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

zasadnutí dňa 25. februára 
venovalo aj týmto témam: 
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

(Pokračovanie na 3. strane)

Personálne zmeny 
na mestskom úrade

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o personálnych zmenách na 
mestskom úrade v Spišskej Be-
lej, o zmene organizačného po-
riadku a organizačnej štruktúry 
mestského úradu v Spišskej Belej. 
Bližšie informácie prinesieme 
v samostatnom článku. 

 
Prvá zmena rozpočtu mesta 

na rok 2016
• MsZ schválilo návrh na 

zmenu rozpočtu mesta na rok 
2016 rozpočtovým opatrením č. 
1/2016 Návrh uvedenej zmeny 
rozpočtu mesta je zverejnený na 
www.spisskabela.sk

Dotácie z rozpočtu mesta 
pre rok 2016 

• MsZ vzalo na vedomie 
doručené návrhy (žiadosti) na 
poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta na rok 2016 na verejno-
prospešné účely pre organizácie 
pôsobiace na území mesta Spiš-
ská Belá. Dňa 17. 2. 2016 doru-
čené návrhy posúdila osobitná 
komisia (určená mestským zastu-
piteľstvom), ktorá navrhla výšku 
dotácie pre každého žiadateľa. 
Následne poslanci schválili jed-
notlivé návrhy dotácii. Zoznam 
schválených dotácii je zverejnený 
na webstránke mesta.

Prenájom parkoviska 
v Tatranskej Kotline 

• MsZ vzalo na vedomie vy-
hodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom parkoviska 
v Tatranskej Kotline pri Belian-
skej jaskyni. MsZ schválilo zámer 
prenajať uvedené parkovisko pre 
nájomcu Štátnu ochranu prírody 
SR, Banská Bystrica z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa (na 
základe ich žiadosti) za nasledov-

ných podmienok:
- výška ročného nájomného: 

34,10 EUR/m2

- údržbu parkoviska zabezpe-
čí nájomca

- doba nájmu 2 roky
- ponechanie benefitov na 

vstupnom do jaskyne v pro-
spech oboch miest (ako tomu 
bolo doposiaľ). Viac informácii 
v samostatnom článku na 
www.spisskabela.sk

Prenájom poľnohospodárske-
ho pozemku v Lendaku

• MsZ vzalo na vedomie vy-
hodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom poľnohos-
podárskeho pozemku v k.ú. 
Lendak a schválilo prenájom 
tohto pozemku pre nájomcu: 
Michal Jašňák, Hlavná 621/4, 
Lendak na dobu 5 rokov za ročné 
nájomné 120 EUR/ha.

Pridelenie nájomných bytov 
• MsZ schválilo pridelenie 

1-izbového (bezbariérového) 
mestského nájomného bytu na 
ulici Družstevnej č. 68 v Spišskej 
Belej do nájmu nájomcovi Du-
šanovi Kozákovi, Spišská Belá, 

Družstevná 8.
• MsZ schválilo pridelenie 

2-izbového mestského nájomné-
ho bytu na Petzvalovej ul. č. 28 
v Spišskej Belej do nájmu Jane 
Bachledovej, rod. Badovskej, 
Spišská Belá, Petzvalova 28.

Vyhodnotenie prieskumu 
záujmu o zriadenie cirkevnej 

základnej školy
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu o vyhodnotení priesku-
mu záujmu o zriadenie cirkevnej 
základnej školy v Spišskej Belej. 
Viac informácii v samostatnom 
článku na www.spisskabela.sk

Výročné správy 
• MsZ prerokovalo a vzalo 

na vedomie:
1.) Správu o činnosti Mestskej 

polície Spišská Belá za rok 2015 
2.) Správu o činnosti Mestskej 

knižnice v Spišskej Belej za rok 
2015

3.) Správu o činnosti Regio-
nálneho turistického informač-
ného centra v Spišskej Belej za 
rok 2015

4.) Správu o činnosti Denného 
centra (klub dôchodcov) v Spiš-

skej Belej za rok 2015
5.) Správu o činnosti Zaria-

denia opatrovateľskej služby 
v Spišskej Belej za rok 2015

6.) Správu o činnosti Níz-
koprahového denného centra 
Face klub v Spišskej Belej za 
rok 2015

7.) Správu o činnosti Správy 
športových, rekreačných a oddy-
chových zariadení mesta Spišská 
Belá za rok 2015.

Kalendár kultúrnych, športo-
vých a spoločenských podujatí 
mesta Spišská Belá na rok 2016

• MsZ schválilo kalendár 
kultúrnych, športových a spo-
ločenských podujatí mesta Spiš-
ská Belá na rok 2016 . Kalendár 
podujatí je zverejnený nawebovej 
stránke mesta.

Ďalší prenájom horárne 
Kardolína pre hasičov

• MsZ schválilo pokračova-
nie prenájmu budovy Horárne 
Kardolína s hospodárskou bu-
dovou doterajšiemu nájomcovi 
– občianskemu združeniu Dob-
rovoľný hasičský zbor Spišská 
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Dňa 10. marca mal primátor 
mesta Štefan Bieľak pracovné ro-
kovanie v Bratislave so zástupca-
mi Slovenskej komory architek-
tov. Cieľom tohto stretnutia bola 
odborná konzultácia k príprave 
návrhu na vyhlásenie verejnej 
súťaže návrhov na spracovanie 
architektonicko –urbanistickej 
štúdie Námestie v Spišskej Belej.  
Ide o územie od hlavnej križo-
vatky po rímskokatolícku faru 
(teda Hviezdoslavova ulica č. 1 
-27 a Petzvalova ulica č. 17-36). 
Podľa primátora mesta nášmu 
námestiu chýba mu niečo, čo 
bude miestotvorným prvokom 
okrem existujúcich dominánt 
námestia: kostol, zvonica, radni-
ca, socha Panny Márie. Námestiu 
chýba myšlienka, teda to, čo by 
z neho vytvorilo „genius loci“.  
Možno treba viac zvýrazniť 
osobnosť Jozefa Maximiliána 
Petzvala, niektorí hovoria o zno-
vuobnovení sochy Štefánika a jej 

Príprava vyhlásenia architektonicko-urbanistickej súťaže
umiestnení niekde na námestí.  
Cieľom tejto štúdie je práve 
nájsť nejakú nosnú myšlienku, 
ktorá by bola charakteristická 
pre toto územie s novými ur-
banistickými prvkami. Preto ve-
rejná súťaž architektov z celého 
Slovenska by mala priniesť práve 
možný nový pohľad na úpravu  
niektorých častí námestia vrá-
tane nových prvkov drobnej 
mestskej architektúry a prípad-
ných nových architektonických 
prvkov a nadviazať na to, čo už 
je zrekonštruované s prípadný-
mi korekciami (zmenami) toho, 
čo už bolo v minulosti stavebne 
upravené.  

Slovenská komora archi-
tektov má pre takéto prípady 
spracovaný súťažný poriadok 
s návrhom súťažných podmie-
nok. Hodnotiaca porota bude 
tvorená z odborníkov tejto ko-
mory a zástupcov mesta. Mesto 
ocení na návrh tejto poroty 3 

najlepšie štúdie finančnými cena-
mi, resp. odmenami. Táto súťaž 
by mala byť spustená v máji a jej 
výsledok by mal byť známy do 
konca tohto roka. Podľa primá-
tora mesta v súčasnosti nie sme 
pod nejakým časovým tlakom, 
aby sme hľadali rýchle a naj-
lacnejšie riešenie na stavebnú 
úpravu námestia. Práve naopak, 
chceme vopred, v predstihu pri-
praviť odborné kvalitné návrhy 

a vyvolať o nich odbornú aj 
laickú diskusiu. Primátor mesta 
predložil na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 17. marca ná-
vrh zámeru na vyhlásenie tejto 
súťaže návrhov, ktorý poslanci 
schválili. Následne mesto spolu 
so Slovenskou komorou architek-
tov pripraví návrh konkrétnych 
podmienok tejto súťaže, ktoré 
budú poslanci schvaľovať na 
aprílovom zasadnutí. 

Výročná členská 
schôdza AMK

Dňa 12. marca 2016 sa ko-
nala výročná členská schôdza 
Automotoklubu Spišská Belá. 
Predseda klubu Peter Rusiňák 
zhodnotil činnosť za uplynulý 
rok a predstavil plán činnosti 
klubu na tento rok. Tento rok sa 
okrem jázd zručností a súťaže Ro-
dičia, jazdite opatrene uskutoční  
jubilejný 30. ročník orientačných 
automobilových pretekov o Po-
hár Slavomila Rusiňáka v dňoch 
30. septembra a 1. októbra 2016. 
Schôdze sa zúčastnil aj primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak, kto-
rý poďakoval členom klubu za 
výbornú prezentáciu a reklamu 
mesta nielen doma, ale v celej 
strednej Európe, kde sa jazdí 
Stredoeurópsky pohár v automo-
bilových orientačných pretekoch. 
Zároveň primátor informoval 
prítomných o finančnej a aj inej 
podpore klubu zo strany mesta 
pre tento rok v rovnakej výške 
ako uplynulom roku.

• 13. marca 2016 sme si pripomenuli 138. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej. Ak 
chcete byť aj vy súčasťou tejto viac ako sto ročnej tradície, ste srdečne vítaní. Ozvite sa priamo na e-mail dhz-
spisskabela@gmail.com

SR
Prešovský 

kraj
Okres 

Kežmarok
Mesto 

Sp. Belá

SMER - SD
28,28 %

1.
32,99 %
1. miesto

29,04 %
1. miesto

25,86 %
1. miesto

SaS
12,10 %

2.
8,21 %

6. miesto
7,91 %

5. miesto
11,02 %
5. miesto

OĽANO - NOVA
11,02 %

3.
12,09 %
2. miesto

11,94 %
3. miesto

12,57 %
3. miesto

SNS
8,64 %

4.
8,92 %

5. miesto
6,85 %

6. miesto
5,90 %

6. miesto

ĽS Naše Slovensko
8,04 %

5.
9,44 %

3. miesto
13,32 %
2. miesto

16,32 %
2. miesto

MOST - HÍD
6,50 %

6.
2,58 %

-
3,72 %

-
1,97 %

-
SME RODINA
Boris Kollár

6,62 %
7.

5,93 %
7. miesto

5,34 %
8. miesto

5,08 %
8. miesto

SIEŤ
5,60 %

8.
5,79 %

8. miesto
5,66 %

7. miesto
5,51 %

7. miesto

KDH
4,94 %

-
9,03 %

4. miesto
11,70 %
4. miesto

11,41 %
4. miesto

Účasť vo voľbách:  Slovensko:   59,82 %
 Prešovský kraj:   57,42 %
 Okres Kežmarok:   53,85 %
 Mesto Spišská Belá:   57,13 %   

Voľby do Národnej rady SR
5. marec 2016

Ako sme volili?
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Belá za ročné nájomné 1 EUR na 
dobu neurčitú. Dobrovoľní hasiči 
mali túto horáreň v prenájme 1 
rok na tzv. „skúšobnú dobu“, 
aby sa preverilo ako sa vedia 
postarať o tento majetok mesta. 
Hasiči nesklamali, uvedený 
objekt svojpomocne postupne 
opravili a uviedli do lepšieho 
stavu v akom ho prevzali. Aj 
to bol dôvod prečo im poslanci 
tento nájom zmenili na dobu ne-
určitú s možnosťou mesta tento 
prenájom kedykoľvek ukončiť 
výpoveďou (s 3-mesačnou vý-
povednou lehotou), ak by to bolo 
nevyhnutné. Ostatné podmienky 
doterajšieho užívania horárne zo-
stali nezmenené. 

Zriadenie záložného práva 
• MsZ schválilo zriadenie 

záložného práva na obytný 
dom na Štefánikovej ulici č. 18, 
v Spišskej Belej a na obytný dom 
na Zimnej 46 v Spišskej Belej 
v prospech záložného veriteľa 
– Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR. Ide 
o zákonnú povinnosť mesta, keď-
že ide o nájomné byty postavené 
s finančnou podporou štátu.

Majetkové prevody pozemkov
1.) MsZ schválilo zámenu 

pozemkov medzi Máriou Ko-
lodzejovou, Máriou Rušinovou 
a Ing. Štefanom Vilgom, Spišská 
Belá a Mestom Spišská Belá 

2.) MsZ schválilo zmenu 
nájomcu v zmluve o nájme 
poľnohospodárskeho pozemku 
z pôvodného nájomcu Ľubomír 
Nemešany, Ždiar 169 na nové-
ho nájomcu LBS NEMEŠANY 
s. r. o. Ždiar 169, za zachovaní 
doterajších zmluvných podmie-
nok a predĺžení doby nájmu do 
1. 5. 2019. 

3.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľom Jozefovi 
Ištocymu a manž. Záhradná 
525/10, Spišská Belá v rámci ma-
jetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku vo dvore meštianskeho 
domu na ul. Zimnej č. 16 v Spiš-
skej Belej

4.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľom Mgr. Jaro-
slavovi Dobešovi a manž. Letná 
51, Spišská Belá v rámci majet-
kovoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome 
na ulici Letnej č. 51 v Spišskej 
Belej 

5./ MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov kupujúcim Martine 
Kočovej Hrušovskej a manž., 
Štefánikova 49/41, Spišská Belá 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pri 
polyfunkčnom dome na Štefá-
nikovej ulici

6.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemkov kupujú-
cim Ing. Jozefovi Jendruchovi 
PhD., Mlynská 3, Krompachy 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pri 
rodinnom dome v Tatranskej 
Kotline. 

7.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov kupujúcej Anete 
Janisovej, Hviezdoslavova 63, 
Spišská Belá v rámci majetkovo-
právneho vysporiadania pozem-
ku pri rodinnom dome na ulici 
Petzvalovej č. 32 v Spišskej Belej 

8.) MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov medzi Jo-
zefom Talárom a manž., bytom 
Spišská Belá, Hviezdoslavova 41 
a Mestom Spišská Belá v rámci 
majetkoprávne vysporiadania 
vlastníctva k pozemkom pri are-
áli Materskej školy na Mierovej 
ulici č. 1 v Spišskej Belej. 

Predaj hasičského auta 
za symbolickú cenu

• MsZ schválilo predaj 
prebytočného majetku mesta 
- hasičského auta zn. KAROSA 
LIAZ 101 L, rok výroby 1986 ku-
pujúcemu - Obci Huncovce za 
kúpnu cenu 1 EUR na základe 
žiadosti tejto obce a na základe 
návrhu DHZ Spišská Belá. Viac 
informácii na www.spisskabe-
la.sk

Budova bývalej materskej 
školy na Letnej ulici

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o postupe stavebných prác a fi-
nancovaní modernizácie budovy 
bývalej materskej školy na Letnej 
ulici č. 5 v Spišskej Belej.

Akčný plán rozvoja okresu 
Kežmarok

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o výjazdovom zasadnutí Vlá-
dy SR v okrese Kežmarok a 
o schválení Akčného plánu 
rozvoja okresu Kežmarok na 
podporu zamestnanosti. Viac 
informácii v samostatnom člán-
ku: www.spisskabela.sk

Návšteva českého mesta 
Vysoké Mýto

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o návšteve mesta Vysoké Mýto 
v Českej republike. Viac infor-
mácii v samostatnom článku na 
webe mesta.

Spôsob zabezpečenia 
triedeného zberu odpadu 

od 1. júla 2016
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o spôsobe zabezpečenia triedené-
ho zberu odpadu v našom meste 
v zmysle nového zákona o odpa-
doch. Od 1. júla 2016 bude tento 
triedený zber mestu financovať 
tzv. organizácia zodpovednosti 
výrobcov – spoločnosť ENVI 
– PAK, a. s. Bratislava. S touto 
firmou mesto uzavrelo zmluvu 
o budúcej zmluve. Túto zmenu 
financovania zaviedol nový 
zákon o odpadoch. Doposiaľ 
náklady na separovaný zber 
platilo mesto zo svojho rozpočtu. 
Naďalej bude tento triedený zber 
odpadu v našom meste zabezpe-
čovať náš Mestský podnik, ktorý 
to už ale nebude mestu fakturo-
vať (ako je tomu v súčasnosti). 
Po novom bude mu náklady za 
zabezpečenie tohto triedeného 
zberu odpadu uhrádzať spoloč-
nosť ENVI-PAK a. s. 

 
Podpora stravovania seniorov

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o požiadavke obyvateľov nášho 

mesta (v seniorskom veku) 
finančne prispievať na stravo-
vania seniorov v našom meste. 
Mesto (mestský úrad) pripravil 
návrh finančne prispievať tým 
seniorom, ktorí sa budú stravo-
vať (obedovať) v stravovacích 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta (školská 
jedáleň pri ZŠ Štefánikova a Za-
riadenie opatrovateľskej služby 
v Strážkach). Týmto zariadeniam 
môže mesto priamo upraviť ich 
rozpočty, resp. im navýšiť finan-
cie, nakoľko ich financuje priamo 
z rozpočtu mesta. Po diskusii po-
slanci zatiaľ odložili túto tému 
a majú v najbližších týždňoch 
si zvážiť, či mesto vôbec bude 
prispievať seniorom na obedy, 
ktorým seniorom, akým spôso-
bom a v akej výške. K tejto téme 
sa teda poslanci ešte vrátia.

Začatie obstarávania zmien 
a doplnkov č. 2 Územného 

plánu mesta
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o návrhu (oznámení) o začatí 
obstarávania zmien a doplnkov 
č. 2 Územného plánu mesta 
Spišská Belá. Viac informácii na 
www.spisskabela.sk

Z činnosti hlavného 
kontrolóra mesta 

• MsZ schválilo správu hlav-
ného kontrolóra mesta o jeho 
kontrolnej činnosti za rok 2015 
a vzalo na vedomie jeho infor-
máciu o priebežne vykonaných 
kontrolách v roku 2016.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)

• 15. marca 2016 sa nám v priestoroch mestskej kinosály predstavili talen-
tovaní žiaci zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na svojom Jarnom 
koncerte. Diváci si mali možnosť vychutnať pekne pripravené hudobné 
predstavenie plné príjemných melódií a dobrej nálady.
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Správa z činnosti mestskej 
knižnice

Mestská knižnica v Spišskej 
Belej poskytovala v roku 2015 
okrem výpožičky literatúry svo-
jim čitateľom aj služby rôzneho 
charakteru, ako poskytovanie in-
formácii návštevníkom knižnice, 
umožňovanie prístupu na inter-
net, sprostredkúvala literatúru 
cez medziknižničnú výpožičnú 
službu a usporadúvala zaujíma-
vé akcie zamerané na propagáciu 
knižnice a čitateľnosti kníh. Svoj 
knižničný fond rozšírila v roku 
v roku 2015 o celkovo 297 titulov 
rôznorodého zamerania. Rov-
nako ako predchádzajúce roky, 
aj v minulom roku pokračovala 
knižnica v elektronickom spra-
covaní publikácii a do januára 
2016 bolo takto spracovaných až 
25 303 zväzkov. Knižnica eviduje 
mierny pokles v rámci jej náv-
števnosti – v roku 2015 navštívilo 
knižnicu 5864 osôb, z toho 2084 
osôb malo záujem o internetové 
služby. Za uplynulý rok vypoži-
čala knižnica 19 688 titulov. 

V spolupráci s MŠ a ZŠ uspo-
riadala knižnica informatickú 
výchovu pre deti a mládež. Obsa-
hom hodín bola v informácia (v 
závislosti od vekovej kategórie) o 
využívaní bibliografií, slovníkov, 
oboznámenie s pojmom rešerš a 
literárnymi osobnosťami nášho 
regiónu.

Dňa 20. 3. 2015 v spoluprá-
ci so spisovateľkou Renátou 
Bočkayovou, Faceclubom a ZŠ 
uskutočnila inauguráciu knihy 
Počítačový vírus, ktorej sa zú-
častnilo 85 osôb. Zaujímavým 
podujatím bol čitateľský maratón 
na Slovensku konaný 18.6.2015, 
kde sa pokúsilo 166 žiakov našich 
ZŠ o rekord v čítaní. Knižnica 
v roku usporiadala celkovo 55 
podujatí so 1467 účastníkmi. 
Múzeum Dr. Michala Greisige-
ra, ktoré sa nachádza na príze-
mí budovy mestskej knižnice, 
navštívilo v minulom roku 254 
návštevníkov – z toho 229 detí 
(celé znenie správy nájdete na 
stránke www.spisskabela.sk).

Stručná správa o činnosti Sprá-
vy športových, rekreačných a 
oddychových zariadení mesta 

Sp. Belá za rok 2015
Správa športových, rekreač-

ných a oddychových  zariadení 
mesta Spišská Belá je organi-

Stručné správy o činnosti organizácií v roku 2015
začne súčasťou štruktúry mesta 
(mestského úradu) od februára 
2012. Jej cieľom je zabezpečiť 
komplexnú prevádzku (správu 
a údržbu) nižšie uvedených 
zariadení mesta a tak zabezpečiť 
prevádzkovanie týchto zariade-
ní na požadovanej kvalitatívnej 
úrovni pre obyvateľov mesta 
Spišská Belá, ale aj pre širokú 
verejnosť z blízkeho okolia.

1. Správa futbalového šta-
dióna 

Počas roka okrem domácich 
futbalistov využívali futbalový 
štadión aj iné kluby najmä počas 
zimnej prípravy (január - ma-
rec). Z prenájmu hracej plochy 
sme do rozpočtu mesta získali 
príjem 5 020,-EUR za rok 2015. 
V roku 2015 sa na futbalovom 
štadióne vykonali nasledovné 
údržby: Opravy oplotenia – sietí 
poškodených po zimnej údržbe + 
silným vetrom; údržba trávnika 
pravidelná – zametanie granulátu 
– 2x mesačne; komplexná údrž-
ba umelého trávnika; vyčistenie 
trávnika a dosypanie granulátu; 
kosenie a zametanie okolia štadi-
óna. Na futbalovom štadióne sa 
zabezpečovali aj akcie pre mesto 
a školy (kopanie 11-tok, zápas 
kňazov, challangeday, atď.)

2. Správa hokejového ihriska 
na Tatranskej ulici

V roku 2015 sa vykonala 
nasledovná údržba:  Oprava 
svetiel na vonkajšie osvetlenie; 
oprava sieti a oplotenia areálu; 
bežná údržba budovy.

3. Správa športového areálu 
Moskovská

V roku 2015 sa vykonala na-
sledovná  údržba: oprava oplote-
nia a sieti; oprava poškodených 
preliezok; oprava a výmena 
plastových odpadkových ko-
šov; zametanie a kosenie celého  
areálu. Práce boli vykonávané aj 
v spolupráci s malou obecnou 
službou (MOS).

4. Správa malého viacúče-
lového ihriska na Tatranskej 
ulici

V roku 2015 sa vykonala len 
bežná údržba v zmysle smernice, 
nebolo potrebne vykonať žiadne 
opravy.

5. Správa mestských verej-
ných detských ihrísk (Mierová, 
Družstevná, Moskovská)

V roku 2015 sme vykonali 
nasledovnú  údržbu: oprava a 
výmena schodov na preliezkach 
na Mierovej ulici, náter kompo-

nentov detského ihriska, oprava 
lavičiek, obloženie pieskoviska  
(sedenie - Mierová ul.).Práce 
boli zabezpečené aj v spolupráci 
s MOS.

6. Správa Cyklotrasy Spišská 
Belá – Tatranská Kotlina

V roku 2015 sa vykonala 
nasledovná údržba: oprava prí-
streškov – poškodených častí; 
oprava odpadkových košov; 
oprava reklamných a informač-
ných tabúľ, natieranie mostov 
– celej drevenej konštrukcie, 
natieranie tabúľ – celej drevenej 
konštrukcie; pravidelné kosenie 
a zametanie a zber odpadkov; re-
konštrukcie prejazdových plôch 
na mostoch.Práce boli zabezpeče-
né aj v spolupráci s MOS.

7. Správa oddychovej zóny 
Beliansky rybník

V roku 2015 sme vykonali na-
sledovnú  údržbu: oprava rampy 
na vstupe; klčovanie kríkov a 
náletových drevín okolo potoka 
a následné mulčovanie; oprava 
odpadkových košov; oprava 
lavičiek; čiastočná oprava det-
ského ihriska + výmena piesku 
v pieskovisku; vybudovanie 
móla na rybníku.

8. Futbalové ihrisko v Stráž-
kach

V roku 2015 sme vykonali 
nasledovnú  údržbu: občasné 
kosenie; oprava zábradlia pri 
vstupe a oplotenia.Práce boli 
zabezpečené aj v spolupráci s 
MOS. (Celé znenie správy nájde-
te nawww.spisskabela.sk)

Stručná správa o činnosti 
nízkoprahového centra 

Faceclub za rok 2015
Dobrovoľníci, ako aj návštev-

níci Faceclubu majú za sebou 
pestrý rok plný rôznych zaují-
mavých voľnočasových aktivít. 
Bolo z čoho vyberať: stolný fut-
bal, ping-pong, biliard, moderné 
spoločenské hry, osobné venova-
nie sa návštevníkom, zážitkové, 
športové, kultúrne a oddychové 
aktivity, ako aj aktivity zamerané 
na neformálne vzdelávanie detí 
a mladých.

V roku 2015 navštívilo Fa-
ceclub denne okolo 30-40 detí 
a mladých ľudí. V rámci týchto 
ľudí sa vytvorila skupina detí 
vo veku od 7-13 rokov, ktoré 
navštevovali Faceclub takmer 
denne a vytvorili si v ňom aj 
svoj osobný priestor. Ďalšou 
skupinou navštevujúcou Fa-

ceclub v roku 2015 boli mladí 
muži vo veku od 17-25 rokov, 
ktorý navštevovali Faceclub vo 
večerných hodinách a čas trávili 
hraním ping-pongu.

Svoje čestné miesto si v boha-
tom programe Faceclubu našiel aj 
ples pre mladých, ktorý sa konal 
už po 3. krát. Obľúbene kreatívne 
dielne, ktoré plnia úlohu arttera-
pie, si obľúbili aj mladé mamičky, 
ktoré učia deti zaujímavé techni-
ky ručných prác. Pravidelne sa 
organizovali aj športové turnaje, 
kde bol najväčší záujem o kal-
četový a stolnotenisový turnaj. 
Mimoriadnemu úspechu sa tešil 
aj denný detský tábor, ktorý bol 
inšpirovaný knihou Malý princ 
od Antoina de Saint-Exupéryho. 
Faceclub organizoval aj rôzne 
diskotéky a párty, ktoré sa niesli 
vždy v konkrétnej téme, napr. 
retro. V roku 2015 sa populárne 
stali výlety do kina na rôzne fil-
mové predstavenia. Faceclub bol 
aktívny aj na mestských akciách 
Spišskej Belej a v roku 2015 si do-
konca založil vlastné divadlo.

Stručná správa o činnosti 
RTIC 

V roku 2015 navštívilo Regi-
onálne turistické a informačné 
centrum (RTIC) v Spišskej Belej 
celkovo 2 448 návštevníkov, 
z toho 2 010 slovenských a 438 
zahraničných. 

Najväčší počet návštevníkov, 
najmä zo zahraničia bol zazna-
menaný v letnej turistickej sezó-
ne, v mesiacoch máj až október. 
Tak ako v celoslovenskom me-
rítku, aj u nás tvorili gro týchto 
návštev turisti z Česka a Poľska. 
Po informácie si do RTIC prišli 
aj Nemci, Maďari, Rakúšania, 
Angličania, Rusi, Ukrajinci, 
Holanďania, Američania, Izrael-
čania, Litovčania, Francúzi, 
Španieli a Číňania.

Ako uviedla Mgr. Marta Hla-
váčová z RTIC, návštevníci sa 
prioritne zaujímali okrem infor-
mácii o našom bezprostrednom 
okolí a okolí Vysokých Tatier 
priamo o Spišskú Belú: „Ľudia 
sa pýtali najmä na Múzeum J. 
M. Petzvala, SNG Kaštieľ Stráž-
ky, Beliansku jaskyňu, ale aj na 
okolité hrady, športové možnos-
ti, ponúkané aktivity pre deti 
a turistické trasy vo Vysokých 
a Belianskych Tatrách. Enormný 
záujem bol aj o informácie ohľa-
dom cykloturistiky.
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§ 47 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu

1
Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou           

29 8 33 427 120 31 648

2
Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar 
obecnej polície

16 11 18 2 14 6 67

3
Celkový počet uložených 
priestupkov (a)

0 4 2 15 3 0 24

4
Celkový počet odložených 
priestupkov (b)

1 0 7 3 1 0 12

5
Celkový počet odovzdaných 
priestupkov (c)

0 3 4 0 0 1 8

6
Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému 
orgánu (d) 

4 4 15 10 35 10 78

7

Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní

23 5 23 339 74 21 485

Výška fi nančnej hotovosti 
(EUR)

117 41 215 4 175 328 118 4 994

8

Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na 
mieste

0 0 0 38 0 0 38

Výška fi nančnej hotovosti 
(EUR)

0 0 0 575 0 0 575

9 Vyriešené napomenutím 17 3 0 24 21 5 70

Prehľad priestupkov za rok 2015

Dňa 27. 2. 2016 sa konala 
v priestoroch mestskej kinosály 
Výročná členská schôdza miest-
nej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Spišskej Belej. 

Schôdzu otvoril predseda 
miestnej organizácie Michal 
Pitoňák. Na členskej schôdzi 
bolí prítomní aj zástupca Rady 
Slovenského rybárskeho zväzu 
(so sídlom v Žiline) a primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak. Prí-
tomní rybári  hodnotili uplynu-
lý rok a zároveň si vytýčili plán 
aktivít na rok 2016. Správu o čin-
nosti za rok 2015 si vypočuli od 
tajomníka organizácie Ladislava 
Smreka a správu o hospodárení 

predniesla pokladníčka 
Mária Hrušovská. Pri-
mátor mesta Štefan 
Bieľak informoval 
prítomných rybárov 
o každoročnej podpo-
re pre túto organizáciu 
okrem iného aj finančnou 
dotáciou z rozpočtu mesta. 

Na schôdzi sa okrem iného 
schválil plán zarybnenia revíra 
na rok 2016 a rozpočet organi-
zácie na rok 2016. To, čo musia 
miestni rybári zlepšiť vo svojej 
činnosti, je: 

- stabilizovať členskú zá-
kladňu, aby nedochádzalo k jej 
znižovaniu

Výročná schôdza miestnych rybárov
- práca s deťmi v rám-

ci rybárskeho krúžku
- otázka do-

statočnej zaryb-
nenosti revíru 
(čo súvisí najmä 

s financiami)
- nízka účasť členov 

na rôznych spoločensko-
-kultúrnych akciách spolku 

- nízka účasť členov na povin-
ných brigádach spolku. 

Jednou z úloh organizácie na 
rok 2016 je usporiadanie rybár-
skych pretekov pre deti, mládež 
a dospelých pri príležitosti otvo-
renia rybárskej sezóny 2016, kto-
ré sa budú konať 7. mája 2016 na 

Belianskom rybníku. V termíne 
od 12. do 14. augusta 2016 sa 
zase budú konať 48 hodinové 
preteky - Beliansky kapor. Jed-
nou z urgentných priorít spolku 
je aj vyčistenie Belianskeho 
potoka pri horných rybníkoch. 
V rámci zarybňovania plánuje 
spolok zarybniť rybník pstruhom 
dúhovým. Neopomenula sa ani 
oprava výpustu na rybníku, či 
spolupráca s mestskou políciou 
pri zabezpečovaní strážnej čin-
nosti na potoku Biela a na rieke 
Poprad ako prevencia pred pyt-
liakmi. Tak rybárom držíme pal-
ce. A na záver pozdrav všetkých 
rybárov: Petrov zdar!

Kamerový monitorovací systém odhalil až 406 priestupkov

Skrátená správa o činnosti 
Mestskej polície za rok 2015

Mestská polícia v Spišskej Be-
lej v hodnotenom období plnila 
úloha ako poriadkový útvar pri 
zabezpečovaní mestských vecí 

verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia, ochrany 
majetku mesta a občanov, plnila 
úlohy vyplývajúce zo VZN mesta 
a úlohy rozhodnutím primátora 
mesta. Od roku 2007 do roku 2015 
bolo v Spišskej Belej sa postupne 

rozšíril kamerový monitorovací 
systém na 29 kamier monitoru-
júcich verejné priestranstvá (5 
otočných a 24 stacionárnych). 
Od zavedenia monitorovania 
verejných priestranstiev sa polícii 
podarilo zachytiť niekoľko prípa-

dov poškodzovania mestského 
ako aj súkromného majetku 
občanov mesta. Jednalo sa napr. 
o poškodzovanie dopravných 
značiek, odpadkových košov, 
požívanie alkoholu na verejne 
prístupných miestach a pod. 
Jednoznačne treba skonštatovať, 
že poškodzovanie majetku a 
taktiež narušovanie verejného 
poriadku na monitorovanom 
priestore pokleslo. Z celkového 
počtu priestupkov zistených 
v roku 2015 (715 priestupkov) 
bolo pomocou KMS zistených 
406 priestupkov, čo predstavuje 
56,78 %. A pri dopravných prie-
stupkoch (429 priestupkov) je 
toto percento vyššie  (84,61 %).

Do vozového parku MsP pri-
budlo v roku 2015 nové služobné 
motorové vozidlo Kia Sportage. 

V roku 2015 boli vykonané 
testy telesnej prípravy v zmysle 
organizačného poriadku. Testy 
telesnej prípravy boli vykonané 
29.06.2015 v areáli ZŠ v Sloven-
skej Vsi. Všetci príslušníci MsP 
sa zúčastnili týchto testov: streľba 
na stojacu figurínu na vzdiale-
nosť 10 m a 15 m dvojvýstrelom 
na 2 terče. MsP úzko spolupra-
covala s OO PZ Spišská Belá, 
Ždiar, Colnou správou v Poprade 
a zároveň aj miestnymi spolkami 
ako sú Mestský poľovný spolok 
„Poľana“ a MO slovenského 
rybárskeho  zväzu.

V priebehu roku 2015 bolo vy-
konaných 6 prednášok s deťmi v 
MŠ Mierovej, na ZŠ J. M. Petzvala 
a prvýkrát sa uskutočnila spolu-
práca s kolegami z MsP Vysoké 
Tatry s mobilným dopravným 
ihriskom na ZŠ Štefánikovej.
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Zoznam poskytnutých dotácii z rozpočtu Mesta Spišská Belá 
na rok 2016 pre verejnoprospešné účely

číslo Žiadateľ
poskytnutá bežná

dotácia v 2015

Žiadaná výška
dotácie na rok 

2016

návrh hodnotiacej
komisie

1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá 32 200,00   32 900,00 32 700,00

2. Automobilový klub Spišská Belá 800,00   3 490,00 800,00

3. Racing Klub Spišská Belá 200,00   620,00 200,00

4. CEDIMA 8 864,00   9 740,00 9 740,00

5. Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok 2 500,00   6 720,00 2 500,00

6. Katolícka jednota Slovenska, pobočka Sp. Belá 2 100,00   2 270,00 2 100,00

7. Miestny klub Slovenského orla 600,00   1 900,00 600,00

8. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 500,00   1 660,00 500,00

9. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia 500,00   1 500,00 500,00

10.
Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia 
Spišská Belá

200,00   1 200,00 300,00

11.
Slovenský poľovnícky zväz, Mestský poľovnícky 
spolok Poľana, Spišská Belá

0,00   500,00 0,00

12. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 500,00   1 560,00 600,00

13. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Sp. Belá 220,00   260,00 250,00

14.
Združenie SEGMENT 2006 (Dychová hudba 
Belančanka)

400,00   500,00 400,00

15. THEATROBALANS Spišská Belá 350,00   350,00 350,00

16. „Moje mesto Spišská Belá“ 2 000,00   2 000,00 2 000,00

17. Expression o. z. 0,00   400,00 0,00

 SPOLU 51 934,00   67 570,00 53 540,00

V rozpočte mesta je na rok 2016 plánovaných na tieto účely , t.j. na dotácie na verejnoprospešné účely celková suma 52 500 EUR. Hod-
notiaca komisia navrhuje poskytnúť dotácie vo výške 53 540 EUR. Uvedené zvýšenie predstavuje najmä vyššia dotácia pre občianske 
združenie CEDIMA pri CVČ. Preto sa navrhuje pri najbližšej zmene rozpočtu mesta na rok 2016 navýšiť túto položku (dotácie) o sumu 
1 050 EUR. 

MŠK SLAVOJ Spišská Belá – v požadovanej dotácii 32 700 EUR je na futbal plánovaných 17.000 EUR (rovnako ako v roku 2015), 
na hokejbal 12000 EUR (v roku 2015 - 11670 EUR), na stolný tenis 2350 EUR (v roku 2015 – 2300 EUR) a na bedminton 1400 EUR (v roku 
2015 - 1350 EUR). V prípade futbalistov zo sumy 17.000 EUR predstavujú náklady na rozhodcov, štartovné a dopravu na zápasy pre 9 
futbalových mužstiev sumu cca 15000 EUR. Vlastnou aktivitou si futbalisti majú získať ešte sponzorské, 2% a pod. vo výške cca 6 tis. EUR 
na pokrytie ostatných nákladov na celoročnú činnosť. V prípade hokejbalistov sa 12 000 EUR použije takmer celá na úhradu nákladov 
na dopravu na zápasy slovenskej extraligy pre 5 družstiev.

CEDIMA, o. z. Sp. Belá – ide o o. z. pri Centre voľného času a uvedená dotácia je na úhradu príspevku za rodičov pre všetkých deti na-
vštevujúce krúžok v ČVČ (výška dotácie zodpovedá súčasnému počtu detí v CVČ a preto je tam aj navýšenie pre vyšší počet detí v CVČ). 

Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok - v prípade dotácie pre Spišskú katolícku charitu ide o príspevok za opatrovanie konkrét-
nych ľudí z nášho mesta v rámci nákladov na opatrovateľskú službu, ktoré je povinné uhrádzať mesto (ide o  refundáciu časti nákladov 
za opatrovateľskú službu).  V prípade, že bude opatrovaných viac ľudí, dotácia sa adekvátne navýši.   

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá - v prípade miestnych dobrovoľných hasičov ide o príspevok na administratívnu činnosť 
spojenú s vedením ich spolku, nakoľko náklady spojené s údržbou hasičskej techniky a s ich technickým a materiálnym vybavením 
a prevádzkovaním hasičskej zbrojnice znáša mesto priamo zo svojho rozpočtu ako náklady na mestský hasičský zbor. Pri najbližšej zmene 
rozpočtu mesta bude treba zohľadniť ich požiadavku na nákup 9-miestneho vozidla pre technického zásahy (cca 7 500 EUR) pre účely 
DHZ ako mestského hasičského zboru. 

Mestský poľovný spolok Poľana Spišská Belá – navrhuje sa mu pre tento rok neposkytnúť priamu finančnú dotáciu z rozpočtu 
mesta, nakoľko mesto inak pomáha tomuto združeniu: 4 poľovnícke chaty za ročné nájomné vo výške  0,03 EUR na 20 rokov, prenájom 
poľovného revíra za nízke nájomné (cca 1 200 EUR ročne), prenájom pozemku pod poľovníckou oborou na Šarpanci a pod.    

Moje mesto Spišská Belá, o.z. Spišská Belá  - ide o OZ, ktoré založilo samotné mesto, aby mohlo pomáhať ľuďom v núdzi , resp. 
ľudom ktorí potrebujú sociálnu výpomoc a zároveň aby mohlo získavať finančné prostriedky od rôznych darcov na poskytovanie sociálne 
pomoci rôzneho druhu (najmä v prípadoch, v ktorých nemôže pomoc samotné mesto).  

Občianske združenie Expression o. z. je združením, ktoré pôsobí „popri“ FACE clubu a komisia má za to, že túto činnosť, na ktorú 
žiada dotáciu,  zabezpečuje Face klub, ktorý financuje mesto zo svojho rozpočtu, preto sa nenavrhuje dotácia na činnosť tohto združenia. 
Avšak v prípade realizácie nejakého konkrétneho projektu nad rámec bežnej činnosti tohto klubu mesto posúdi poskytnutie mimoriadnej 
dotácie tomuto občianskemu združeniu.       
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V dňoch 11. až 13. marca sa 
uskutočnilo víkendové školenie 
dobrovoľníkov vo Svite. Počas 
víkendového školenia sme sa 
zdokonaľovali v kľúčových 
kompetenciách, a to najmä v 
komunikácii v tímovej spolu-
práci. Školenie bolo popretká-
vané zaujímavými aktivitami 
po ktorých vždy nasledovala 
reflexia na danú aktivitu, a 
následná aplikácia na situácie 
v dobrovoľníckom tíme a na 
aktivity, ktoré dobrovoľníci 
vyvíjajú počas svojich služieb 
vo Faceclube. Druhá časť škole-
nia bola venovaná praktickym 
otázkam, a to najmä plánova-
niu v oblasti realizácie nových 
projektov, prípravy konferencie 
pre mladých a zlepšovania kvali-
ty fungovania dobrovoľníckeho 
tímu. Víkendové školenie dopa-
dlo veľmi úspešne, prostredníc-
tvom podnetných aktivít sme 

Víkendové školenie 
dobrovoľníkov 

V priestoroch Mestského 
úradu v Spišskej Belej sme 15. 
marca 2016 privítali nadaných 
žiakov 1. a 2. stupňa základných 
škôl zo Spišskej Belej, Holum-
nice, Lendaku a Toporca, ktorí 
si prišli zasúťažiť v prednese 
poézie a prózy. Literárna súťaž 
Slovenčina moja, krásne ty 
zvuky máš, patrí ku každoročne 
usporadúvaným podujatiam v 
našom meste a jej cieľom je 
upevniť vzťah našich najmen-
ších k slovenskej literatúre 
súčasnosti i minulosti. Naše 
malé Slovensko sa môže pýšiť 
mnohými velikánmi na tomto 
poli a prezentovaný výber 
diel slovenských autorov bol 
naozaj pestrý. Ku najobľúbe-

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...

nejším autorom patrili počas 
tohto dopoludnia napr. Jozef 
Pavlovič a Mária Rázusová 
Martáková.

Mladí interpreti slovenskej 
poézie a prózy nám predviedli 
výborne nacvičené básne, ako aj 
úryvky z rozprávok či povestí. 
Bez trémy a s úsmevom na 
perách dokázali, že im je naša 
krásna ľubozvučná slovenčina 
veľmi blízka. Všetkým ďakuje-
me za účasť a tešíme sa už teraz 
na ďalší ročník súťaže Slovenči-
na moja, krásne ty zvuky máš. 
Zároveň ďakujeme Tonkovi 
Kováčikovi za moderovanie 
akcie.

Porota v nasledujúcom zlože-
ní, to mala skutočne ťažké:

1. stupeň: PhDr. Alexandra 
Olekšáková, Mgr. Silvia Pisarčí-
ková, Mgr. Anna Olekšáková

2. stupeň: Mgr. Amália Lacu-
šová, Mgr. Ingrid Vasjuková, Bc. 
Janka Olekšáková.

Súťažiaci sa napokon umiest-
nili nasledovne:

ŽIACI 1. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto:  Simona Ferenc-

ková
2. miesto: Andrea Fedorová
3. miesto:  Marianna Majer-

čáková
 Daniela Oračková

Kategória próza
1. miesto: Marianna Koščá-

ková
2. miesto: Samuel Klimek
3. miesto: Timea Olšavská
Pavlína Čupková

ŽIACI 2. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto:  Denisa Vnenčá-

ková
2. miesto: Stanislav Ripka
3. miesto:  Anna Majerčá-

ková
Cena za nadčasovú tému: 

Monika Grichová

Kategória próza
1. miesto: Gašpar Koršňák
2. miesto: Mária Jašňáková
3. miesto: Veronika Grichová
 Dominika Stupáková

Každá kniha má svoj originálny príbeh. Každý človek je preto 
živou knihou. Nám sa podarilo zohnať tých kníh viac a vytvorili 
sme tak živú knižnicu. Akcia živá knižnica sa uskutočnila dňa 
18. 3. 2016 v priestoroch Face clubu a bola organizovaná dobro-
voľníkmi z Face clubu. Zúčastnili sa jej žiaci siedmeho a ôsme-
ho ročníka základných škôl zo Spišskej Belej. Tohtoročná živá 
knižnica mala názov “Objavil som svet.” A aké knihy si vlastne 
žiaci mohli prečítať? Začítali sa do príbehu Saši, ktorá už za 
študentských čias “objavila svet” a precestovala skoro polovicu 
Európy, kde zažila nejedno dobrodrúžstvo. Svoj príbeh rozprával 
aj Filip, ktorému sa podarilo na 3 mesiace dostať do Kene kde sa 
staral o chlapcov bez domova. Svoju knihu v živej knižnici mal 
aj Face club a rozprával príbeh ako “objaviť svet,” ktorý síce nie 
je za hranicami Slovenska no je rovnako dobrodružný a podma-
nivý. Svoj príbeh prišiel porozprávať aj Alejandro zo Španielska 
a Rita z Portugalska. Ich príbehy zaujali žiakov najviac a boli pre 
nich aj najväčšou výzvou, pretože ich príbeh bol rozprávaný 
v angličtine. Niektorí žiaci s angličtinou nemali problém, no 
iní využili aj pomoc prekladateľky. Ako sa k nám vlastne títo 
zahraniční hostia dostali? Alejandro a Rita sú súčasťou projektu 
Európskej dobrovoľníckej činnosti (EDS) a svoju činnosť vyvíjajú 
vo V.I.A.C o.z. ktoré sa nachádza na Orave. Akciu Živá knižnica 
sme mohli zorganizovať vďaka podpore z dadácie Nadácie pre 
deti Slovenska z fondu Hodiny deťom.   Anton Kováčik

Živá knižnica
získali nové vedomosti, ktoré 
ako veríme, sa nám podarí 
uplatniť v praxi. Počas mesiaca 
Marec a Apríl a uzatvára veľa 
projektových výziev cez ktoré 
môžme budovať Faceclub, dob-
rovoľníctvo ale aj mesto. Preto v 
týchto dňoch už píšeme projekty 
ktoré sme počas víkendového 
školenia navrhli a veríme v ich 
úspešnosť. Na konferenciu pre 
mladých sa môžete tešiť už v 
máji. Konferenciu navhli a aj 
zorganizujú dobrovoľníci z Fa-
ceclubu, ktorý vďaka víkendo-
vému školeniu nadobudli nové 
kompetencie a zručnosti. Celé 
víkendové školenie sme mohli 
zrealizovať vďaka podpore z 
nadácie pre deti Slovenska z 
Fondu hodina deťom a za jeho 
úspešnosť vďačíme kvalitnému 
školiteľovi ktorý víkendové 
školenie viedol.  

Helena Zadžorová
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Mestská knižnica v Spišskej 
Belej každoročne organizuje 
v mesiaci marec viacero akcií, 
ktoré upriamujú pozornosť 
práve na knihy a majú za cieľ 
zvýšiť povedomie o knihách, 
ako aj ich čitateľnosť. Samotný 
začiatok marca bol odštartova-
ný podujatím s názvom Týždeň 
slovenských knižníc, v rámci 
ktorého postupne navštevovali 
knižnicu žiaci všetkých ročníkov 
ZŠ J. M. Petzvala. Tí boli infor-
movaní na prednáškach vede-
ných vedúcou knižnice Evou 
Janusovou o tom, ako fungujú 
slovenské knižnice, ich službách, 
či využití online katalógu.

10. marca sa v priestoroch 
mestskej kinosály konalo pred-
stavenie pre žiakov od 9 do 
14 rokov, ktorí mali možnosť 
spoznať život našich predkov 
v praveku prostredníctvom 
dramatizovaného čítania. Pred-
stavenie občianskeho združenia 
Haliganda zožalo mimoriadny 
úspech vďaka svojej interakti-
vite. Animátor spomínaného 
predstavenia o živote v praveku 
ilustroval čítaný text pomocou 
oblečenia, rôznych rekvizít a 
bábok. Hodinového divadel-
ného predstavenia sa aktívne 
zúčastňovali aj žiaci a čo v nich 
podnecovalo a rozvíjalo fantá-
ziu, kreativitu, či sebaistotu.

Marec, mesiac kníh
Ďalšou podpornou akciou 

mesiaca kníh bol aj Týždeň 
hlasného čítania deťom z ma-
terskej škôlky. V doobedňajších 
hodinách sa v knižnici stretla 
hŕstka detí v predškolskom veku 
z našej materskej škôlky, aby si 
úst dospelých vypočuli zaujíma-
vé state z vybraných rozprávok. 
Do akcie sa zapojil a detičkám 
prečítal rozprávku aj primátor 
Štefan Bieľak, Slávka Tomalová, 
hlavná kontrolórka mesta, Edita 
Svocáková zo školského úradu 

a farárka evanjelického cirkev-
ného zboru v našom meste Eva 
Germanová.

V súvislosti s mesiacom kníh 
vyzvala naša Mestská knižnica 
všetkých, aby sa zapojili do 
akcie Týždeň hlasného čítania: 
„Pozývame všetkých rodičov, 
učiteľov, starých rodičov, súro-
dencov a ostatných dospelých, 
aby sa zapojili a pomohli deťom 
objaviť svet príbehov plných 
múdrosti, zábavy i poučenia. 
Hlavnou úlohou bude čítať de-

ťom aspoň 10 – 15 minút denne 
počas siedmich dní, ale nie len 
týchto sedem dní.“

My len na záver k tejto krás-
nej myšlienke výzvy dodávame, 
že s ňou súhlasíme a plne ju 
podporujeme. Veď existujú v 
našej mysli krajšie spomienky na 
chvíle, keď sme ako malé deti le-
žali v pyžamku vo svojej posteli 
prikrytí až po uši teplou perinou 
a so zatajeným dychom počúvali 
rozprávku o trojhlavom drakovi 
čítanú našimi najbližšími?

Dňa 9. marca 2016 prijal 
v dopoludňajších hodinách 
primátor mesta Štefan Bieľak 
jubilantov, ktorí sa dožili v 
posledných troch mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého 
jubilea. V obradnej sieni mest-
ského úradu sa na túto počesť 

Prijatie jubilantov a novonarodených detí
zišlo 28 oslávencov. Každému 
z jubilantov osobitne zablaho-
želal k narodeninám a zároveň 
odovzdal finančný dar a kyticu 
kvetov. Na záver si všetci prí-
tomní štrngli na zdravie s ča-
šou vína a spoločne zaspievali 
s belianskouskupinou Belan  

„Živio.“ Hneď popoludní sa 
konal slávnostný obrad aj pre 
15 najmladších občanov mesta 
Spišská Belá. Primátor odovzdal 
rodičom novonarodených detí 
finančný dar a kyticu kvetov. 
Zároveň im poprial veľa zdra-
via, lásky a radostných chvíľ 

strávených s ich ratolesťami. 
O pekný program počas obra-
du prijatia novonarodených 
detí sa postarali žiaci zo ZŠ 
Štefánikovej, Samko Putovný 
a Sárka Vaverčáková,  pod 
vedením pani učiteľky Silvie 
Belončákovej.
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V roku 2013 naši chotárni 
susedia v Slovenskej Vsi vydali 
monografiu „Slovenská Ves 
v premenách času“, ktorej zo-
stavovateľom je Dr. Ivan Chalu-
pecký. V kapitole Prírodné krásy 
a niektoré zaujímavosti  sa na str. 
413  doslovne píše: „Najväčší 
z nich – možno skôr riečka – je 
Biela, prameniaca v Belianskych 
Tatrách. Slovenčania sú skôr 
zvyknutí na názov prevzatý od 
spišských Nemcov – Vilbach 
(Wildbach – Divoký potok)“.

Nie je to však pravda, v žiad-
nej archívnej listine ani na žiad-
nej mape  nie je potok Biela  pod 
názvom Vilbach alebo  ako Wil-
dbach. V nemčine je Wildbach 
všeobecný názov pre dravý hor-
ský potok, podobne ako v sloven-
čine sú ekvivalentné názvy pre 
horský potok - bystrina, riava. 
Aký  bol skutočný názov tohto 
hraničného potoka, počnúc od 
13. storočia, sa dozvedáme zo 
starých archívnych listín a máp. 
Najstarší názov tohto potoka sa 
nachádza v listine z roku 1260, 
v ktorej uhorský kráľ Belo IV. 
daroval synom komesa Jordana 
z Hrhova les „okolo rieky Du-
najec a Poprad“, pričom hranica 
darovaného  územia začínala pri 
rieke Poprad, kde vtekala „aqu-
abella“. V ďalších stredovekých 
chotárnych listinách týkajúcich 
sa aj Spišskej Belej sa tento po-
tok uvádza v latinskej podobe 
„fluvius Bela“ (rieka  Belá), ide 
o listiny z rokov  1282 (Stragar), 
1289 (Lendak), 1290 (Lendak, Ra-
kúsy, Strážky, Belá), 1291 (župan 
Bald nechal mlyn pri Lendaku  
na“ fluvius Bela“ richtárovi 
Tylovi z Belej), 1313 (Lendak).  
Názov potoka Bela (Belá) je 
jednoznačne slovanského pô-
vodu, pôvodcom pomenovania 
boli Slovania zo strážnej osady 
Stragar (zaniknutá osada v cho-
tári dnešných Bušoviec), ktorí  
tu pod vedením maďarských 
pohraničných strážcov z pev-
nosti zo Strážok chránili opev-
nenú uhorskú kráľovskú mýtnu 
bránu a záseky pred vstupom 
do pohraničia (konfínia) s Poľ-
skom, a to počnúc od polovice 
12. storočia až do konca 13.st. 
Belianski nemeckí kolonisti, kto-
rí  prišli  na pozvanie uhorských 
kráľov niekedy koncom 12.st., ale 
hlavne v druhej polovici 13.st. po 
tatárskom vpáde, založili tu svo-
ju osadu, ktorej meno dali podľa 

Biela či Vilbach?

svojho hraničného potoka „Bela“, 
čím vlastne prevzali slovanský 
názov do názvu svojej nemeckej 
osady. Len podľa názvu mesta 
„ Bela“ neskorší  historici ne-
správne interpretovali, že mesto 
Belá bolo založené Slovanmi 
či dokonca Slovákmi, aj keď 
ktomu nie sú žiadne archívne 
ani archeologické dôkazy. Tento 
nesprávny výklad vzniku Spiš-
skej Belej pretrváva v niektorých 
populárno-historických publiká-
ciách tvrdošijne i doteraz.

Pôvodný slovanský názov 
potoka „Bela“  si neskôr Nemci 
upravili do podoby „Belbach“ 
(Belá - potok),  takto sa prvýkrát 
objavuje v archívnej latinsky pí-
sanej listine Spišskej Belej z roku 
1435 ako názov hraničného poto-
ka. V tejto listine Spišská kapitula 
na žiadosť Belej, za prítomnosti 
dôveryhodných ľudí z okolitých 
i vzdialenejších obcí , potvrdzuje 
ucelený priebeh  chotárnych hra-
níc mesta Belá. Bolo to potrebné 
potvrdiť v dôsledku neuznávania 
hraníc Belej v Tatrách  susedným  
Kežmarkom, ktorý  získal od 
uhorského kráľa Žigmunda v ro-
ku 1429 polovicu Rakús. Názov 
potoka  - Belbach - sa odvtedy 
objavuje vo všetkých ďalších ar-
chívnych listinách Spišskej Belej 
až do konca 19. storočia. V listine 
z roku 1516, v ktorej sa dohodlo 
mesto Belá so  zemepánmi zo 
Slovenskej Vsi o udržiavaní hra-
ničného potoka, sa uvádza „flu-
vius Byelbach alias Busthovka“ 
(rieka Belbach ináč Pustovka), 

kde sa prvýkrát objavuje aj slo-
venský názov, ktorý sa používal  
v tomto období v Slovenskej Vsi.  
V najstaršej historickej chotárnej 
mape Spišskej Belej  z roku 1777 
je názov potoka v tvare Belbach. 
Pri prvom vojenskom mapovaní 
Uhorska (1763 - 1787) je názov 
potoka „Biel Bach vel Heeg Was-
ser“, pri druhom vojenskom ma-
povaní (1806-1869) je názov „Bel 
Bach oder Hegewasser), pri tre-
ťom vojenskom mapovaní  (1869 
- 1887) je názov  „Bél- Bach“. 
Názov Hegewasser (Zásekový 
potok) sa dával ako druhý ná-
zov pre Belbach, pretože dolnú 
časť toku pri Bušovciach od čias 
obranných zásekov pri mýtnej 
bráne pri vtoku do Popradu na-
zývali Bušovčania „Hegwasser“ 
čiže Zásekový potok ( Záseková 
voda). Na mape z  roku 1896 
a na vojenskej mape 1905/1906 
sa  objavuje zmaďarizovaný 
názov „Bélapatak“, ale na iných 
mapách v rokoch 1900, 1912, 1924 
je to „Bela“.  Na vojenskej mape 
ČSR z roku 1935 je prvýkrát  tvar 
„ Biela“, takisto na vojenskej 
mape z roku 1952 je to „Biela“, 
ale na turistickej mape tiež z roku 
1952 je opäť „ Belá“.  Terajšia  po-
doba názvu potoka „Biela“ je na 
turistických mapách definitívne 
od roku 1969.

Zaujímavý je aj pôvod neofici-
álneho názvu potoka „Vilbach“, 
ktoré používalo (používa) slo-
venské obyvateľstvo aj doteraz. 
Kľúč k vysvetleniu je v monogra-
fii Lendaku (2011) na str. 129, kde  

Ján Neupauer  spomína,  ako sa 
exhumovali pochovaní partizáni  
po vojne pri Lendackom mlyne: 
...umyli   v „Biľbachu“...Čiže 
v Lendaku sa terajší potok Biela 
nazýva „Bilbach“, čo potvrdili 
i súčasní obyvatelia Lendaku. 
Starodávny slovansko-nemecký 
názov Belbach si teda Lendača-
nia upravili do podoby Bilbach 
a v neďalekej Slovenskej Vsi už 
došlo k ďalšiemu fonetickému  
skomoleniu na tvar Vilbach.

Teda, ak by sme mali sa vrátiť 
k pôvodnému názvu z 13. storo-
čia, tak by to malo byť správne 
buď  v tvare Bela (Belá), alebo  
ako slovensko-nemecký tvar 
Belbach, ktorý sa používal od 14. 
storočia až do konca 19. storočia. 
Miestopisné názvy môže zmeniť 
Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra SR v Bratislave na podnet 
mesta, závisí to však od vôle 
vedenia  a  obyvateľov mesta, či 
majú o to vôbec  záujem.

Nie je tiež ujasnené, či terajší 
vodný tok Biela je ešte potok 
alebo už rieka. Je len všeobecne 
udávané, že potok je malý tok, 
ktorý sa vlieva do rieky, možno 
ho preskočiť alebo prebrodiť 
a jeho  priemerná šírka nie je 
väčšia ako 8 - 10 metrov.  Biela 
svojou priemernou šírkou toku 
8 - 10 metrov môže byť aj poto-
kom i riekou, takže výstižnejšie 
je pomenovanie riečka Biela. 
Niekdajšia krištáľovo čistáriečka  
s bielym štrkom na dne a plná 
rýb, ako sme ju poznali ešte 
v 60.-tych rokoch 20.storočia, už 
dávnejšie sa podobá  skôr vode 
v rieke Poprad,  jeho štrkové 
dno je dnes tmavé od povlakov 
rias a siníc, brehové porasty sú 
plné rozvlečeného plastového 
a iného komunálneho odpadu. 
Vybudovanie čističiek splaško-
vých vôd v Ždiari, Tatranskej 
Kotline, v Lendaku neprinieslo 
zlepšenie kvality vody, ale 
paradoxne s vypúšťaním ich 
„prečisteného produktu“ do 
riečky Bielej sa  výrazne zhor-
šilo chemické a bakteriálne 
zloženie vody, keďže predtým 
splaškové vody a fekálie ostá-
vali na pozemkoch  v žumpách 
alebo na hnojiskách a do Bielej sa 
nedostávali. Možno len dúfať, že  
niekedy v budúcnosti sa  zme-
nou technológie čistenia vody 
podarí zlepšiť aj kvalitu vody 
riečky Bielej.

Dr. Andrej Novák
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• Vyšla nová animovaná rozprávka a tak Faceclub zobral dňa 5. 3. 2016 
deti do kina. Premietala sa nová rozprávka s názvom Zootopia a ropzprá-
vala príbeh o meste kde žijú len zvieratká a ľudia sa tam nikdy nedostali. 
Rozprávka bola krásna a smiali sme sa na podarených vtipoch. Rozprávka 
mala okrem zábavnej stránky aj sociálne a spoločenské myšlienky. Každe 
zviera si je v Zootopií rovné, či už je malé alebo veľké. 

VO FEBRUÁRI 2016
• narodili sa: Viktória Michnová, Alex Polák, Tadeáš Jurík, 

Michaela Halčinová, Karin Pirožeková, TobiasBudzák, Katarína 
Rusňáková, JasmínaHangurbadžová, Stefani Čavić.

• navždy nás opustili: Anna Gemzová vo veku 78 rokov, 
Ľudovít Hangurbadžo vo veku 76 rokov, Jozef Kozub vo veku 
55 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Juliana Kovalčíková – 92 
rokov, Žofia Gibláková – 90 rokov, Rozália Lorenčíková – 85 
rokov, Mária Trzopová – 85 rokov, Mária Voščeková – 85 rokov, 
Margita Labusová – 80 rokov, Michal Kušion – 75 rokov, Osvald 
Mayer – 75 rokov, Ján Palka – 75 rokov, Jakub Rušin 75 rokov, 
Mária Danielčáková – 70 rokov, Anton Hatala – 70 rokov, Rozália 
Michlíková – 70 rokov.

Spoločenská kronika 

• V rámci Svetového dňa obličiek (10. marca) si v zasadačke MsÚ mohli 
všetci záujemcovia prísť bezplatne odmerať tlak odborníkmi zo spoloč-
nosti Dialcorps.r.o. z Kežmarku. Možnosť dozvedieť sa viac o svojom 
krvnom tlaku a o tom, ako súvisí krvný tlak s ochorením obličiek, využili 
mnohí obyvatelia Spišskej Belej.

O Z N Á M E N I E
o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 

územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá ako príslušný orgán územného plánovania v 
zmysle § 16 a v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 zákona  č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

o z n a m u j e

začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 2 
územného plánu mesta Spišská Belá

Územnoplánovacie návrhy spoločne s územnoplánovacím 
podkladom je potrebné predložiť písomne v termíne do 30. 
marca 2016 na adresu: Mesto Spišská Belá, mestský úrad, 
Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

JARNÉ UPRATOVANIE v Sp. Belej
(zber objemného odpadu) 

v našom meste sa opakovane uskutoční počas piatka 8. 4. 2016 a 
soboty 9. 4. 2016, kedy budú pristavené veľkoobjemové kontajnery pre 
predmety z domácnos  , ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť 
do odpadových nádob. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na 
týchto miestach v meste:

 ulica Družstevná - pri DREPAL-e
ulica Tatranská - pri bývalej kolkárni   
pri Belianskych Kúpeľoch - parkovisko
ulica SNP (za bývalým liehovarom)
ulica Mierová (pri materskej škole)
ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
ulica Osloboditeľov - Slnečná 
IBV Webera – Kaltsteinova ul.
Strážky - za bývalou hasičskou zbrojnicou
Strážky - pri trafostanici na Popradskej ul.
Strážky - ulica Nad kaš  eľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby prípadný tzv. zelený odpad (konáre, 
kríky...) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili 
vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do 
veľkoobjemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a  eto 
kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo 
svojej podnikateľskej činnos  ! JE ZAKÁZANÉ TU UKLADAŤ NEBEZBEČNÝ    
     ODPAD (biela technika, elektroodpad a pod.)

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Zápis do 1. ročníka oboch základných škôl v Spišskej Belej pre 
školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 5. a 6. apríla 2016 
v čase od 14.30 do 17.30 h

  ZŠ Štefánikova v budove školskej jedálne na Štefánikovej ul. 
č. 39. 
 ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20

Povinnosťou rodičov je zapísať dieťa na niektorú základnú školu 
ak dovŕši šesť rokov do 31. 8. 2016.
K zápisu je potrebné doniesť:

 rodný list dieťaťa
 preukaz poistenca dieťaťa
 preukaz totožnosti zákonného zástupcu
 6 € na zakúpenie predpísaných zošitov

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. 
PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v škol-
skom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak 
zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. 
                   Viac info na:  www.spisskabela.sk
   www.zsstefsbela.edupage.org
   www.zspetzvalaspisskabela.edupage.org
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HARMONOGRAM ZVOZU 
TRIEDENÉHO ODPADU

v meste v II. kvartáli roka 2016

Poznámka: z dôvodu že zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská 
Belá spol. s r. o. prechádza na nový systém zberu, môže dôjsť v prie-
behu platnosti harmonogramu k jeho zmene.

Mesto Spišská Belá vyhlasuje

SÚŤAŽ
O NÁVRH MOTÍVU NA TRIČKÁ

MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
Autor výherného návrhu získa 50 €

a v neposlednom rade prestíž a uznanie za svoju 
kreativitu.

Podmienky súťaže:
1.  Súťaže sa môže zúčastniť každý (trvalý pobyt v Spišskej 

Belej nie je podmienkou).
2.  Každý súťažiaci môže do súťaže poslať maximálne 3 

návrhy.
3.  Motív (môže ísť aj o logo) musí odzrkadľovať určitú iden-

titu mesta Spišská Belá (akási súvislosť, prepojenie 
s mestom), spracovanie však nevyžaduje použitie erbu 
mesta Spišská Belá ako centrálneho motívu.

4.  Svoje návrhy posielajte v .jpg formáte v max. veľkosti 2 MB 
na e-mailovú adresu oleksakova@spisskabela.sk. V pred-
mete uveďte: „Návrh trička“. Do textu správy je nutné 
uviesť meno autora a telefonický kontakt na autora.

5.  Svoje návrhy posielajte do 31. 3. 2016.

V prípade ďalších informácií o súťaži kontaktujte prosím:
PhDr. Alexandra Olekšáková, t.č.: 052/468 05 17, e-mail: 
oleksakova@spisskabela.sk, 

O výhernom návrhu bude rozhodovať hodnotiaca komisia 
menovaná primátorom mesta.

CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o.
Štúrova 101
059 21 Svit

www.chedos.sk 
chedos@chedos.sk

Prijmeme vodiča MKD
Možný nástup:  
dohodou, v prípade splnenie požiadaviek ihneď

Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok

Platové podmienky: 
1 600 – 2 000 EUR/mesiac

Pracovný režim pre MKD (podľa vlastného výberu):
•  Vodič MKD na pridelenom vozidle s nadštandardným prí-

stupom k plneniu pracovných povinností
•  Vodič MKD striedanie 3 víkendy (3 dní + víkend doma)
•  Vodič MKD striedanie 4 víkendy (6 dní + víkend doma)
•  Vodič MKD začiatočník: 1 – 3 mesiace jazda vo dvojke 

so skúseným vodičom zodpovedným za zaučenie, výcvik 
začiatočníka

Naše požiadavky:
• Vodičský preukaz
• Tachografová karta vodiča
• Kvalifi kačná karta vodiča
• Zdravotná a psychická spôsobilosť

Ponúkame:
• Pravidelné vyplácanie diét a mzdy vodiča
•  Základná mzda vodiča podľa pravidelného hodnotenia 

vodiča
• Platené víkendy
• Odmeny za spotreby PHM
• Odmeny za striedanie
• Odmeny za kvalitu práce, využitie výkonu vodiča
• Príplatky za odpracované roky
• Platené psychotesty
• Stabilné zamestnanie s 22 ročnou tradíciou v doprave
• Moderný vozový park SCANIA, DAF, VOLVO
•  Firemný servis, nové vozidlá servisované v značkových 

servisoch
• Prevádzka zabezpečená palivovými kartami
•  Automatické platenie mýta SK, CZ, PL, AT, FR, ESP, P, DE

V prípade vášho záujmu svoje životopisy posielajte 
na e-mail: ivor.m@chedos.sk

Telefonický kontakt: Ing. Milan Ivor - 0905 905 212



Spišskobeliansky spravodajMAREC 2016

12

V sobotu 12. 3. 2016 v Spišskej Belej napísal ďalšiu kapitolu, 
v poradí už siedmu, tradičný halový turnaj mladších (U13) a star-
ších (U15) žiakov, ktorý organizoval klub MŠK Slavoj Spišská Belá 
v spolupráci s mestom Spišská Belá. V telocvični ZŠ J. M. Petzvala 
sa stretli nádeje z klubov FAM Poprad, FK 05 Levoča, FK SŠ Lendak 
a domáceho MŠK Slavoj. Zápasy v obidvoch kategóriách v trvaní 
1x25 min. rozhodovali skúsení arbitri Vladimír Gavalier a Róbert 
Fabíny. Hralo sa v počte 4+1 pri mladších žiakoch a 3+1 pri starších 
žiakoch systémom každý s každým. Zápasy sa niesli v duchu fair 
play, o ktorý nám ide v prvom rade. Preto sme sa rozhodli v každej 
kategórii okrem už tradičných ocenení ako je najlepší strelec, brankár 
a hráč vyhodnotiť aj cenu fair play. Oživením a spríjemnením turnaja 
bola aj tombola, ktorá medzi deťmi získala veľký ohlas.

V príjemnom prostredí malej, zato veľmi útulnej telocvične, sme 
boli svedkami 12 zápasov, ktoré nám priniesli množstvo gólov ale 
aj futbalového umenia a nezabudnuteľných zážitkov. Turnaj otvo-
ril svojim príhovorom primátor mesta JUDr. Štefan Bieľak, ktorý 
všetkých srdečne privítal, vyzdvihol osobnosť Ľubomíra Mačugu 
a poprial všetkým zúčastneným chlapcom veľa športových úspe-
chov. Za hlavného partnera turnaja firmy Exisport s príhovorom 
vystúpil aj Mgr. Martin Kuraj.

Na organizácii a príprave turnaja sa podieľali: Peter Tomas, 
Martin Kuraj, Ján Neupauer, Patrik Gallik, , Ivan Petruš, František 
Kuraj, Miroslava Kurajová, Ján Neupauer ml., Marek Milaňák, 
Marcel Novoroľník, ktorým touto cestou ďakujeme. 

Osobitne ďakujeme mestu Spišská Belá, takisto ZŠ J. M. Petzvala 
za poskytnuté priestory. Za podporu turnaja ďakujeme aj Podtat-
ranskému futbalovému zväzu.

Sponzori turnaja: Exisport, Dušan Hudaček, Martin Strakula, 
Marek Milaňák, Ľubomír Mešár. 
Ďakujeme.
Dovolím si povedať, že najväčšou odmenou pre nás je ocenenie 

zo strany našich priateľov a hostí, ktorí vyzdvihli bezproblémový 
priebeh a úroveň turnaja. Dovidenia o rok.

Výsledky mladší žiaci (U13):
1.  MŠK Slavoj Sp. Belá (Boleš – 3) : FK SŠ Lendak (Lizák – 2, 

Suchanovský, G. Hudáček) 3:4
1.  FAM Poprad (Paulo – 3, Rodák, M.Liška, Madžo) : FK 05 

Levoča (Valent, M. Petrík) 6:2
2.  FK SŠ Lendak (Suchanovský – 2, G.Hudáček – 2, Lizák) : FAM 

Poprad (Oravec – 2, A. Liška, Rodák, Madžo) 5:5
3.  MŠK Slavoj Sp. Belá (Boleš – 3, Šatala) : FK 05 Levoča (M. 

Petrík – 2, Rusnák, Maxim) 4:4
4.  FK SŠ Lendak (Suchanovský, G. Hudáček, Žmijovský) : FK 

05 Levoča (M. Petrík, Š. Petrík, Valent) 3:3
5.  MŠK Slavoj Sp. Belá (Boleš) : FAM Poprad (Oravec – 3, Paulo, 

Katona, Rodák, M. Liška) 1:7
Celkovo sme mohli v akcii vidieť až 45 hráčov, ktorí sa spolu 

podelili o 47 gólov. V celom turnaji nebola udelená ani jedna žltá 
alebo červená karta.

Siedmy ročník Memoriálu Ľubomíra Mačugu

FAM 
Poprad

FK SŠ 
Lendak

MŠK 
Slavoj 

Sp. Belá

FK 05 
Levoča

Body Skóre Poradie

FAM 
Poprad

5:5 7:1 6:2 7 18:8 1.

FK SŠ 
Lendak

5:5 4:3 3:3 5 12:11 2.

MŠK 
Slavoj 

Sp. Belá
1:7 3:4 4:4 1 8:15 4.

FK 05 
Levoča

2:6 3:3 4:4 2 9:13 3.

Ocenení najlepší jednotlivci:
Najlepší strelec:  Boris Boleš (MŠK Slavoj Spišská Belá)
Najlepší hráč:  Gabriel Lizák (FK SŠ Lendak)
Najlepší brankár:  Dominik Paľonder (FK 05 Levoča)
Cena fair play:  Gabriel Talár (MŠK Slavoj Spišská Belá)
MŠK Slavoj Sp. Belá reprezentovali – kategória ml. žiakov U13: 

A. Majerčák, G. Talár, T. Šatala, M. Sedlačko, B. Grotkovský, B. Boleš, 
M. Zemianek, M. Vida, D. Džurňák, G. Strakula, S. Smik, T. Závad-
ský, E. Pisarčík.

Výsledky starší žiaci (U15):
1.  MŠK Slavoj Sp. Belá (Oračko, Fudaly) : FK SŠ Lendak (Stolár 

– 3) 2:3
1.  FAM Poprad (Penxa) : FK 05 Levoča (Galovič, Homola, Antal) 1:3
2.  FK SŠ Lendak (Neupauer – 2, Gallik – 2, Hudák, Gális) : FAM 

Poprad (Šperka – 2) 6:2
3.  MŠK Slavoj Sp. Belá : FK 05 Levoča (Kopaničák – 2, Bdžoch 

– 2, Homola, Brindza) 0:6
4.  FK SŠ Lendak (Neupauer – 3, Hudák, Birošík, Gallovič vl.) : 

FK 05 Levoča (Gallovič, Bohmer, Brindza, Bagar) 6:4
5.  MŠK Slavoj Sp. Belá : FAM Poprad (Klein – 3, Výrostek – 2, 

Šperka – 2, Penxa, Kolodzej vl.) 0:9
Celkovo sme mohli v akcii vidieť až 38 hráčov, ktorí sa spolu 

podelili o 42 gólov. V celom turnaji boli udelené iba 2 žlté karty 
a žiadna červená.

Ocenení najlepší jednotlivci:
Najlepší strelec:  Dávid Neupauer (FK SŠ Lendak)
Najlepší hráč:  Nikolas Kovalčik (MŠK Slavoj Spišská Belá)
Najlepší brankár:  Tomáš Oravec (FK 05 Levoča)
Cena fair play:  Adam Penxa (FAM Poprad)
MŠK Slavoj Sp. Belá reprezentovali – kategória st. žiakov U15: 

M. Čaban, M. Belončák, J. Krigovský, N. Kovalčik, P. Kolodzej, D. 
Čaban, D. Fudaly, A. Strišovský, D. Oračko, A. Simonis, Ľ. Makov-
ský.
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FAM 
Poprad

FK SŠ 
Lendak

MŠK 
Slavoj 

Sp. Belá

FK 05 
Levoča

Body Skóre Poradie

FAM 
Poprad

2:6 9:0 1:3 3 12:9 3.

FK SŠ 
Lendak

6:2 3:2 6:4 9 15:8 1.

MŠK 
Slavoj 

Sp. Belá
0:9 2:3 0:6 0 2:18 4.

FK 05 
Levoča

3:1 4:6 6:0 6 13:7 2.

Slovo na záver:
V domácom turnaji sme nedosiahli výsledky, ktoré sme si pred-

stavovali. V Obidvoch kategóriách sme skončili poslední. Celkový 
obraz, hlavne u mladších žiakov, nebol zlý. V dvoch zápasoch sme 
siahali na dobré výsledky. Pri troche šťastia sme ich mohli dotiahnuť 
aj do víťazného konca (Lendak, Levoča). V tom poslednom (FAM 
Poprad) sme ťahali za kratší koniec a zaslúžene sme s neskorším 
víťazom jasne prehrali. Halová sezóna sa pre našich chlapcov 
neskončila radostne ale veríme, že zápasy počas jarnej časti nám 
prinesú viac dôvodov na radosť.    Mgr. Martin Kuraj

3. február
Nájazdy osadníkov z Krí-

žovej Vsi na skládku komunál-
neho odpadu v našom meste 
nemajú konca. V uvedený deň 
v dopoludňajších hodinách 
preto príslušníci mestskej polí-
cie v spolupráci s kolegami zo 
štátnej polície v Spišskej Belej 
zorganizovali akciu zameranú 
na zadržanie osôb, ktoré sa 
nelegálne zdržiavajú na sklád-
ke. Výsledkom akcie bolo šesť 
zadržaných osôb, ktoré boli za 
protiprávne konanie prejednané 
v blokovom konaní, uložením 
blokových pokút. 

Po náročnom dni, kedy 
boli konečne spracované všetky 
písomné formality, by mal nastať 
čas oddychu. Krátky čas relexu 
bol však prerušený opätovným 
výjazdom policajnej hliadky 
tentokrát do nemenovaného 
podniku, kde neznámy muž 
s maďarským prízvukom pod-
vodom získal nemalú čiastku 
od obsluhy prevádzky. Kúpa 
nejakej drobnosti a následné 
rozmieňanie bankovky veľkej 
nominálnej hodnoty, je pome-
rene známy spôsob, ako prísť 
k peknej sume peňazí na úkor 
nič netušiacej obsluhy. V mo-
mente, keď sa tak stane si to 
však obeť málokedy uvedomí. 
Preto by sme chceli aj touto 
formou vyzvať občanov k zvý-
šenej opatrnosti pri kontakte 
s cudzími osobami, ktoré sa po-
kúsia o podobnú manipuláciu 
s peniazmi.

 
4. február

Od skorého rána bolo na 
oddelení MsP prijatých niekoľ-
ko telefonátov od vystrašených 
ľudí, ktorí oznámili voľne sa 
pohybujúceho psa v uliciach 

mesta. Najskôr to bol oznam 
o pohybe vlčiaka v jednej z pre-
dajní potravín v centre mesta 
a potom jeho ohrozovanie ľudí 
čakajúcich na zastávke SAD. 
Krátko po nastúpení službu-
konajúcej hliadky do pracovnej 
zmeny došlo k poslednému 
oznámeniu, že podozrivý pes 
ohrozuje deti pred základnou 
školou na Štefánikovej ulici. 
Po príchode policajtov k uve-
denej škole pes ušiel smerom 
k budove MsÚ. Tam však už 
jeho potulky po meste skončili 
priamym útokom na trojročného 
chlapca, ktorý v tej dobe prechá-
dzal po ulici so svojou matkou. 
Vzhľadom k vyhrotenej situácii 
a priamemu útoku psa na dieťa 
musela byť v krajnej núdzi po-
užitá služobná zbraň. Následne 
nato bolo zabezpečené prvotné 
ošetrenie dieťaťa a zároveň bol 
zabezpečený odvoz psa do ve-
terinárnej ambulancie na vyšet-
renie, či zviera nemalo besnotu. 
Je na mieste, aby sa „psíčkari“ 
zamysleli a svojich miláčikov si 
riadne zabezpečili pred svojvoľ-
ným pohybom.

5. február
Priebeh tohtoročnej zimy 

je poznačený veľkými výkyv-
mi teplôt, čo sa odrazilo aj na 
frekvencii návštev nelegálnych 
drevorubačov z osady Rakúsy 
v mestských lesoch. Čím väč-
šia zima, tým viac nevítaných 
návštevníkov v lese. Policajné 
kontroly sa tak zamerali najmä 
na mrazivé dni, aby obmedzili 
drancovanie lesa osadníkmi. 
Počas kontroly v Šiškovom lese 
vyrušili skupinku 12 osadní-
kov, ktorí vzali nohy na plecia 
a podarilo sa im z miesta ujsť. 
O tom, že ich bolo až toľko vy-

povedalo 12 opustených „zájd“. 
V duchu „páchateľ sa vracia na 
miesto činu“ sa pri opätovnej 
kontrole s hodinovým one-
skorením podarilo tentokrát aj 
so kontrabandom zadržať na 
mieste 7 páchateľov z blízkej 
osady. S prichádzajúcou tmou 
a  mrazom márne vyčkávali 
rodinní príslušníci páchateľov 
na palivové drevo. Tento večer 
si teplo užili iba prichytení 
zlodeji, aj to len do doby, kedy 
boli ukončené všetky potrebné 
úkony k objasneniu krádeže na 
oddelení MsP. 

12. február
Prvou „lastovičkou“, 

ktorá našla odvahu vrátiť sa na 
skládku odpadov po poslednej 
policajnej razii bola Žaneta H. 
z Krížovej Vsi. Tá bola „vyruše-
ná“ policajtmi v popoludňajších 
hodinách pri hľadaní oblečenia 
pre svoju maloletú dcéru. Po 
krátkom športovom výkone 
a dolapení „hľadačky pokladov“ 
nasledoval štandardný postup 
a to predvedenie podozrivej 
na oddelenie MsP a spísanie 
zápisnice o podaní vysvetle-
nia. Keď dali policajti Žanete 
zápisnicu prečítať, menovaná 
uviedla, že nevie čítať, ale vie 
spievať. S prihliadnutím na 
kultúrnu vložku, ktorá oživila 
prácu policajtov, bola speváčke 
uložená pokuta...

 
21. február 

V skorých ranných hodi-
nách bola privolaná hlliadka 
MsP na Tatranskú ulicu, kde 
pred koncom diskotéky museli 
zakročiť pri jednej zo šarvátok. 
Po krátkej dobe boli z budovy 
vyvedené dve osoby, pričom 
jedna z nich najviac posilnená 

Z denníka mestskej polície
alkoholom začala s vulgárny-
mi nadávkami adresovanými 
priamo policajtom. Keďže 
s každým vypitým pohárikom 
rastie „sila“, musel byť agresor 
spacifikovaný a predvedený na 
oddelenie MsP. Tam bolo ziste-
né, že Vladimír N. z Petzvalovej 
ulice to naozaj prehnal a aj náš 
draeger sa poriadne „zapotil“, 
kým sa ustálil na hodnote 1,42 
mg/L, čo preklade znamená 
skoro 3 promile. Vec je riešená 
v správnom konaní.  

24. február
Keď obyvatelia bytového 

domu na Družstevnej ulici pred 
časom zaregistrovali nového 
podnájomníka, ešte netušili 
že ich pokojné spolunažívanie 
bude po dlhých rokoch naruše-
né. Podľa tvrdenia obyvateľov 
domu sa z prenajatého bytu vo 
večerných a nočných hodinách 
často ozýva buchot, krik a strie-
dajú sa tam hlučné návštevy. 
Nakoľko opakované rušenie 
nočného kľudu neustávalo, 
pohár trpezlivosti ostatných 
nájomníkov pretiekol a na 
hlučného suseda podali ozná-
menie na polícii. Vec je v štádiu 
riešenia a po vypočutí všetkých 
dotknutých osôb bude rozhod-
nuté o ďalšom postupe.   

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP

Viac aktuálnych informácií získate Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk

PRENAJMEM 
2-izbový byt v Spišskej Belej. 

Nezariadený. V kuchyni je 
kuchynská linka  a plynový 

sporák. 
K bytu je záhrada a garáž.

Tel.: 0902 849 652. 
Volať po 20.00 hodine. 



Spišskobeliansky spravodajMAREC 2016

14

V novom roku 2016 sme ab-
solvovali viacero turnajov, ktoré 
boli pre náš bedmintonový od-
diel prínosom.  Dňa 13. 2. 2016 
sme odohrali amatérsky turnaj 
v Sabinove, ktorého sa zúčast-
nilo 6 hráčov Bedmintonového 
klubu MŠK Slavoj Spišská Belá. 
Hráči Sabinova sú taktiež hráčmi 
3.ligy.  V kategórii žien obsadila 
Lenka Lechová 3. miesto a Rasťo 
Lech ml. 4. miesto.

Dňa 20. 2. 2016 sme súťa-
žili v 4. kole 3. slovenskej ligy 
– skupina východ. Odohrali 
stretnutie s Liptovským Miku-
lášom v Huncoviach, s ktorým 
prehrali 6:2.

Dňa 27. 2. 2016 sa konal 4. 
ročník amatérskeho turnaja 
mužov a žien v Spišskej Belej 
za účasti 15 mužov a 5 žien 
v telocvični ZŠ J. M. Petzvala, 
z ktorých napokon vzišli víťazi:

Kategória muži:
1. miesto: Marian Koleno 

– Košice
2. miesto: Vladimír Jankovič 

– Košice

Bedmintonisti aktívni v lige aj na turnajoch

3. miesto: Pavol Brežina 
– Spišská Belá  

Kategória ženy:
1. miesto: Zuzana Lechová 

– Spišská Belá
2. miesto: Alena Garanová 

– Spišská Belá
3. miesto: Lenka Lechová 

– Spišská Belá
Týmto sa chcem poďako-

vať všetkých zúčastneným 
a všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii turnaja.

Dňa 5. 3. 2016 bol náš klub 
MŠK Spišská Belá hostiteľom 5. 
kola 3. slovenskej ligy – skupiny 
východ. Odohrali dve stretnutia 
– v oboch prehrali: s Huncovca-
ni 1:7 a s Dolným Kubínom 2:
6 v profesionálnych podmien-
kach novej športovej haly FO-
CUS v Kežmarku. Odohraté 
zápasy boli vyrovnané, ale 
potvrdili, že Beľanom chýba 
kvalita. Znovu sa klub obracia 
na mladých ľudí, ktorí chcú 

športovať. Príďte to skúsiť !
Na doplnenie v dňoch 15. 

- 18. 2. 2016 sa konala Sloven-
ská zimná univerziáda, na 
ktorej zbieral skúsenosti náš 
hráč Matúš Matava. V závere 
sezóny nás ešte čaká 6. ligové 
kolo 16. 4. 2016. Ešte stále máte 
možnosť si zahrať bedminton 
každú nedeľu. 

Obsadenosť kurtov nájdete 
na stránke www.bedminton 
.spisskabela.sk.

V Spišskej Belej sa 27. februára 
2016 v raňajších hodinách stretlo 
v Belanskej vinárni rekordných 
57 hráčov mariášu, ktorí sa 
rozhodli zabojovať o Pohár 
primátora mesta. Jubilejný 15. 
ročník mariášového turnaja bol 
zároveň 2. kolom Tatranskej ma-
riášovej ligy. Do turnaja sa zapo-
jili hráči z Liptova, Vysokých Ta-
tier, Spiša i Šariša. Po výdatných 
spoločných raňajkách všetkých 
hráčov, otvoril Mariášový turnaj 
svojim príhovorom primátor 
Štefan Bieľak. 

Po päťhodinovom súboji 
napokon vzišli víťazi turnaja, 

Jubilejný ročník mariášového turnaja

ktorými sa stali:
1. miesto: Neupauer Ján 

(Spišská Belá)
2. miesto: Jozef Hudák (Ba-

tizovce)
3. miesto: Milan Mikušiak 

(Liptovský Mikuláš)
Víťazom súťaže družstiev 

sa stali:
1. miesto:  Lipt. Mikuláš
2. miesto: Spišská Belá 
3. miesto: Prešov
Tohtoročný Mariášový tur-

naj v Spišskej Belej si vyslúžil 
mnoho pozitívnych ohlasov 
medzi zúčastnenými. Domáci 
zo Spišskej Belej ho dokonca 

nazvali najkrajším v histórii. 
Slovami chvály na margo tur-
naja nešetril ani p. Pašinský, 
jeden z organizátorov: „Rok 
2015 nám priniesol vynikajúcu 
bilanciu a dosiahli sme v ňom 
krásne výsledky. Najlepším 
hráčom za rok 2015 sa stal Šte-
fan Britaňák zo Spišskej Belej, 
ktorý si domov v minulom 
roku odniesol aj cenu Majster 
Slovenska, Majster Východo-
slovenskej Stoping ligy, ako aj 
Majster Tatranskej ligy. Treba 
podotknúť, že je zároveň už 
štvornásobným majstrom Slo-
venska, čo sa doposiaľ nepoda-

rilo žiadnemu hráčovi. V súťaži 
družstiev sme sa stali taktiež 
Majstrami Východoslovenskej 
Stoping ligy. Náš beliansky tím 
je pevným pilierom Tatranské-
ho mariášového klubu.“

Za usporiadanie mariášového 
turnaja patrí poďakovanie orga-
nizátorom, sponzorom a hlavne 
štyrom Beľanom, vášnivým hrá-
čom mariášu, p. Pašinskému, p. 
Britaňákovi, p. Neupauerovi a p. 
Grunvalskému.

Víťazom blahoželáme k vý-
hre a nášmu belianskemu tímu 
prajeme ešte mnoho takýchto 
skvelých výsledkov.
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V Spišskej Belej na futbalovom štadióne sa v dňoch 5. a 6. marca 
2016 uskutočnil obnovený futbalový turnaj mužov – BELÁ CUP. 
Po 11 rokoch došlo k obnoveniu tohto turnaja na základe podnetu 
domáceho futbalového klubu MŠK SLAVOJ Spišská Belá.  Začiatok 
tradície tohto turnaja siaha do roku 1992, kedy sa po prvýkrát streli 
4 mužstvá z rôznych Belí. A tak tomu bolo aj teraz : okrem domácej 
Spišskej Belej, účasť na tomto turnaji prijal futbalový klub z Banskej 
Belej (okres Banská Štiavnica), Valaskej Belej (okres Prievidza) a Belej 
nad Cirochou (okres Snina).

V sobotu pred poludním turnaj otvoril primátor mesta a prezi-
dent domáceho MŠK Štefan Bieľak. Následne sa odohrali 2 zápasy, 
pričom porazené mužstvá sa stretli v nedeľu v zápase o 3. miesto 
a víťazi sobotňajších zápasov v zápase o 1. miesto. Hralo sa štan-
dardných 2x45 min..

Sobota:  Banská Bela – Bela nad Cirochou 0:3
               Spišská Belá – Valaská Belá  2:1
Nedeľa:  Valaská Belá – Banská Belá  5:2
 Spišská Belá – Belá nad Cirochou 8:1
Konečné poradie:
1. miesto:   MŠK SLAVOJ Spišská Belá
2. miesto:   TJ Slovan Belá nad Cirochou
3. miesto:   TJ Krištáľ Valaská Belá
4. miesto:   ŠK Lesy Banská Belá
Najlepší strelec turnaja: Andrej Pišta (Valaská Belá) – 4 góly
Najlepší hráč turnaja:  Marek Milaňák (Spišská Belá)
Najlepší brankár turnaja: Marek Diňa (Belá nad Cirochou)
 Za usporiadanie turnaja patrí poďakovanie MŠK SLAVOJ Sp. 

Belá. Tak, Dovidenie o rok Valaskej Belej.

BELÁ CUP 2016
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5. marca 2016 sa odohrali 
posledné kolá Popradskej fut-
salovej ligy, na ktorej mali zastú-
penie aj hráči nášho domáceho 
tímu MŠK Slavoj Spišská Belá. 
Beliansky tím Gunners sa po 
20. kolách umiestnil na peknom 
3. mieste, aj napriek tomu, že 
posledné kolá boli odohraté s 
okresaným počtom hráčov kvô-
li zimnej príprave a priateľským 
zápasom. Konečným víťazom sa 
stal B-team, ktorý si odniesol aj 
individuálne trofeje. Najlepším 
strelcom sa stal Michal Svitek so 
43 gólmi, najlepším brankárom 
Radoslav Brunnsteiner s prie-
merom 2,38 inkasovaného gólu. 
V  hlasovaní hráčov do AllStar 

tímu získal najviac hlasov Sa-
muel Solus ako brankár.

Súpiska tímu Gunners:
Andráš Anton, Barnáš Ma-

rek, Britaňák Peter, Čup Anton, 
Duleba Maroš, Jurčo Miroslav, 
Kuchta Ľubomír, Nebus Ján, 
Podolinský Marek, Siska Marek, 
Slodičák Dominik, Solus Dávid, 
Solus Samuel.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. B-TEAM            20  17  1  2  129:44  52
2. BEER BOYS      20  12  1  7  77:60    37
3. GUNNERS        20  10  2  8  84:77    32
4. YOUNG GUNS  20  7  2  11  66:94    23
5. ELRON TEAM   20  6  2  12  64:95    20
6. MATEJOVCE     20  3  2  15  42:92    11

Viac info o lige: www.pp-futsal 
.webnode.sk/.

Gunners v Popradskej futsalovej lige obsadili 3. miesto
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Po zimnej prestávke pokračuje  jarná časť Slovenskej hokejbalovej 
extraligy 2015/2016. V priebehu posledných 2 týždňov zasiahli do 
bojov tri kategórie nášho hokejbalového klubu MŠK Spišská Belá. 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U19 2015/2016

HBK Čadca – MŠK Spišská Belá 4:5 (1:3, 2:1, 1:1). Góly: Špilák, 
Kučák, Urbánek, Bednárik – Reľovský, M. Krempaský, Čupka, 
Drvár, Džadoň

MŠK Spišská Belá – HBC Ducks Košice 5: 0 
HBK Adler Trebišov- MŠK Spišská Belá 0:10
Leaders Bratislava - MŠK Spišská Belá 6:4

TABUĽKA PO 19. KOLE
 1.  ŠK 98 Pruské 15  11 0 0 4  79:34 33
 2.  MŠK Spišská Belá 15  11 0 0 4  77:45 33
 3.  HBK Medokýš Martin 14 9 1 0 4  60:42 29
 4.  Leaders Bratislava  15 8 2 0 5  59:39 28
 5.  HBC DT Pov. Bystrica 13 8 1 0 4 66:48 26
 6.  D.C.S.I. Diaková 15 5 0 2 8  58:57 17
 7.  HBK Čadca 14 4 0 2 8  44:61 14
 8.  HBC Ducks Košice 14 3 1 1 9  33:59 12
 9.  HBK Adler Trebišov 15 1 0 0  14  23:114  3

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U16 2015/2016

MŠK Spišská Belá – MHBK CVČ Worms Kežmarok 3:2 (2:1, 1:
1). Góly: Krišanda, Džadoň, R. Hohol – Novák, Ludányi

MŠK Spišská Belá – HBK Adler Trebišov 1:0 (0:0, 1:0). Gól: 
Džadoň

MŠK Spišská Belá – MŠK Kežmarok 4: 2 (2:0, 2:2). Góly: Kri-
šanda 2, Pješčák, D. Pajer – Figura 2

HBC Ducks Košice – MŠK Spišská Belá 6:0 (3:0, 3:0). Góly: 
Kaščák, Bodi po 2, Longauer, Čirč 

TABUĽKA PO 4. TURNAJOCH
 1.  L2 Hockey Gajary Flames 12  10 1 1 50:10 21
 2.  HBC Ducks Košice 11  10 0 1 50: 8 20
 3.  MŠK Spišská Belá 12 8 0 4 44:34 16
 4.  HBK Kometa Vrútky 10 6 1 3 26:26 13
 5.  MHBK CVČ Worms Kežmarok  11 5 2 4 37:26 12
 6.  HBK Medokýš Martin 10 3 2 5 24:26  8
 7.  ŠK 98 Pruské 10 3 1 6 25:20  7
 8.  Leaders Ružinov 12 2 2 8 22:66  6
 9.  MŠK Kežmarok 9 1 1 7 21:45  3
 10.  HBK Adler Trebišov 11 0 2 9  3:41  2

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U12 2015/2016

MŠK Spišská Belá – HBT Slovan Bratislava 9:0 (2:0, 7:0). Góly: 
L. Kubis, Krupjak po 2, P. Knapík, Kuchta, A. Miklas, Alexy, Bur-
díček

MŠK Spišská Belá – HBC Iepurii DNV 2:1 (0:1, 2:0). Góly: 
Šotek 2 – Kurty 

MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 6:1 (4:0, 2:
1). Góly: Petrovský 2, Suchý, Šotek, L. Kubis, F. Mešár – Vese-
lovský

TABUĽKA PO 4. TURNAJI
 1.  MŠK Spišská Belá 12  12 0 0  79:20 24
 2.  HBC Iepurii DNV 12 9 1 2  60: 9  19
 3.  ŠK Rebels 91 Topoľčany 12 8 1 3  61:37 17
 4.  L2 Hockey Gajary Flames 12 6 1 5  49:27 13
 5.  MHBK CVČ Worms Kežmarok  12 5 2 5  32:24 12
 6.  THK Juniors Spišské Vlachy  12 5 1 6  28:25 11
 7.  HBK Medokýš Martin 12 5 0 7  43:36 10
 8.  HBK Kometa Vrútky 11 4 2 5  37:31 10
 9.  HBT Slovan Bratislava 12 1 0  11  11:95  2
 10.  HBC DT Považská Bystrica 11 0 0  11 5:101  0 

Slovenská hokejbalová extraliga pokračuje

Viac aktuálnych informácií získate na www.hokejbalspisskabela.sk


