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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

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

zasadnutí dňa 12. novembra 
venovalo aj týmto témam: 

Dňa 20. novembra 2015 si 
na parkovisku pod Spišským 
hradom aj dobrovoľní hasiči 
nášho mesta pod vedením 
predsedu Maroša Vaverčáka 
spolu s primátorom nášho 
mesta Štefanom Bieľakom 
prevzali špeciálne upravený 
prívesný vozík s protipovodňo-
vou technikou (tzv. prtipovod-
ňový vozík). Určený je na zásahy 
dobrovoľných hasičov, ktorí tak 
budú schopní účinnejšie chrániť 
zdravie ľudí a tiež ich majetok 
v prípade mimoriadnych uda-
lostí. Pod Spišským hradom 
bolo odovzdaných 68 vozíkov 
pre obce a mestá z okresov 
Poprad, Kežmarok, Stará Ľu-
bovňa, Levoča, Spišská Nová 
Ves a Gelnica.  Uvedené vozíky 

Naši dobrovoľní hasiči dostali protipovodňový vozík

• Členovia DHZ Spišská Belá s primátorom mesta Štefanom Bieľakom a štátnym tajomníkom Ministerstva 
vnútra SR Mariánom Saloňom (naľavo) pri preberaní protipovodňového vozíka.(Pokračovanie na 2. str.)

Dotácia pre hokejbalistov
• MsZ schválilo poskytnutie 

mimoriadnej dotácie vo výške 
2000 EUR z rozpočtu mesta na 
rok 2015 pre MŠK Slavoj Spišská 
Belá – hokejbalový klub na účely 
zabezpečenia materiálno-technic-
kého vybavenia klubu (najmä na 
zakúpenie výstroja a dresov) za 
výbornú reprezentáciu mesta 
Spišská Belá.

    
Dotácia na obnovu fasády 

kostola
• MsZ schválilo poskytnutie 

mimoriadnej dotácie vo výške 
2000 EUR z rozpočtu mesta na 
rok 2015 pre Rímskokatolícku 
farnosť Spišská Belá na obno-
vu fasády národnej kultúrnej 
pamiatky – rímsko-katolíckeho 
kostola sv. Anny v Strážkach (ako 
spolufinancovanie projektu).

Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo zmenu 

rozpočtu mesta Spišská Belá 
na rok 2015 rozpočtovým opat-
rením č. 8/2015 (návrh zmeny 
rozpočtu mesta je zverejnený na 
www.spisskabela.sk)

Zmena Štatútu mesta
• MsZ schválilo návrh na 

zmenu Štatútu mesta Spišská 
Belá vo forme dodatku č. 1 (návrh 
zmeny Štatútu mesta je zverejne-
ný na www.spisskabela.sk). Táto 
zmena sa týka udeľovania Ceny 
mesta a ceny primátora mesta 
(viď ďalej samostatný článok na 
str. 2).

Návrh na zriadenie cirkevnej 
základnej školy 

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu o návrhu skupiny 
rodičov detí na zriadenie cirkev-
nej (katolíckej) základnej školy 
v meste. Po dlhšej diskusii MsZ 
schválilo ďalší postup vo veci 
posúdenia návrhu na zriadenie 
cirkevnej základnej školy v Sp. 
Belej (viď samostatný článok).

Cena mesta 
a Cena primátora mesta

• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu primátora mesta o zve-
rejnenej výzve na predkladanie 
návrhov na udelenie Ceny mesta 
a Ceny primátora mesta (pri prí-
ležitosti 745. výročia udelenia 
mestských práv a 25. výročia 
územnej samosprávy) a o pre-
dĺžení lehoty na predkladanie 
návrhov do 4. 12. 2015.

Kapacita materskej školy
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu primátora mesta o zís-
kaní dotácie zo štátneho rozpočtu 
na rozšírenie/udržanie kapacity 

Materskej školy v Spišskej Belej 
a návrh ďalšieho postupu pri jej 
použití (viď samostatný článok na 
str. 12).

Zemiansky dvor Šarpanec
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu primátora mesta o urče-
ní kúpnej ceny a nájomného pre 
projekt „Zemiansky dvor Šarpa-
nec (agroturistika a agrofarma)“ 
na základe vypracovaného zna-
leckého posudku súdneho znalca 
– Ing. Jána Trebuňu č. 158/2015 

(Pokračovanie na 6. str.ane

Určitá skupina rodičov v na-
šom meste prejavila záujem 
zriadiť cirkevnú (katolícku) zá-
kladnú školu. Zriadenie takejto 
školy títo rodičia navrhujú 
formou transformácie jednej zo 
základných škôl. Tento návrh 
znamená, že jedna zo základ-
ných škôl v našom meste by 
musela byť zrušená a následne 
transformovaná na cirkevnú 
školu. Podľa vyjadrenia týchto 
rodičov dôvodom, prečo zriadiť 

Záujem o zriadenie cirkevnej 
základnej školy v Sp. Belej 

cirkevnú školu formou transfor-
mácie, a nie formou zriadenia 
tretej základnej školy v našom 
meste, je skutočnosť, že je málo 
detí (žiakov) na to, aby mohli 
bez problémov fungovať tri 
základné školy v našom meste. 
K uvedenej veci 4. októbra 2015 
uskutočnila Rímskokatolícka 
farnosť nášho mesta verejné 
stretnutie v kinosále mesta. 
Dňa 28. 10. 2015 sa uskutočnilo 

(Pokračovanie na 3. strane)
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Poslanci mestského zastupi-
teľstva v Spišskej Belej na svojom 
rokovaní dňa 12. 11. 2015 schvá-
lili návrh dodatku č. 1 k štatútu 
mesta, ktorý predložil primátor 
mesta.  Zmeny sa týkajú udeľo-
vania ocenení mesta: čestného 
občianstva, ceny mesta a ceny 
primátora mesta. Podstatná 
zmena sa týka možnosti udeliť 
cenu mesta okrem fyzickej osobe 
aj právnickej osobe za:

a) vynikajúce tvorivé výkony 
a významné výsledky vedeckej, 
technickej, umeleckej, publicis-
tickej, kultúrnej, športovej a ve-
rejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť, ktorou sa vý-
znamným spôsobom pričinili 
o hospodársky a kultúry rozvoj 
mesta, jeho propagáciu doma 
i v zahraničí,

c) činnosť pri záchrane ľud-
ských životov a majetku mesta 
a jeho občanov

d) výnimočný sociálny alebo 
humánny čin.

Návrhy na udelenie ceny 
mesta môže mestskému zastu-
piteľstvu predkladať ktokoľvek. 
Návrhy musia byť riadne písom-
ne odôvodnené. O udelení ceny 
mesta rozhoduje mestské zastu-
piteľstvo, pričom na schválenie 
návrhu je potrebný súhlas 3/5 
väčšinou všetkých poslancov. 

odovzdal štátny tajomník Minis-
terstva vnútra SR Marián Saloň 
(zastupujúci ministra vnútra 
Róberta Kaliňáka). 

Vo výbave tohto vozíka je 
niekoľko druhov čerpadiel (ka-
lové, elektrické kalové, plávajú-
ce), generátor elektriny (elektro-
centrála), prenosné osvetlenie, 

protipovodňové bariéry a set 
náradia. Táto špeciálna technika 
bola zakúpená štátom (Minister-
stvom životného prostredia SR) 
v rámci projektu Aktívne proti-
povodňové opatrenia, ktorý je 
financovaný z Kohézneho fondu 
EÚ prostredníctvom operačného 
programu Životné prostredie 
2007-2013. Predmetné vozíky 

sú majetkom štátu a na dobu 5 
rokov ich mestá a obce dostali 
do výpožičky (t. j. bezplatného 
užívania) a po uplynutí tejto 
doby budú prevedené do ma-
jetku obcí a miest. 

Pridelenie tohto vozíka aj 

pre naše mesto a našich hasičov 
je odmenou za prácu a činnosť 
v tejto oblasti  a najmä za častú 
aktívnu súčinnosť našich dob-
rovoľných hasičov s profesio-
nálnymi hasičmi pri rôznych 
zásahoch.

V nedeľu 1. novembra 2015 (na Sviatok všetkých svätých) pri 
gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej bol 
požehnaný nový drevený kríž. Tento kríž vyrobili miestni veriaci 
vrátane jeho osadenia a úpravy jeho okolia. Požehnanie vykonal 
správca gréckokatolíckej farnosti Mikuláš Chanát za prítomnosti 
veriacich. 

Naši hasiči dostali protipovodňový vozík
(Dokončenie z 1. strany)

Zmeny v udeľovaní ocenení 
mesta

Cena primátora mesta sa 
môže udeliť okrem fyzickej 
osoby po novom aj právnickej 
osobe za rovnaké dôvody ako 
v prípade ceny mesta. Návrhy 
na udelenie ceny primátora 
mesta môže predložiť ktokoľ-
vek. Tieto návrhy musia byť 
riadne písomne odôvodnené. 
O udelení ceny primátora mes-
ta rozhoduje primátor mesta. 
Cenu mesta a cenu primátora 
mesta tvorí symbolická vecná 
cena a peňažná odmena, ktorej 
výšku určí mestské zastupiteľ-
stvo. Obe ocenenia sa môžu 
udeliť ročne najviac 5-krát. 
Slávnostné odovzdanie cien sa 
vykoná spravidla na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva alebo 
pri inej slávnostnej príležitosti. 
Výnimočne sa môžu uvedené 
ceny udeliť jednotlivcovi i po 
jeho smrti – in memoriam. 

Napriek uplynutiu určenej 
lehoty  je ešte možné predložiť 
návrhy na udelenie ceny mesta, 
resp. ceny primátora mesta 
v termíne do 4. 12. 2015. Ceny 
mesta sa budú schvaľovať na 
najbližšom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva v decembri 
2015 a odovzdané budú na 
slávnostnom zasadnutí  mest-
ského zastupiteľstva dňa 17. 
januára 2016.  

Požehnanie nového kríža

www.spisskabela.sk
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diskusné fórum poslancov 
mestského zastupiteľstva s pri-
mátorom mesta, na ktorom sa 
prítomní dohodli na spoločnom 
postupe v tejto veci v záujme 
objektívneho a nestranného 
posúdenia tohto návrhu (t. j. 
posúdenia skutočného záujmu 
rodičov školopovinných detí 
zriadiť cirkevnú základnú školu 
v našom meste). A tento postup 
sa predložil na rokovanie mest-
skému zastupiteľstvu dňa 12. 11. 
2015. Na tomto verejnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva sa 
zúčastnila aj skupina rodičov, 
ktorí prišli s touto iniciatívou, 
ale aj ďalšia verejnosť. Po dlhšej 
diskusii poslanci schválili nižšie 
uvedený postup, ktorým treba 
preveriť reálny záväzný záujem 
rodičov o umiestnenie ich detí 
v cirkevnej škole. Zároveň ten-
to postup má preveriť aj reálnu 
možnosť transformácie jednej 
zo základných škôl na cirkevnú 
školu.   

1. krok: 
Vyjadrenie rodičov detí vo 

veku od 0 do 14 rokov (s trvalým 
pobytom v Spišskej Belej) vo 
forme súhlasu rodičov detí, aby 
ich dieťa navštevovalo od škol-
ského roka 2016/2017 cirkevnú 
základnú školu v Spišskej Belej. 
K tomu pozri text ďalej.

2. krok: 
Vyjadrenie vedenia školy 

a samotného pedagogického 
zboru - súhlas vedenia školy 
a väčšiny pedagogického zboru 
(potrebné z hľadiska pracov-
noprávnych vzťahov a prí-
padných následných nárokov 
pedagógov) – tu je potrebná 
dohoda medzi vedením školy 
a mestom ako zriaďovateľom 
na spoločnom postupe, ak 
bude úspešný prvý krok (bez 
pozitívneho prístupu vedenia 
školy je ťažko možné uskutoč-
niť transformáciu danej školy 
na cirkevnú).

3. krok: 
Vyjadrenie rady školy. Rada 

základnej školy, ktorá sa má 
transformovať na cirkevnú ško-
lu, musí dať k tejto transformácii 
súhlas, t. j. súhlas na zrušenie 
tejto ZŠ a jej transformáciu na 
cirkevnú základnú školu. 

4. krok: 
Rozhodnutie zriaďovateľa 

– mesta Spišská Belá - vo for-
me súhlasu Mestského zastupi-

teľstva mesta Spišská Belá – sú-
hlas so zrušením základnej školy  
a jej transformáciou na cirkevnú 
základnú školu a vykonanie 
tohto rozhodnutia zabezpečuje 
primátor mesta (takže je po-
trebný pozitívny prístup oboch 
orgánov mesta k transformácii 
školy na cirkevnú školu). 

Mestské zastupiteľstvo však 
musí pri svojom rozhodnutí 
zohľadniť fakt, že mesto bude 
znášať zo svojho rozpočtu 
pracovnoprávne a finančné 
dopady v prípade transformá-
cie školy (napr. odstupné), na-
koľko rozpočet školy nemá na 
to finančné prostriedky a štát 
takéto náklady nefinancuje zo 
štátneho rozpočtu.

K rozhodnutiu zastupiteľ-
stva o zrušení školy a o vzniku 
cirkevnej ZŠ by malo dôjsť 
najneskôr do 31. marca daného 
roka, aby nový právny subjekt 
– nová škola mohla byť zapísaná 
do siete škôl do 30. 6. 2015 a aby 
od 1. septembra mohla začať ta-
káto škola fungovať.  

Väčšina poslancov konšta-
tovala, že je ochotná podporiť 
zriadenie cirkevnej základnej 
školy transformáciou jednej 
zo základných škôl, ak takéto 
zriadenie podporí písomným 
súhlasom dostatočný počet 
rodičov detí vo veku od 6 do 
14 rokov, ktoré majú trvalý 
pobyt v Spišskej Belej (t. j. ktoré 
majú chodiť v nasledujúcom 
školskom roku 2016/2017 do 
základnej školy). 

Ďalší postup schválený za-
stupiteľstvom:

 V záujme objektívnosti, ne-
strannosti a úplnosti preskú-
mania záujmu rodičov relevant-
ných detí o zriadenie cirkevnej 
základnej školy v Spišskej Belej 
tento prieskum uskutoční a za-
bezpečí priamo samotné mesto 
(mestský úrad), a to mimo 
základných škôl a mimo rodi-
čov – navrhovateľov založenia 
cirkevnej školy. Mesto (mestský 
úrad) vypracuje dotazník, ktorý 
sa bude záväzne pýtať rodičov 
detí narodených od 1. 9. 2001 
a mladších, čí súhlasia, aby ich 
dieťa v tom danom veku si plni-
lo povinnú školskú dochádzku 
v cirkevnej základnej škola 
v našom meste.

Tieto dotazníky budú na 
meno rodiča doručené do 

vlastných rúk rodiča (na adresu 
trvalého pobytu rodiča), aby sa 
zabezpečilo, že rodič každého 
dieťaťa dostane uvedený dotaz-
ník a bude môcť sa rozhodnúť. 
Ak rodičia súhlasia (vyžaduje 
sa podpis oboch rodičov, resp. 
zákonných zástupcov), aby ich 
dieťa navštevovalo cirkevnú 
základnú školu, podpísaný 
dotazník sami doručia späť na 
mestský úrad (do podateľne 
mestského úradu). V dotazníku 
sa určí lehota, do kedy je potreb-
né dotazník v prípade záujmu 
doručiť späť na mestský úrad 
(je potrebné určiť túto lehotu). 
Uvedený dotazník bude mať 
charakter záväznej prihlášky, 
čiže jeho podpisom rodič(-ia) 
záväzne prihlasuje dieťa do 
cirkevnej základnej školy, ak 
bude zriadená. Uvedený do-
tazník by mal byť doručovaný 
do domácnosti od 15. decembra 
a lehota na jeho vrátanie by mala 
byť do 15. januára 2016. Bližšie 
informácie uvedieme v nasledu-
júcom čísle spravodaja. 

Vyhodnotenie dotazníkov 
uskutoční komisionálne mest-
ský úrad. Vyhodnotia sa všetky 
doručené dotazníky rodičov 
detí od 0 do 14 rokov, avšak 
rozhodujúci bude súhlas rodi-
čov detí narodených v období 
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2009, t. j. 
detí, ktoré od 1. septembra 2016 
budú navštevovať, resp. by mali 
navštevovať základnú školu 
v našom meste. Názor rodičov 
mladších detí bude len orientač-
ný pre účely zistenia možného 
budúceho záujmu rodičov detí, 
ktoré si v budúcnosti budú pl-
niť povinnú školskú dochádzku 
v našom meste. 

Vyhodnotenie dotazníkov 
sa musí uskutočniť tak, aby sa 
vyhodnotili súhlasy rodičov 
detí po jednotlivých školských 
ročníkoch (aby sa zabezpečil 
dostatočný počet detí nielen 
v celej škole, ale aj v jednotli-
vých ročníkoch). Minimálny 
počet detí v jednotlivých roč-
níkoch a minimálny počet detí 
pre celú cirkevnú základnú 
školu bude určený s prihliad-
nutím na maximálnu možnú 
kapacitu druhej základnej školy 
v našom meste, nakoľko každé 
dieťa v danom veku s trvalým 
pobytom v Spišskej Belej má 
nárok byť umiestnené v štátnej 
základnej škole v našom meste 

(musí ho mesto ako zriaďova-
teľ prijať do štátnej ZŠ a preto 
musí mať dostatočnú kapacitu 
pre tieto deti, ktoré nebudú 
chcieť chodiť do cirkevnej ZŠ). 
Do času vyhodnotenia uvede-
ných dotazníkov mesto ako 
zriaďovateľ určí aj minimálny 
počet detí pre celú školu ako aj 
pre jednotlivé ročníky cirkevnej 
základnej školy.  Pre úspešnosť 
pokračovania transformácie 
nestačí len dostatočný celkový 
počet súhlasov rodičov, ale aj 
celkový dostatočný počet detí 
v jednotlivých ročníkoch budú-
cej cirkevnej školy. Ani dosta-
točný počet súhlasov rodičov 
ešte automaticky neznamená, 
že dôjde k transformácii jednej 
zo škôl na cirkevnú školu. Je to 
však prvý predpoklad (krok), že 
má zmysel ďalej v tomto procese 
pokračovať. V tomto procese sa 
môžu objaviť ešte aj iné skutoč-
nosti, ktoré môžu tento zámer 
odsunúť (napr. realizácia projek-
tov EÚ na školách a ich časová 
záväznosť a pod.).  

Dodržanie vyššie uvedeného 
postupu je pre mesto ako zriaďo-
vateľa garanciou objektívnosti 
a vecnej správnosti. V prípade 
nedodržania tohto postupu 
mesto ako zriaďovateľ nemôže 
garantovať objektívnosť daného 
prieskumu a následne aj objek-
tívnosť prípadného následného 
rozhodovania mestského zastu-
piteľstva o zriadení cirkevnej 
základnej školy. Rozhodovanie 
na základe nesprávnych, či ne-
objektívnych informácii môže 
mať dosť vážne dôsledky pre 
fungovanie základného školstva 
v našom meste.  Preto je rovnako 
dôležité viesť objektívnu infor-
mačnú kampaň o potrebe mať, či 
nemať cirkevnú základnú školu 
v našom meste.  

Rovnako je potrebné a žia-
dúce koordinovať postup 
všetkých zainteresovaných, ak 
má byť celý proces preskúma-
nia záujmu o cirkevnú školu 
objektívny, vecný a nestanný 
a zároveň ak nemá vyvolať 
zbytočnú polarizáciu vzťahov 
medzi obyvateľmi v našom 
meste a nemá vytvárať zbytoč-
né napätie a emócie v našom 
meste.    

V nasledujúcom čísle vás 
budeme informovať o ďalšom 
postupe a prinesieme ďalšie 
informácie.

Záujem o zriadenie cirkevnej základnej školy v Sp. Belej 
(Dokončenie z 1. strany)
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Dňa 12. novembra 2015 
na zasadnutí mestského za-
stupiteľstva v Spišskej Belej 
primátor mesta Štefan Bieľak 
za prítomnosti poslancov mest-
ského zastupiteľstva ocenil ho-
kejbalistov MŠK Spišská Belá 
za výborné výsledky, skvelé 
úspechy a reprezentáciu mesta 
Spišská Belá v slovenskej hokej-
balovej extralige, v slovenskom 
pohári MAMUT CUP-e, či na 
Česko-slovenskom superpohári. 
Rokovaciu sálu zaplnilo mnoho 
detí v hokejbalových dresoch 

V utorok 3. novembra 2015 
vznikol požiar v lesných poras-
toch za obcou Ihľany. Následne 
silný vietor spôsobil, že sa  po-
žiar rozšíril do vojenských lesov 
smerom až ku Kolačkovu. 130 
hasičov počas troch dní zasaho-
vali pri tomto rozsiahlom požiari. 

„práve najmä vďaka vášmu 
záujmu o hokejbal a šport 
v našom meste, vďaka vašim 
úspechom, vďaka vašej aktivi-
te, vášmu snaženiu a nadšeniu 
a tiež dosiahnutým výsledkom 
v pomerne krátkej dobe mám 
pre vás ešte jedno prekvapenie: 
je ambíciou mesta vybudovať 
hokejbalovú halu v našom 
meste, čiže kryté (prestrešené) 
hokejbalové ihrisko. V budúcom 
roku chceme dať vypracovať 
projektovú dokumentáciu na 
túto jednoduchú prestrešenú 

v Humennom a tiež dobrovoľní 
hasiči z obcí Podolínec, Nižné 
Ružbachy, Hniezdne, Nová Ľu-
bovňa, Malý Slavkov, Slovenská 
Ves, Stráne pod Tatrami, Vrbov, 
Plaveč, ale aj naši dobrovoľní 
hasiči zo Spišskej Belej. V prvý 
deň 6 a v druhý deň 10 našich ha-

Primátor mesta s poslancami ocenil hokejbalistov

vrátane ich trénerov a rodičov. 
Primátor mesta verejne poďako-
val tak hráčom, ako aj trénerom a 
vedúcim 5 hokejbalových druž-
stiev (U10, U12, U14, U16, U19) 
a ako aj samotným rodičom, 
bez podpory ktorých by sa tieto 
úspechy nedosiahli. Primátor 
mesta v mene mesta odovzdal 
hokejbalistom symbolický dar 
– symbolickú poukážku na 
finančný príspevok vo výške 
2 000 EUR z rozpočtu mesta na 
nákup dresov a výstroje. Ako 
ďalej uviedol primátor mesta, 

halu (asi) na mieste súčasného 
ihriska a postupne zabezpečiť 
potrebné povolenia na jej vý-
stavbu. A do budúcna budeme 
hľadať finančné možnosti, ako 
tento projekt zrealizovať a halu 
postaviť, resp. súčasné ihrisko 
prestrešiť. Dnes nevieme presne 
určiť, kedy sa podarí zabezpečiť 
potrebné finančné prostriedky, 
ale chceme byť pripravení, že 
ak takáto možnosť bude, tak ju 
určite využijeme, ale zároveň 
budeme hľadať aj iné možností, 
ako tento zámer zrealizovať“. 

Pri požiari v Levočských vrchoch zasahovali aj naši dobrovoľní 
hasiči

Hasiči dokázali aj napriek silné-
mu vetru a ťažko dostupnému 
terénu požiar lokalizovať. S po-
žiarom bojovali profesionálni 
hasiči z Kežmarku, Popradu, St. 
Ľubovne, Ľubotína, Sp. Novej 
Vsi, Bardejova, Vysokých Tatier, 
zo Záchrannej brigády HaZZ 

sičov pomáhalo pri hasení tohto 
požiaru.  Od stredy 4. novembra 
zasahovali tiež tri vrtuľníky 
s bambi vakmi (vodu naberali aj 
z Belianskeho rybníka). Požiar 
poškodil až 250 hektárov lesa.  Aj 
hasičom z nášho DHZ ďakujeme 
za pomoc a ich nasadenie.
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Na kežmarskom hrade dňa 
21. októbra 2015 bola  podpísaná 
Zmluva o cezhraničnej spoluprá-
ci, ktorá nadväzuje na dlhoročné 
partnerstvo Euroregiónov na 
slovenskej i poľskej strane Tatier. 
Predseda Združenia Euroregión 
Tatry so sídlom v Kežmarku Ján 
Ferenčák a predseda Zväzku Eu-
roregión Tatry so sídlom v poľ-
skom Novom Targu - Antoni 
Karlak podpísali novú zmluvu 
o cezhraničnej spolupráci, na-
koľko tá doterajšia stratila opod-

statnenie založením Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
TATRY (EZUS alebo anglicky 
„EGTC“) ako novej formy vzá-
jomnej spolupráce. Slávnostného 
podpisu tejto zmluvy sa zúčastnil 
aj primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak, predseda Zhromaždenia 
EZUS TATRY. 

„Menia sa pravidlá cezhra-
ničnej spolupráce jednak na eu-
rópskej, ale aj slovenskej úrovni, 
vytvárajú sa nové nástroje, ako sú 
európske zoskupenia územnej 

spolupráce. My na toto reagu-
jeme ako dva subjekty, aby sme 
utvorili ešte užšiu spoluprácu a 
všetkých našich členov zastrešili 
pod jedno zoskupenie. Týmto 
podpisom zmluvy nielenže 
utvrdzujeme spoluprácu, ale aj 
vytvárame podmienky, aby nás 
toto zoskupenie viac a intenzív-
nejšie zastupovalo na európskej 
úrovni a zároveň zlepšovalo 
spoluprácu medzi nami,“ ob-
jasnil predseda Rady Združenia 
Euroregión Tatry Ján Ferenčák 

(primátor mesta Kežmarok). 
Toto zoskupenie na slovenskej 
strane združuje dohromady 104 
subjektov územnej samosprávy 
v Prešovskom, Žilinskom i Ko-
šickom kraji, keďže okrem Spiša 
zastrešuje aj Liptov a Oravu. 
Momentálne je strategickým 
projektom Európskeho zosku-
penia územnej spolupráce na 
poľsko-slovenskom pohraničí 
budovanie cyklistickej cesty 
okolo Tatier, ktorá prechádza aj 
Spišskou Belou.

Podpis novej zmluvy Euroregiónu TATRY

Dňa 12. septembra 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnil už 5. ročník 
Plenéra amatérskych fotografov pod názvom „Petzvalova fotogra-
fia“, ktorý je venovaný osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý 
sa narodil v Spišskej Belej a v ktorého rodnom dome je zriadené 
zaujímavé múzeum fotografie a optiky.

Dňa 30. októbra sa 2015 sa v tomto múzeu uskutočnilo sláv-
nostné vyhodnotenie výsledkov tohto plenéra a vernisáž výstavy 
najlepších fotografií. 23 účastníkov tohto plenéra malo vyhotoviť 
fotografie v 2 témach:

Téma číslo 1: Farebná fotografia – Bez pohľadu na čo, by ste zo 
Spišskej Belej nemali odísť?

Téma číslo 2: Čiernobiela fotografia – Bez čoho sa obyvatelia 
mesta nezaobídu?

Odovzdaných bolo 92 fotografií (z toho 45 farebných a 47 čier-
nobielych). Odborná hodnotiaca komisia v zložení Vladimír Hurajt, 
Ľubomír Hurajt (Fotoklub Poprad) a Mgr. Nikola Podolínska (Stred-
ná umelecká škola Kežmarok) sa zhodla na nasledovnom poradí:

Trom najlepším v každej kategórii primátor mesta Štefan Bieľak 
osobne odovzdal finančné odmeny a prvým aj pamätnú Petzvalovu 
plaketu. Všetci účastníci si odniesli pamätný (ďakovný) list za účasť 
na tomto plenéri. Výstavu najlepších fotografií si bolo možné pozrieť 
priamo v múzeu J. M. Petzvala do 30. novembra 2015.

Plenér amatérskych fotografov „Petzvalova fotografi a 2015“

FAREBNÁ FOTOGRAFIA:
Poradie Názov fotografi e Autor

12. miesto Prvý aj posledný Slávka Smreková

11. miesto
Zo Spišskej Belej nesmieš odísť bez 
pohľadu na jej celú krásu s okolím

Norbert Milán

9. miesto Vstup do námestia Stanislav Holbus

9. miesto
Zo Sp. Belej nesmieš odísť bez pohľadu 
na najznámejší strom

Norbert Milán

8. miesto Hrdý dozor nad Belou Barbora Chábová
6. miesto Na spoločnej ceste životom Tomáš Bendik
6. miesto V žilách Európy Barbora Chábová
5. miesto Láska na prvý pohľad Milouš Cháb
4. miesto Gotická cesta Tomáš Griger
3. miesto Kaštieľ Marek Kopnický
2. miesto „Hviezda“ Spišskej Belej Tomáš Griger
1. miesto Objatie histórie Milouš Cháb

ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA:
Poradie Názov fotografi e Autor

13. miesto Konečne vystupovať Mária Matavová
12. miesto Pub Ľubomír Hajdučík

10. miesto
Večerný oddych so skutočným pria-
teľom

Barbora Chábová

10. miesto Podvečer pokoja Milouš Cháb
9. miesto Bez opatrnosti a ohľaduplnosti to nejde Barbora Chábová
8. miesto Unavená Stanislav Holbus
7. miesto Práca Marek Kopnický
5. miesto Pokrm pre telo a dušu Tomáš Griger
5. miesto Bez práce nie sú „koláče“ Tomáš Griger

4. miesto
Práca je zmyslom, cieľom i chlebom 
života

Edita Godišková

3. miesto Kde je viera, tam je cesta Edita Godišková
2. miesto Bus Marek Kopnický
1. miesto Zem, kde vyrástlo mesto. Edita Godišková

Zamestnanie nezamestnaných 
Od 1.  novembra Mesto Spišská Belá zamestná cez nový 

národný projekt „Šanca na zamestnanie“ na podporu zamestna-
nosti 9 nezamestnaných ľudí zatiaľ na dobu 5 mesiacov.  Z nich 
8 bude pracovať na údržbe mesta, najmä na zimnej údržbe a 1 
osoba bude vypomáhať v Zariadení opatrovateľskej služby v 
Strážkach.  Na základe zmluvy (dohody) medzi mestom a Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku štát uhradí 
mestu 95% nákladov z celkovej ceny práce a zvyšných 5 % bude 
znášať mesto zo svojho rozpočtu. Mesto už vybralo uvedených 
9 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie evidovaných 
na úrade práce, aj keď treba priznať, že čoraz ťažšie sa z tejto 
evidencie nezamestnaných vyberajú ľudia, ktorí majú záujem 
pracovať a zároveň spĺňajú zákonom určené podmienky.

• Kategória Čiernobiela fotografia - názov záberu: Zem, kde vyrástlo 
mesto.          Autor: Edita Godišková
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zo dňa 8. 9. 2015, ktorým bolo 
určené, že v prípade predaja po-
zemkov bude kúpna cena pod 
všetkými stavbami 21,08 EUR/
m2 a v prípade prenájmu bude 
nájomné vo výške 1,261 EUR/m2 

ročne za pozemky na komerčné 
využitie. Poslanci zároveň schvá-
lili upravenú projektovú štúdiu 
(upravený zastavovací plán) 
„Zemiansky dvor Šarpanec“ na 
základe predbežných požiada-
viek posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (viď samostat-
ný článok na 8. strane).  

Program rozvoja mesta 
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o príprava Programu rozvoja 
mesta Spišská Belá na roky 2016 
- 2023. V najbližšej dobe budú vy-
hodnotené dotazníky vrátené od 
obyvateľov a potom sa predstaví 
prvý pracovný návrh tohto veľmi 
dôležitého dokumentu.  

Plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o pláne zimnej údržby miest-
nych komunikácií v Spišskej 
Belej. MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o potrebe riešenia parkovania 
vozidiel na miestnych komu-
nikáciách počas zimnej údržby 
v Spišskej Belej. 

O Mestskom podniku 
Spišská Belá s.r.o.

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu konateľa spoločnosti 
Bc. Petra Novajovského o aktivi-
tách Mestského podniku Spišská 
Belá s.r.o., o súčasnej finančnej 
situácii a o návrhu ďalších 
opatrení do budúcna. Následne 
poslanci o tejto témy diskutova-
li na diskusnom fóre dňa 19. 11. 
2015, na ktorom prijali niekoľko 
zásadných opatrení.

O organizácii škôl 
a školských zariadení

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o organizácii škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015 
- 2016 v Spišskej Belej.

Predaj budovy spoločenskej 
sály v Strážkach 

• MsZ schválilo predaj 

nehnuteľného majetku  – bu-
dovy spoločenskej sály vrátane 
priľahlých pozemkov na ul. L. 
Medňanského (LV č.211) kupu-
júcemu Štefanovi Šugerekovi, 
bytom Petržalská 22, Kežmarok  
do výlučného vlastníctva za tých-
to ďalších podmienok:

1.) kúpna cena 15 000 EUR
2.) zákaz ďalšieho predaja po 

dobu 10 rokoch 
3.) právo mesta jednorázovo 

bezplatne využívať priestory 
tejto sály pre potreby mesta 
(napr. voľby, stretnutia s občan-
mi a pod.) do času, kým mesto 
si nezriadi novú plánovanú 
spoločenskú sálu.

Predmetná nehnuteľnosť 
bola ponúkaná na predaj trikrát 
vo verejnej obchodnej súťaži 
a predaj nebol úspešný. Žiadateľ 
je vlastníkom susediacej budovy, 
ktorá je stavebne prepojená s pre-
dávanou stavbou a žiadateľ má 
záujem zrealizovať nadstavbu 
svojej stavby, ktorá však nie je 
možná bez nadstavby vyššie uve-
denej predávanej stavby.  Mesto 
pripravuje projektovú štúdiu 
na výstavbu novej spoločenskej 
sály v Strážkach vrátane verej-
ného spoločenského priestoru 
pri tejto stavbe. 

Príprava projektu výstavby 
cyklotrasy v Strážkach

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o príprave projektu výstavby 
cyklotrasy v mestskej časti 
Strážky (ako súčasť trasy Spiš-
ská Belá - Kežmarok) a schvaľuje 
návrh projekčného riešenia tejto 
cyklotrasy (jej trasovanie). 

Projekt na modernizáciu 
verejného osvetlenia

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o sta-
ve projektu EÚ na modernizáciu 
verejného osvetlenia v Spišskej 
Belej a návrh ďalšieho postupu  
realizácie tohto projektu

Personálne zmeny 
na mestskom úrade

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu o plánovaných perso-
nálnych zmenách na Mestskom 
úrade v Spišskej Belej.

Pridelenie bytov do nájmu
• MsZ schválilo pridelenie 

2-izbového mestského nájomné-
ho bytu na ulici Štefánikovej č. 

18 v Spišskej Belej do nájmu ná-
jomcovi  Eve Bombarovej, trvale 
bytom Krížová Ves 125.

• MsZ schválilo pridelenie 
1-izbového mestského nájom-
ného bytu na ulici Zimnej č. 8 
v Spišskej Belej do nájmu Samu-
elovi Grančayovi, trvale bytom 
Spišská Belá, kpt. Nálepku 10. 

Pridelenie nebytových bytov 
do nájmu

• MsZ schválilo prenájom 
nebytového priestoru o výmere 
22 m2 na ul. Hviezdoslavovej č. 
8 v Spišskej Belej Ing. Zuzane 
Milaňákovej – PROMI, IČO 
4753478, Družstevná 72, Spišská 
Belá na účely zriadenia kance-
lárie za ročné nájomné 25,00 
EUR/m2 podlahovej plochy na 
dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou.

Výstavba prevádzky 
pohrebnej služby

• Poslanci odročili žiadosť 
spoločnosti Archa Belá, s.r.o. 
Spišská Belá (pohrebné a ka-
menárske služby) o výstavbu 
prevádzky pohrebnej služby 
v lokalite plánovaného nového 
pohrebiska (cintorína) v Spišskej 
Belej (za Baliarňami obchodu a.s.) 
z dôvodu prehodnotenia umiest-
nenia budúceho cintorína mesta 
na uvedenom mieste. 

Nakladanie s majetkom mesta
1.) MsZ schválilo zámer na 

odpredaj časti v prospech Ing. 
Damiána Pajera a manž., bytom 
Spišská Belá, Letná ul. č. 56 
v rámci majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemku pri 
rodinnom dome 

2.) MsZ schválilo prenájom 
pozemku  na ulici  L. Medňan-
ského v Strážkach v prospech 
žiadateľa Ladislava Beskyda, 
bytom, L. Medňanského 1052/6, 
Spišská Belá pre účely využitia 
ako záhrada 

3.)  MsZ schválilo zriadenie 
vecného bremena na pozemku 
v k.ú. Tatranská Lomnica – osa-
da Tatranská Kotlina spočívajúce 
v práve prechodu a prejazdu cez 
uvedené pozemky v prospech 
Anny Kramarčíkovej, trvale 
bytom Slnečná ulica 1, Stará 
Lesná.

4.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov v prospech žiadateľa 
Žofie Andrášovej, rod. Šilonovej, 
trvale bytom Dostojevského rad 

1, Bratislava z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome  
v Tatranskej Kotline.

5.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku v prospech žiadateľa 
MVDr. Ľudmily Pitoňákovej, 
trvale bytom Ždiar č. 456  za 
účelom dokompletizácie staveb-
ného pozemku na Továrenskej 
ulici v Spišskej Belej.    

6.) MsZ schválilo návrh na 
budúcu kúpu pozemku od spo-
ločnosti TESCO STORIES a.s. 
Bratislava, v k.ú. Spišská Belá 
pre účely zriadenia prístupové-
ho chodníka a priľahlej verejnej 
zelene k plánovanej IBV Okružná 
ulica v Spišskej Belej.

Obnova fasády Renesančnej 
zvonice v Spišskej Belej
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o podaní žiadosti na Ministerstvo 
kultúry SR o dotáciu na obnovu 
NKP Renesančná zvonica v Spiš-
skej Belej.

Príprava Akčného plánu 
pre okres Kežmarok

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o príprave Akčného plánu 
pre okres Kežmarok v zmysle 
schváleného nového zákona 
o podpore okresov s vyššou 
mierou nezamestnanosti 

Datacentrum obcí a miest - 
D COM“ a o projekte „IOM“

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta  
o projekte elektronizácia služieb 
územnej samosprávy „Datacen-
trum obcí a miest - D COM“, 
do ktorého sa zapojilo aj mesto 
Spišská Belá a o projekte „IOM“ 
– Integrované obslužné miesto 
pre občanov na matričnom úrade 
v Spišskej Belej.

Ponuka na prenájom 
nebytových priestorov

• MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom nebytových priestorov 
pre účely umiestnenia podnika-
teľskej prevádzky o výmere po-
dlahovej plochy 14,26 m2 v Spiš-
skej Belej na Petzvalovej ulici č. 17 
(na prízemí pod schodiskom do 
turistického informačného cen-
tra). Viac informácii na úradnej 
tabuli na www.spisskabela.sk.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
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Čo urobíte ako správny Pod-
tatranec, keď sa ráno nadýchnete 
čerstvého jesenného vzduchu a 
na oblohe uvidíte vychádzať 
októbrové slnko? Zbalíte si tu-
ristický ruksak a hor sa do hôr 
na malú prechádzku. Presne 
tak to urobili tí z vás, ktorí sa 3. 

skupiny Spišská Belá Vladimíra 
Fudalyho a po milých slovách 
člena jaskyniarskej skupiny Sta-
nislava Pavlarčíka sa 90 členná 
skupina vydala na pochod. Po-
vzbudzujúcimi prostriedkami sa 
to len hemžilo. Nechýbala hlav-
ne čokoláda a kofeínové nápoje. 

V piatok doobeda 20. no-
vembra 2015 hasičskú zbrojni-
cu v našom meste zaplnili deti 
z Materskej školy na Mierovej 
ulici. Dobrovoľní belianski 
hasiči im ukázali priestory zre-
konštruovanej budovy zbrojnice 
i hasičskú techniku.  Predseda 
našich hasičov Maroš Vaverčák 

Materská škola na návšteve 
u našich hasičov

(inak tiež poslanec mestského 
zastupiteľstva) prítomné deti 
stručne informoval o činnosti 
a úlohách hasičov. Zároveň 
bola v priestoroch zbrojnice 
vyhodnotená detská výtvarná 
súťaž. Pre deti to bol určite veľ-
ký zážitok, aj preto miestnym 
hasičom ďakujeme.

Beliansky turistický pochod 2015
októbra 2015 zúčastnili Belian-
skeho turistického pochodu na 
vysokohorskú chatu Plesnivec. 

K skupine Beľanov sa ešte 
pridali pacienti Sanatória v Tat-
ranskej Kotline a po úvodných 
slovách primátora mesta Štefana 
Bieľaka, predsedu Jaskyniarskej 

Nič však nedokáže povzbudiť 
tak, ako predstava lahodnej 
„cesnačky“, ktorú s láskou pri-
pravujú chatári Matavovci. Veru 
nesklamala! Bohužiaľ, priestory 
chaty Plesnivec nie sú vybave-
né na prenocovanie toľkých 
turistov odrazu, preto sa turisti 
postupne dávali na odchod. 

V Sanatóriu Tatranská Kotli-
na ich čakalo ďalšie pohostenie 
a to slovenská klasika: guláš a 
pivo. Príjemnú atmosféru ešte 
umocňovala ľudová hudba v 
podaní skupiny Bystrianka zo 
Svitu. 

Záverom tohto vydareného 
podujatia bola pietna spomienka 
pri pamätníkoch v parku sana-
tória, venovaných Augustínovi 
Kaltsteinovi a Adolfovi Gabri-
elovi, občanom Spišskej Belej, 
ktorí sa výraznou mierou po-
dieľali na výstavbe tatranských 
ciest, vzniku osady Tatranská 
Kotlina, či objavení Belianskej 
jaskyne.

Naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohto pochodu, rovnako aj 
členom jaskyniarskej skupiny 
– Vladimírovi Fudalymu a Sta-
nislavovi Pavlarčíkovi. 
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 Mesto Spišská Belá koncom októbra vybudovalo worko-
utové (vonkajšie posilňovacie) ihrisko v športovom areáli na 
Moskovskej ulici.  Pôvodne toto ihrisko malo byť vybudované 
pri Belianskom rybníku, ale mesto sa rozhodlo pre zmenu 
miesta, aby ihrisko bolo viac dostupné širokej verejnosti. 
Bolo osadených 7 samostatných cvičiacich prvkov. Náklady 
na jeho vybudovanie dosiahli sumu takmer 3 800 EUR (plá-
novaných bolo 4 000 EUR), pričom 2 000 EUR mesto získalo 
ako grant z Nadácie TESCO a zvyšnú časť doložilo z rozpočtu 
mesta. Samotné osadenie ihriska si mesto zabezpečilo samo 
prostredníctvom Správy mestských športových zariadení 
a za pomoci nezamestnaných z menších obecných služieb. 
Na budúci rok bude potrebné doriešiť samotný poklad tohto 
ihriska (dopadovú plochu).  A do budúcna sa predpokladá, 
že na tejto ploche pribudnú ešte ďalšie cvičiace prvky a stroje.  
Uvedené ihrisko je verejne prístupné. 

Nové workoutové ihrisko na Moskovskej ulici

V SEPTEMBRI 2015
• narodili sa: Emily Mirgová, Ján Martvoň, Nela Pavličková, 

Ella Hradická, Sofia Pompová, Patrik Žiga.
• navždy nás opustili: Agnesa Justová – vo veku 92 rokov, 

Mária Gurniková – vo veku 91 rokov, Anna Mlynarčíková – vo 
veku 84 rokov, Rozália Monková – vo veku 84 rokov, Emil Soľár 
– vo veku 63 rokov, Peter Kovalčík – vo veku 39 rokov, Milan 
Bátory – vo veku 36 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Genoveva Stanková– 95 rokov, 
Štefan Čekovský – 80 rokov, Michal Bizub– 75 rokov, Genoveva 
Urbanová – 75 rokov. 

V OKTÓBRI 2015
• narodili sa:  Matúš Halčín, Michaela Knapiková, Adam 

Pišta, Michaela Neupauerová.
• navždy nás opustili: Valentín Knutelsky– vo veku 83 rokov, 

Ján Šťastný – vo veku 77 rokov, Ján Urban – vo veku 74 rokov, 
František Gallik – vo veku 46 rokov. 

• životného jubilea sa dožili: Gerhardina Gažiová – 80 rokov, 
Eduard Kuna – 80 rokov, Helena Lukačková– 80 rokov, Margita 
Pisarčíková – 80 rokov, Anna Bizubová – 75 rokov, Ján Blanár 
– 75 rokov, Jozef Bujňak – 75 rokov, Edita Machátová – 75 rokov, 
Eva Rusiňaková – 70 rokov, Darina Šperková – 70 rokov, Anna 
Vargová – 70 rokov, Marianna Ziburová – 70 rokov. 

Spoločenská kronika 

Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 12. 11. 2015 
bol predmet rokovania opäť 
projekt Zemiansky dvor Šarpa-
nec (agroturistika a agrofarma). 
Predmetom rokovania bola 
aktuálna zmena urbanistickej 
štúdie  (zastavovacieho plánu) 
agroturistiky a agrofarmy. 
Podľa vyjadrenia investora by 
malo ísť o konečné rozmiestne-
nie budov (aj perspektívnych), 
ktoré je zmenené - upravené  
oproti pôvodnému riešeniu 
kvôli procesu EIA (posudzo-
vaniu vplyvov tejto investície 
na životné prostredie). Práve 
príprava podkladov pre toto po-

ZEMIANSKY DVOR ŠARPANEC – aktuálne informácie 
sudzovanie spôsobila, že sa prie-
bežne musela zmeniť pôvodná 
štúdia a teda zmeniť pôvodné 
rozmiestnenie navrhovaných 
stavieb, ktoré bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom. 
Vzhľadom na zásadné pred-
bežné pripomienky ochrany 
prírody sa museli stavby v časti 
Agroturistika koncentrovať na 
menšiu zastavenú plochu - viac 
sa sústredili do stredu plochy 
a okolo museli zostať voľné 
plochy (najmä na výbeh koní) a 
najmä sa stavby museli posunúť 
čo najďalej od potoka (ochrana 
biotopov). Rovnako došlo k 
zmene rozmiestnenia stavieb v 

časti agrofarmy, kde musela byť 
zohľadnená požiadavka ochra-
ny prírody - stavby situovať čo 
najďalej od potoka (z dôvodu 
ochrany biotopov) a koncen-
trovať ich čo najviac k sebe, aby 
došlo k čo najmenšiemu záberu 
pôdy (ochrana pôdneho fondu). 
Túto upravenú štúdiu poslanci 
schválili.

Rovnako poslanci vzali na 
vedomie informáciu o vypraco-
vanom  znaleckom posudku na 
určenie kúpnej ceny v prípade 
predaja pozemkov pod stav-
bami v ich blízkosti  a výšky 
nájomného v prípade prenájmu 
pozemkov na komerčné využi-

tie. Pokiaľ ide o určenie kúpnej 
ceny a nájomného v zmysle 
zmluvy o spolupráci a zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve, tak 
mesto zadalo vypracovanie 
znaleckého posudku súdnemu 
znalcovi – Ing. Jánovi Trebuňo-
vi, ktorý vo svojom znaleckom 
posudku č. 158/2015 zo dňa 
8. 9. 2015 určil, že v prípade 
predaja bude kúpna cena pod 
všetkými stavbami 21,08 EUR/
m2 a v prípade prenájmu bude 
nájomné vo výške 1,261 EUR/m2 
ročne za pozemky na komerčné 
využitie.

(Upravená urbanistická štúdia 
je na vedľajšej strane) 

Pracovné miesta, ktoré primátor mesta plánuje obsadiť na 
Mestskom úrade v Spišskej Belej s pravdepodobným nástupom 
začiatkom roka 2016 (upresnenie ešte neobsadených miest): 

1.) vedúci ekonomického odboru - hlavný ekonóm mesta (nástup 
od 1. 2. 2016)

2.) účtovníčka mesta (nástup od 1. 2. 2016)
3.) personalista – mzdová účtovníčka (nástup od 1. 2. 2016)
4.) vedúci organizačného odboru  (nástup od 1. 2. 2016) 
5.) zamestnanec stavebného úradu (nástup aj od 1. 1. 2016)
6.) zamestnanec oddelenia sociálnych vecí  (nástup od 1. 2. 

2016)
V prípade vášho záujmu o niektoré z uvedených pracovných po-

zícii kontaktujte Martu Klokočovú, tel. 052/468 05 04, mklokocova 
@spisskabela.sk (personálne oddelenie MsÚ Spišská Belá).

Voľné pracovné miesta na 
Mestskom úrade v Sp. Belej

Mesto Spišská Belá ponúka na prenájom nebyto-
vý priestor o výmere podlahovej plochy 14,26 m2  

v centre mesta na ulici Petzvalovej 17 
(na prízemí pod schodiskom do TIC). 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na www.spisskabela.sk 
(na úradnej tabuli). 

Uzávierka prihlášok je 4. 12. 2015.

Prenájom priestorov
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V našom meste sme si po 
roku opätovne pripomenuli 
sviatok 17. novembra - Deň 
boja za slobodu a demokraciu, 
čiže 26. výročie nežnej revolú-
cie zo 17. novembra 1989. Zá-
roveň popri spomienke na 17. 
november prítomní spomínali 
aj na obete teroristického útoku 
v Paríži z 13. novembra 2015. 

Pred 14.00 hodinou sa obča-
nia nášho mesta a pozvaní hostia 
schádzali pri Dome smútku na 
mestskom cintoríne v Spišskej 
Belej, aby sa mohli zúčastniť 
zádušnej svätej omše, ktorú 
celebroval Ladislav Vrábel, 
farár z Kolačkova (inak bývalý 
väzenský kňaz). Po jej skončení 
sa všetci prítomní zhromaždili 
pri pamätníku obetí zločinov 
komunizmu, kde si vypočuli 
príhovor primátora nášho mes-
ta Štefana Bieľaka a zástupkyne 
Konfederácie politických väzňov 
Slovenska Márie Šelepovej. 

Ako uviedol primátor mes-
ta, „so 17. novembrom 1989 
sa spájajú dve kategórie, dva 

pojmy, dve slová – SLOBODA 
a DEMOKRACIA. A napriek 
tomu, že sme 26 rokov po 
nežnej revolúcii, niektorí z nás 
ešte vždy nedokázali pochopiť 
význam týchto slov. Každý deň 
sa stretávame so situáciami, 
kedy máme možnosť konať slo-

bodne. Avšak konať slobodne, 
znamená konať aj zodpovedne. 
Takže so slobodou je priamo 
spojená (ako s pupočnou šnú-
rou) zodpovednosť za svoje 
konanie/rozhodovanie. Samotná 
sloboda však nie je bez limitov, 
bez hraníc, ale je limitovaná 

slobodou toho druhého. Preto 
treba veľmi citlivo nakladať 
so slobodou, t.j. s právom na 
niečo, nakoľko to je limitované 
právom toho druhého. A práve 
v demokracii nesmie byť táto 
sloboda konania zneužívaná, 
resp. využívaná na presadzo-
vanie osobných, či skupinových 
záujmov pred záujmami väčšiny. 
A ak hovorím o zodpovednosti 
za slobodné konanie, tak ide 
o zodpovednosť nielen za seba, 
ale aj voči svojím blízkym, voči 
ostatným, to znamená voči 
všetkým.“ Primátor mesta ďalej 
dodal: „Dnes si na tomto mies-
te uctievame nielen pamiatku 
politicky prenasledovaných 
a väznených, ale rovnako aj 
pamiatku obetí nezmyselného 
teroristického útoku v Paríži 
z piatka 13. novembra 2015. 
Toto nebol útok len na obyvate-
ľov Paríža a Francúzska, toto bol 
útok na slobodu a demokraciu, 
toto bol útok na základné ľud-
ské hodnoty. Útok v Paríži bol 

Spomienka na 17. november 1989

(Pokračovanie na nasledujúcej str.)
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útokom aj proti nám všetkým 
(aj nám žijúcim na Sloven-
sku). Aj dnešnou spomienkou 
chce me poukázať na krehkosť 
slobody a demokracie, na ktoré 
sme si veľmi rýchlo automatic-
ky zvykli. Preto nechceme, ne-
smieme a nemôžeme zabúdať 
na minulosť“.

Položením kytice k pa-
mätníku a zapálením sviečok 
si prítomní uctili pamiatku 
všetkých politických väzňov 
a politicky prenasledovaných. 
Tých, ktorí položili svoje životy 
v boji za slobodu i slobodné 
vierovyznanie. Ľudí stojacich 
za 17. novembrom, ale aj obete 
teroristického útoku v Paríži 
z 13. novembra 2015.  

Príhovor Mgr. Márie 
Šelepovej z Konfederácie 

politických väzňov Slovenska 
na verejnej spomienke 
na 17. november 1989 pri 

pamätníku na miestnom 
cintoríne v Sp. Belej

Výročie novembra 1989 je 
spomienkou na státisíce poni-
žovaných, urážaných, politicky 
prenasledovaných a väznených. 
Aj kvôli nim dnes stojíme pri 

tomto pamätníku, ktorý bude 
budúcim generáciám pripomí-
nať časy bezprávia. Tí, čo okúsili 
hrôzy komunizmu, vedia ako 
chutí sloboda. Napriek tomu, 
alebo práve vďaka tomu, že 
mnohí z nás zažili komunizmus 
na vlastnej koži, veľká časť ho ne-
považuje za zločinný režim. Je im 
čudná predstava, že tento režim 
by mal byť odsúdený rovnako 
tvrdo, ako bol odsúdený režim 
fašistický a nacistický. Veď ako 
vravia, mali sme sa v podstate 
dobre. Mlieko a chlieb boli 
lacnejšie, každý mal prácu, 
postavili sme si domy z nená-
vratných pôžičiek. Každý mal 
pristúp ku štúdiu.... To sú tie 
najbežnejšie vyjadrenia s ktorý-
mi sa stretávame. Alebo ešte že 
komunizmus bol celkom dobrou 
myšlienkou, len sa zle zrealizova-
la. To je však omyl. Komunizmus 
bol od začiatku zlou myšlienkou 
a upozorňoval na to už pápež 
PlUS IX. V roku 1848, teda 100 
rokov predtým ako komunisti 
prevzali moc v Československu. 
Je to režim totalitný, ktorý berie 
človeku slobodu a bráni rozvoju 
duchovných hodnôt človeka. 
Ľudský život preň nemal žiad-
nu cenu, hoci navonok sa tváril 
„morálne”.

To, čo sa 40 rokov do ľudí 
sialo, už narástlo, zmohutnelo 
a dnes dáva svoje plody. Žijeme 
v období žatvy, ale zároveň aj 
sejby. Nájdu sa ľudia spochyb-
ňujúci holokaust, nájdu sa aj 
takí, ktorí neveria, že komu-
nistický režim má na svedomí 
popravených i umučených vo 
väzniciach, zastrelených a uto-
pených pri pokuse o prekroče-
nie štátnej hranice, že existovali 
jáchymovské bane, kde tisícky 
politických väzňov dolovali urá-
novú rudu pre sovietsky nukle-
árny program, že komunizmus 
bol nešťastím pre mnohé národy 
i pre národy samotného soviet-
skeho zväzu. Zločinov, ktorých 
sa dopustil komunistický režim 
v ČSSR a za ktorými stáli kon-
krétni ľudia, bolo veľa:

- 71 168 osôb odsúdených 
za vykonštruované politické 
delikty 8240 v táboroch núte-
ných prác a 513 v pomocných 
technických práporoch

- 4 739 osôb v rámci tzv. akcie 
B bolo presídlených z väčších 
miest na vidiek

- 112 gréckokatolíckych kňa-
zov s manželkami a 486 deťmi 
bolo v rámci akcie P deportova-
ných do českých krajov

- v rokoch 1848 - 1989 bolo 

v ČSSR z politických dôvodov 
popravených 248 osôb a vo 
väzniciach zomrelo približne 
4 500 ľudí.

Pri pokuse o prechod cez 
hranice bolo zastrelených 145 
osôb, 96 ich bolo usmrtených 
elektrinou a utopených bolo 11 
ľudí. Na cintoríne v Kežmarku 
sú pochovaní Ondrej Brejka 
a Milan Dlubač - 7. júla 1980 boli 
zastrelení pri pokuse o útek z to-
talitného režimu, chceli preplá-
vať cez rieku Moravu. Dodnes 
nevieme, kto je za tento zločin 
zodpovedný. Keďže je dátum 
známy, nemal by byť problém 
zločin vyšetriť. Na Slovensku 
majú však ľudia minulosti ešte 
stále veľký vplyv.

Počas barbarskej noci bolo 
internovaných 2548 rehoľníkov 
a 1 644 rehoľníc. Jedna z nich 
sestra Zdenka Schelingerová 
bola 17. júna 1952 odsúdená za 
velezradu na 12 rokov žalára. 31. 
júla 1955 na následky mučenia 
zomrela. 14. 9. 2003 ju pápež 
Ján Pavol II. vyhlásil za bla-
hoslavenú. Na prežité krutosti 
nespomínajú kvôli rozdúchava-
niu pomsty. Oni odpúšťajú, ale 
nezabúdajú, veď spravodlivosť 
je v rukách božích a nik jej neu-
nikne. Česť ich pamiatke.

 Stavebné práce pri výstavbe 
parkoviska pri zdravotnom stre-
disku a pri pošte boli ukončené. 
V pomerne krátkom čase práce 
zrealizoval Mestský podnik Spiš-
ská Belá s.r.o.. Výstavbu parkoviska 
a nových chodníkov mesto finan-
covalo zo svojho rozpočtu (z vlast-
ných zdrojov). Bolo vytvorených 38 
parkovacích miest (z toho 2 miesta 
pre zdravotne ťažko postihnutých).  
V najbližších dňoch bude potrebné 
ešte dokončiť verejné osvetlenie. Na 
jar budúceho roka bude potrebné 
vysadiť stromy, dokončiť terénne 
úpravy a vysiať trávniky.

Parkovisko pri zdravotnom stredisku a pošte sa fi nišuje

(Dokončenie z predchádzajúcej str.)
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Mesto Spišská Belá koncom 
júla podalo žiadosť o poskyt-
nutie dotácie na rozšírenie 
a udržanie kapacity materskej 
školy v našom meste na zákla-
de výzvy Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky.  

A bolo čiastočne úspešné, 
nakoľko v 22. októbra mu 
bolo oznámené, že získalo ne-
návratnú dotáciu zo štátneho 
rozpočtu vo výške 180 000 
EUR na kapitálové výdavky (na 
stavebné práce) a 12 000 EUR na 

Dotácia 192-tis. EUR na rozšírenie kapacity MŠ 
bežné výdavky – na interiéro-
vé vybavenie 2 nových tried. 
Na základe uvedenej výzvy 
ministerstva bolo podaných 
celkovo 267 žiadostí o poskyt-
nutie dotácie. Z Bratislavského 
kraja bolo 17 žiadostí, z Tr-

Poslednú októbrovú stredu v školskom parku zorganizovali 
študenti III.A triedy Gymnázia  P. O. Hviezdoslava v Kežmarku so 
svojou učiteľkou umenia a kultúry Mgr. Bronislavou Oravcovou  
burzu platní a kníh pre gymnazistov, učiteľov i širokú verejnosť.

Burza bola spojená so spomienkou na 200. výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra, pedagóga, novinára, jazykovedca a hlavne milovní-
ka  kníh. V ponuke bola viac ako  stovka nevyužitých platní a kníh, 
ktoré potešili nejedného hudobného fajnšmekra i vášnivého čitateľa. 
A že záujem o „burzovanie“  bol, svedčí výťažok z podujatia a to  
viac ako 64 €.       Mgr. Andrea Petrášková

Burzovanie  v parku Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

navského 22, z Trenčianskeho 
25, Nitrianskeho 35, Žilinské-
ho 38, Banskobystrického 30, 
Prešovského 57 a z Košického 
kraja 43 žiadostí. Na základe 
výsledkov hodnotenia bude 
podporených 78 žiadateľov, 
medzi ktorých bude rozdelená 
suma 5 000 000 EUR. Z tejto 
sumy je vyčlenených 4 750 000 
EUR na kapitálové výdavky 
a 250 000 EUR na bežné vý-
davky (interiérové vybavenie). 
Medzi úspešnými žiadateľmi  je 
aj Mesto Spišská Belá, ktoré žia-
dalo dotáciu 380 000 EUR na ka-
pitálové výdavky (na rozšírenie 
kapacity škôlky) a 20 000 EUR 
na bežné výdavky. Keďže mesto 
získalo nižšiu dotáciu (180 tis. 
EUR) akú požadovalo, ale má 
záujem ju prijať, bude musieť 
prehodnotiť rozsah a spôsob 
rozšírenia kapacity materskej 
školy. Mesto bude musieť zria-
diť (vytvoriť) z uvedenej dotá-
cie 2 nové triedy, hoci pôvodne 
vo svojom projekte navrhovalo 
za požadovanú dotáciu (380 tis. 
EUR) zriadiť 4 nové triedy.  Na 
zriadenie 2 tried bude mať čas 
do konca roka 2016.  O ďalšej 
forme, spôsobe a rozsahu rozší-
renia kapacity materskej školy 
budú rozhodovať poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Riaditeľstvo Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej 
Vás pozýva na divadelné predstavenie Ako Nasťa šťastie našla, 
ktoré sa uskutoční pri príležitosti 55. výročia založenia školy dňa 
11. decembra 2015 (piatok) o 16.30 h v kinosále mesta Spišská 
Belá.                                    Mgr. Anna Rothová, riaditeľka školy

Dňa 28. 10. 2015 na diskus-
nom fóre poslanci mestského 
zastupiteľstva s primátorom 
mesta diskutovali o návrhu 
skupiny rodičov zriadiť v na-
šom meste cirkevnú základnú 
školu (formou transformácie 
jednej zo základných škôl). Po 
dvojhodinovej diskusii poslanci 
odsúhlasili ďalší postup v tejto 
veci, ktorý bol predmetom 
zasadnutia mestského zastupi-
teľstva dňa 12. 11. 2015. 

Dňa 19. 11. 2015 na diskus-
nom fóre poslanci mestského 

Poslanci diskutovali 
s primátorom

zastupiteľstva s primátorom 
mesta diskutovali o súčasnej 
situácii Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. a o jeho 
ďalšom fungovaní. Po viac 
ako trojhodinovej diskusii po-
slanci odsúhlasili ďalší postup 
v tejto veci, na základe ktorého 
má riaditeľ podniku pripraviť 
a zrealizovať konkrétne kroky 
s cieľom minimalizovať, resp. 
odstrániť stratové činnosti pod-
niku. Do 2 týždňov sa poslanci 
k tejto téme opätovne stretnú 
a rozhodnú o ďalších krokoch 
(opatreniach).

55. výročie založenia školy
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Docenenie jabĺk, ich odrôd 
a zároveň uvedomenie si vý-
znamu ovocných sadov patrí 
medzi hlavné náplne osláv Dňa 
jablka. Pripomína sa každý rok 
21. októbra, alebo najbližšie k to-
muto dátumu. Lekári i odborníci 
na zdravú výživu zdôrazňujú, 
že jedno jablko denne prospieva 
zdraviu. Povzbudzuje nervový 
systém, minerálmi a vitamínmi 
posilňuje organizmus, môžu si 
ho dopriať aj pacienti s cukrov-
kou. Jablko má aj protizápalové, 

V mesiaci september sa žia-
ci Špeciálnej základnej školy 
v Spišskej Belej zúčastnili pro-
jektu „Život na farme,“ ktorý sa 
realizoval na ranči Čajka v Kež-
marku. V projekte mali žiaci 
možnosť zapojiť sa do života na 
farme prostredníctvom priame-
ho kontaktu so zvieratami a prá-
ve pozitívny prínos zooterapie 
a farming terapie bol hlavným 
cieľom tohto projektu.

Cieľom projektu je pozitívne 
ovplyvniť správanie detí k sebe 
samým i okoliu, ich emócie 
a podporiť ich vzájomnú ko-
munikáciu. Spoločný pobyt 
v mimoškolskom prostredí 
v priamom kontakte s príro-
dou a zvieratami podporuje 
uvoľnenú atmosféru, znižuje 
napätie a stres. Tento typ tera-
pie pomáha tiež pri zvyšovaní 
sebadôvery detí, ľahšiemu 
nadväzovaniu kontaktov, zís-
kavaniu sociálnych zručností 
a napomáha rozvoju verbálnej 
aj neverbálnej komunikácie. 

„Človek je krásny nielen 
vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdros-
ti, čo zračí sa mu v oku, podľa 
vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore 
s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi, hovorí 
jedna ľudová múdrosť.“

Jeseň je naozaj krásna. 
A v jednom zo svojich mesia-
cov, v októbri, nám pripomína 
jednu z najvzácnejších cností, 
ktorá môže byť zrodená v duši 
človeka. Je ňou úcta k star-
ším. Úcta k tým, ktorí tvrdo 

Samotný kontakt so zvieratami 
vyžaduje citlivý a jemný prístup, 
rozvíja u detí empatiu a odstra-
ňuje bariéry v komunikácii.

U žiakov bol projekt prijatý s 
nadšením a mal na nich celkovo 
priaznivý vplyv. Po prekonávaní 
počiatočných obáv z kontaktu so 
zvieratami žiaci lepšie spoznali 
samých seba, zažili pocit hrdosti 
a spokojnosti s vykonanou prá-
cou. Najmä žiaci s poruchami 
pozornosti a hyperaktivitou sa 
učili ovládať svoje správanie, 
pohybovať sa pokojne, aby zvie-
ratá neplašili, počkať na správny 
čas (kŕmenia, čistenia, jazdenia) a 
dodržiavať pokyny pán farmára. 
Ten mal svojou osobnosťou a prí-
stupom k deťom veľmi pozitívny 
vplyv na ich správanie, vyžaro-
vala z neho prirodzená autorita 
ale i láskavosť a deti ochotne 
plnili jeho úlohy.

Projekt bol financovaný 
z finančných prostriedkov OZ 
Zlatá rybka.

Mgr. Dáša Lučivjanská

V druhej polovici októbra sme 
oslávili Svetový deň jablka

mikrobiologické a krvotvorné 
účinky. 

Pri príležitosti Svetového 
dňa jablka uskutočnili triedne 
učiteľky 1.A, 1.B, 4.A triedy vý-
tvarnú súťaž  O najkrajšie jablko. 
Do súťaže sa zapojili všetci žiaci 
z týchto tried. Všetky výtvarné 
práce boli veľmi pekné a porota 
vyhodnotila tie najkrajšie, ktoré 
boli ocenené diplomami.

Mgr.  Gotzmannová, 
Mgr. Lešundáková, 

Mgr. Gurková

Mesiac úcty k starším
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň 
vzdávali radostí, ktoré im život 
ponúkal, aby urobili šťastnými 
nás, ich deti. 

Aj  žiaci zo ZŠ J. M. Petzvala 
dňa 15. októbra 2015 navštívili 
miestny klub dôchodcov. Ky-
ticou básní a piesní vyčarili  
úsmev a obdiv na tvárach sta-
rých mám a otcov. Tí im z vďa-
ky pripravili sladké pohostenie, 
napiekli voňavé medovníčky. 
A tak každý prispel svojou 
troškou k príjemne strávenému 
popoludniu.                                               

Mgr. Pavlarčíková

Život na farme
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Imatrikulácia prvákov sa niesla v radostnej atmosfére
 Dňa 15. októbra 2015 sa kinosála mesta Spiš-

ská Belá zaplnila prváčikmi a ich rodičmi z oboch 
základných škôl. Naša škola, ZŠ Štefánikova, si 
pripravila milé privítanie prváčikov do cechu 
školákov. Túto slávnosť nazývame aj imatriku-
láciou prvákov alebo „pasovanie“ za prvákov 
školy. Po privítaní našimi moderátorkami a po 
príhovore pána primátora JUDr. Štefana Bieľaka 
sa začala rozprávka „O vodníkovi“, v ktorej svoje 
herecké schopnosti predviedli naši štvrtáci. Po 
rozprávke sa ujal slova kráľ s prváckym sľubom 

• Prváci zo ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá.  

• Prváci zo ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá.

Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň 
jazykov oslavuje každoročne 26. septembra 
už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 
miliónov Európanov zo 47 členských štátov 
Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v 
školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Eu-
rópska únia disponuje skutočným jazykovým 
bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných 
jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo 
menšinových jazykov.

Tento deň sme si v našej škole pripome-
nuli akciou „Povedz to svojím tričkom“. 
Žiaci si v tento deň obliekli tričká s rôznymi 
cudzojazyčnými nápismi. Súčasťou akcie bol 
aj kvíz s názvom „Čo vieš a nevieš o Veľkej 
Británii.“ 

Mgr. Katarína Čížiková
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

Prehlásenie

Ja som žiačik prváčik,
hoci som len nováčik,
sily mám ja veru dosť,
budem všetkým pre radosť.
Naučím sa čítať, písať,
 v poriadku vždy všetko mať.
 Nechcem predsa hanbu robiť,
 dobrým žiakom chcem sa stať!
 To sľubujem!

a pasovaním prvákov. Prváci prisahali, že si 
budú plniť svoje školské povinnosti zodpoved-
ne a tak sa stanú vzornými žiakmi, ktorí budú 
robiť dobré meno sebe, svojim rodičom a škole. 
To, že sú šikovní nám hneď predviedli spevom, 
recitovaním a tancom. Bohatý program ukončili 
šikovné mažoretky. Rozlúčili sme sa veľkým po-
tleskom, prvákom sme zaželali veľa úspechov v 
škole, radostí z učenia, vytrvalosti a čo najviac 
„včeličiek.“

ZŠ Štefánikova 19,  Spišská Belá

Európsky deň jazykov na ZŠ Štefánikova 



OKTÓBER,NOVEMBER 2015 STRANA 15Spišskobeliansky spravodaj

Obchodovanie s ľuďmi existuje v rôznych formách na celom svete. Je to skrytá, 
ilegálna činnosť, zvyčajne prepojená s organizovaným zločinom. Každý rok sa 
tisícky žien na celom svete stanú obeťami sexuálneho vykorisťovania i ostatných 
foriem obchodovania s ľuďmi. Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
(18. október) si v Špeciálnej základnej škole tento rok pripomenuli interaktívnym 
workshopom. Aktivity sa zúčastnili dievčatá 7, 8 a 9 ročníka nakoľko najriziko-
vejšou skupinou sú práve dievčatá a ženy.

Dievčatá sa najprv krátkou prezentáciou oboznámili s tým, čo vlastne obcho-
dovanie s ľuďmi je. Hlavnou časťou stretnutia však boli skutočné príbehy ľudí, 
ktorí sa sami stali obeťami tohto zločinu. O tých si pozreli krátke príbehy, alebo 
si ich spoločne prečítali. O príbehoch následne spolu diskutovali. Na záver si 
dievčatá zahrali hru “Ľúbi ma, neľúbi ma,” ktorá im pomôže uvedomiť si roz-
diel medzi zdravým a nezdravým partnerským vzťahom. Na záver sa dozvedeli 
užitočné informácie o tom na čo si majú dať pozor, ak sa rozhodnú vycestovať 
do zahraničia.

Týmto workshopom sme sa zapojili do slovenskej kampane Dve malé dievčatá, 
ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. Cieľom kampane je informovať 
mladých ľudí a širokú verejnosť o závažnom a rastúcom fenoméne moderného 
otroctva a podnietiť ľudí k väčšej ostražitosti. Zároveň bolo toto stretnutie aj pod-
pornou aktivitou kampane Červené stužky.                   Mgr. Ľubomíra Pálfi

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov,  podľa 
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.                   (Ľudová múdrosť)

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si naši žiaci pozvali na 
návštevu do školy svojich starých rodičov,  aby im ukázali ako sa 
dnes vyučuje, ako vyzerá dnešná škola a čo všetko im uľahčuje uče-
nie. V príjemnej atmosfére si starí rodičia  pripomenuli časy, keď 
oni sami sedeli v školských laviciach, tiež si vyskúšali ako funguje 
interaktívna tabuľa. Porozprávali nám svoje zážitky a príbehy zo 
školských lavíc. Porovnávali sme prítomnosť s minulosťou.  Mnohí 
spomínali na bývalých učiteľov, pred ktorými mali rešpekt a ktorí 
už nie sú medzi nami. Dozvedeli sme sa, že daná doba bola prísna 
voči povinnostiam žiaka, ktorých nedodržiavanie sa mnohokrát 
kruto trestalo. Ich bolestné skúsenosti nás ešte  viac nútia vážiť 
si túto generáciu ľudí, ktorí boli životom ťažko skúšaní a svoje 
detstvo prežili v povojnových časoch. V starých kronikách našli 
fotografie svojich triednych kolektívov s učiteľmi, spoznali na nich 
nielen seba , ale aj svojich spolužiakov a učiteľov. Ďakujeme našim 
starým rodičom, že svoju múdrosť a skúsenosti odovzdávajú svojim 
deťom a vnúčatám, pretože takto sa zachováva krásne bohatstvo 
našej minulosti – životné príbehy našich predkov. Našim starým 
rodičom prajeme hlavne pevné zdravie a veľa lásky.

Mgr. Darina Sekeráková, Mgr. Beáta Halčinová, 
Mgr. Silvia Belončáková, ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

Október je už tradične zná-
my ako mesiac úcty k starším. 
Je to príležitosť ukázať lásku 
starým rodičom a oni zase 
majú možnosť prejaviť svoje 
city svojim deťom a vnúčatám. 
Preto aj tento rok žiaci Špeciálnej 
základnej školy navštívili zaria-
denie opatrovateľskej služby v 
Spišskej Belej – Strážky. Žiaci 
si pre starkých pripravili pes-
trý kultúrny program plný 
piesní, básní a tancov. Týmto 

Kampaň „Dve malé dievčatá“

Október – mesiac úcty 
k starším na ZŠ Štefánikova

Daruj srdce a lásku starším
programom sme im spríjemnili 
deň a poďakovali im za všetko 
krásne a dobré, čo pre nás a našu 
spoločnosť urobili. Po programe 
ich potešili darčekmi, ktoré pre 
nich vlastnoručne pripravili. Na 
záver klienti a zamestnanci žia-
kov pohostili chutným koláčom 
a dovolili im nazrieť do príbehov 
ich života prostredníctvom roz-
právania.

Mgr. Milena Burdíčková, 
Ivana Závacká

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Na záver týždňa HOVORME O JEDLE sa uskutočnila súťaž 
o najchutnejší pokrm. So zanietením si 19 družstiev z celej školy 
pripravovalo recepty, suroviny a v súťažný deň  pripravovali chutné 
pokrmy.

Vystavené pokrmy  žiaci, učitelia, pani kuchárky a rodičia ochut-
návali a hodnotili. Sčítaním hlasov za jednotlivé družstvá sa určili 
najchutnejšie pokrmy v tomto poradí:

I. stupeň:  1. miesto:     Bachledová Laura (3.B)
                 2. miesto:     Kostková Paulína (2.A)
                                      Suchý Šimon (2.A)
                                      Vaverčáková  Sarah (2.A)
II. stupeň:  1. miesto:     Staviarska Viktória (9.A)
                                       Staviarsky Enriko (7.B)
                                       Staviarska Olívia (5.A)
                   2. miesto:     Čupková Mária (6.B)
                                       Fudalyová Dominika (6.B)
                                       Koščáková Lívia (6.B)
                   3. miesto:     Knapík Timotej (5.B)
                                       Pisarčík Erik (5.B)
                                       Ploštica Adam (5.B)
                                       Polhoš Miroslav (5.B)

Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme za aktívnu prácu 
pri tvorbe pokrmov a výhercom srdečne blahoželáme. Tešíme sa 
na ďalšie tvorivé aktivity. 

Ing. Ľ. Brincková, Mgr.D. Baksová
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

V pracovnom týždni od 12. 
do 16. 10. 2015 sa uskutočnila 
na ZŠ Štefánikova 19, Spišská 
Belá súťažno–vzdelávacia akti-
vita HOVORME O JEDLE pod 
záštitou  Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Cieľom súťaže bolo vyvolať 
a podporiť aktívnu účasť školy 
pri vzdelávaní detí a mládeže o 
potravinách a dobrých stravova-
cích návykoch ako súčasti zdra-
vého životného štýlu, o úlohe 
potravín pri ochrane zdravia a 
ich význame pre tvorbu a ochra-

HOVORME O JEDLE  
na  ZŠ Štefánikova

nu životného prostredia.
Vyhlásené denné témy boli 

oživením vyučovacieho proce-
su na škole a obohatili žiakov 
o nové poznatky. Aktívna 
a kreatívna činnosť sa prejavila 
na prvom aj druhom stupni zá-
kladnej školy za čo patrí poďa-
kovanie všetkým žiakom a ich 
učiteľom, ktorí so zanietením  
a ochotou plnili vopred pri-
pravené aktivity. Poďakovanie 
patrí aj všetkým rodičom, ktorí 
v tomto týždni deťom pomáhali 
a podporovali ich v jednotlivých 
činnostiach.  Ing. Ľ. Brincková

ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá          

Vyhodnotenie súťaže 
o najchutnejší pokrm  
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ZŠ J. M. Petzvala patrí k 177 
školám /161 základných škôl 
zo siedmich samosprávnych 
krajov a 16 základných škôl 
z Bratislavského kraja/, ktoré 
sú zapojené do národného pro-
jektu Podpora profesijnej orien-
tácie žiakov základnej školy na 
odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja  poly-
technickej výchovy zameranej 
na rozvoj pracovných zručností 
a prácu  s talentami.

Projekt sa orientuje na prí-
pravu a ďalšie vzdelávanie pe-
dagogických zamestnancov na 
získanie a rozvoj kompetencií 
potrebných na premenu tradičnej 
školy na modernú. Zapojením do 
tohto projektu naša škola získa-
vala viaceré benefity – bezplat-
nú účasť našich pedagogických 
zamestnancov na kontinuálnom 
vzdelávaní z predmetov biológia, 
chémia, fyzika a technika, ktoré 
absolvovali p. učiteľky - MVDr. 
V. Košická, Mgr. M. Kováčiková, 
Ing. V. Andrášová a Mgr. D. 
Heldáková. Vzdelávania sa zú-
častnila aj Mgr. D. Popovičová, 
výchovná poradkyňa. Na pod-

poru profesijnej 
orientácie žia-
kov základnej 
školy bol vyvi-
nutý nový sof-
tvérový nástroj , 
prostredníctvom 
ktorého bude 
monitorovať 
schopnosti a zá-
ujmy žiakov už 
od piateho roč-
níka. Na všetky 
základné školy 

zapojené do projektu bude dis-
tribuovaný katalóg pracovných 
pozícií očami detí. Ide o zoznam 
povolaní, ktoré sú v regióne žia-
dané,  na ktoré by sa mohli žiaci 
orientovať.

V rámci 1. aktivity projektu 
Podpora polytechnickej výchovy 
žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 
ZŠ v polytech-
nickej výchove 
žiaci na dru-
hom stupni 
našej základnej 
školy dostali 
učebné po-
môcky v hod-
note cca 10 000 
Eur, ktoré im 
oživia hodiny 
biológie, fyzi-
ky, techniky či 
chémie. Do odborných učební 
pribudli zbierky nerastov a hor-
nín, makety orgánov človeka, 
mikroskopy aj s preparátmi či 
edukačné sady zamerané na 
magnetizmus, termodynamiku 
či optiku. Modernú formu vzde-

lávania zabezpe-
čia aj laboratórne 
váhy, chemikálie 
či obrábacie 
stroje na drevo 
a kov. Problémy 
so získavaním 
vedomostí a no-
vých poznatkov 
u žiakov súvisia 
s abstraktným 
m y s l e n í m 
a množstvom 
cudzích slov. 
A práve v tomto smere  im 
môžu pomôcť názorné modely, 
ale aj výpočtová technika.

2.októbra 2015 sa uskutoč-
nili štyri otvorené vyučovacie 
hodiny, na ktorých vyučujúci 
prezentovali za prítomnosti 
pracovníkov Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania v Bra-

vedomosti si fixovali audiotes-
tom a v praktickej časti si sami 
vyskúšali prácu s dodanými po-
môckami z projektu. Páčila sa im 
práca s elektrickou lupienkovou 
pílkou, elektrickým sústruhom, 
rôznymi ručnými pílkami, ra-
zidlami a celým radom ďalších 
pomôcok. Hodinu odprezen-
tovala Ing. V. Andrášová. Na 
hodine fyziky v 7.ročníku žiaci 
pracovali so súpravou pomôcok 
Magnetizmus, kde si mohli zo-
staviť model magnetického poľa, 
kompasu a buzoly.

V rámci Prešovského kraja 
štyria pedagógovia školy boli 
nominovaní do 10-členných  pra-
covných skupín. Mgr. D. Popo-
vičová, Dr. J. Tomeček a RNDr. 
E. Valek, PhD. participovali na 
tvorbe a overovaní metód no-
vých foriem prípravy žiakov na 
povolanie. Skupina vytvorila 20 
návrhov, z ktorých sa v rámci 
kraja 6 overilo v praxi.

6. októbra 2015 bola za prí-
tomnosti zamestnancov Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania 
v Bratislave overená aktivita 
Skrutkovacia rozcvička, ktorú 
rozpracoval Dr. Juraj Tomeček. 
Aktivita je zameraná na rozvoj 
manuálnych zručností žiakov. 
Môže byť realizovaná v škole 
na hodinách techniky, fyziky, 
sveta práce ako relaxačné cvi-
čenie, manuálna rozcvička alebo 
súťaž. Podobné spôsoby použí-
vajú strojárenské firmy (napr. 
automobilky na Slovensku) pri 
prijímaní nových zamestnancov. 
Aktivita predstavuje istú konti-
nuitu medzi prípravou žiakov na 
základnej škole a praxou.

Mgr. A. Rothová, riaditeľka 
školy a učitelia zapojení 

do projektu

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy 
zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu  s talentami

tislave využívanie pomôcok. 
Na hodine biológie MVDr. V. 
Košická sprístupnila žiakom 
rozmnožovane rastlín pomocou 
nádherných trojrozmerných 
modelov kvetov. Pri fixácii 
učiva bola využitá didaktická 
technika a interaktívna tabuľa. 
V diagnostickej časti si žiaci 
overili svoje poznatky pracov-
ným listom. Na hodine chémie 
si deviataci pod vedením Mgr. 
M. Kováčikovej upevnili učivo 
o meraní pH a neutralizácii 
prostredníctvom  rôznych po-
môcok z projektu, boli použité 
kadičky zo sady laboratórnych 
skiel, chemikálie, minitester 
pH, krátky film a pracovný list. 
Na hodine techniky sa piataci 
zoznámili s kovospracujúcimi 
a drevospracujúcimi remeslami. 
Najprv si pozreli ukážky s po-
užitím IKT techniky, získané 
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Celkové hodnotenie:
1. miesto – REBELS
2. miesto – MŠK SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ
3. miesto – ŠIESTACI

Dňa 24. 10. 2015 sa v Nitre 
uskutočnil Československý 
superpohár v hokejbale. V tom-
to roku turnaj organizovala 
Slovenská hokejbalová únia. 
Tohto turnaja sa zúčastňujú 
víťazi slovenskej a českej hokej-
balovej extraligy v jednotlivých 
vekových kategóriách. Víťazi 
oboch líg v danej kategórii 
odohrajú jeden vzájomný zá-
pas, z ktorého vzíde víťaz 
tohto pohára. Slovensko budú 
na tomto turnaji reprezentovať 
Gajary, Nitra a SPIŠSKÁ BELÁ. 
„Beľania sa veľmi tešia na tieto 
zápasy. Škoda , že len raz do 
roka si môžeme takto zahrať. 
Pardubice či Kladno, to sú zau-

jímaví súperi,“ uviedol ešte pred 
zápasmi tréner oboch mužstiev 
Miroslav Burdíček, podľa ktoré-
ho jeho tímy špeciálnu prípravu 
nepotrebovali: „Momentálne je 
sezóna v plnom prúde, a tak 
ako asi všetci, aj my sa snažíme 
počas sezóny riešiť herný prejav. 
Čiže žiadna špeciálna príprava 
na dané podujatie neprebehla.“ 
Spišská Belá však pôvodne mala 
cestovať iba s jedným výberom. 
Situácia sa však zmenila. „Vede-
li sme, že pocestujeme do Nitry 
s kategóriou U19. Belianska 
U16 nakoniec cestovala ako 
náhradník namiesto Kežmar-
ku,“ dodal Burdíček. Výsledky 
superpohára:

Florbalový turnaj o Medailu riaditeľky školy ZŠ Štefánikova

Dňa 15. októbra 2015 sa u nás 
v telocvični konal prvý ročník 
florbalového turnaja o „Medai-
lu riaditeľky školy“. Turnaja sa 
zúčastnilo 8 družstiev: Horná 
Dolná, MŠK Slavoj Spišská Belá, 
Belančania, Bušovčania, Montte, 
Rebels, Beliansko-houbnícky 
zväz, Šiestaci. Družstvá boli 
rozdelené do dvoch skupín, v 
ktorých odohrali zápasy každý 
s každým. Z každej skupiny 
postúpili dve družstvá, ktoré 
potom odohrali zápasy me-

dzi sebou. Chlapci bojovali o 
umiestnenia ako aj individu-
álnu trofej najlepšieho strelca. 
Turnaj sa vyznačoval značnou 
vyrovnanosťou a jednotlivé 
zápasy boli napínavé. Chlapci 
ukázali svoje kvality, vysoké 
nasadenie a športového ducha. 
Najlepším strelcom sa stal 
– Dušan Džurňák.

Víťazom blahoželáme a teší-
me sa na ďalšie turnaje.

PaedDr. Ľudovít Gumulák
ZŠ Štefánikova

Československý superpohár v hokejbale

KATEGÓRIA U14
L2 Hockey Gajary Flames U14 - HBC Hostivař U14 8:4 (1:1, 4:1, 
3:2) 
KATEGÓRIA U16
MŠK Sp. Belá U16 - HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 8:1 
(1:0, 1:0, 6:1)  
Góly a asistencie: 4:56 Brixi, 27:43 Talár, 31:59 Brixi (Miklas), 34:00 
Krišanda (Pitoňák), 40:30 Brixi (Miklas, Krišanda), 41:08 Brixi, 43:
18 Miklas (Brixi, Čarnogurský), 44:16 Hohol (Pajer, Krišanda) - 44:
43 Doležal
KATEGÓRIA U19
MŠK Sp. Belá U19 - HBC Alpiq Kladno U19 4:5 sn. (2:2, 0:1, 2:1)  
Góly a asistencie: 1:54 Čupka (Miklas), 13:04 Krišanda (Krempaský), 
39:22 Miklas (Čupka, Krempaský), 44:46 Krempaský (Reľovský) - 13:
39 Knoblak (Teinitzer), 14:45 Duvas (Zmeškal, Hudec), 25:05 Tvrz 
oslab., 40:00 Arlt, rozhod. nájazd Arlt
SENIORI
HBK Nitrianskí Rytieri Nitra 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) HBC Alpiq Kladno

Aj cez Spišskú 
Belú už dnes pre-
chádza slovenská 
Route 66 (cesta 
č. 66). Na zákla-
de rozhodnutia 
Ministerstva do-
pravy, výstavby 
a regionálneho 
rozvoja SR zo 
dňa 23. 7. 2015 o usporiadaní 
cestnej siete došlo prečíslovaniu 
štátnych ciest 1. triedy. Uvedené 
prečíslovanie sa dotklo aj štátnej 
cesty prechádzajúcej cez Spišskú 
Belú. Cesta 1. triedy č. 67  od Kež-
marku smerujúca cez centrum 
nášho mesta  na Ždiar a štátnu 
hranicu s Poľskom (Lysá Poľana) 
bola prečíslovaná na cestu č. 66. 

Slovenská Route 66 (cesta č. 66) vedie cez Spišskú Belú

A teda cesta č. 66 
prechádza celým 
Slovenskom – so 
začiatkom na slo-
vensko-maďarskej 
hranici v Šahách 
a s ukončením na 
slovensko – poľ-
skej štátnej hranici 
Tatranská Javorina 

– Lysá Poľana a jej celková dĺžka 
je 246,753 km. Táto cesta prechá-
dza Krupinou, Zvolenom, Ban-
skou Bystricou, Lopejom (kde je 
centrála SK Route 66), pokračuje 
cez Brezno na Poprad a odtiaľ 
cez Kežmarok a Spišskú Belú 
na štátnu hranicu v Tatranskej 
Javorine. 

A akú má táto cesta historickú 

a súčasnú súvislosť? Svetoznáma 
americká Route 66 (US Route 66) 
vznikla resp. bola spojazdnená 
v dvadsiatych rokoch minulého 
storočia a svojou existenciou na-
vždy poznačila svetový motoriz-
mus. Historický odkaz US Route 
66 je vnímaný ako dovtedy ne-
vídaný príspevok k bezpečnosti 
cestnej premávky, ale aj ekono-
mický rozvoj regiónov Spojených 
štátov, ktorými US Route viedla. 
Hlavne tieto dve významné 
skutočnosti, bezpečnosť a eko-
nomický rozvoj, viedli k tomu, 
aby bol vypracovaný projekt, 
ako možná, aj keď zmenšená 
paralela americkej Route 66 u nás 
na Slovensku. Dokonca je spraco-
vaný dopravno – bezpečnostný 

a rozvojový projekt SK Route 66,  
ktorého cieľom je vybudovať SK 
Route 66 ako vzorovú bezpečnú 
Európsku cestu 1.triedy.  V rám-
ci tohto projektu „SK Route 66“ 
bola založená aj Slovenská asoci-
ácia Route 66 s cieľom združovať 
motoristov a nemotoristov, ktorí 
majú vzťah k legendárnej Route 
66 a jej historickému odkazu. 
Viac tiež na www.sk-route66 .sk

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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Z  F U T B A L OV Ý C H   T R Á V N I KOV

Muži  - 5. liga VsFZ – skupina Podtatranská

 Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 TJ Štart Hrabušice 14 10 3 1 44:21 33 12

2 MŠK Slavoj Spišská Belá 14 9 2 3 37:17 29 8

3 FK Veľká Lomnica 14 9 0 5 39:23 27 6

4 ŠK Harichovce 14 7 5 2 30:17 26 5

5 FK Poprad 14 8 1 5 33:22 25 4

6 FK 05 Levoča 14 6 2 6 34:38 20 -1

7 FK 1931 Hranovnica 14 6 0 8 34:28 18 -3

8 OFK Kravany 14 5 3 6 29:33 18 -3

9 TJ Slovan Nálepkovo 14 5 2 7 25:26 17 -4

10 TJ Slovan Smižany 14 4 4 6 20:30 16 -5

11 FK Prakovce 14 4 3 7 25:30 15 -6

12 TJ Družstevník Spišské Bystré 14 4 0 10 20:35 12 -9

13 FK Slovan Helcmanovce 14 3 3 8 22:53 12 -9

14 OŠK Teplička 14 2 4 8 24:43 10 -11

Muži „B“  6. liga PFZ

1 TJ Tatran Ľubica 14 8 5 1 23:5 29 8

2 OFK Vikartovce 14 9 1 4 41:24 28 7

3 MŠK Slavoj Spišská Belá 14 7 3 4 40:26 24 3

4 FK 49 Spišský Hrhov 14 7 3 4 29:27 24 3

5 OFK Batizovce 14 7 2 5 31:22 23 5

6 1. MFK Kežmarok 14 6 5 3 23:15 23 5

7 OFK Toporec 14 6 3 5 27:25 21 0

8 TJ Tatran Liptovská Teplička 14 6 3 5 24:28 21 -3

9 OŠK Spišský Štvrtok 14 5 4 5 26:21 19 -2

10 OFK Veľký Slavkov 14 4 3 7 22:31 15 -9

11 ŠK Zemedar Poprad - Stráže 14 5 0 9 17:31 15 -6

12 TJ Partizán Vernár 14 4 1 9 18:36 13 -8

13 OFK Prebojník Hozelec 14 2 4 8 17:29 10 -11

14 FK Thermal Park Vrbov 14 2 3 9 17:35 9 -12

Mladší dorast „B” - 4. liga PFZ 

1 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 10 8 2 0 51:13 26 11

2 FK Podolínec 10 7 2 1 47:17 23 11

3 TJ Tatran Huncovce 10 7 0 3 35:17 21 6

4 TJ Požiarnik Vlkovce 10 6 2 2 40:16 20 5

5 ŠK 06 Slovenská Ves 10 6 1 3 30:15 19 4

6 MŠK Slavoj Spišská Belá 10 5 0 5 24:27 15 0

7 Mladosť Matiašovce 10 3 2 5 20:41 11 -7

8 OFK Toporec 10 3 1 6 17:29 10 -2

9 FK Bijacovce 10 2 1 7 21:32 7 -11

10 FK Thermal Park Vrbov 10 2 1 7 14:32 7 -8

11 Družstevník Dravce 10 0 0 10 4:64 0 -15

Výsledky FK MŠK Slavoj Spišská Belá 
po jesennej časti (november 2015)

Starší dorast - 3. liga  - skupina Podtatranská

 Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 MŠK Slavoj Spišská Belá 14 12 2 0 76:4 38 14

2 FK Veľká Lomnica 14 9 1 4 46:21 28 7

3 MŠK Spišské Podhradie 14 8 3 3 38:21 27 9

4 OŠK Spišský Štvrtok 14 7 2 5 27:20 23 2

5 TJ Slovan Smižany 14 6 5 3 28:23 23 2

6 TJ Tatran Ľubica 14 6 3 5 35:31 21 0

7 FK 05 Levoča 14 6 3 5 24:25 21 -3

8 1. MFK Kežmarok 14 6 2 6 23:20 20 -1

9 FK Pokrok SEZ Krompachy 14 5 3 6 15:24 18 -3

10 MŠK Tatran Spišské Vlachy 14 5 3 6 17:31 18 -3

11 FK Prakovce 14 4 2 8 21:35 14 -7

12 FAM Poprad 14 4 1 9 24:36 13 -8

13 ŠK Harichovce 14 3 2 9 12:37 11 -10

14 OŠK Rudňany 14 1 0 13 7:65 3 -15

Starší žiaci „D”  - 2. liga U15

1 MFK Stará Ľubovňa 11 9 1 1 78:8 28 13

2
Spojená škola, Školská 535/5, 

Lendak
11 7 4 0 29:15 25 7

3 FK Družstevník Plavnica 11 7 2 2 40:12 23 5

4 1. MFK Kežmarok 11 5 2 4 57:23 17 2

5 TJ Tatran Ľubica 11 5 0 6 39:34 15 -3

6 MŠK Slavoj Spišská Belá 11 3 1 7 28:29 10 -8

7 ŠK Nová Ľubovňa 11 3 0 8 20:37 9 -6

8 FK Podolínec 11 0 0 11 4:137 0 -15

Mladší žiaci „D” - 2. liga U13

1 1. MFK Kežmarok 11 11 0 0 84:2 33 18

2 MFK Stará Ľubovňa 11 10 0 1 103:3 30 15

3 MŠK Slavoj Spišská Belá 11 7 0 4 23:27 21 3

4 FK Družstevník Plavnica 11 5 2 4 38:26 17 -1

5
Spojená škola, Školská 535/5, 

Lendak
11 4 2 5 20:43 14 -4

6 ŠK Nová Ľubovňa 11 2 2 7 16:41 8 -7

7 FK Podolínec 11 1 1 9 11:70 4 -11

8 TJ Tatran Ľubica 11 0 1 10 4:87 1 -17

www.spisskabela.skwww.spisskabela.sk


