Martančík

•  HBK Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá 3:1 (2:0, 1:1). Góly: 
Frkáň 2, Simon - Heldák

•  MŠK Spišská Belá – HBC Double Team Pov. Bystrica 2:3 
sn (0:1, 2:1). Góly: Klempa, Martančík – Bednár 2, rozhodujúci 
nájazd Bednár

Konečné poradie:
1. HBK Medokýš Martin, 2. HBK Kometa Vrútky, 3. HBC Double 

Team Pov. Bystrica, 4. MŠK Spišská Belá, 5. ŠK 98 Pruské, 6. HBK 
Nové Zámky, 7. HbK Adler Trebišov

Najlepší útočník: Bednarčík Christián (MŠK Spišská Belá)

SME MAJSTRI SLOVENSKASME MAJSTRI SLOVENSKA!

Turnaj futbalových prípraviek 
v Spišskej Belej

Majstrovstvá Slovenska v hokejbale

MAMUT  CUP 2015

KATEGÓRIA U14 - T. J. DO 14 ROKOV
•  MŠK Spišská Belá – MHK Podolínec 6:0,  góly: D. Pajer 3, Pješčák 

2, Šoltés 
•  MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Prus ké 2:2, góly: Krišanda, R. Ho hol 

– Chromiak, Deneš, 
•  HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 3:2, góly: Kúdelka, 

Majeríková, Fedoro vá – D. Pajer, Gerhart.

• Finále: MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 2:1.

Konečné poradie: 
1. MŠK Spišská Belá, 2. HBK Medokýš Martin, 3. L2 Hockey 

Gaja ry Flames, 4. MHbK CVČ Worms Kežmarok, 5. ŠK 98 Pruské, 
6. MHK Podolínec, 7. HBK Bošany, 8. MŠK Kežma rok.

Najlepší brankár: Alex Pavličko, MŠK Spišská Belá 

Hokejbalový tím MŠK Spišská Belá sa v kategórií 14-ročných 
stal majstrom Slo venska pre rok 2015!


