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Vám želá primátor mesta,Vám želá primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstvaposlanci mestského zastupiteľstva

a zamestnanci mestaa zamestnanci mesta

Dňa 14. decembra 2014 
(v nedeľu) sa v kinosále mesta 
uskutočnila inaugurácia no-
vozvoleného primátora mesta 
a poslancov mestského zastupi-
teľstva. Slávnostný ráz uvedené-
mu zasadnutiu ustanovujúceho 
mestského zastupiteľstva dalo 
hudobné zoskupenie La spe-
ranza (pod vedením Zuzany 
Pavličkovej). Po hymne SR 
a privítaní všetkých prítomných 
primátor mesta Štefan Bieľak 
poďakoval doterajším poslan-
com mestského zastupiteľstva 
pri príležitosti ukončenia ich 
volebného obdobia za výkon 
ich funkcie, najmä za seriózny, 
konštruktívny a zodpovedný 
prístup. Poslanci si z rúk pri-
mátora mesta prevzali pamätné 
plakety. Následne predsedníčka 
mestskej volebnej komisie Dani-
ela Lineková predniesla správu 
o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy mesta Spišská Belá, 
ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014.  

Potom primátor mesta zložil 
zákonom predpísaný sľub pri-
mátora mesta, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a 
svedomie, že budem riadne 
plniť svoje povinnosti, ochraňo-
vať záujmy mesta a Slovenskej 
republiky. Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy bu-
dem pri výkone svojej funkcie 
primátora uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia“. 

Po podpise sľubu primá-
torom mesta nasledoval sľub 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva, ktorý prečítal Jozef Kuna, 
viceprimátor mesta a všetci 
11 poslanci potvrdili zloženie 
sľubu svojim podpisom a pre-
vzali si osvedčenie o zvolení. 
Následne primátor mesta 
prítomným oznámil, že jeho 
zástupcom aj na ďalšie volebné 
obdobie bude poslanec Jozef 

Kuna. Podľa zákona o obecnom 
zriadení primátor mesta si sám 
určuje z radov poslancov svojho 
zástupcu. V svojom príhovore 
primátora mesta poďakoval 
nielen doterajším poslancom, 
ale všetkým zamestnancom 
mesta a ďalších organizácii 
mesta, miestnym spolkom a rôz-
nym inštitúciám, podnikateľom, 
zástupcom miestnych cirkví 
a obyvateľom mesta za pomoc 
a spoluprácu počas uplynulých 
4 rokov.  Okrem iného uviedol, 
že uplynulé volebné obdobie 
hodnotí pre mesto ako úspešné, 
ale zároveň doposiaľ ako najná-
ročnejšie. Realizovali sa veľké 
investičné a finančne náročné 
projekty s neistými a negaran-
tovaným príjmami zo strany 
štátu. Vzhľadom na množstvo 
zložitých a časovo náročných 
projektov a rozhodnutí sa 
urobili aj chyby a nesprávne 
rozhodnutia, ktoré bude treba 
napraviť. Najbližšie 4 roky 

sú pre primátora a poslancov 
výzvou pokračovať v začatej, 
postupnej premene nášho mes-
ta. Primátor chce „pokračovať 
v tom, čo je dobré, zmeniť to, 
čo sa nepodarilo a zaviesť to, 
čo v našom meste chýba, pri 
rešpektovaní možností nášho 
mesta“.  Podľa primátora „na-
šou spoločnou snahou má byť 
vytvorenie takého prostredia 
a atmosféry v meste, aby ľudia 
žijúci v tomto meste tu zostali 
bývať, aby sa tu cítili dobre, 
zdravo a bezpečne a vytvorili si 
pevnejší vzťah k tomuto mestu. 
Všetci sa máme pridať k tomuto 
úsiliu, nakoľko to nie je len o pri-
mátorovi mesta, či poslancoch, 
to je o nás všetkých a všetci 
máme šancu ukázať, či nám 
záleží na meste, v ktorom žije-
me“. Prvé pracovné rokovanie 
mestského zastupiteľstva bude 
začiatkom januára 2015.

(Fotogaléria z tejto udalosti je 
na nasledújúcej strane)

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva
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• Končiaci i novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva počas sláv-
nostného zasadnutia.

• Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Spišskej Belej konaného dňa 14. decembra 2014. 

• Sľub poslancov mestského zastupiteľstva za všetkých poslancov prečítal 
viceprimátor Jozef Kuna.

• Poslanci až podpisom svojho sľubu (jeho zložením) sa ujali svojej 
funkcie.

• Primátor mesta Štefan Bieľak v rámci svojej inaugurácie do funkcie 
podpisuje sľub primátora.

• Končiaci poslanci si prevzali z rúk primátora mesta pamätnú plaketu ako 
poďakovanie za výkon funkcie poslanca v období rokov 2010 - 2014.

• 23. 12. 2013 do 12.00 h
• 29. a 30. 12. 2013 bez zmeny (ako počas roka)
• 31. 12. 2013 - VOĽNO
• od 2. 1. 2013 bez zmeny (ako počas roka)
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ROK  2014
170. výročie 

narodenia Augustína  Kaltsteina (1844) 

– obyvateľa Spišskej Belej, zakladateľa 

osady Tatranská Kotlina a spoluobjaviteľa 

Belianskej jaskyne 

125. výročie 

založenia miestneho rybárskeho spolku 

v Spišskej Belej (1889)

50. výročie 

založenia Múzea J. M. Petz vala v Spišskej 

Belej (1964)

meno priezvisko 19. 1. 23. 1. 27. 2. 27. 3. 24. 4. 26. 6. 14. 8. 25. 9. 16. 10. 4. 12. Celkom

  1. Pavol  Bekeš ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 100 %

  2. Marta Britaňáková, Mgr. ÚČASŤ ÚČASŤ OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 80 %

 3. Mária Buricová, Ing. ÚČASŤ ÚČASŤ OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP 70 %

 4. Daniela Deptová ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 100 %

 3. Gabriel Gemza ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 90 %

 4. Ján Halčin ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 100 %

 5. Jozef Kuna ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ OSP ÚČASŤ 60 %

 8. Peter Novajovský,  Bc. ÚČASŤ ÚČASŤ OSP OSP OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 60%

 9. Andrej Novák, MUDr. ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 100 %

10. Peter Tetemonte OSP OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 80 %

11. Branislav Zibura, Mgr. ÚČASŤ OSP ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ ÚČASŤ 90 %

 OSP  –    ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ • NU – neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ • *    -   poslanec sa vzdal mandátu 

Mikuláš so svojimi pomoc-
níkmi ani tohto roku nezabudol 
na všetky dobré deti zo Spišskej 
Belej a prišiel ich 5. decembra, 
v predvečer svojho sviatku 
obdarovať. A veru mal za čo. 
Mažoretky CVČ Spišská Belá 
mu najprv zatancovali a potom 
mu deti recitovali básničky a 
spievali krásne pesničky. Ešte aj 
čertovi sa to páčilo, preto si nikto 

Mikuláš v Spišskej Belej

v balíčku nenašiel uhlie, ale iba 
sladké cukríky. Na Vianočnom 
stromčeku sa rozžiarili svetiel-
ka a Mikuláš sa mohol pobrať 
rozdávať radosť deťom aj do 
ďalších kútov sveta. No ako po-
vedal Mikulášov pomocník an-
jel, nezabúdajme, že sviatok sv. 
Mikuláša nie len o sladkostiach, 
ale o tom, aby sme sa mali všetci 
radi a navzájom si pomáhali.

Účasť poslancov MsZ v Spišskej Belej na zasadnutiach zastupiteľstva v roku 2014

Primátor mesta Spišská Belá 
a poslanci mestského zastupiteľstva 

pri príležitosti sviatku 
sv. Antona Pustovníka – patróna mesta

vás pozývajú na slávnosť

dňa 17. januára 2014 (sobota)

10.30 h -  sv. bohoslužba v rímskokatolíckom kostole sv. 
Antona Pustovníka

14.00 h -  odhalenie pamätnej tabule Augustovi Kaltstei-
novi (na Štefánikovej ulici na dome č. 8) 

14.30 h -  inaugurácia novej knihy – monografi e o Dr. Mi-
chalovi Greisigerovi (v kinosále mesta)
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August (nesprávne použí-
vané meno Augustín) Kaltstein 
sa narodil 10. decembra 1844 v 
Spišskej Belej v rodine roľníka 
a garbiara. Rodina vlastnila 
veľké poľnohospodárske ma-
jetky a veľkú garbiareň, v ktorej 
zamestnával 30 ľudí. Postupne 
rozšíril svoje podnikanie aj ob-
chod s vínom. Zakladal tkáčov-
ňu v Kežmarku a v r. 1891-1892 
sa podieľal na výstavbe miestnej 
školy. Bol členom mestskej rady 
a od r. 1891 a aktívny člen Uhor-
ského karpatského spolku.

Meno Augusta Kaltsteina 
sa spája s Belianskou jaskyňou 
a Tatranskou Kotlinou. Boli to 
práve belianski občania Johann 
Britz a Július Husz, ktorý  5. 
augusta 1881 pri poľovačke na 
medvede objavili v belianskej 
skale úzky otvor. V nasledu-
júcich dňoch objavili v jaskyni 
prvú jaskynnú sieň známej 
Belianskej jaskyne. Na ďalších 
speleologických výskumoch 
však pokračoval už len Johann 
Britz a najmä August Kaltstein 
a Emmerich Verbovský. Dnes 
už pohodlný vchod do jasky-
ne dal umelo vysekať August 
Kaltstein.

V roku 1883 August Kaltstein 
bol pri založení Tatranskej Kot-
liny ako spišsko-belianskych 
mestských kúpeľov. Tým položil 
základy pre klimatické kúpele, 
kde vybudoval prvé vilky a 

10. december 2014 – 170. výročie narodenia Augusta Kaltsteina
parkové aleje. Z vlastných 
prostriedkov financoval stavbu 
cesty z Tatranskej Kotliny do 
Spišskej Belej. Aj z vlastných 
peňazí dal vybudovať časť vo-
zovej cesty z Tatranskej Kotliny 
do Starého Smokovca, ktorá sa 
stala základom súčasnej Cesty 
slobody. Kaltstein z vlastnej ini-
ciatívy a na svoje náklady zvýšil 
hrádzu na odtoku zo Zeleného 
plesa, čím zväčšil jeho plochu o 
1/3. August Kaltstein v r. 1893-
94 z poverenia a prostriedkov 
Uhorského karpatského spolku 
vybudoval prístupový chodník 
z Tatranskej Kotliny k Belianskej 
jaskyni, ďalej turistický chodník 
cez dolinu Hučavu, Faixovú 
poľanu až ku Skalným Vrátam. 
Kaltstein bol tiež pri budovaní 
jazdeckej cesty k Zelenému 
plesu, jazdeckej cesty z Doliny 
Suchého Potoka k Alabastrovej 
jaskyni a Ľadovej pivnici cez Su-
chý vrch. Budoval aj turistický 
chodník na sever od Tatranskej 
Kotliny až na Pálenicu, ako aj 
promenádnu cestu Ivanka z 
Tatranskej Kotliny k Šarpancu 
a mnoho ďalších ciest.  Na 
stavbu vyššie uvedených ciest 
a chodníkov August Kaltstein 
obetoval polovicu  svojho ma-
jetku. Aj preto skaly v hornej 
časti Doliny Hučava sú po-
menované ako „Kaltsteinove 
skaly“ a cesta zo Žihľavovej 
lúky (Poľana Hučava) až na 

Pastviny je pomenovaná ako 
„Kaltsteinova cesta“. 24 metrov 
vysoká mohutná sieň v Belian-
skej jaskyne bola pomenovaná 
ako „Kaltsteinov Dóm“.

August Kaltstein zomrel 
21. 8. 1921 a je pochovaný na 
cintoríne v Spišskej Belej. Mesto 
Spišská Belá pomenovalo po tej-

to významnej osobnosti jednu zo 
svojich nových ulíc „Kalsteino-
va ulica“. Mesto pripravuje na 
sobotu 17. januára 2015 (na 
slávnosť sv. Antona – patróna 
mesta) osadenie pamätnej 
tabuli na meštianskom dome, 
v ktorom žil August Kaltstein 
na Štefánikovej ulice č. 8.    

Výzva na predkladanie žiadostí 
o Inovačné vouchery na podporu 
spolupráce podnikateľských 
subjektov a vedecko-výskumných 
pracovísk

Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu 
podnikateľov a inštitúcií s vedecko-vyìskumnyìmi kapacitami na menších 
spoločných projektoch. Realizácia inovačných voucherov je súčasťou Regi-
onálnej inovačnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja. Je v súlade 
s výstupmi projektu RAPIDE, v rámci ktorého PSK ako partner, pilotne 
riešil využitie systému inovačných voucherov v regióne. Inovačný voucher 
je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešite-
ľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľom je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konku-
rencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb 
alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s vyìskumno-vyìvo-
jovyìmi pracoviskami. Príjemcami podpory sú fyzické alebo právnické 
osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 
Z. z. v znení neskorších predpisov), so sídlom v Prešovskom kraji, ktorí 
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Prešovského kraja a spĺňajú 
definíciu malého alebo stredného podniku.

Podpora poskytnutá jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% 
ceny realizovanej zákazky. Hodnota podpory na jeden voucher je vždy 
3 000 €. Celková čiastka pre rok 2014 je 15 000 €. Termín podávania 
žiadostí: 1. 12. 2014 – 28. 2. 2015. Povinné prílohy pri predložení žia-
dosti, dokumenty na stiahnutie a ďalšie informácie k výzve sú zverejnené 
na  www.ipcpo.sk
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Sp. 
Belej sa na svojom ostatnom 

zasadnutí dňa 4. 12. 2014 
venovalo aj týmto témam: 

Miestne dane a poplatok 
za komunálny odpad 

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Spiš-
ská Belá č. 8/2014 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (nariadenie je 
zverejnené na www.spisska-
bela.sk)

Určenie dotácie pre školy 
a školské zariadenia

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Spiš-
ská Belá č. 9/2014 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka školy a školského zariade-
nia na rok 2015 v meste Spišská 
Belá (nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk )

Zmena rozpočtu mesta 
pre rok 2014

• Mestské zastupiteľstvo 
schvá lilo zmenu použitia re-
zervného fondu Mesta Spišská 
Belá tak, že znížilo jeho čerpa-
nia o 14 572 €, ktorá sa opätovne 
presunula naspäť na účet rezerv-
ného fondu. Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo zmenu rozpočtu 
na rok 2014 rozpočtovým opat-
rením č. 9/2014 (návrh rozpoč-
tového opatrenia je zverejnený 
na www.spisskabela.sk) 

Rozpočet mesta na rok 2015
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo rozpočet Mesta Spišská 
Belá na rok 2015 vrátane finanč-
ných operácií ako vyrovnaný. 
Celkové príjmy vo výške 
 5 253 697 EUR 
Celkové výdavky vo výške 
 5 253 697 EUR
a) bežný rozpočet
bežné príjmy  4 164 236 €
bežné výdavky  3 990 395 €
prebytok  173 841 €
b) kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy  535 777 €
kapitálové výdavky  968 300 €
schodok  – 432 523 €
Spolu (bežný a kapitálový roz-
počet) - schodok  – 258 682 €
c) finančné operácie

finančné operácie príjmové 
553 684 €

finančné operácie výdavkové 
295 002 €

prebytok  258 682 €
Rozpočet je zverejnený na 

www.spisskabela.sk. 

Prispeli na kúpu defibrilátora
• Poslanci mestského zastu-

piteľstva sa zriekli nevyčerpanej 
sumy na poslanecké odmeny 
v celkovej sume 600 EUR 
(v rozpočte mesta) v prospech 
nákupu defibrilátor –prístroje 
na záchranu ľudského života. 
Takýmto počinom podporili 
projekt Dobrovoľného hasičské-
ho zboru Spišská Belá, ktorým 
chcú miestni hasiči vyzbierať 
financie na nákup mobilného 
prístroja, ktorý môže zachrániť 
ľudské životy. 

Informácia o činnosti 
mestského podniku

• Poslanci vzali na vedomie 
informáciu konateľa (riadite-
ľa) Mestského podniku Ing. 
Miroslava Petreka o prijatých 
opatreniach na zlepšenie hos-
podárenia Mestského podniku 
Spišská Belá s. r. o. V januári 
2015 sa pripravuje vyhlásenie 
výberového konania na post 
riaditeľa mestského podniku. 

Pridelenie voľných 
nájomných bytov 

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo 

1.) pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Zimnej č. 46 v Spišskej Belej do 
nájmu Patrikovi Kostkovi, trvale 
bytom Spišská Belá, Zimná 56 

2.) pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Zimnej č. 46 v Spišskej Belej do 
nájmu Márii Hudákovej, trvale 
bytom Mierová 2, Spišská Belá 

3.) pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu na 
Štefánikova 42 v Spišskej Belej 
do nájmu Lucii Gemzovej, trvale 
bytom Spišská Belá, SNP 4 

4.) pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu 
na Štefánikova č. 42 v Spišskej 
Belej do nájmu Marte Smikovej, 
trvale bytom Spišská Belá, Pe-
tzvalova 65 

5.) pridelenie mestského 
nájomného bytu - garzónky na 
Slnečná č. 72 v Spišskej Belej 

do nájmu Bystríkovi Svitanovi, 
trvale bytom Spišská Belá za 
podmienky, že v prípade aké-
hokoľvek porušenia podmie-
nok nájomnej zmluvy mesto 
okamžite pristúpi k zrušeniu 
tohto nájmu. 

Majetkové prevody pozemkov 
1.) Poslanci mestského zastu-

piteľstva odročili žiadosť Ľubo-
míra Pisarčíka, bytom Novomes-
kého 57, Spišská Belá o predaj 
časti pozemku mesta o výmere 
cca 80 m2 v lokalite IBV Webera 
(na výstavbu garáže).

2.) Poslanci mestského za-
stupiteľstva schválili odkúpenie 
časti pozemkov pod miestnou 
komunikáciou na Družstevnej 
ulici v Spišskej Belej v rámci jej 
majetkoprávneho vysporiadania 
od Vojenských lesov a majetkov 
SR š. p. Pliešovce.

3.) Poslanci mestského za-
stupiteľstva schválili zámenu 
pozemkov v Strážkach o výme-
re 70 m2 medzi Mestom Spišská 
Belá a Bc. Martinou Zabóovou, 
bytom Mlynčeky 146 z dôvodu 
vzájomného majetkového vy-
sporiadania pozemkov.

Príprava IBV za ul. SNP 
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo zlúčenie, vzájomné 
vysporiadanie a reálne rozdele-
nie pozemkov o výmere 287 m2 
za účelom prípravy stavebných 

pozemkov pre výstavbu rodin-
ných domov v lokalite za ul. SNP 
(vedľa TESCA). Viac informácii 
vám o tomto projekte poskytne 
zástupca investora: Mgr. Pavol 
Lojek (0918 606 438).

Prevádzková doba baru 
u Leva

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predĺženie prevádzko-
vej doby v prevádzke Bar u leva 
na ulici Zimnej č. 1 v Spišskej Be-
lej žiadateľovi Ingrid Rothovej, 
bytom Kežmarok a to v rozsahu: 
pondelok až štvrtok a nedeľa do 
24.00 hod. a v piatok a sobotu do 
2.00 hod.  

Činnosť hlavného kontrolóra 
mesta 

• Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie

a) správu o výsledkoch kon-
trol hlavnej kontrolórky mesta 
Spišská Belá podľa schválené-
ho plánu kontrolnej činnosti 
vykonaných od 24. 9. 2014 do 
1. 12. 2014,

b) informáciu hlavnej kon-
trolórky mesta Spišská Belá o 
tvorbe a použití rezervného 
fondu mesta k 31. 10. 2014

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh plánu kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Spišská Belá na 1. polrok 
2015 (návrh plánu je zverejnený 
na webstránke mesta).

V kaštieli v Strážkach osadili tzv. knižnú búdku. Z tejto búdky si 
môžete v kedykoľvek vziať knihu, ktorú tam zanechal váš sused či 
náhodný okoloidúci. A teda bez akýchkoľvek poplatkov, registrácie 
či preukazov dajú požičať či vymeniť knihy rozmanitých žánrov. 
Máte doma knihy, na ktoré padá prach? Neviete, kam s nimi? Môžete 
ich darovať napr. susedovi prostredníctvom knižnej búdky.

Pri využívaní búdok platí jediné pravidlo: Vezmi si knihu, po pre-
čítaní ju vráť alebo vymeň za inú. Knižné búdky sú k dispozícii pre 
všetkých vás, ktorí chcú nájsť domov pre staré knihy a radi čítajú.

Knižná búdka v kaštieli
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Prešovský samosprávny kraj 
v tomto roku už po jedenásty-
krát ocenil významné osobnos-
ti regiónu. Sú medzi nimi lekár, 
olympionik, fotograf, dobro-
voľní hasiči, kultúrna inštitúcia 
i súkromná firma. Slávnostné 
odovzdávanie najvyšších ocene-
ní v Prešovskom samosprávnom 
kraji – Ceny Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) a Ceny 
predsedu PSK sa konalo 11. de-
cembra na veľkej scéne Divadla 
Jonáša Záborského v Prešove. 
Vyvrcholením galaprogramu 
bola show klavírneho virtuóza 
Jozefa Hollého.

„Najväčším bohatstvom 
Prešovského kraja sú jeho ľu-
dia. To je najväčšia devíza, ktorú 
máme,“ pripomenul predseda 
PSK Peter Chudík. Preto sa kraj 
v roku 2004 rozhodol oceňovať 
osobnosti a inštitúcie, ktoré vý-
znamným spôsobom prispeli k 
rozvoju regiónu a prezentácii 
Prešovského kraja. Ako zdôraz-
nil P. Chudík, „zámerom kraja je 
morálne oceniť mimoriadne ak-
tivity a činy, ktoré nie sú bežné 

úspechy a reprezentáciu Sloven-
ska na Zimných olympijských 
hrách v Soči 2014, prevzala jeho 
mama Slávka Žampová a pred-
sedníčka Žampa Ski klubu Iveta 
Gibodová.

Predseda samosprávneho kra-
ja Peter Chudík sa v tomto roku 
rozhodol udeliť Cenu predsedu 
PSK Krajskej organizácii dob-
rovoľnej požiarnej ochrany Slo-
venskej republiky za dlhoročnú 
sústavnú a dobrovoľnú prácu 

Krajská samospráva udelila Ceny PSK a Ceny predsedu PSK 
za rok 2014

a ktoré nie je možné vyčísliť žiad-
nou finančnou čiastkou.“ Cenu 
predstavujú hodnotné umelecké 
diela od akademickej sochárky 
Evy Fišerovej – gotická brána 
s doširoka otvorenými dverami 
a srdce, obomknuté po stranách 
krídlami.

Samosprávny kraj v tomto 
roku zaevidoval spolu 20 ná-
vrhov na udelenie Ceny PSK, 
ktorými sa zaoberala komisia 
pre udeľovanie verejných oce-
není. Medzi troch laureátov 
napokon patrí Park kultúry 
a oddychu v Prešove za dl-
horočné úsilie vynakladané 
na zachovanie a rozvoj kul-
túrneho dedičstva, kultúrnu 
osvetu a propagáciu Prešov-
ského kraja doma i v zahraničí. 
Ďalším laureátom je po prvýkrát 
súkromná firma – spoločnosť 
MILK AGRO, ktorej bola cena 
udelená za dosiahnuté podni-
kateľské výsledky a zvyšovanie 
ekonomického potenciálu re-
giónu. Cenu PSK pre mladého 
lyžiara Adama Žampu, ktorú 
získal za mimoriadne športové 

pri záchrane ľudského zdravia, 
životov a materiálnych hod-
nôt. Druhým laureátom Ceny 
predsedu PSK sa stal prešovský 
kardiológ Ján Kmec za zásluhy 
o vybudovanie prešovského kar-
diocentra a zavádzanie nových 
diagnostických a liečebných 
postupov. Tretie ocenenie patrí 
sabinovskému fotografovi Dio-
nýzovi Dugasovi za propagáciu 
života obyvateľov a jedinečných 
miest Prešovského kraja.
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V nedeľu 14. decembra 2014 
na námestí pri mestskom úrade 
v našom meste hrala príjemná 
vianočná hudba a rozvoniaval 
sladký pečený čaj. Stalo sa tak 
vďaka dobrovoľníckemu tímu 
z Face clubu, ktorý pripravil 
vianočné trhy. Cieľom trhov 
bolo priniesť predvianočnú 
atmosféru aj do nášho mesta 
a spríjemniť tak všetkým tretiu 
adventnú nedeľu, ktorá je tiež 
nedeľou radosti. Radosť sme 
vyčarili na tvárach malých 
detí ktoré si mohli dať sladký 
medovník, ale tiež nechať si 
na tvár namaľovať napríklad 
aj vianočného soba či snehu-
liaka. Radosť mali určite aj 

Vo Face clube nás koncom 
novembra navštívili „Živé kni-
hy“. Mladí ľudia zo základných 
škôl mali možnosť zhovárať 
sa so zaujímavými hosťami, 
ktorí sa pre nich stali živými 
knihami. Témou živej knižnice 
bol aktívny životný štýl a živé 
knihy rozprávali o cyklistike, tu-
ristike, cestovaní, paraglidingu, 
a dobrovoľníctve. Po akcii “živé 
knihy” naši hostia skonštatovali, 
že mladí málo rozvíjajú aktívny 
životný štýl. Len niektorí z nich 

Živá knižnica vo Face clube

poznajú cyklotrasy v našom 
okolí, či boli na vysokohorskej 
chate a podobne. Veríme, že 
rozprávanie živých kníh mla-
dých zaujalo a preto chceme 
budúcom roku pripraviť tema-
tické stretnutia, na ktorých im 
ponúkneme ďalšie možnosti 
ako si môžu vyskúšať aktivity 
či športy, ktoré ich zaujali. Aj 
vďaka takýmto akciám pomô-
žeme mladým nájsť „svoju tvár“ 
– nájsť , čo ich baví a napomôže-
me rozvoju ich osobnosti.

Vianočné trhy s Face clubom

všetci dospelí ktorí ochutnali 
pečený čaj. Vianočné trhy sme 
realizovali v rámci malého pro-
jektu KomPrax. Na vianočných 
trhoch ste mohli nájsť aj výrob-
ky z kreatívnych dielní, ktoré 
mávame pravidelne pre deti 
vo Face clube. Výrobky, ktoré 
sa vám zapáčili, ste si mohli za 
dobrovoľný príspevok odniesť 
domov. Z príspevkov, ktoré sa 
vyzbierali, nakúpime potraviny 
a ešte pred vianočnými sviat-
kami tak pomôžeme desiatim 
rodinám v meste, ktoré pomoc 
potrebujú. Veríme, že vianočné 
trhy sa v našom meste stanú tra-
díciou a spoločne si tak spríjem-
níme predvianočný čas.

Školstvo v Sp. Belej v roku 2014/2015
(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. M. PETZVALA, MOSKOVSKÁ 20
1. Stupeň - 10 tried
2. Stupeň - 11 tried
Spolu - 21 tried = 462 žiakov
Školský klub detí: 3 triedy - 64 žiakov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  ŠTEFÁNIKOVA 19
1. stupeň - 7 tried
2. Stupeň - 9 tried
Spolu - 16 tried = 319 žiakov
Školský klub detí: 2 triedy - 37 žiakov

MATERSKÁ ŠKOLA, MIEROVÁ 1
10 tried - 209 detí

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
415 detí v 30 záujmových útvaroch 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ BELÁ
3 druhy štúdia – prípravné, základné a štúdium pre do-
spelých   
V základnom štúdiu sú 3 odbory: hudobný, výtvarný, 
tanečný 
Hudobný odbor - 19 tried
Tanečný odbor - 3 skupiny
Výtvarný odbor - 28 skupín
ZUŠ má aj elokované pracoviská v Slovenskej Vsi, v Sp. 
Starej Vsi, v Sp. Hanušovciach 
Celkový počet žiakov : 480 

Školská jedáleň ZŠ Štefánikova 
159 stravníkov + 161 stravníkov v hmotnej núdzi - 320

Školská jedáleň MŠ Mierová
409 stravníkov + 22 stravníkov v hmotnej núdzi = 431 
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CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM
SV. MIKULÁŠA

Štú ro va 3 , 0 6 4 01 S t a rá ubov a
web: cgsm.edupage.org e mail: cgm@slnet.sk tel.: +421 522388411

v školskom roku 2015/2016 otvára

bi l ingválnu triedu
odbor 7902 J 74 – gymnázium – bi lingválne štúdium

d žka štúdia – 5 rokov

Chceš od strednej školy viac? Baví a angli tina? Tak prí študova k nám!

o by si mal vedie :
1. ro ník u nás predstavuje intenzívnu jazykovú prípravu.
Od 2. ro níka sa budú vyu ova v anglickom jazyku najmenej tri predmety.
Maturita z anglického jazyka je na úrovni C1 (úrove štátnej skúšky).
Termín doru enia prihlášky je 20. február 2015.
Prihlášku si môžeš poda už ako ôsmak alebo klasicky z 9. ro níka ZŠ.
Absolvuješ talentové skúšky, ktoré budú v marci 2015.

Odborníci a široká verejnosť 
rozhodli o zostave nomino-
vaných na ocenenie Najlepší 
v cestovnom ruchu Prešovského 
kraja. Víťazné osobnosti a pro-
dukt cestovného ruchu vyberie 
odborná porota. Najlepšie za-
riadenia a zamestnancov si volí 
verejnosť v internetovej ankete. 
Ocenenie Najlepší v cestov-
nom ruchu Prešovského kraja 
pripravila Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska v spolupráci 
s Prešovským samosprávnym 
krajom. Prestížne ocenenie 
bude udelené osobnostiam, 
zariadeniam cestovného ruchu 
a ich zamestnancom a tiež naj-
lepšiemu produktu cestovného 
ruchu.  

Nominácie na ocenenia mohli 
zasielať odborníci a široká verej-
nosť do 30. novembra. O NAJ 
produkte a o víťazných osob-
nostiach rozhodne odborná 
komisia zložená zo zástupcov 
samosprávy, podnikateľskej 

Nominácie najlepších v cestovnom ruchu sú známe, 
verejnosť hlasuje

sféry, školstva, SACR, PSK 
a krajskej organizácie Severo-
východ Slovenska. Najlepšie 
zariadenia a zamestnancov 
cestovného ruchu vyberú ľudia 
v ankete. Internetové hlasova-
nie prebieha od pondelka 15. 
decembra do 15. januára 2015 
na stránkach www.severo-
vychod.sk a www.po-kraj.sk. 
Verejnosť si môže vybrať svo-
jich favoritov v kategóriách 
NAJ ubytovacie zariadenie, NAJ 
reštauračné zariadenie, NAJ 
kaviareň/bar/čajovňa a NAJ kul-
túrne zariadenie. Hlasuje sa tiež 
za zamestnancov v kategóriách 
NAJ barista/barman/someliér/ka 
a NAJ kuchár/ka.

„Výber nominovaných je 
pestrý. Myslím, že hlavným 
spoločným menovateľom nomi-
novaných je kvalita. Anketa má 
byť pozitívnou odozvou ľudí, že 
víťazné zariadenia a personál 
robia svoju prácu dobre a môžu 
byť inšpiráciou pre ostatných,“ 
uviedol riaditeľ KOCR Seve-

rovýchod Slovenska Martin 
Janoško. Často sa v cestovnom 
ruchu skloňuje slovo neprofe-
sionálny prístup, slabá kvalita, 
nedostatočné služby. Anketa 
a ocenenie Najlepší v cestovnom 
ruchu má na zariadenia pôsobiť 
opačným smerom – motivovať 
ich, poukázať na pozitívne 
stránky a ponúknuť príklady, 
ako v cestovnom ruchu budo-
vať dobré meno nielen medzi 
odborníkmi, ale najmä smerom 
k verejnosti  a turistom. „S po-
skytovanými službami musia 
byť spokojní najmä ľudia, ktorí 
reštauračné, ubytovacie alebo 
kultúrne zariadenie navštívia. 
Preto im dávame priestor nie-
len nominovať, ale aj hlasovať 
za najlepších,“ doplnil Janoško.

Nominovaných v kate-
góriách osobnosť a produkt 
cestovného ruchu zhodnotí 
odborná porota. Osobnosti 
sú nominované v oblastiach 
– celoživotný prínos v oblasti 
cestovného ruchu, rozvoj ces-

tovného ruchu v samospráve, 
vzdelávanie a podnikanie v CR. 
Spolu prišlo šestnásť nominácií 
na osobnosti a rovnako šestnásť 
nominácií na produkt CR. „Teší 
nás záujem ľudí o rozvoj nášho 
krásneho kraja. Aj vďaka týmto 
nomináciám sme sa dozvedeli 
o šikovných a významných 
osobnostiach, ktorí svoj život 
zasväcujú cestovnému ruchu 
a tiež o výborných produktoch 
s perspektívou ďalšieho rozvo-
ja,“ vyjadril sa k nomináciám, 
ktoré zhodnotí porota, riaditeľ 
KOCR Martin Janoško. 

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení sa uskutoční 29. januára 
2015 na medzinárodnej výstave 
cestovného ruchu Slovakiatour 
v Incheba Expo v Bratislave 
v expozícii KOCR Severovýchod 
Slovenska  spolu s jej členmi 
a zahraničnými partnermi.  

Hlasovanie a nominácie nájdete 
na: www.severovychod.sk.
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Spoločenská kronika 
NOVEMBRI 2014

• narodili sa: Samuel Halčin, Katarína Pacigová, Lívia Ko-
valčíková.

• navždy nás opustili: Ján Britaňák – vo veku 90 rokov, Elena 
Kurucová – vo veku 76 rokov, Daniela Lisá – vo veku 58 rokov, 
František Lizák – vo veku 74 rokov, Karol Neupauer – vo veku 
48 rokov, Juraj Oksoš – vo veku 61 rokov, Anna Sobanská – vo 
veku 86 rokov, Jolana Ščerbová – vo veku 77 rokov, Anton Šelep 
– vo veku 31 rokov, Branislav Pirožek – vo veku 3 roky.

• životného jubilea sa dožili: Emil Oksoš – 90 rokov, Gabriela 
Dúbravská – 85 rokov, Anna Wolathová – 80 rokov, František 
Bachleda – 75 rokov, Marie Bočkayová– 75 rokov, Viera Ježíková 
– 75 rokov, Július Pavelko – 75 rokov, Mária Scholtzová – 75 rokov, 
Rudolf Tybor– 75 rokov, Mgr. Magdaléna Hatalová – 70 rokov, 
Peter Lopatovský – 70 rokov, Božena Šmindáková – 70 rokov.

Niekoľko rokov po sebe sú 
najpoužívanejšími menami pre 
novonarodené deti v Slovenskej 
republike pre dievčatá Sofia, 
Ema a Nina, z chlapčenských 
Adam, Jakub, či Tomáš. Otvore-
nie hraníc Slovákom neprinieslo 
len bezproblémové cestovanie, 
ale aj častejšie uzatváranie 
partnerských či manželských 
zväzkov s cudzincami. Dô-
sledkom toho sú aj nezvyčajne 
pomenované novorodeniatka. 
Pre našu kultúru sú to zvláštne 
mená, v inej sú bežné. 

V roku 2014 sa napríklad 
narodili dievčatá, ktorým 

rodičia dali meno Sukaina, 
Netanya, Panchewa alebo 
Yora. Ani mená pre chlapcov 
v tomto smere nezaostávajú: 
Bentley, Bono, Junior či Syd-
ney. Samozrejmosťou sú mená 
podľa telenoviel - zvyčajne 
venezuelského či tureckého 
pôvodu: Fatemeh, Felia, Onur. 
Novinkou nie sú ani rozprávko-
vé postavičky a Kitty je okrem 
mačiatka aj minimálne jedno 
slovenské dievčatko. Ak totiž 
rodič hodnoverne dokáže, že 
nezvyčajné meno existuje a má 
pôvod v inej krajine, na matrike 
ho dieťaťu zapíšu.

Najpoužívanejšie mená detí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlá-
silo v júli Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionál-
nych aktivít na rok 2014. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné 
a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom 
Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatran-
skom regióne. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, 
Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským 
samosprávnym krajom, mestami Spišská Belá a Podolínec a obcami 
Veľká Lomnica a Vyšné Ružbachy začalo Združenie Euroregión Tatry 
s realizáciou projektu v mesiaci november. 

Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ 
pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa 
realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a 
náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú 
regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie 
regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti 
a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, 
kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stra-
nách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči 
životnému prostrediu, zdravý životný štýl, aktívny oddych a bezmoto-
rové formy dopravy. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý 
vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu 
Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slo-
venskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce 
sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; umožní vznik 
nových pracovných miest; prispeje k zníženiu turistickej záťaže 
v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; 
odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na 
slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne 
trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď. 

V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a pro-
jektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypraco-
vané štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné 
budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli 
v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, 
ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej 
Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické 
chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite vyu-
žívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Pri-
niesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia. Keďže 
medzi návštevníkmi podtatranského regiónu evidentne dochádza k 
vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že v rámci podporeného 

projektu Združenia Euroregión Tatry pod názvom Príprava na vy-
budovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne 
budú vypracované: 1. dokumentácia pre stavebné povolenie 
na trase od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad, 
2. dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia 
pre stavebné povolenie na úseku Strážky – Spišská Belá a 3. 
dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá 
– Podolínec – Vyšné Ružbachy za účelom postupného vybudo-
vania týchto úsekov cyklochodníka. Tieto úseky by v budúcnosti 
mali nadväzovať na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej 
do Tatranskej Kotliny s plánovaným prepojením na poľskú časť 
Vysokých Tatier. Ďalej je naplánované prepojenie Tatranskej Kotliny 
s Tatranskou Lomnicou a Huncoviec s Kežmarkom (pripravené pro-
jektové dokumentácie). Úsek od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica 
po k. ú. Poprad sa bude dokumentáciou pre stavebné povolenie 
riešiť v rámci tohto projektu, rovnako aj dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie na trase Strážky - Spišská Belá 
a dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá 
– Podolínec – Vyšné Ružbachy, čím sa postupne vytvorí ďalší úsek 
okruhu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier a možnosť 
prejsť na bicykli z regionálnej cyklotrasy okolo Tatier priamo na 
medzinárodnú sieť cyklotrás EuroVelo 11 na území Slovenska. 
Realizácia projektu v budúcnosti so sebou prinesie výhody pre 
lokálnu spoločnosť v podobe zvýšenia turistickej návštevnosti bez 
dopadu na životné prostredie, vzbudenia nových podnikateľských 
iniciatív a vytvorenia podmienok pre aktívny odpočinok.

Celková výška rozpočtu projektu činí: 44 425,98 € (z toho: 
spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 
39 908,00 € a vlastné zdroje: 4 517,98 €).

Mgr. Jana Majorová Garstková
riaditeľka Združenia Euroregión Tatry

   

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky“

Ďalší krok Euroregiónu „Tatry“ pre rozvoj cykloturistiky pod Tatrami
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Už po piatykrát sa 13. 
septembra tohto roku stretli 
náruživí fotografi a zároveň 
priatelia fotografie v Spišskej 
Belej, v Múzeu J. M. Petzvala. 
Prišli, aby strávili príjemný 
deň so svojou záľubou – foto-
grafovaním, pretože o tom je 
súťaž, ktorú Mesto Spišská Belá 
od roku 2009 organizuje. Je o 
amatérskych alebo poloprofesi-
onálnych fotografoch (vo veku 
od 15 rokov), ktorí si prídu 
vymeniť svoje skúsenosti, obo-
hatiť svoje vedomosti a zdravo 
si zasúťažiť. 

Súťaží sa s vlastnou foto-
technikou v dvoch kategóriách, 
ktorými sú čiernobiela a farebná 
fotografia. Pre tento rok boli vy-
braté zaujímavé a zároveň široké 
témy. Pre čiernobielu fotografiu 
– minulosť verzus prítomnosť a 
pre farebnú fotografiu – Spišská 
Belá, mesto plné farieb. 

Prihlásilo sa 15 súťažiacich, 
ktorí sa po oboznámení s témami 
a podmienkami súťaže rozbehli 
do ulíc nášho mesta, aby ulovili 
tie najlepšie a najzaujímavejšie 
zábery. Z rána im počasie veľmi 
neprialo, ale po obede oblaky 
predsa len ustúpili slnečným 
lúčom. Súťažiaci mali i tento 
rok možnosť poradiť sa a kon-
zultovať s odbornými garantmi 
tejto súťaže, pani Nikolou Po-
dolinskou a pánmi Vladimírom 
a Ľubomírom Hurajtom. Tí sa 
veru zapotili pri vyhodnoco-
vaní 69 ks odovzdaných foto-
grafií, ktoré prebiehalo v dvoch 
kolách. Do užšieho finále sa 
„prebojovalo“ 12 farebných a 
13 čiernobielych fotografií. Tie 

Poradie Názov Autor
12. miesto Jeseň jeho života Jozef Mačutek
11. miesto Farebný pokoj Daniel Lipár
10. miesto Rytieri okrúhleho stola Dávid Tatarčiak

9. miesto
Jeseň mení farby pri 
kaštieli

Marek Kopnický

8. miesto Cez okno Tamara Bonková

7. miesto
Zvonica naladená v jesen-
ných tónoch

Tomáš Griger

6. miesto Čas na oddych Daniel Lipár
5. miesto Belá po daždi Jozef Mačutek
4. miesto Okno Marek Kopnický
3. miesto Farebné intermezzo Slávka Smreková
2. miesto Námestie vo farbe Edita Godišková
1. miesto Klenoty Spišskej Belej Tomáš Griger

Poradie Názov Autor
12. miesto Strážske Stonehenge Jirko Salzmann
11. miesto História v mobile Daniel Lipár
10. miesto Rýchla súčasnosť Jirko Salzmann
9. miesto Cesta do minulosti Edita Godišková
8. miesto Dve veže Slávka Smreková
8. miesto Nahliadnutie Tamara Bonková
7. miesto Adaptácia Adam Klimo
6. miesto Už sú preč Petra Fridmanská
5. miesto V spoločnej línii Tomáš Griger

4. miesto
Spolupráca troch gene-
rácií

Adam Klimo

3. miesto
Starí odchádzajú, mladí 
prichádzajú

Adam Klimo

2. miesto WI-FI veža Tomáš Griger
1. miesto Zrkadlo času Edita Godišková

Petzvalova fotografi a  - Plenér fotografov 2014
(pri príležitosti 50. výročia otvorenie múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej)

boli vytlačené a inštalované v 
Múzeu J. M. Petzvala.    

Výstava býva verejnosti prí-
stupná po dobu jedného mesiaca 
od vernisáže v prevádzkových 
hodinách múzea. Tohto roku 
tomu tak bohužiaľ nebolo, 
nakoľko vedenie Slovenského 
technického múzea v Košiciach 
bolo nútené múzeum uzavrieť 
z technických dôvodov. Veríme 
však, že fotografie z tohto roční-
ka sa verejnosti ešte predstavia, 
pretože skutočne stoja za zhliad-
nutie. Ako povedal „neoficiálny 
vedúci“ tejto súťaže, pán Vladi-
mír Hurajt: „Fotografie sú z roka 
na rok lepšie, i keď aj tohto roku 
o kúsok viedla čiernobiela foto-
grafia“.

Vernisáž fotografií a jej 
vyhodnotenie prebiehalo 29. 
októbra v príjemnej „rodinnej“ 
atmosfére. Takýmito slovami na-
pokon zhodnotili aj celú súťaž jej 
účastníci, ktorí chválili jej úroveň 
aj v porovnaní s inými súťažami 
podobného charakteru, ktoré sa 
na Slovensku organizujú. Vy-
zdvihli najmä angažovanosť a 
ochotu primátora mesta Štefana 
Bieľaka zastrešovať a organizo-
vať súťaže, ktoré nie sú len o ma-
sovosti, ale aj o tom - poskytnúť 
ľuďom možnosti rozvíjať svoje 
schopnosti a talent.

Zanedbateľné neboli ani 
ocenenia. 1. miesta (farebná, 
čiernobiela fotografia) získali 
sumu 100 € a krásnu pamätnú 
plaketu J. M. Petzvala. Súťa-
žiaci, ktorí sa umiestnili na 2. 
miestach získali sumu 70 € a 3. 
miesta sumu 30 €. 

Chceme poďakovať pani Ni-

kole Podolinskej a pánovi Vladi-
mírovi a Ľubomírovi Hurajtovi 
– aj vďaka ich profesionalite a 
zároveň ľudskému prístupu 
sa stala táto súťaž takou, aká 
je. Chceme sa zároveň poďa-

kovať všetkým, ktorí sa súťaže 
zúčastnili. Pevne veríme, že sa 
stretneme opäť na budúci rok a 
že medzi nás pribudnú aj nové 
tváre a zároveň pohľady na svet, 
zachytené na fotografiách.

Farebná fotografi a

Čiernobiela fotografi a

OZNAM
OZNAMUJEME OBYVATEĽOM, ŽE V ČASE OD 8. 1. 2015  DO 
25. 1. 2015, Z DÔVODU ČERPANIA DOVOLENKY SA NEBUDÚ 
OBČANOM POSKYTOVAŤ SLUŽBY ŠPECIALIZOVANÉHO SO-
CIALNÉHO PORADENSTVA. 

NEVYHNUTNÉ A NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI BUDE MOŽNÉ VY-
BAVIŤ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE: 0907 999 220.

INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH ŠPECIALIZOVANÉHO SOCIÁL NEHO 
PORADENSTVA NA NASLEDUJÚCI ROK 2015  BUDÚ POSKYTO-
VANÉ  KAŽDÝ  ŠTVRTOK AKO DOPOSIAĽ.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A ŽELÁME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽI-
TIE VIANOČNÝCH SVIATKOV a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015.

PhDr. Daniela Maňasová, riaditeľka Kľúč, n. o.,
Píniová 14, 821 06  Bratislava
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Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda  na základe petície 
občanov prijatej 27. augusta 2014  Prezident SR vyhlásil referendum, 
v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou 
ženou?

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

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

Referendum o uvedených otázkach sa uskutoční v sobotu 
7. februára 2015.

Prezident vyhlásil referendum

Vianočný 
koncert ZUŠ
Dňa 17. decembra 2014 sa 

uskutočnil vianočný koncert 
v podaní žiakov Základnej 
umeleckej školy v Spišskej 
Belej. Plná kinosála mesta tlies-
kala vynikajúcim hudobným, 
speváckym a tanečným výko-
nom žiakov tejto školy. Veľmi 
zaujímavé bolo aj vystúpenie 
detského speváckeho zboru 
pod vedením p. učiteľa Paľka. 
Všetkým účinkujúcim ďakujeme 
a želáme krásne Vianoce!  

17. decembra 2014 primátor 
mesta Štefan Bieľak už tradične 
prijal v obradnej sieni mestského 
úradu na slávnostnom obrade 
jubilantov, ktorí sa dožili v po-
sledných 3 mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého životného jubi-
lea. Pri tejto príležitosti každé-
mu z nich poďakoval za prínos 
pri rozvoji mesta a odovzdal im 

Dňa 17. decembra 2014 sa 
uskutočnilo zasadnutie Val-
ného zhromaždenia Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
TATRY - SPIŠ - PIENINY so 
sídlom v Kežmarku (ďalej len 
OOCR). Predmetom rokovania 
bol najmä plán činnosti aktivít 
na rok 2015 a tiež zhodnotenie 
doterajších aktivít v roku 2014. 
Organizácia hospodári s člen-

Na Moskovskej ulici mesto 
vybudovalo nové parkovanie 
pre osobné autá pre potreby 
športového areálu. Zbúralo sa 
staré oplotenie a plocha pred 
starým oplotením sa stavebne 
upravila tak, aby na nej vzniklo 

9 parkovacích miest. Zároveň sa 
osadilo nové moderné oplotenie. 
Na jeho výstavbe sa podieľali ne-
zamestnaní z menších obecných 
služieb. Budúci rok bude potreb-
né dokončiť konečnú povrchovú 
úpravu tohto parkoviska.

Parkovacie miesta a nové 
oplotenie na Moskovskej ulici

Prijatie novonarodených detí 
a jubilantov

kyticu kvetov a malý finančný 
dar. V popoludňajších hodinách 
privítal na slávnostnom obrade 
novorodencov, ktorí pribudli do 
radov občanov nášho mesta za 
posledné 3 mesiace. Primátor 
mesta odovzdal rodičom malý 
finančný dar a kyticu kvetov a 
poprial im veľa trpezlivosti a síl, 
zdravia a lásky.

Zasadala Oblastná organizácia 
cestovného ruchu 

skými príspevkami vo výške 
takmer 23 000 EUR a zároveň 
rovnakú sumu dostáva zo štát-
neho rozpočtu ako dotáciu. Or-
ganizácia má 23 členov z radov 
podnikateľov a miest a obcí a 
členom tejto OOCR je aj naše 
mesto. Zaujímavé informácie 
o tejto OOCR nájdete na novej 
internetovej stránke www.tatry-
spispieniny.sk.

Dňa 15. decembra 2014 sa 
uskutočnilo v Centre rozvoja 
turizmu PSK pre oblasť Vyso-
kých Tatier v Dolnom Smokovci 
pracovné stretnutie k príprave 
budovania cyklotrás v podtat-
ranskom regióne. Stretnutie 
zorganizovalo toto centrum na 
čele s Michalom Sýkorom (no-
vým predsedom tohto centra 
a zároveň predsedom komisie 
regionálneho rozvoja pri PSK) 
za prítomnosti podpredsedu PSK 
Štefana Bieľaka (zodpovedného 
za prípravu cyklostratégie PSK) 
a tiež Martina Janoška, riaditeľa 
Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Severovýchod Sloven-
ska so sídlom v Prešove. Na 
tomto stretnutí boli prítomní 
aj zástupcovia niektorých sa-
mospráv, cyklokoordinátori za 

Pracovné stretnutie 
k cyklotrasám pod Tatrami

okres Poprad a Kežmarok a zá-
stupcovia Euroregiónu Tatier. 
Na tomto stretnutí boli odpre-
zentované doterajšie výsledky 
prípravy budovania cyklotrás, 
ale už aj zrealizované úseky 
cyklotrás v celom podtatran-
skom regióne. Prítomní hovorili 
najmä o spoločnej koordinácii 
aktivít pri príprave budovania 
cyklotrás (najmä v úsekoch veľ-
kého a malého tatranského okru-
hu s prepojením na EUROVELO 
11) a o potrebe vzájomnej pravi-
delnej výmene informácii o tejto 
téme. Rovnako sa diskutovalo aj 
o možnostiach financovania tej-
to prípravy a najmä budovania 
konkrétnych úsekov cyklotrás.  
Práve toto Centrum rozvoja 
turizmu bude koordinátorom 
týchto aktivít v našom regióne. 

www.spisskabela.sk
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Obchodovanie s ľuďmi 
sa môže týkať naozaj každé-
ho. Je  potrebné o tomto pro-
bléme hovoriť otvorene a na-
hlas, lebo len tak je mu možné 
predchádzať. Práve preto bol 18. 
október ustanovený Európskym 
dňom boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi.

Pri príležitosti tohto dňa nás 
20. októbra navštívili príslušníci 
kriminálnej polície, ktorí žiakom 
v prvom rade priblížili, čo to 
vlastne obchodovanie s ľuďmi 
je a oboznámili ich s tým, ako 
sa správať a čomu sa vyvarovať, 
aby sme sa nestali obeťou tohto 

Červené stužky ako symbol 
a názov celoslovenskej kampa-
ne boja proti AIDS, nám nie sú 
neznáme. Keďže sa jedná o ce-
losvetový problém, ktorý sa do-
týka aj nás, zapojili sme sa tento 
školský rok už do 8. ročníka tejto 
kampane. Jednou z podporných 
aktivít kampane je aj sledovanie 
filmu Anjeli, ktorého sa zúčastnili 
žiaci 8. a 9. ročníka v stredu 19. 
novembra 2014. Film je príbe-
hom o smrti a nádeji. Odohrával 
sa na Misii sv. Jána v Barbertone, 
ktorá sa nachádza v Juhoafrickej 
republike. Misiu vedie komuni-

Žiaci Základnej školy na 
Štefánikovej ulici niekoľko 
týždňov pred odchodom na 
vianočné prázdniny zhotovova-
li rozmanité vianočné dekorácie 
na hodinách výtvarnej výchovy, 
pracovného vyučovania, na 
triednických hodinách  i na 
krúžkoch. Na výrobu krásnych 

trhy prebiehali v príjemnej  via-
nočnej atmosfére s vianočnými 
koledami a vinšovníkmi. Pozva-
nie na naše vianočné trhy prijali 
rodičia našich žiakov, všetci za-
mestnanci školy , zamestnanci 
mesta aj s pánom primátorom. 
Vianočnú atmosféru nám sprí-
jemnili divadelníci z Prešova. 

18. október – Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
trestného činu. Okrem iného 
príslušníci kriminálnej polície 
informovali žiakov, ako by mala 
postupovať obeť obchodovania s 
ľuďmi a ako pri riešení takýchto 
prípadov postupuje polícia. 
A keďže pri riešení takýchto 
prípadov pomáhajú aj odtlačky 
prstov, na záver si žiaci odobera-
nie odtlačkov vyskúšali. Prísluš-
níkom policajného zboru ešte raz 
ďakujeme a veríme, že aj vďaka 
takýmto prevenčným aktivitám 
bude prípadov obchodovania 
s ľuďmi stále menej.
Mgr. Ľubomíra Kopaničáková

ŠZŠ Spišská Belá 

Anjeli
ta Školských sestier sv. Františka, 
ktorá je medzinárodná. V súčas-
nosti tam pôsobí slovenská ses-
tra Františka Olexová, ktorá je 
zároveň hlavnou protagonistkou 
filmu Anjeli. Film hovorí o službe 
chorým na AIDS a poukazuje na 
nebezpečenstvo AIDS pre Afriku 
a súčasný svet. Po filme bola spo-
ločná diskusia, do ktorej sa žiaci 
zapojili rozličnými otázkami 
a postrehmi. Kampaň v našej 
škole vyvrcholí 1. decembra 
2014 vytvorením „živej“ červenej 
stužky.  Mgr. Pavol Mrázik

ŠZŠ Spišská Belá 

Vianočná tržnica v škole
ozdôb využili skutočne všetko, 
fantázii sa medze nekládli. 
Sušené kolieska pomarančov a 
citrónov, vianočné gule, ihličie, 
či kvety, oriešky, stuhy, vianoč-
né stromčeky, medovníčky,  po-
zdravy, svietniky, obrázky,  šper-
ky, chutné koláčiky a množstvo  
nápaditých výrobkov. Vianočné 

Všetci sme sa príjemne zabavili 
a popriali sme si krásne Vianoce 
a šťastný nový rok.  Celá vianoč-
ná tržnica sa niesla v duchu po-
moci deťom z detského domova 
v Spišskej Belej. Všetkým, ktorí 
sa zúčastnili a prispeli na dobrú 
vec, zo srdca úprimne ďakuje-
me. 
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Vedomosti a poznatky 
o tatranskej prírode, jej faune 
a flóre mohli získať žiaci krúž-
ku Potulky s kamerou v piatok 
31. 10. 2014, počas jesenných 
prázdnin, návštevou Vysokých 
Tatier a múzea Tanapu v Tatran-
skej Lomnici.

Autobusom sme cestovali 
do Veľkej Lomnice, kde sme 
prestúpili na vlak do Tatranskej 
Lomnice.  Čakanie nám spríjem-
nil vlakový výpravca, ktorý nás 
oboznámil s tým, ako premáva-
jú vlaky, ukázal nám grafikon, 
svetelnú signalizáciu o pohybe 

Ubehlo už 16 rokov, odkedy 
Európska komisia vyhlásila po 
prvýkrát Európsky týždeň boja 
proti drogám. Postupne sa stalo 
nepísanou tradíciou, že práve 
v novembri sa viac, ako zvyčaj-
ne organizujú alebo zviditeľňujú 
aktivity zamerané na prevenciu 
drogových závislostí. Drogová 
závislosť nevzniká náhle, ale 
vyvíja sa a súvisí so spôsobom 
života človeka. Náklonnosť 
k drogám vzniká najmä v ob-
dobí dospievania, ktoré je 
dôležitým obdobím pre zdravý 
rozvoj osobnosti človeka.  

A keďže 20. 11. 2014 uplynu-
lo presne 25 rokov od prijatia 
Dohovoru o právach dieťaťa, 
rozhodli sme sa pripomenúť 
si tieto dve významné udalosti 
zaujímavým projektom, ktorý 
sme realizovali pod názvom Ži 
naplno, ži správne!

Jedným z najdôležitejších 
bodov prevencie drogových zá-
vislostí je naučiť deti zmysluplne 
využívať voľný čas. A zárove-
ň,  jedným so základných práv 
dieťaťa je právo na hru a voľný 

Ži naplno, ži správne!

čas a práve voľný čas sa stal 
hlavnou témou projektu.

Úvod tohto netypického 
dňa bol venovaný vzdelávacej 
hodinke, v ktorej sme si spo-
ločne so žiakmi pripomenuli 
základné práva dieťaťa, ako aj 
správne a efektívne trávenie 
voľného času. Súčasťou vzde-

lávacej časti bola aj interaktívna 
prednáška venovaná téme dro-
govej závislosti.

Po vzdelávacom vstupe na-
sledovalo samotné realizovanie 
aktivít. Chlapci II. stupňa mali 
možnosť uplatniť svoj športový 
talent počas florbalového tur-
naja, ktorý sa realizoval na mul-
tifunkčnom ihrisku, dievčatá II. 
stupňa sa najprv zapotili na ak-
tivite Zdravie so zumbou a ná-
sledne sa zúčastnili workshopu, 
ktorý bol spojený so sledovaním 
edukačného filmu Katka, o živo-
te drogovo závislých. Tretiu sku-
pinu tvorili žiaci prvého stupňa, 
pre ktorých bolo pripravené 
Zábavné dopoludnie, plné hier 
a tvorivých aktivít.

Vďaka tomuto projektu sa 
žiaci učili nielen zmysluplné-
mu využívaniu voľného času 
plnohodnotnými aktivitami, ale 

viedli sme ich aj k uvedomeniu 
si vlastných práv a povinností 
a pozitív zdravého životného 
štýlu. Projektom sme podporili 
rozvoj zdravej súťaživosti, ale 
rovnako aj spolupráce a veno-
vali sem sa aj upevneniu vzťahu 
žiakov k športu. V neposlednom 
rade sa utužili nielen vzťahy me-
dzi deťmi navzájom, ale aj medzi 
deťmi a učiteľmi. 

Na záver vydareného dňa 
bolo pre deti pripravené nielen 
občerstvenie, ale aj množstvo 
vecných odmien a upomienko-
vých predmetov.

Tento projekt bol realizova-
ný v rámci Národného projektu 
KomPrax – Kompetencie pre 
prax, Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť a bol 
spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ. 
Mgr. Ľubomíra Kopaničáková

Potulky s kamerou
vlakových súprav. V Tatranskej 
Lomnici žiakov veľmi zaujala 
prehliadka múzea TANAP-u, 
páčili sa im hlavne vyprepa-
rované lesné zvieratá. Okolitú 
prírodu mohli žiaci spoznávať 
počas prechádzky po Tatranskej 
Lomnici, kde sa žiaci oboznámi-
li aj s tatranskou architektúrou 
zachovalých domov,  hotelov, 
penziónov, ako aj  vlakovej 
stanice. Spiatočnú cestu si žiaci 
krátili rozprávaním zážitkov 
z výletu. 

Mgr. Zuzana Konkolová
Mgr. Miroslava Šimkuláková
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Príchod jesenných dní spre-
vádzaný babím letom a ran-
nými hmlami, je typický pre 
mesiac október, ktorý je veno-
vaný úcte k starším. S radosťou 
a potešením žiaci zo Špeciálnej 
základnej školy v Spišskej Belej 
navštívili seniorov v Zariadení 
opatrovateľskej služby v Stráž-
kach a v Hospici svätej Alžbety 
v Ľubici. Vystúpili s programom 
„Máme veľké srdce“. Starkých 
potešili vencom uvitým z kytice 
básní, piesní, tancov a poďako-
vaním za lásku, nehu, starostli-
vosť a všetko dobré a krásne.

Mgr. Vlasta Zamišková, 
Mgr. Veronika Halčinová

V mesiaci október sme sa 
zapojili do česko-slovenského 
projektu - Záložka do knihy spá-
ja školy: Moja obľúbená kniha, 
pri príležitosti Medzinárodného 
mesiaca školských knižníc. Na-
šou partnerskou školou sa stala 
ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ 
Pardubice. Žiaci vyrábali zálož-
ky na hodinách pracovného vy-
učovania, pričom sa inšpirovali 
svojimi obľúbenými knihami. 
Žiaci vyrobili záložky rôznych 

Máme veľké srdce

Záložka do knihy spája školy
tvarov a veľkosti. Pri výrobe 
záložiek využili svoje manuálne 
zručnosti a použili rôzne techni-
ky na ich výrobu. Záložky sme si 
vzájomne s partnerskou školou 
vymenili poštou. Žiakom sa táto 
aktivita veľmi páčila a zároveň 
sme u nich podporovali pozitív-
ny vzťah ku knihám, k čítaniu, 
nadviazaniu spolupráce a pria-
teľstva.

Mgr. Monika Kovaľová, 
ŠZŠ Spišská Belá 

Správaj sa 
normálne Dňa 10. decembra 2014 sa 

konala výročná členská schôdza 
Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Spišskej Belej. 
Predsedníčka tejto organizácie 
Daniela Lineková predniesla 
správu o činnosti organizácie 
a o jej hospodárení za rok 2014. 
Na tejto schôdzi sa zúčastnil aj 
predseda Oblastného výboru 
SZPB v Poprade Michal Kopko 
a tajomník výboru Ján Pavlovčin. 
Primátor mesta Štefan Bieľak 
zhodnotil výbornú spoluprácu 
s miestnou organizáciou pri 
organizovaní aj nasledovných 
podujatí:

- spomienka na deň oslobo-
denia mesta v 2. sv. vojne – 27. 
január

- spomienka na ukončenie 2. 
sv. vojny – 8. máj

- spomienka na SNP – 29. 
august 

- prezentácia organizácie na 
Dňoch mesta 2014

- účasť na akciách SZPB aj 
mimo mesta.  

Primátor mesta pripomenul 
aj úplnú modernizáciu hrobu 
neznámeho vojaka a obnovu 
pamätnej tabule vojakom 2. 
sv. vojny na budove mestské-
ho úradu (koncom novembra 
2014). V mene oblastného 

výboru SZPB Michal Kopko 
odovzdal primátorovi mesta 
ďakovný list za výbornú spolu-
prácu mesta s ich organizáciou. 
Na záver si členovia základnej 
organizácie zvolili na ďalšie 
obdobie nový výbor a za svoj-
ho predsedu opätovne Danielu 
Linekovú.

Jedným z prostriedkov 
ako eliminovať negatívne 
javy v správaní detí je pre-
vencia. V rámci nej sa už 
tradične uskutočnila na na-
šej škole beseda Správaj sa 
normálne, ktorú realizujeme 
v spolupráci s Obvodným od-
delením PZ v Spišskej Belej. 
V troch témach zameraných 
na prevenciu kriminality, prí-
slušníčka polície oboznámila 
žiakov s ich prácou, ako aj 
konkrétnymi nástrahami, 
ktoré majú negatívny vplyv 
na vývoj osobností mladých 
ľudí. Besedu viedla  npráp. 
Mgr. Lenka  Vojtková, ktorá 
vhodným prístupom a nená-
silnou formou deti upútala 
prezentáciou v interaktívnej 
forme a nakoniec deti odme-
nila nálepkou. 

 Mgr. Veronika Halčinová
    ŠZŠ Spišská Belá

Výročná schôdza ZO SZPB
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Na základe požiadavky 
obyvateľov Strážok mesto ako 
správca miestnych komuni-
kácii osadilo 2 nové dopravné 
zrkadlá. Prvé na križovatke 
na Popradskej ulici pri moste 

Mesto začalo koncom no-
vembra rekonštrukciu chod-
níka na Medňanského ulici. 
Ide o úsek medzi kostolom 
a novou výstavbou rodinných 
domov nad kaštieľom. Staveb-
né práce realizuje Mestský 
podnik Spišská Belá s. r. o. 

Stavebné práce sa však zasta-
vili pre nepriaznivé počasie, 
preto budú pokračovať až na 
jar 2015. Mesto postupne prie-
behu 2 - 3 rokov zrekonštruuje 
a tiež dobuduje chodník na 
celej Medňanského ulici (až 
po koniec Strážok). 

Rekonštrukcia chodníka 
na Medňanského ulici

Vo štvrtok 18. decembra 2014 
Detský domov v našom meste 
zorganizoval Deň otvorených 
dverí. Počas toho mali pozvaní 
ľudia možnosť si pozrieť priesto-

Aj tento rok bude na námestí pri zvonici umiestnený Betlehem 
v životnej veľkosti. Prístupný bude každý deň od Štedrého dňa do 
6. januára.  

HARMONOGRAM 
TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU rok 2015

tzv. vrecový systém

PLASTY, KOVY

15. januára
12. februára

12. marca

SKLO, PAPIER 

16. januára
13. februára

13. marca

Dve nové dopravné zrkadlá
v smere od podjazdu k ihrisku, 
aby bola viditeľná tzv. „ulička“. 
Druhé zrkadlo bolo osadené na 
križovatke 2 ulíc Medňanského 
a Nad kaštieľom (nová výstavba 
rodinných domov). 

Deň otvorených dverí 
v Detskom domove

ry tohto domova, ako aj vystúpe-
nie a prezentáciu detí bývajúcich 
v tomto domove. V rámci tejto 
akcie detský domov navštívil aj 
primátor nášho mesta.  

Betlehem na námestí

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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Dňa 6. decembra sa uskutočnil v telocvični na Moskovskej ulici 
už tradičný futsalový turnaj mladšieho a staršieho dorastu, ktorý 
pripravil MŠK Slavoj Spišská Belá a Mesto Spišská Belá.  Konečné 
výsledky:

Mladší dorast 1. miesto – Lokomotíva Košice
 2. miesto – MŠK Spišská Belá
 3. miesto – ŠK Odeva Lipany
 4. miesto – MFK Snina
 5. miesto – TJ Parchovany
Najlepší hráč – Kristián Hudaček Spišská Belá
Najlepší strelec – Vladimír Beliš Lok. Košice
Najlepší brankár – Lukáš Baližinský Lipany

Starší dorast  1. miesto – MFK Snina
 2. miesto – MŠK Spišská Belá
 3. miesto – Lokomotíva Košice
 4. miesto – TJ Parchovany
 5. miesto – ŠK Odeva Lipany
Najlepší hráč – Dávid Šipoš Lok. Košice
Najlepší strelec – Andrej Džadoň Spišská Belá
Najlepší brankár – Jozef Kopťár Snina
Ďakujeme všetkým sponzorom za vecné ceny, ktoré spolu 

s pohármi pre najlepších odovzdal primátor nášho mesta (aj ako 
prezident MŠK). 

Múzeum Jozefa Maximiliána 
(J. M.) Petzvala v Spišskej Belej, 
ktoré je vysunutou expozíciou 
Slovenského technického múzea 
(STM), si v tomto roku pripomí-
na 50. výročie svojho vzniku. Pri 
tejto príležitosti sa v stredu 29. 
októbra 2014  konalo slávnostné 
stretnutie, ktoré pripravilo STM 
Košice a Mesto Spišská Belá pod 
záštitou bývalého prezidenta 
SR Rudolfa Schustera. A práve 
osobná účasť p. prezidenta SR 
na oslave tohto výročia bola 
prínosom a oživením celého 
podujatia. Pred budovou múzea 
všetkých prítomných najprv pri-
vítal primátor mesta Štefan Bie-
ľak, po ňom sa ujal slova Eugen 
Labanič, generálny riaditeľ STM 
Košice a následne prítomných 
pozdravil i prezident SR Rudolf 
Schuster. Po krátkej obhliadke 
múzea sa prítomní presunuli do 
priestorov Reštaurácie v Mlyne, 
kde táto slávnosť pokračovala 
konferenčnou časťou venovanou 
týmto témam:

Petzval Art Lens a múzeu ho 
odovzdal zástupca rakúskej 
spoločnosti Lemography An-
dreas Bischoff. Objektív sa vy-
rába podľa výpočtov a nákresu 
J. M. Petzvala. Objektív, o kto-
rom sa donedávna len písalo v 
encyklopédiách, a s ktorým sa 
mohli záujemcovia oboznámiť 
len v múzeu, tak zažíva rene-
sanciu. Zrekonštruovaný ob-
jektív sa v porovnaní s novými 
objektívmi vyznačuje tzv. bokeh 
(japonsky rozostrenie) efektom 
a je kompatibilný s digitálnymi 
fotoaparátmi Canon EF a Nicon 
F. Dizajn objektívu je vyrobený 
ako originál z mosadze, clono-
vý systém, označovaný aj ako 
Waterhouse, funguje na rovna-
kom princípe ako objektívy v 
19. storočí. 

Múzeum v Spišskej Belej 
sa špecializuje na dejiny foto-
grafickej a kinematografickej 
techniky. Práve J. M. Petzval bol 
priekopníkom v rozvoji techniky 
a dal nový rozmer fotografickej 
optike v teórii i v praxi. Múzeum 
nesúce jeho meno sprístupnili 
verejnosti v jeho rodnom dome 
2. júla 1964. Iniciatórmi jeho 

1.) genéza 
vzniku múzea 
(L. Klíma),

2.) múzeum 
očami zahra-
ničného náv-
števníka (F. W. 
Neuhaus) 

3.) prínos 
osobnosti J. M. 
Petzvala (T. M. 
Morovics) 

4.) cezhranič-
ná slovensko-
-poľská spolu-
práca v oblasti 
súčasnej i histo-
rickej fotografie 
(E. Cintulová)

5.) prvá foto-
grafia a prvé fo-
tografické ateliéry na Slovensku 
a na Spiši (D. Rosová).        

Na tejto slávnosti predstavi-
li aj najnovší prírastok expozície 
múzea, a to moderný Petzvalov 
objektív, ktorý vo svete zažíva 
renesanciu. Nesie názov New 

založenia boli miesta občania : 
Július Dančo, Oto Kňazovický 
a ďalší. Ako tvorca nového 
spôsobu výroby fotografických 
objektívov sa Petzval dočkal 
ešte za svojho života mnohých 
ocenení. Reinštalovaná a zmo-
dernizovaná bola expozícia 
vývoja fotografickej techniky v 
múzeu v Spišskej Belej v roku 
2009. Dominantná časť expozí-
cie je venovaná životu a dielu 
tohto velikána svetovej vedy 
a techniky, ktorá je doplnená o 
dielo jeho brata Otta Baltazára 
Petzvala, ktorý bol významný 
matematik a astronóm. Tema-
ticky je expozícia rozdelená do 
piatich častí, a to Život a dielo 
Jozefa Maximiliána Petzvala a 
Otta Baltazára Petzvala, Obdo-
bie pred J. M. Petzvalom – za-
čiatky fototechniky a fotografie, 
Od camery obscury po prvú 
fotografiu, Epochálny prevrat 
vo vývoji fotografickej optiky 
a techniky a na záver Prehľad 
dejinami kinematografie. Spolu 
sa tu nachádza viac ako 600 
exponátov. Ročne múzeum 
navštívi v priemere okolo 1500 
návštevníkov.

V nedeľu 7. decembra 2014 sa 
uskutočnila hodnotiaca schôdza 
futbalového klubu MŠK Slavoj 
Spišská Belá v Reštaurácii v 
Mlyne. Prezident klubu Štefan 
Bieľak zhodnotil činnosť klubu 
za rok 2014 z hľadiska dosiahnu-
tých výsledkov ako aj z hľadiska 

Futsalový turnaj dorastencov

Hodnotiaca schôdza 
futbalového klubu

finančného hospodárenia klubu. 
Zároveň predstavil aj návrh roz-
počtu klubu na rok 2015. Rovna-
ko jednotliví tréneri zhodnotili 
činnosť jednotlivých mužstiev. 
Zimná príprava na jarnú časť 
futbalovej sezóny by mala začať 
od 19. januára 2015.     

50 rokov Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej 

NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH DÁTUMOV:
8. 7. 1961- zriadenie pamätnej izby J. M. Petzvala 
2. 7. 1964 – otvorenie múzea J. M. Petzvala
20. 1. 1965 – odhalenie busty J. M. Petzvala pred budovou 
múzea
1974 – čiastočná inovácia stálej expozície múzea
1990 – čiastočná inovácia stálej expozície múzea
21. 5. 2009 – sprístupnenie novej stálej expozície  múzea 
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Z denníka mestskej polície
10. október 

Na „služobnú“ návšte-
vu dvoch cigánov upozornil 
hliadku MsP anonym, ktorý 
ich videl ako ukradli z areálu 
evanjelického kostola plechový 
sud. Napriek skorému zásahu 
sa policajtom na mieste podarilo 
zadržať len jednu osobu s ple-
chovým sudom na Letnej ulici. 
Ďalším objasňovaním krádeže 
sa podarilo zistiť aj druhého po-
dozrivého zlodeja. Hoci v tomto 
prípade nevznikla nejaká veľká 
škoda, obaja páchatelia budú 
riešení v trestnom konaní, a to 
za opakovanú krádež.

12. október 
S množstvom vypitého 

alkoholu sa viacerým osobám 
dokáže dvíhať nielen adrenalín, 
ale hlavne sebavedomie. Toto bol 
prípad aj mladistvého Adriána K. 
z Hviezdoslavovej ulice, ktorý 
na návšteve miestnej diskotéky 
obťažoval zabávajúcich sa hostí. 
Keďže sa však nevedel zmestiť 
do kože, bol za prítomnosti 
„vyhadzovača“ vyprevadený 
na ulicu, aby mu vychladla 
hlava. Tu však vyčínanie mla-
dého pokračovalo aj naďalej 
a niekoľkokrát ho vyzval na 
„férový“ súboj. Vzhľadom na 
neprimeranú váhovú kategóriu 
vyzývateľa zvolila obsluha 
diskotéky miernejšie riešenie 
a privolala na miesto hliadku 
MsP. Tá mladistvého Adriána 
predviedla na oddelenie MsP, 
kde bol podrobený dychovej 
skúške s výsledkom 1,55 mg/L 
a policajti tak začali voči me-
novanému správne konanie za 
porušenie zákazu požívania  
alkoholického nápoja.

19. október
Všetko má svoj začiatok 

a koniec. To je prípad aj disko-
ték v našom meste. Vypnutie 
hudby a postupné odchádzanie 
zabávajúcich sa domov je neod-
mysliteľnou realitou každej zába-
vy. Keďže dnešná noc asi nemala 
svoje „grády“, tak sa rozhodli 
poriadne to roztočiť dvaja výrast-
kovia priamo na ulici a to rozha-
dzovaním odpadkových košov. 
Vyčínaniu susedov Martina H. 
a Mareka H. zo Slnečnej ulice 
zabránili nielen policajti aj náš 
pomocník. Aj v tomto prípade 
u oboch chlapcov zahral hlavnú 
úlohu alkohol. S porozhadzova-

nými konvami sa tak museli 
opäť „popasovať“ mládenci a to 
za prítomnosti policajtov. 

25. október
Krátko pred polnocou 

anonym oznámil, že pred 
vchodom do jednej reštaurácie 
na Petzvalovej ulici leží na zemi 
nejaký muž. Po príchode hliadky 
na miesto bolo zistené, že meno-
vaný je „riadne“ pod parou a aj 
napriek márnej snahe sa ho poli-
cajtom nepodarilo prebrať. Muž 
pri sebe nemal žiadne doklady. 
Skupina chlapcov, ktorí ho našli 
policajtom uviedli, že muža ne-
jaké osoby vyniesli z uvedenej 
reštaurácie na chodník. Potom sa 
vrátili späť do reštaurácie a dvere 
za sebou zamkli a zhasili svetlo. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti 
bola táto osoba predvedená na 
oddelenie MsP. Počas „sladké-
ho“ spánku na chodbe policajnej 
stanice, pravidelného monitoro-
vania obsluhou KMS sa nakoniec 
v skorých ranných hodinách 
podarilo policajtom zistiť, že ide 
o Patrika M. zo Záhradnej ulice. 
Týmto prípadom sa však nočná 
„šichta“ len začala. Na ďalšieho 
klienta policajti narazili priamo 
v centre mesta, kde Františka V. 
z ulice Osloboditeľov našli spať 
na chodníku. Smutné na tom 
všetko je však len to, že pokiaľ ľu-
dia dokážu platiť a piť za alkohol, 
tak sú vo všetkých podnikoch ví-
taný. Potom sa problém obsluhy 
dokáže vyriešiť jednoduchým 
„premiestnením“ zákazníka na 
ulicu. Tam sa predsa o neho už 
niekto postará...

29. október 
Krátko pred koncom do-

poludňajšej zmeny bola hliad-
ka MsP privolaná do priestoru 
za mliekomat pri obchodnom 
dome. Anonym policajtom 
oznámil, že celý deň tam po-
stával muž aj komplicmi. Tam 
spoločne popíjali alkohol, ale 
teraz však už dlho leží na zemi 
a nehýbe sa. Po príchode na 
miesto bolo zistené, že v blíz-
kosti ležiacej osoby sa naozaj 
nachádzali prázdne fľaše od al-
koholu. Po štandardnej kontrole 
životných funkcií bolo na miesto 
privolané vozidlo RZP, ktorého 
obsluha taktiež skonštatovala 
exitus. V tomto prípade škoda, 
že ľudia chodili celý deň okolo 
uvedenej skupinky a policajtov 

privolali na miesto, až keď bolo 
neskoro... 

30. október 
K ďalšiemu vyčínaniu 

Rastislava M. z Petzvalovej ulice 
bola privolaná hliadka MsP. Me-
novaný sa v centre mesta a pod 
vplyvom alkoholu pokúšal vybí-
jať svoju agresivitu na okoloidú-
cich ľuďoch, ktorí mu odmietali 
prispieť akoukoľvek sumou na 
alkohol. Prítomnosť policajtov 
Rasťovi naozaj neprekážala 
a v obťažovaní ľudí pokračoval 
aj napriek opakovaným upozor-
neniam. Keďže aj u nás platí zá-
sada trikrát a dosť skončil Rasťo 
v putách na oddelení MsP. Tam 
bola jeho agresivita ukončená 
priateľským rozhovorom.   

11. november 
Jesenné upratovanie má 

niekoľko podôb. Netradičným 
spôsobom sa svojho satelitu 
zbavil jeden pán bývajúci v ro-
dinnom dome na Zimnej ulici. 
V tomto prípade celý priebeh 
bol zaznamenaný  priemyselnou 
kamerou a tak zapieranie nemalo 
zmysel. Touto cestou chcem upo-
zorniť všetkých našich poriadku 
milovných občanov, aby svoje 
odpady z rodinných domov 
uskladňovali na vopred určených 
miestach a nie na verejnej zeleni. 
V našom meste však platí aj to, že 
kto oznámi a usvedčí zriaďova-
teľa nelegálnej skládky odpadu 
dostane polovicu z pokuty, 
ktorá je mu za takýto priestupok 
udelená.  

15. november 
Na nočný „mejdan“ privo-

lal  policajnú hliadku anonym, 
sťažujúci sa na diskotéku pri 
bývalej sýpke v Strážkach. 
Po príchode na miesto sa zo 
zaparkovaného auta ozývala 
hlasitá hudba. Bolo zistené, že 
trom kamarátom okrem jednej 
slečny robila spoločnosť aj fľaša 
alkoholu. Jeden z chlapcov na 
mieste uviedol, že všetci oslavu-
jú 25. narodeniny. Po vzájomnej 
dohode zúčastnených strán bola 
táto zábava predčasne ukončená 
a všetci sa rozišli svojou stranou. 
Tesne pred odchodom bol vodič 
zaparkovaného auta upozornený 
hliadkou, nech nikoho zbytočne 
nedráždi nočnou jazdou. Keďže 
preventívne upozornenie hliad-
ky bolo mládencovi očividne 

„ukradnuté“ došlo opäť k vzá-
jomnému stretu a z obyčajného 
priestupku sa tak zrazu stal trest-
ný čin. Na miesto boli privolaná 
hliadka dopravných policajtov 
a na najbližších 48 hodín putoval 
Jozef M. z Mierovej ulice do cely 
predbežného zadržania.  

25. november
Bežná dopoludňajšia 

kontrola mestských lesov sa 
v priebehu niekoľkých minút 
dokázala naozaj rýchlo zmeniť. 
Dnešné dopoludnie bola v lese 
celá rakúska osada. Nikto však 
nehľadal drevo, ale všetci od 
včerajšej noci hľadali jedného 
z osadníkov, ktorý sa nevrátil 
z lesa domov. Vzhľadom na po-
kročilú nočnú hodinu a sneženie 
pokračovali osadníci v pátraní 
dopoludnia. Toho sa nakoniec 
podarilo nájsť, ale už mŕtveho. 

27. november 
Skorým ranným adrenalí-

nom sa začala služba jednému 
nášmu kolegovi. Počas kontroly 
pri priechode pre chodcov v cen-
tre mesta spozoroval neznámu 
ženu, ako sa zvláštne správa pri 
bankomate. Po príchode k nej 
nakoniec zistil, že žena je dezo-
rientovaná a tak ju predviedol 
na MsP. Tesne pre vstupom do 
budovy žena nakoniec skola-
bovala, a tak jej poskytol prvú 
pomoc a privolal vozidlo RZP. 
Posádka vozidla RZP ženu po 
ošetrení odviezla na ďalšie vy-
šetrenia do nemocnice. 

28. november 
Príbeh Rómea a Júlie je 

pravdepodobne každému zná-
my. Menej známa je však verzia 
tejto  tragikomédie na „belian-
sky“ spôsob. Problémy s ne-
šťastnou láskou sa tento večer 
skončili hádkou medzi dvojicou 
zaľúbencov. Dievčina po hádke 
vzala nohy na plecia a priateľa 
nechala samého so všetkými 
starosťami na cyklochodníku 
v blízkosti Belianskeho rybníka. 
Nahromadenú agresivitu „zaľú-
benca“ si tak odniesli v tomto 
prípade drevené opory okolo no-
vovysadených stromov. Výbuch 
zlosti sa však rozplynul hneď 
po príchode policajnej hliadky 
na miesto, odkiaľ bol agresor 
predvedený na oddelenie MsP 
a celý incident bol vyriešený 
pokutou a náhradou škody. 
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Automobilové orientačné preteky 
V dňoch 10. - 12. októbra 2014 sa uskutočnil 28. ročník medzinárodných automobilových orientačných pretekov O putovný pohár 

Slavomila Rusiňáka, ktorých organizátorom je Automotoklub Spišská Belá pod vedením Ing. Petra Rusiňáka. Viac informácii nájdete aj 
na www.amkspisskabela.sk. Konečné výsledky:

  901      1       1      1779         3
Čejka Aleš

Dvorský Petr
      1179             2         600             1             0             0

  902      2       2      1880         4
Kuźniak Norbert

Skowroński Maurycy
        896             1         984             3             0             0

  904      3       3      2547         6
Magdolen Roman

Magdolen Roman ml.
      1658             4         889             2             0             0

  903      4       4      2704       12
Krzewski Maciej

Krzewski Mateusz
      1273             3       1431             9             0             0

  909      5       5      3372       13
Seletye David

Seletye Norbert
      1992             5       1380             8             0             0

  921      6       6      3507       11
Kenyeres Miklós

Sebestyén György
      2395             7       1112             4             0             0

  905      7       7      3563       12
Tinák Marián

Búci Milan
      2283             6       1280             6             0             0

  906      8       8      3618       13
Drobík Zdeněk

Drobíková Dagmar
      2500             8       1118             5             0             0

  910      9       9      4056       20
Pospieszny Krzysztof

Pospieszna Barbara
      2570             9       1486           11             0             0

  912    10     10      4113       17
Klasová Zuzana

Klasa Martin
      2825           10       1288             7             0             0

  919    11     11      5786       22
Gapisz Jadwiga

Punt Henryk
      4338           12       1448           10             0             0

  911    12     12      6018       23
Kluk Iwona

Kluk Wojciech
      4214           11       1804           12             0             0

  916    13     13      9519       26
Capitaneanu Nelu

Nemtanu Valentin
      5574           13       3945           13             0             0

  918    14     14    10922       28
Zaharie Alin

Giurisici Ladislau
      6240           14       4682           14             0             0

    31    15     15    16266       30
Ambrus Zsolt

Dohi Gheza
      8339           15       7927           15             0             0

O putovný pohár Slavomila Rusiňáka - XXVIII. ročník
Celkové výsledky - NOC + DEN

Podpis rozhodčího:

Poř. Posádka
Celkem

Body Pořadí
Pořadí

Strana :  1 / 1

Body 1 Pořadí 1 Body 2 Pořadí 2 Body 3 Pořadí 3
(body)

4. 1. 2015 9:00 12:00

11. 1. 2015 9:00 12:00

18. 1. 2015 9:00 12:00

25. 1. 2015 13:00 16:00

1. 2. 2015 9:00 12:00

8. 2. 2015 9:00 12:00

15. 2. 2015 13:00 16:00

22. 2. 2015 9:00 12:00

Bedmintom 
pre každého
v telocvični 
na Moskovskej 
ulici každú 
nedeľu: 
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Automobilová súťaž v jazde zručnosti 
Automotoklub Spišská Belá počas roka 2014 zorganizoval už 15. ročník automobilovej súťaže v jazde zručnosti O pohár primátora 

mesta Spišská Belá. Tu sú konečné výsledky:  

Poradie  Meno a Priezvisko 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo spolu MB Po škrtaní
1. Rastislav Kulanga 120 60 60 54 54 54 60 48 60 60 630 528
2. Stanislav Šmigel 96 33 0 0 60 60 54 54 54 54 465 465
3. Maroš Bielik 108 48 48 43 0 0 48 43 48 48 434 434
4. Peter Rusiňák 86 29 29 48 48 43 25 21 29 33 391 345
5. Viktor Magdolen 76 38 43 38 0 0 38 33 33 22 321 321
6. František Bielik 58 22 33 29 0 0 33 38 43 38 294 294
7. Stanislav Bekeš 50 20 22 20 25 21 29 22 25 29 263 223
8. Vladimír Pavličko 42 17 21 21 33 25 20 25 0 0 204 204
9. Tomáš Malina 36 18 18 18 29 29 22 19 21 25 235 199

10. Pavol Vojtaššák 44 21 0 0 0 0 21 29 38 43 196 196
11. Lukáš Pavlák 0 0 0 0 38 48 43 60 0 0 189 189
12. Pavel Sovák 66 43 38 33 0 0 0 0 0 0 180 180
13. Martin Szekely 0 0 54 60 43 0 0 0 0 0 157 157
14. Adam Malina 38 19 19 17 0 0 16 18 0 0 127 127
15. Vladimír Pavličko ml. 0 0 0 0 22 22 18 17 0 0 79 79
16. Pavol Janík 0 0 20 25 0 0 0 0 22 0 67 67
17. Patrik Ploštica 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
18. František Monka 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
19. Ivana Sabaková 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
20. Patrícia Plošticová 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
21. Ondrej Dlugoš 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 47 47
22. Peter Rusiňák ml. 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
23. Marcel Kubašovský 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38 38
24. Ľubomír Monka 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 37 37
25. Matej Krišanda 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 35 35
26. Marek Šolc 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 33
27. Patrik Pavlák 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 21
28. Václav Slodičák 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
29. Miroslava Šmigelová 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13

p j y j p

Poradie Št.číslo Jazdec Spolujazdec Novoročná 
jazda 

Sp.Belá

Jarná 
jazda 

Sp.Belá

Rallye 
Majáles 
Štrba

Jesenná 
jazda 

Sp.Belá

Zimná 
jazda 

Poprad

Po škrtaní Spolu 

Meno a priezvisko Meno a priezvisko 26.1.2014 23.3.2014 24.5.2014 11.10.2014 6.12.2014
MB MB MB MB MB MB MB

1. 7. Viktor Magdolen Richard Magdolen Handlová 60 48 60 60 48 228 276

2. 1. Stanislav Šmigel Ľudmila Šmigelová Poprad 33 60 54 0 43 190 190

3. 8. Juraj Orlík Jaroslav Línek Prievidza/Sp.Belá 38 29 29 48 21 144 165

4. 17. Dušan Ulahel Matej Ulahel Nové Mesto n/V. 0 0 48 22 60 130 130

5. 16. Vladimír Jankovič Gabriel Kiss Košice 0 0 43 19 54 116 116

6. 5. František Bielik Maroš Bielik Sp. Belá 48 0 25 0 38 111 111

7. 4. Albert Velčický Martin Velčický Vinodol 25 0 33 29 17 104 104

8. 2. Tomáš Malina Adam Malina Rakúsy 29 22 22 25 0 98 98

9. 3. Stanislav Bekeš Stanislav Bekeš ml. Sp.Belá 0 43 0 43 0 86 86

10. 6. Ján Dubiel Miroslav Dubiel Štrba 22 21 0 21 18 82 82

11. 18. Ján Juhás Martina Juhásová Košice 0 0 0 54 22 76 76

12. 9. Sebastián Juraško Oskar Zavacký Rakúsy 54 20 0 0 0 74 74

13. 11. Peter Rusiňák ml. Peter Rusiňák Poprad 0 0 38 0 33 71 71

14. 10. Martin Libiak Vladislava Libiaková Ľubica 43 0 0 0 25 68 68

15. 15. Pavol Vojtaššák Richard Pjatak Rakúsy 0 38 22 0 0 60 60

16. 12. František Monka Mária Monková Sp. Belá 0 54 0 0 0 54 54

17. 19. Attila Sárlos Eva Bodická Bratislava 0 0 0 38 0 38 38

18. 20. Lukáš Pavlák Michal Rezničák Sp. Belá 0 0 0 33 0 33 33

13. Soňa Kuchtova Kristián Kiska Sp. Belá 0 33 0 0 0 33 33

20. 23. Michal Dubiel Ivan Mariščak Štrba 0 0 0 0 29 29 29

21. 14. Jozef Adamjak Sebastián Kiska Sp. Belá 0 25 0 0 0 25 25

22. 21. Jozef Pavličko Emma Pavličková Sp. Belá 0 0 0 0 20 20 20

30. Vladimír Bodický Martin Bodický Bratislava 0 0 0 20 0 20 20

24. 22. Tomáš Biroščák Peter Biroščák Poprad 0 0 0 0 19 19 19

Poznámka : Do celkových výsledkov sa započítavajú štyri najlepšie súťaže

Mesto

Beliansky bezpečné jazdy
Automotoklub Spišská Belá počas roka 2014 organizoval aj automobilové orientačné preteky pre rodičov s deťmi pod názvom Belianske 

bezpečné jazdy. Tu sú konečné výsledky po piatich kolách: 

Poznámka: Do celkových výsledkov sa započítava osem najlepších kôl, vrátane bonusového kola. Bonusové kolo bolo určené žrebovaním - žreb 
určil za bonusovné kolo 1. kolo.
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5. liga VsFZ -  Podtatranská skupina - dospelí 
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  AŠK Maria Huta Gelnica 14 9 2 3 39 : 21 29 8
2  FK Poprad B 14 9 1 4 32 : 11 28 7
3  TJ Slovan Smižany 14 9 1 4 33 : 17 28 7
4  TJ Štart Hrabušice 14 7 4 3 37 : 25 25 4
5  MŠK Slavoj Spišská Belá 14 7 2 5 31 : 18 23 2
6  TJ Družstevník Spišské Bystré 14 7 2 5 20 : 22 23 2
7  OFK Kravany 14 6 3 5 26 : 16 21 3
8  TJ Slovan Nálepkovo 14 5 4 5 22 : 20 19 -5
9  FK Slovan Helcmanovce 14 5 3 6 13 : 20 18 -3
10  FK 05 Levoča 14 4 5 5 31 : 29 17 -4
11  OŠK Teplička 14 3 5 6 16 : 28 14 -10
12  FK Prakovce 14 3 4 7 14 : 25 13 -5
13  TJ Toporec 14 2 4 8 14 : 34 10 -11
14  1. MFK Kežmarok 14 1 2 11 7 : 49 5 -16

Futbalové súťaže 
Poradie po jesennej čas   súťaže 2014/2015

6. „ČEZ“ liga  PFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  FK 1931 Hranovnica 14 8 2 4 23 : 16 26 5
2  ŠK Zemedar Poprad - Stráže 14 7 3 4 22 : 18 24 3
3  MŠK Slavoj Spišská Belá B 14 7 2 5 30 : 23 23 2
4  OFK Prebojník Hozelec 14 6 5 3 25 : 18 23 2
5  OŠK Spišský Štvrtok 14 6 4 4 26 : 20 22 -2
6  TJ Tatran Liptovská Teplička 14 7 1 6 24 : 28 22 -2
7  TJ Partizán Vernár 14 6 3 5 12 : 16 21 0
8  FK Veľká Lomnica 14 5 5 4 28 : 18 20 -1
9  TJ Tatran Ľubica 14 5 4 5 20 : 12 19 1
10  FK 49 Spišský Hrhov 14 3 10 1 16 : 10 19 -5
11  TJ Družstevník Batizovce 14 5 3 6 25 : 32 18 -3
12  OFK Vikartovce 14 4 1 9 27 : 35 13 -5
13  OFK Veľký Slavkov 14 4 1 9 21 : 38 13 -5
14  TJ Baník Hôrka 14 2 2 10 20 : 35 8 -13

II. liga - starší dorast Východ VsFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  MFK Vranov nad Topľou 16 13 1 2 38 : 12 40 13
2  FK Poprad 16 10 4 2 41 : 16 34 10
3  FK Spišská Nová Ves 16 10 3 3 49 : 18 33 9
4  ŠK FUTURA 16 10 3 3 33 : 11 33 9
5  FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 16 10 3 3 39 : 23 33 6
6  ŠK Odeva Lipany 16 9 2 5 29 : 15 29 5
7  MŠK Tesla Stropkov 16 8 3 5 39 : 25 27 3
8  FK Košická Nová Ves 16 7 2 7 23 : 22 23 -1
9  MFK Snina 16 5 5 6 16 : 18 20 -7
10  SLAVOJ Trebišov 16 5 4 7 20 : 20 19 -5
11  TJ Sokol Ľubotice 16 5 2 9 17 : 27 17 -7
12  FK Kechnec 16 4 1 11 26 : 56 13 -11
13  MFK Slovan Giraltovce 16 3 3 10 16 : 38 12 -12
14  MŠK Slavoj Spišská Belá 16 3 3 10 16 : 45 12 -15
15  MFK Slovan Sabinov 16 2 3 11 9 : 40 9 -18
16  KAC Jednota Košice 16 2 2 12 14 : 39 8 -1

II. liga - mladší dorast Východ VsFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  FK Poprad 16 12 3 1 52 : 9 39 15
2  FK Spišská Nová Ves 16 12 1 3 61 : 20 37 13
3  MFK Snina 16 10 3 3 33 : 15 33 6
4  ŠK FUTURA 16 10 1 5 27 : 13 31 7
5  SLAVOJ Trebišov 16 8 3 5 16 : 10 27 3
6  MFK Slovan Giraltovce 16 8 3 5 29 : 29 27 3
7  ŠK Odeva Lipany 16 6 5 5 21 : 29 23 -1
8  TJ Sokol Ľubotice 16 6 4 6 34 : 33 22 -2
9  MFK Vranov nad Topľou 16 6 4 6 29 : 31 22 -5
10  FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 16 6 2 8 40 : 36 20 -7
11  MŠK Slavoj Spišská Belá 16 5 5 6 23 : 24 20 -7
12  MFK Slovan Sabinov 16 6 0 10 22 : 37 18 -9
13  MŠK Tesla Stropkov 16 4 3 9 25 : 36 15 -9
14  KAC Jednota Košice 16 4 2 10 18 : 35 14 5
15  FK Kechnec 16 2 2 12 18 : 57 8 -16
16  FK Košická Nová Ves 16 0 5 11 11 : 45 5 -19 II. liga - starší žiaci sk. C - U15 VsFZ

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  MFK Stará Ľubovňa 14 13 1 0 60 : 7 40 22
2  MŠK Slavoj Spišská Belá 14 11 0 3 48 : 10 33 9
3  FAM Poprad 14 10 2 2 63 : 16 32 11
4  FK Družstevník Plavnica 14 10 2 2 51 : 13 32 11
5  MŠK Spišské Podhradie 14 9 1 4 41 : 19 28 7
6  1. MFK Kežmarok 14 7 1 6 51 : 27 22 1
7  TJ Tatran Ľubica 14 6 1 7 21 : 34 19 -2
8  FK 05 Levoča 14 5 1 8 44 : 46 16 -5
9  FK Pokrok SEZ Krompachy 14 4 4 6 19 : 27 16 -5

10  Spojená škola, Školská 535/5, 
Lendak 14 5 1 8 18 : 44 16 -5

11  ŠK Nová Ľubovňa 14 3 4 7 22 : 33 13 -8
12  FK Svit 14 3 1 10 19 : 57 10 -11
13  TJ Slovan Smižany 14 1 3 10 17 : 67 6 -15

14  DOVAJ - Podpora športových 
talentov 14 0 0 14 5 : 79 0 -21

II. liga - mladší žiaci sk. C - U13 VsFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  MŠK Spišské Podhradie 14 14 0 0 116 : 11 42 21
2  MFK Stará Ľubovňa 14 11 0 3 70 : 21 33 15
3  1. MFK Kežmarok 14 10 0 4 53 : 32 30 9

4  DOVAJ - Podpora športových 
talentov 14 9 2 3 48 : 25 29 8

5  FK Družstevník Plavnica 14 8 0 6 36 : 31 24 3
6  TJ Tatran Ľubica 14 7 3 4 20 : 29 24 3
7  FK 05 Levoča 14 7 2 5 44 : 27 23 2
8  FAM Poprad 14 7 2 5 44 : 35 23 2
9  ŠK Nová Ľubovňa 14 4 2 8 28 : 40 14 -7
10  FK Svit 14 4 2 8 21 : 34 14 -7
11  MŠK Slavoj Spišská Belá 14 4 1 9 14 : 54 13 -11

12  Spojená škola, Školská 535/5, 
Lendak 14 3 1 10 23 : 64 10 -11

13  TJ Slovan Smižany 14 1 2 11 9 : 71 5 -16
14  FK Pokrok SEZ Krompachy 14 0 1 13 9 : 61 1 -20

Z - zápasy • V - výhra • R - remíza • P - prehra

Por. Mužstvo Z V R P K Skóre Body
1 TJ Sokol Jakubany A 10 10 0 0 0 152 : 28 40
2 MŠK Spišská Belá B 10 9 0 1 0 137 : 43 37
3 TJ Spišská Stará Ves B 10 7 0 3 0 102 : 78 31
4 MŠK Podolínec A 10 6 0 4 0 99 : 81 28
5 TJ Sokol Jakubany B 10 3 1 6 0 64 : 116 20
6 Fortuna Kežmarok D 10 2 1 7 0 73 : 107 17
7 MŠK Podolínec B 10 1 2 7 0 65 : 115 15
8 MŠK Spišská Belá C 10 0 0 10 0 28 : 152 10

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice 4. liga, 
Podtatranská, muži 2014/2015 (po 10. kole)

Výsledky stolnotenisových súťaží

Por. Mužstvo Z V R P K Skóre Body
1 MŠK Spišská Belá A 10 10 0 0 0 143 : 37 40
2 Fortuna Kežmarok B 10 9 0 1 0 123 : 57 37
3 TJ Spiš. Stará Ves A 10 7 1 2 0 104 : 76 32
4 STO Spišské Bystré A 10 6 1 3 0 103 : 77 29
5 TJ Severka Kežmarok B 10 5 1 4 0 90 : 90 26
6 TJ Spišský Štiavnik B 10 4 1 5 0 74 : 106 23
7 TJ Požiarnik Rakúsy A 10 3 3 4 0 91 : 89 22
8 TJ STO Slovenská Ves B 10 3 3 4 0 79 : 101 22
9 TJ Baník Hôrka A 10 2 2 6 0 85 : 95 18
10 TJ Javorinka Levoča C 10 1 4 5 0 71 : 109 17
11 STO Poprad Veľká A 10 1 1 8 0 62 : 118 14
12 OŠK Spišský Štvrtok B 10 0 1 9 0 55 : 125 11

Viac informácii na 
www.sto.spisskabela.sk a www.pinec.sk

Podtatranský stolnotenisový zväz Poprad - 6. liga, muži 
2014/2015


