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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 23. októbra 2008:
1. Vzalo na vedomie prezentáciu školského vzdelávacieho
programu Základnej školy J. M.
Pezvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá, ktorú predniesla Mgr.
Anna Rothová, riaditeľka školy.
2. Vzalo na vedomie prezentáciu školského vzdelávacieho
programu Základnej školy,
Štefánikova č. 19, Spišská Belá,
ktorú predniesol Mgr. Stanislav
Pitoniak, riaditeľ školy.
Školské vzdelávacie programy
- Schválením nového školského
zákona majú školy možnosť
sami sa podieľať na podobe záväzného vzdelávacieho programu
danej školy a na základe vlastných
predstáv a skúseností, podľa podmienok na danej škole a profilácie danej školy si utvoriť ucelený
školský vzdelávací program.
Škola si môže určiť priority
podľa toho, v čom škola vyniká
a pracovať spôsobom, ktorý jej

najlepšie vyhovuje. V čom má
spočívať podstata tvorby školských vzdelávacích programov?
- neučiť všetkých žiakov všetko,
- vnímať žiaka ako vzdelávajúci
sa subjekt,
- ponechať zodpovednosť škole
za výber časti obsahu,
- upraviť obsah vzdelávania tak,
aby si žiaci mohli rozvíjať kľúčové spôsobilosti,
- vytvoriť takú klímu v škole,
aby každý žiak mohol zažiť
úspech.
Uvedené vzdelávacie programy
budú mať dôležitú úlohu pri propagácii školy, lebo jej profilácia podľa
požiadaviek a záujmov žiakov, ich
rodičov, podľa podmienok v regióne a požiadaviek trhu práce umožní
pružne reagovať na konkrétnu situáciu a škola by sa tak mala stať
v plnom zmysle slova službou
verejnosti. Až 30 % predmetu vyučovania si tak budú môcť určovať
samotné školy (je to na výber).
Školské vzdelávacie programy si
schvaľujú samotné školy.

OZNÁMENIE
o začatí procesu prerokovania návrhu územného plánu mesta
Mesto Spišská Belá oznamuje
začatie prerokovania návrhu
územného plánu mesta Spišská Belá.
V zastúpení RNDr. E. Weissovej - osoby oprávnenej na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej
dokumentácie obcí v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov
zvoláva prerokovanie návrhu územného plánu mesta Spišská
Belá, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2008 (štvrtok)
o 16.00 hod. v kinosále mesta spojené
s výkladom spracovateľa územného plánu.
Dokumentácia sa nachádza k nahliadnutiu na verejnej tabuli
mesta, Mestskom úrade v Spišskej Belej a internetovej stránke
www.spisskabela.sk/sources/dokumenty/85.pdf. od 15. 11. 2008.
K uvedenému návrhu máte možnosť zaslať svoje návrhy, pripomienky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia uvedeného návrhu
územného plánu.
Kontakty: Ing. Štefan Vilga, referent odd. výstavby,
Mestský úrad Spišská Belá, tel. 052/468 05 13, 0904 295 847,
e-mail: vilga@spisskabela.sk
ARKA, s. r. o., Zvonárska 23 Košice, Ing. arch. Dušan Marek spracovateľ, tel. 0905 892 932, 055/729 41 51, e-mail: arka@stonline.sk.

3. Schválilo podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
z EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika Slovenská republika na realizáciu
projektu „Belianske Tatry - spolu
a lepšie„ a jeho spolufinancovanie
z rozpočtu mesta do výšky 5 % vo
výške 2 743 308,20 Sk (91.061,15
EUR) z celkových oprávnených
nákladov 54 866 164,10 Sk
(1 821 223 EUR) - v rámci tohto
projektu by sa mali zrealizovať
(v prípade úspešnosti projektu)
najmä nasledovné aktivity:
• Výstavba cyklotrasy (cyklochodníka) od Sp. Belej (od Belianskeho rybníka) po Tatranskú
Kotlinu (po Čardu) v celkovej
dĺžke 9 km (ide o 1. etapu plánovanej výstavby cyklotrás v podhorí Belianskych Tatier ako súčasť Tatranskej cyklomagistrály).
Cyklochodník bude mať rovnaké
parametre ako súčasný cyklochodník k Belianskemu rybníku, t. j.
asfaltový povrch o šírke 3 metrov
so 4 mostami a 4 odpočívadlami.

Bude trasovaný stále popri štátnej
ceste po pravej strane.
• Vypracovanie vzorového
prevádzkového a organizačného
poriadku na budúcu správu a prevádzkovanie cyklotrás v podhorí
Belianskych Tatier.
• Spoločná zahraničná cesta
s Poliakmi (s Bukowinou Tatrzanskou) - po krajinách EÚ,
ktoré už majú vybudovanú sieť
cyklistických magistrál za účelom získania skúsenosti s ich
prevádzkovaním.
• Spoločná propagácia regiónu Belianskych Tatier s Poliakmi
(s Bukowinou Tatrzanskou) - vydanie spoločnej obrazovej publikácie, spoločného turistického
bulletínu, spoločného turistického
sprievodcu, spoločných exteriérových máp a spoločného DVD
o regióne Belianskych Tatier.
Uvedený projekt by mal byť
hodnotený v mesiaci február,
resp. marec 2009 - vtedy budeme
vedieť, či sme boli s týmto projektom úspešný.

Výzva - spoločné občianske hliadky
Primátor nášho mesta v spolupráci s mestskou políciou
plánuje v našom meste zaviesť
tzv. spoločné občianske hliadky na sledovanie dodržiavania
verejného poriadku v našom
meste, a to najmä vo večerných
a nočných hodinách. Cieľom
tohto opatrenia je zvýšiť počet
osôb dohliadajúcich na verejný
poriadok v našom meste a znásobiť tak počet policajných hliadok
mestskej polície v meste. Takto
sa umožní v určitých inkriminovaných časoch postaviť do služby
dve hliadky v zložení: 1. hliadka
- pešia (tvorená 1 mestský policajt + 1 - 2 dobrovoľní občania)
a druhá hliadka - motorizovaná
(na služobnom aute - tvorená 1
mestský policajt + 1 - 2 dobrovoľní občania). Vzhľadom na
vyššie uvedené primátor mesta
hľadá vhodné osoby, ktoré by
za patričnú finančnú odmenu
boli ochotné v určených časoch
hliadkovať v našom meste spolu
s príslušníkmi mestskej polície.

Malo by ísť o fyzicky zdatnejšie
osoby vzhľadom na to, že budú
pôsobiť v „teréne“ v uliciach
mesta. Uvedení „strážcovia“ by
však nemali postavenie a oprávnenie príslušníka mestskej polície v zmysle zákona, boli by len
nápomocní príslušníkovi MsP pri
dohliadaní na verejný poriadok.
Takíto „dobrovoľní strážcovia“
by boli zamestnaní na dohodu
o vykonaní práce a mesačne by
odpracovali vzájomne dohodnutý počet hodín. Do „služby“ by
nastupovali v dohodnutých dňoch
a v dohodnutom čase na dohodnutý počet hodín vychádzajúc z plánu
služieb mestskej polície. Výška odmeny (tzv. hodinovej mzdy) sa určí
na osobnom pohovore.
Záujemcovia o túto dobrovoľnú občiansku (ale platenú) službu
sa môže prihlásiť osobne na personálnom oddelení mestského úradu
(u p. Klokočovej, tel. 4680 504)
alebo mailom na mklokocova@
spisskabela.sk. Uzávierka prihlášok je do 1. 12. 2008.
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Euroinformácie
Euro sa na Slovensku zavedie
1. 1. 2009. Všetky hodnoty teraz
uvedené v korunách sa na eurá
prepočítajú presne konverzným
kurzom 1 euro = 30,126 korún.
Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo všetkých
obchodoch a na ďalších miestach.
Po 1. 1. 2009 budeme môcť
až do 16. 1. 2009 platiť okrem
eur aj korunovými bankovkami
a mincami. Obchody však budú
vydávať iba v eurách. Pokiaľ
neminieme slovenské koruny
v obchodoch, bude ich možné
bezplatne vymeniť v bankách.
Banky budú mince vymieňať pol
roka a bankovky rok po zavedení
eura. Národná banka Slovenska
bude mince vymieňať ešte 5
rokov a bankovky neobmedzene.
Pre uľahčenie prechodu na euro
odporúčame všetkým občanom:
1. Uložte si svoje úspory do
banky ešte pred zavedením eura.

Konverzný kurz - 1€ = 30,1260 Sk
Koruny na účte alebo vkladnej
knižke vám banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí
z vašej strany. Slovenské koruny
na vašom účte prepočíta banka
na eurá presne podľa oficiálne
stanoveného konverzného kurzu.
Banka si nemôže určiť žiaden
iný kurz. Ponuky od neznámych
osôb na výmenu „výhodnejším„
kurzom sú podozrivé, nakoľko sa
s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na
ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov
bánk, samospráv, alebo iných
inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás doma. Nik nemá právo
žiadať od vás informácie o tom,
koľko máte doma peňazí, aké sú
sériové čísla vašich bankoviek,
alebo ako a kedy si ich plánujete
vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré

Mikulášske popoludnie
Mesto Spišská Belá pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa uskutoční 5. decembra 2008 (piatok) od 18.00 h. pred budovou
mestského úradu.

Poštové zásielky o eure
V týchto dňoch doručuje Slovenská pošta všetkým domácnostiam
na Slovensku informačnú zásielku o eure. Obálka od ministerstva
financií a Národnej banky Slovenska obsahuje
- brožúrku so všetkými potrebnými informáciami o zavedení eura
na Slovensku,
- leták Európskej komisie o eure
- eurokalkulačku.
Určite ste už zachytili informácie v médiách o začiatku tejto distribúcie od pondelka 10. novembra. Rovnaké informácie aké sú
v tejto zásielke budete môcť získať aj na mestskom úrade alebo na
internerovej stránke www.euromena.sk.

Historický
kalendár mesta
5. 11. 1772 - V Spišskej

si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej
banke po zavedení eura.
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro
žiadne informácie. Nepodávajte
nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe
k Vášmu účtu, ako napr. číslo
účtu, heslá, alebo PIN kód!
www.nbs.sk
www.euromena.sk
eurokomunikacia@nbs.sk

Koncert J. Kryla
Dňa 3. decembra 2008 (streda
) o 18.00 h v kinosále mesta sa
uskutoční koncert Jána Kryla,
brata známejšieho speváka Karla
Kryla (+). Príďte si spolu s nim
zaspievať a zaspomínať na známe skladby Karla Kryla. Cena
vstupenky je 100 Sk, predpredaj vstupeniek v Regionálnom
informačnom turistickom centre
mesta Spišská Belá, alebo na tel.
č. 052/468 05 17.

Speleovečer

• V novembri mesto zrealizovalo nové schodisko a chodník k železničnej
zastávke v Strážkach.

NOVEMBER 2008

Premietanie diapozitívov,
zaujímavých filmov a prednášky
z histórie Jaskyne Javorinka,
to všetko zahŕňal speleovečer,
ktorý dňa 24. októbra 2008 v kinosále mesta pripravila Slovenská
speleologická spoločnosť - Jaskyniarska skupina Spišská Belá pri
príležitosti 35. výročia objavenia
jaskyne Javorinka. Účastníci tohto
večera, ktorí sa zišli v dosť značnom počte, sa tak aspoň na chvíľu
mohli dostať do sveta hlboko pod
zemou, ktoré táto zatiaľ verejnosti
nesprístupnená jaskyňa ponúka.

Novej Vsi, beliansky richtár
Daniel Haasz a ostatní richtári
a zástupcovia prinavrátených
13-tich zálohovaných spišských miest späť do Uhorska,
zložili slávnostný sľub vernosti Márii Terézii, v zastúpení
spišským županom, grófom
Jánom Csákym.

8. 11. 1412 - Uhorský kráľ

Žigmund podpísal v Záhrebe
zálohovú listinu poľskému
kráľovi Vladislavovi II. Jagelovskému o zálohu 13-tich
spišských miest (vrátane Spišskej Belej) a troch slobodných
kráľovských miest (Stará Ľubovňa, Podolínec, Hniezdne)
Poľsku, za finančnú pôžičku
na vojnu proti Benátkam.

9. 11. 1774 - Mária Terézia

zriadila z bývalých zálohovaných spišských miest samostatnú Provinciu 16 spišských
miest so sídlom v Spišskej
Novej Vsi. Pre nesúhlas Starej
Ľubovne, Podolínca a Hniezdneho, došlo k definitívnemu
zriadeniu tejto provincie až 5.
6. 1778, po nariadení Márie
Terézie o pričlenení týchto
miest k provincii.

21. 11. 1925 - Uznesenie

Obecnej rady Spišskej Belej
o zakúpení 555 ha pozemkov
na lendackej Pálenici od grófa
Hohenlohe Kúpna zmluva bola
uzavretá 18. 12. 1925.

24. 11. 1906 - V Jurgove

sa narodil beliansky kňaz
a spišský historik, kanonik
Jozef Vojtas.

29. 11. 1896 - Elektrické

osvetlenie Belianskej jaskyne, ako jednej z prvých
v Európe.

Zmena úradných hodín
Primátor mesta Spišská Belá určuje nasledovnú novú úpravu úradných hodín na Mestskom úrade v Spišskej Belej s účinnosťou od
1. 11. 2008:
Pondelok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.30
Utorok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.30
Streda
7.30 - 11.30
12.30 - 16.30
Štvrtok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.30
Piatok
7.30 - 11.30
12.30 - 14.30
Čas trvania prestávky na obed je 30 minút v čase medzi 11.30 až
12.30 hod.
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Podpora prípravy spoločného územia Tatry - Pieniny prístupom LEADER
Mikroregión Belianske Tatry je
záujmové združenie právnických
osôb, ktoré vzniklo v septembri
2003 z iniciatívy miestnych
územných samospráv s cieľom
prípravy, koordinácie a realizácie spoločných aktivít v snahe
propagácie Vysokých Tatier a ich
blízkeho okolia a podpory rozvoja cestovného a turistického ruchu
v rámci podpory regionálneho
rozvoja celého tatransko-podtatranského regiónu využívajúc aj
územnú blízkosť poľských partnerov v pohraničí. Zvlášť východná
strana Vysokých Tatier potrebuje
spoločensky mobilizovať obyvateľstvo, pretože nebola adekvátne
dotknutá doterajším rozvojom
Vysokých Tatier. Je to špecifické
územie s nehomogénnym obyvateľstvom a s prejavujúcimi sa
problémami v sociálnej súdržnosti
ešte od 2. sv. vojny (odsun Nemcov, prisťahovalci, Rómovia...).
Je tu vysoká nezamestnanosť. Je
to územie s prioritnou ponukou
pre vidiecky cestovný ruch mimoriadnej významnosti v rámci
Prešovského samosprávneho
kraja a s potrebou podpory diverzifikácie poľnohospodárskych
a lesných činností (napr.Lendak,
T. Javorina...).
Mikroregión začal svoju aktívnu činnosť v roku 2004 po registrácii mikroregiónu na Krajskom
úrade v Prešove.
Zakladajúcimi členmi mikroregiónu boli mesto Vysoké Tatry,
mesto Spišská Belá a obec Ždiar.
V roku 2005 vstúpili do mikroregiónu - obec Lendak a obec Tatranská Javorina v záujme lepšej
koordinácie spoločných aktivít
na danom území.
Mikroregión sa zapojil do prípravy PHSR mesta Vysoké Tatry
a Mesta Spišská Belá a tiež do

prípravy územného plánu mesta
Vysoké Tatry a mnohých lokálnych projektov. Mikroregión bol
pred otázkou riešenia vlastnej
územnej rozvojovej a stmeľujúcej stratégie.
Avšak územie Mikroregiónu
Belianske Tatry si vyžaduje byť
zapojené do širšej subregionálnej
rozvojovej stratégie. Spoločná
rozvojová stratégia musí rešpektovať významné multiplikatívne
a synergické zámery jednotlivých
obcí mikroregiónu a navrhovať
spoločné strategické opatrenia
ktoré napríklad regionálna rozvojová stratégia VÚC neobsahuje alebo by mala obsahovať.
A práve pre tento zámer by bola
ideálna stratégia prístupu LEADER („z dola”)s jej originálnym mobilizačným prístupom
k územiu.
Najvyššia afinita (súdržnosť)
Mikroregiónu Belianske Tatry
je práve k susednému súdržnému
územiu tzv.„mikroregiónu Zamagurie-Pieniny” ktoré je oddelené
pohorím rázovitej Spišskej Magury. Práve toto pohorie je určitou
bariérou pre rozvoj územia okolo
a zvlášť na Zamagurí. Spoločné
krasové územia oboch mikroregiónov sú navštevované spravidla
tými istými návštevníkmi (Tatry
- Pieniny). Preto spolupráca a lepšia prepojenosť oboch území by
bola ideálnym prvkom na zlepšenie hospodárskej a sociálnej kohézie celého spoločného, naviac
prihraničného územia. Potvrdzuje
to aj posledná „Územná prognóza
regiónu Prešov - disponibilnosť
územia Prešovského kraja pre
vstup investorov” pre oblasť
cestovného ruchu.
Za týmto účelom Mikroregión
Belianske Tatry a Združenie pre
rozvoj regiónu Pienin a Zama-

guria uzatvorili „Dohodu o spolupráci na spoločnej rozvojovej
stratégii územia” zo dňa 29. 4.
2007. Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria je
reprezentatívnym a organizačne
vyspelým verejnosúkromným
občianskym združením mikroregiónu Zamagurie - Pieniny založeným 3. marca 1999 a združujúcim
všetky obce mikroregiónu Zamagurie-Pieniny a mnohé tamojšie
podnikateľské a neziskové subjekty (cca 35 subjektov).
Obidva spolupracujúce mikroregióny Mikroregión Belianske Tatry a Združenie pre rozvoj
regiónu Pienin a Zamaguria
počas spoločnej prípravy podpísali dňa 10. 8. 2007 aj Zmluvu
o vzájomnej spolupráci s Mikroregiónom Šumava - Západ,
ktorý sa nachádza tiež v horskom
a prihraničnom území s podobnou problematikou a postupuje
rovnakým spôsobom v príprave
svojej rozvojovej integrovanej
stratégie. Po už predchádzajúcich
jednaniach sa taktiež plánujú podpísať ďalšie nadnárodné zmluvy
(Poľsko,Francúzko...).
S iniciatívou a podporou Regionálnej rozvojovej agentúry Tatry
- Spiš z Kežmarku už niekoľko
rokov pracoval prípravný výbor

tejto strategickej iniciatívy.
Uvedená aktivita bola v roku
2007 podporená aj z NEFO fondu
PSK, n. f., čím došlo k spracovaniu prípravy rámca Integrovanej
rozvojovej stratégie spoločného
územia Tatry - Pieniny s ohľadom na dovtedy známe pravidlá.
Konkrétne metodiky pre prístup
LEADER a jeho podporu boli
zverejnené MP SR až v apríli
tohto roku, od kedy bolo nutné
prístup prípravy prepracovávať
na novo v réžii prípravného výboru. Uvedeným ministerstvom
bolo vydané Usmernenie pre
administráciu tzv. „osi 4 Leader” z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013, v ktorom sú
definované podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013, schváleným Európskou komisiou dňa
4. decembra 2007 a Systémom
finančného riadenia Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka, schváleného
uznesením vlády 1091 z 12. decembra 2007. Program rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013 je ďalším
podporným rozvojovým zdrojom
mimo štrukturálnych fondov a je
určený predovšetkým vidieckym
oblastiam.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
NOVEMBER
27.11.2008 - plasty
28.11.2008 - papier, sklo

DECEMBER
10.12.2008 - kovy
11.12.2008 - plasty
12.12.2008 - papier, sklo

Spoločenská kronika - september 2008

Narodili sa:
Ján Zamkovský, Ladislav Škop, Lenka Novajovská, Dávid Steigauf,
Nina Horanská
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Pudzišová 70 rokov, Mária Bekešová 70 rokov, Margita Pacanová 70 rokov, Edita Majerčáková 70 rokov, Milan Ovčarik 75
rokov, Ján Pjatek 75 rokov, Michal Bonk 75 rokov, Helena Zahumenická 75 rokov, Ján Kovalčík 80 rokov, Michal Bederka 93 rokov
Navždy nás opustili:
Verona Andrášová vo veku 87 rokov, Bohdan Trembáč vo veku
82 rokov, Anna Ridillová vo veku 82 rokov, Emil Horniaček vo
veku 69 rokov, Viktor Bednarčík vo veku 63 rokov, Ján Gallik vo
veku 27 rokov

• Počas októbra a novembra mesto zrealizovalo výstavbu novej dažďovej a spláškovej kanalizácie na Medňanského ulici v Strážkach (v rámci
výstavby RD nad kaštieľom). Celkové stavebné náklady predstavujú 7,3
mil. Sk , z toho mesto získalo 2,6 mil. Sk vo forme nenávratnej dotácie
z Environmentálneho fondu SR.
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Nová expozícia Strážky a Ladislav Mednyánszky.
Rozhovor s Máriou Šelepovou, kastelánkou SNG Kaštieľa Strážky
l V piatok 3. októbra 2008
SNG Kaštieľ Strážky otvoril
novú expozíciu Strážky a Ladislav Mednyánszky. Ako (a u koho) vznikla myšlienka na novú
expozíciu?
- SNG sprístupnila svoje
expozície verejnosti v roku
1991. Ako plynuli roky, začali
sme cítiť potrebu zmeny, avšak
história kaštieľa a jeho spätosť
s Mednyanszkym ho už predurčuje k prezentácii tvorby tohto
významného umelca. Teda v obsahu nebol dôvod riešiť zmeny.
Tak postupne a samozrejme
rešpektujúc aj kritické podnety
zvonku sme si uvedomili, že našu
expozíciu je možné a potrebné
vnímať v dvoch rozmeroch. Jeden sa týka prezentácie v rámci
štandartného turistického ruchu.
Vtedy je galéria historického
portrétu Horvath Stansithovcov
namieste, nie je dôvod tu niečo
meniť a z hľadiska tejto prezentácie je jej koncepcia postavená
správne. Tento účel však môže
spĺňať počas letnej turistickej
sezóny.
Nový model rieši potreby regiónu. Máme ambíciu každoročne
v jeseni po ukončení letnej turistickej sezóny pozvať všetkých
priateľov umenia na novú výstavu, ktorá bude vždy pripravená
v priestoroch prízemia (kedy sa
historicky portrét vysťahuje do
depozitov SNG vo Zvolene).
Táto výstava bude trvať zhruba
od októbra do apríla. Teda v zimných mesiacoch si môžu milovníci umenia prísť pozrieť výstavu,
ktorej vysokú kvalitu a obsah
garantuje naša inštitúcia.
No a samozrejme tvorba Ladislava Mednyanszkeho oslovuje vo

svojich náladách každého a vždy
iným spôsobom. V každom ročnom období a v každej fáze dňa
sú jej nálady rôzne a teda aj rôzne
pôsobia na diváka.
No a u koho vznikla tato
myšlienka? Potrebu zmien našich expozícií som avizovala
u mojich nadriadených už veľmi
dávno, no povolebné politické
zmeny ovplyvňovali aj chod
našej inštitúcie. Nové voľby aj
nám vždy prinášali nového riaditeľa a keďže je košeľa vždy
bližšia ako kabát, najskôr sa
riešili problémy „doma“ v Bratislave a keď by už bol vznikol
priestor na riešenie aj týchto
čiastkových problémov, prišli
nové voľby a s nimi aj nový
riaditeľ SNG. Nám sa však kontinuálne celým týmto obdobím
ťahal súdny proces reštitúcie,
ktorý z hľadiska priorít bolo
nutné usledovať a pružne riešiť.
Až príchodom terajšej riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej,
ktorá je v tejto funkcii už 9. rok
sa vytvorila správna atmosféra
pre vyriešenie našich potrieb.
Je to výsledok teamovej práce
kurátorov zbierok SNG a nášho
pracoviska.
l Z akých zdrojov pochádzajú
nové exponáty?
- Nové exponáty sú čiastočne
z majetku SNG avšak nachádza
sa tu aj niekoľko veľmi vzácnych
artefaktov vypožičaných z cirkevných majetkov. Vyslovujeme
týmto veľkú vďaku za pochopenie
a ústretovosť.
l Čo pribudlo, resp. sa zmenilo v rámci predchádzajúcej
expozície?
- Ja osobne mám najväčšiu radosť z faktu, že sa nám konečne

podarilo inštalovať dobové lustre
a tým dať definitívne zbohom
tým pôvodným. Tieto lustre nám
vypožičali z Múzea mesta Bratislavy. Ide o dlhodobú výpožičku
a my zatiaľ budeme mať čas riešiť
postupne kúpu vlastných. V tejto
fáze sme nemali dostatok finančných prostriedkov na ich
zakúpenie. Komornosť kaštieľa
a jeho súčasných expozícií je
tak vyvážená a vyladená, že ani
nedáva priestor a myslím, že
ani výzvu k zmenám. Pribudlo
nám niekoľko nových diel Ladislava Mednynánszkeho a kvalitatívne sa zlepšil celý informačný
systém.
l Zaregistrovali túto zmenu
návštevníci - odrazilo sa to na
vyššej návštevnosti?
- V októbri navštívilo kaštieľ
okolo 400 návštevníkov, čo nie je
vyšší počet ako obvykle. Opakujem, že tieto nové jesenné prezentácie sú tiež výzvou a srdečným
pozvaním pre našich občanov,
aby si našli čas, zobrali rodinky
a prišli príjemne stráviť pár pokojných chvíľ do nášho kaštieľa.
Sme tu pre ľudí, chceme počúvať
ich hlasy a názory.
l V rámci otvorenia novej
expozície sa uskutočnila tiež
vernisáž výstavy Ars Inter
Arma - umenie a kultúra raného novoveku na východnom

Slovensku, ktorá potrvá do 12.
apríla 2009. Môžete nám ju
priblížiť?
- Kurátorkou tejto časti expozície je PhDr. Katarína Chmelinová a je teda aj autorkou celej
koncepcie tejto malej výstavy.
Názov možno voľne preložiť ako
„umenie medzi zbraňami, umenie
medzi vojnami“.
Samotná expozícia sa koncentruje na hnuteľné pamiatky.
Môže ponúknuť skutočne len
orientačnú predstavu o vývoji vo
východoslovenskom umení baroka po gotike, ktorá je všeobecne
chápaná ako zlatý vek umenia, čo
u nás na Spiši nie je ani potrebné zdôrazňovať. Slová Inter arma
silent musae rezonujú najmä pre
moju generáciu v piesňach Karola Kryla. Znamenajú vo voľnom
preklade asi toľko, že kde rinčia
zbrane tíchnu múzy. Naša výstava však dokumentuje fakt, že aj
v tomto historickom období ktoré postihlo niekoľko vojnových
ťažení, múzy nemlčali.
Pre budúce roky bude postavený samostatný výstavný plán pre
Strážky, ktorý sa pokúsi odprezentovať to najlepšie zo zbierok
a výstav SNG od starého umenia
až po umenie moderné. Ja prajem
tomuto projektu, aby splnil svoj
zámer a našiel svojho adresáta
hlavne u našich obyvateľov.

Október - mesiac úcty k starším
Každoročne je mesiac október venovaný úcte k starším. Na staršie
dámy a pánov nezabudlo ani Mesto Spišská Belá a 26. októbra pre nich
v kinosále pripravilo program pre spríjemnenie nedeľného popoludnia.
Vypočuli si piesne v podaní speváckeho súboru Belan zo Spišskej Belej, básničky v podaní detí zo ZŠ J. M. Petzvala, ktoré si pripravili pod
vedením p. učiteľky Pavlarčíkovej a na záver na ľudovú nôtu vystúpil
folklórny súbor Magura z Kežmarku.
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Ako nám s anjelmi narástli krídla
Možno čítate a neveríte. Veď
ako môžu deťom narásť krídla.
Verte či neverte, môžu. Nevieme
či tie krídla bolo aj videť, ale určite nás zaniesli do sveta umenia,
krásnych farieb a zaujímavých
tvarov. A ako to všetko vlastne
začalo.
Jeden slnečný pondelok 29.
septembra 2008 sme sa všetci
stretli pred Galériou u sediaceho
anjela v Kežmarku. Všetci, to
znamená my žiaci a učitelia zo
ŠZŠ v Spišskej Belej, aj my žiaci
z elekovanej triedy zriadenej
pri Domove sociálnych služieb
v Ľubici a aj my žiaci ZŠ Dr.
Fishera v Kežmarku. Privítal nás
ujo Helmut ako sme ho všetci
volali a mohol sa začať týždenný
výtvarný projekt pod jeho vedením s názvom: S anjelmi nám
narastú krídla.
Pán Helmut Bistika, ktorého
sme získali pre spoluprácu so
ŠZŠ v Spišskej Belej, v minulosti pôsobil v školstve. V súčasnosti je slobodne tvoriaci umelec,
zaoberajúci sa maľbou, grafikou
a tvorbou umeleckých objektov.
Organizuje a vedie kreatívne
workshopy doma i v zahraničí,
najmä v nemecky hovoriacich
krajinách. Tvorí a aranžuje originálne výkladné skrine pre luxusné
parfumérie, optiky a odevné predajne. V súčasnosti žije a pracuje
v Európe. Po odchode zo školstva
do slobodného umeleckého povolania, začal organizovať vlastné

výtvarné projekty. Projekty sú
určené nielen pre zdravé deti,
ale aj pre deti s onkologickým
ochorením alebo s telesným
a mentálnym postihnutím, ale aj
pre mládež a dospelých.
Helmut Bistika je človek, pre
ktorého je výtvarný prejav a tvorba v najrôznejších podobách taká
prirodzená, ako dýchanie. Žije
v malom mestečku a venuje sa
všetkým deťom bez rozdielu.
Počas celého týždňa sme sa
venovali výtvarným prácam,
ktoré boli zamerané na výtvarnú tvorbu - veľkoplošné maľby
a priestorové plastiky. Maľovali
a modelovali sme anjelov akých
by sme si predstavovali a akí by
nás mali chrániť a strážiť. Takže
boli: veselí, smiešni aj strašní, aj
takí čo stáli na rukách, vytvorili
sme aj anjela futbalistu, aj anjela
s mečom v ruke. Naše maľby
a plastiky sme mali v skutočnom
ateliéri okolo seba vystavené a tak
sme sa cítili pri práci ako v nebi
plnom anjelov.
Tak ako, už nám veríte, že
nám narástli krídla? Ak ešte
máte pochybnosti, určite Vás
presvedčíme ak sa prídete pozrieť na našu výstavu, ktorá sa
uskutoční po skončení ďalšieho
týždňa na jar a určite nám uveríte a možno si vyberiete aj toho
Vášho strážneho anjela. My už
svojich máme.
Mgr. Silvia Antosiewiczová,
ŠZŠ Spišská Belá

Výtvarná súťaž
„Odkaz Samuela Webera súčasnosti“
CVČ Spišská Belá v spolupráci so Školským úradom Spišská Belá
v mesiaci november 2008 vyhlasuje mestskú výtvarnú súťaž „Odkaz
Samuela Webera súčasnosti“ (autobiograficky a verejnoprospešne
orientovaná tematika) s podtextom „Čo zanechal Samuel Weber
dnešnému svetu”. Svojim výtvarným prejavom deti vyjadria svoj
postoj ku historickej osobnosti, ktorá reprezentovala a reprezentuje
nielen naše mesto a spišský región, ale aj celé Slovensko.
Výtvarná súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií:
I. kategória - mladší žiaci ročník 1. - 4.
II. kategória - starší žiaci ročník 5. - 9.
Formát a technika prác nie je obmedzená. Práce musia byť na zadnej
strane označené menom, ročníkom a školou súťažiaceho. Výtvarné
práce prosíme zaslať alebo osobne doručiť na adresu: CVČ Spišská
Belá, Zimná 47 najneskôr do 2. decembra 2008. Vyhodnotenie súťaže
bude 5. alebo 6. 12. 2008. Práce bude hodnotiť komisia zložená zo
zástupcov škôl a školského úradu. Víťazi jednotlivých kategórií budú
pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
NOVEMBER
i 29. 11. 2008 od 8.30 h - Futbalový polmaratón pre všetkých (v telocvični na ZŠ Moskovská)
DECEMBER
i 3. 12. o 19.00 h - Koncert Jána Kryla (v kinosále Mesta Spišská
Belá)
i 5. 12. o 18.00 h - Mikulášske popoludnie (námestie pred mestským úradom)
i 6. 12. 2008 - Slávnosť pri príležitosti 100. výročia Samuela
Webera - inaugurácia knihy o Samuelovi Weberovi a odovzdanie
cien mesta a primátora mesta (v kaštieli Strážky)
i 17. 12. - Slávnostné uvítanie detí do života
i 17. 12. - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchcov)
i 21. 12. - Vianočné adventné popoludnie (od 16.00 hod. na námestí)
i 26. 12. - Vianočný turnaj v minifutbale o 9.00 hod. (v telocvični
na ZŠ Moskovská)
i 30. 12. od 13.00 h - 11. kolo Jazdy v zručnosti na parkovisku pri
Belianskych kúpeľoch
i 31. 12. - Silvester 2008

Imatrikulácia prvákov
24. októbra sme v kinosále
Mesta Spišská Belá privítali
prváčikov oboch základných
škôl nášho mesta. Túto udalosť
im budú pripomínať certifikáty,
ktoré im odovzdali ich triedne
pani učiteľky, spolu so sladkým
prekvapením. Tento rok si pre našich prváčikov pripravili program

ich starší spolužiaci zo ZŠ Petzvalovej a o hudobnú časť programu
sa postarali žiaci piateho ročníka
Základnej umeleckej školy Dominik Poláček (akordeón) a Nikolka
Svitanová (saxofón). Prajeme im
príjemnú cestu školskými lavicami až do deviateho ročníka a veľa
nadobudnutých vedomostí.
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Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. M. Petzvala
Vznik ŠSZČ pri ZŠ J. M. Petzvala schválilo mestské zastupiteľstvo k 1. 1. 2007. Uvedené
stredisko napriek svojmu názvu
je v skutočnosti školským športovým strediskom, kde sa prioritne
profesionálne venujeme už štyrom
športom - basketbalu, volejbalu,
futbalu a floorballu. Tohto roku
sa stredisko rozšírilo aj o jedno
oddelenie kultúrno-spoločenského charakteru zameraného na tanečné choreografie. Členom tohto
strediska sa môže stať každý žiak
nášho mesta. Snahou ŠSZČ je pomáhať rozvíjať talenty a rozumne
tráviť voľný čas prostredníctvom
pravidelnej športovej a kultúrnej
činnosti.
Dôvodom pre zriadenie tohto
strediska bolo finančne, materiálne aj personálne zabezpečiť
činnosť basketbalového klubu
(dievčat) a podporiť činnosť
volejbalového oddielu a oddielu
futbalovej prípravky v snahe
zabezpečiť fungovanie týchto
klubov na profesionálnejšej
úrovni, za prítomnosti kvalifiko-

vaných trénerov. Najmä je to však
možnosť získať ďalšie finančné
prostriedky na podporu Športu
v našom meste. Uvedené stredisko je financované zo štátneho rozpočtu vo výške určenej na l žiaka
na školský rok (predpoklad cca
5000 až 6 000 Sk žiak/rok). Ako
po minulé roky mesto Spišská
Belá znova vyšlo v ústrety členom strediska a prostredníctvom
dotácie za nich uhradilo povinnú
čiastku vyplývajúcu zo zákona.
Preto žiaci pracujúci v oddieloch strediska majú túto činnosť
sprostredkovanú bezplatne. ŠSZČ
má 152 členov, ktorí sú zaradení
v šiestich športových oddieloch
a v jednom kultúrno-spoločenskom oddieli.
Viac informácií o tomto stredisku nám poskytol jeho vedúci
- Mgr. Jaroslav Dobeš.

Kultúrne poukazy

nemá kompetenciu zbierať tieto
kultúrne poukazy a ponúkať istú
kultúru.
Opätovne sa však zapojila
Mestská knižnica, ktorú sme zaregistrovali na Školskom úrade.
Premýšľali sme, čo ponúknuť
školám, aby sme sa v ponuke aspoň trochu priblížili štandardným
profesionálnym divadlám. Po dohovore s vedúcou knižnice pani
Evou Janusovou, sme sa rozhodli
urobiť improvizačné dramatické
vstupy troch rozprávok - Červená
čiapočka, Koza rohatá a O Janíčkovi a Marienke. Vystupovali sme
už pre deti z Toporca a pred nami
sú ešte vystúpenia v Podhoranoch,
Jurskom a na našich dvoch ZŠ
v Spišskej Belej, ktoré plánujeme
stihnúť do 15. decembra. Pani Janusová má oficiálny vstup o knihách, propaguje najnovšie tituly
rozprávok, informuje o cenách,
veľký úspech u detí má so svojím
obrázkovým materiálom. Ja robím
tvorivú dramatiku v praxi. Veríme,
že do konca decembra sa nám pre
knižnicu podarí touto formou získať približne 15 000 Sk.
Na internete je už pripravená
registrácia na budúci školský rok,
ktorú plánujeme opätovne využiť.
Mgr. Amália Lacušová,
samostatný pracovník
Školského úradu

Už po druhý krát urobilo Ministerstvo kultúry ponukové gesto
vo vzťahu k žiakom a rodičom.
Toto gesto predstavuje finančnú
pomoc vo forme kultúrneho poukazu na hlavu každého žiaka,
v analógii na vzdelávací poukaz.
Prvý krát prišla ponuka v roku
2006, v roku 2007 nastala pauza
a v roku 2008 sa ponuka opätovne obnovila. Hodnota kultúrneho
poukazu je 25 Sk, táto sa oproti
minulosti znížila. Registrovaní
sú všetci žiaci mesta oboch základných škôl a princíp využitia
kultúrnych poukazov je taký, že
každé dieťa po súhlase rodiča
a školy ich môže použiť ako
alternatívu za poplatok na hocijaké kultúrne predstavenie alebo
zápis do nejakej inštitúcie (viď
knižnica), t. j. všade tam, kde sa
robí kultúra a príslušná kultúrna
inštitúcia je registrovaná.
V roku 2006 sme registrovali
Centrum voľného času aj Mestskú
knižnicu. CVČ so svojim divadelným krúžkom chodilo na spôsob
kočovného divadla podľa objednávky po celej spišskej oblasti
a hodnota kultúrnych poukazov,
ktoré sme vyzbierali činila okolo
240 000 Sk. Tohto roku sa CVČ
nezaregistrovalo, tým pádom

Oddiel športovej prípravy
začal svoju činnosť zameranú na
rozvoj pohybových kompetencií
pod vedením pána Jozefa Kunu,
neskôr sa vedenia tréningu ujal

pán Mgr. Jaroslav Dobeš a tiež
pán Mgr. Miroslav Burdíček.
Jeho cieľom bolo vypestovať
vo zverencoch pozitívny vzťah
k športu a získať základné športové návyky. Žiaci si osvojili
základy športového tréningu ako
sú strečing, bežecká abeceda,
základy posilňovania, zásady
tréningu a podobne. Tréningové
jednotky boli pre žiakov atraktívne a preto sa počas prvých
týždňov počet žiakov zvyšoval
a počas celého roka sa tešil hojnej účasti. Hoci oddiel nebol
orientovaný na konkrétny šport,
pre veľký záujem chlapcov o futbal pristúpime v školskom roku
2008/2009 k otvoreniu oddielu
futbalovej prípravky.
Oddiel volejbalu pod vedením pána Jaroslava Dobeša sa tešil najmä záujmu dievčat. Chlapci
sa zapojili do projektu Slovenskej
volejbalovej federácie „Minimax
volley“, v ktorom sa dostali až do
štvrťfinále východoslovenského
regiónu. Dievčatá reprezentovali
školu v súťaži SAŠŠ kde v okresnom kole skončili na 3. mieste.
Basketbalový oddiel dievčat
pod vedením trénera Mgr. Miroslava Burdíčka s asistentkou
trénera Yvetou Tomaľovou bol
pričlenený do strediska z dôvodu
finančného pokrytia v súťaži.
Oddiel navštevovalo 16 dievčat.
Absolvovali niekoľko prípravných zápasov so Starou Ľubovňou
a Popradom. Družstvo dievčat
bolo prihlásené do súťaže 1. slovenskej ligy žien - východ, ktorú
hralo desať družstiev. Počas sezóny odohrali dievčatá 20 ligových
zápasov a skončili na 9. mieste.
Oddiel basketbalu žiačok
pod vedením pani Yvety Tomaľovej navštevovalo 16 dievčat. Na
zvyšovanie výkonnosti a motiváciu dievčat do tréningovej činnosti
odohrali priateľské stretnutia so
ZŠ Lendak a družstvami strediska
pod vedením pána Vladimíra Kovalského a pána Mgr. Miroslava
Burdíčka.
Basketbalová príprava dievčat pod vedením Ing. Vladimíra
Kovalského začala tréningový
proces v septembri 2007. V rámci tréningového procesu dievčatá
odohrali tri priateľské stretnutia
so staršími žiačkami strediska. Pre
absenciu basketbalových krúžkov
na iných základných školách sa

nepodarilo zorganizovať a odohrať žiaden zápas.
Do strediska sa z finančných
zdrojov, ktoré so sebou prinieslo,
zakúpili volejbalové a basketbalové lopty, žinenky, kužele, značky,
slalomové tyče, rebrík na „rýchle
nohy“, balančné dosky, švihadlá,
vybavila sa lekárnička, zakúpili
sa rozlišovacie tréningové tričká.
Zakúpili sa dve sady dresov pre
družstvo mladších žiačok.
V školskom roku 2008/2009
pokračujeme v začatom rozvoji
ŠSZČ, kde je našou hlavnou úlohou pritiahnuť mládež k športu.
Vytvoril sa oddiel futbalovej
prípravky pre chlapcov 2. - 3.
ročníka ZŠ, ktorú vedie pán Ing.
Andejovský. Zameriava sa na
futbalovú abecedu, aby sa žiaci
mohli zapojiť do žiackych družstiev. Do súťaže zatiaľ prihlásení
neboli.
Zriadil sa oddiel basketbalu
starších dievčat, ktorého úlohou
je pripraviť hráčky pre družstvo
žien. Podporujeme tiež družstvo
mladších žiačok v súťaži minibasketbalu.
Zapojili sme sa do súťaže
minimaxvolley, ktorá je projektom Slovenskej volejbalovej
asociácie.
V snahe prilákať čo najviac
žiakov do telocvične k aktívnemu pohybu sme sa rozhodli zriadiť oddelenie floorballu. Tento
v škole nový, progresívny šport
sa teší mimoriadnej popularite
najmä u mladých ľudí. Je veľmi
účinným prostriedkom k budovaniu kondície hravou, pre žiakov
zaujímavou formou. V spolupráci
so ZŠ na Štefánikovej ulici sa vytvorila školská liga vo floorballe.
Budú ju hrať 4 družstvá z každej
školy. Hrávať sa začne v zimných mesiacoch v priestoroch
telocvične.
V tomto školskom roku sa
taktiež otvoril tanečný oddiel
šprtovo-kultúrno-spoločenského
charakteru, ktorý vedie pani
učiteľka Pavlarčíková. Určite sa
v budúcnosti predstaví na kultúrnych akciách nášho mesta.
Na záver by som chcel poďakovať trénerom za ich obetavú, často
ťažkú a zodpovednú prácu a chcel
by som im aj zverencom zapriať
mnoho športových úspechov
a veľa radosti zo športu a nielen
z neho. Veríme, že k aktívnemu
tráveniu voľného času pritiahneme
čo najviac žiakov nášho mesta.
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Rozhovor s Jánom Britaňákom, vedúcim pobočky Livonec Spišská Belá
* Kedy bola založená firma
Livonec
- Spoločnosť bola založená
4. 12. 1990. Začínalo sa v Spišskej Belej, až potom sa otvárali
ostatné pobočky. Riaditeľstvo
spoločnosti, vedenie divízií,
detašované pracovisko opravy
hasiacich prístrojov a ostatných
požiarnotechnických zariadení,
plnička CO2 sú situované v Bratislave. Hlavná časť opravárensko logistického úseku je spolu s centrálnymi skladmi a opravovňou
požiarnotechnických zariadení
umiestnená v Spišskej Belej.
Každá pobočka má svoj sklad požiarnotechnických zariadení, má
svoje servisné vozidlá vybavené
potrebným náradím, náhradnými
dielmi na vykonávanie požiarneho
servisu, čo nám umožňuje väčšinu
prác vykonať priamo v objektoch
našich zákazníkov.
Silnou stránkou našej spoločnosti je oblasť logistiky.
Naše skladové zásoby sú 21
miliónov Sk. Spoločnosť vlastní
40 vozidiel. Sme schopní splniť
termínovo, objemovo a finančne
náročné požiadavky nášho zákazníka. Naše úspechy nie sú len
výsledkom činnosti jednotlivca,
ale spoločného úsilia všetkých
pracovníkov spoločnosti.
* Koľko má pobočka v Spišskej
Belej zamestnancov?
- Pobočka má 14 zamestnancov a na živnosť pracuje 90
osôb.
* Ako vnímate konkurenciu?
- Konkurenciu určite máme,
ale myslím si, že ani jedna nám
konkurujúca firma nemá také

silné zastúpenie na Slovensku
ako naša. Firma Livonec má na
trhu svoje stabilné miesto, ktoré
sme dosiahli svojou cenovou politikou, zavádzaním moderných
technológií a v nemalej miere
náročným výberom a následným
vzdelávaním pracovníkov.
* Čím sa Vaša firma konkrétne
zaoberá?
- Základom v Spišskej Belej
bola opravovňa hasiacich prístrojov - takže sa repasovali staré
hasiace prístroje. Výrobu nemáme
žiadnu, máme iba predaj hasiacich
prístrojov a všetkého požiarneho
materiálu, týkajúceho sa požiarnej ochrany, hydranty, kontroly
montáže elektrocentrál, máme
elektrooddelenie, ktoré sa zaoberá dýchacími prístrojmi, revízie
elektriny, bleskozvodov, protipožiarne nátery.
Opravy hasiacich prístrojov
vykonávame výmenným spôsobom. Opravy prebiehajú v supermodernej opravovni v Spišskej
Belej, ktorá spĺňa podmienky
kvality ISO 9002. V našom opravárenskom závode v Spišskej
Belej sa opravuje 30% hasiacich
prístrojov určených na dielenskú
opravu na Slovensku. Používame špičkové technologické
zariadenia, vrátane povrchových
úprav. Logistiku všetkých našich
pobočiek zabezpečujeme z opravárenského závodu v Spišskej
Belej vlastnou kyvadlovou dopravou. V tejto ponuke je toho dosť
zahrnuté. Ale väčšinou všetko
vychádza zo Spišskej Belej.
V oblasti individuálnej ochrany firma zabezpečuje servis, re-

Prírodná pamiatka Beliansky potok
Krajský úrad životného prostredia v Prešove v spolupráci
so Štátnou ochranou prírody SR, SPRÁVA PIENINSKÉHO
NÁRODNÉHO PARKU, Červený Kláštor

pripravila zámer (návrh) projektu
na vyhlásenie prírodnej pamiatky
BELIANSKY POTOK

Cieľom ochrany je zachovanie alebo zlepšenie priaznivého stavu
biotopu významného druhu živočícha európskeho významu
mihule potočnej (Lampetra planeri) v rámci systému ochrany
NATURY 2000 vo vymedzenom úseku potoka
nad Belianskym rybníkom.
Úplné znenie zámeru Krajského úradu
životného prostredia v Prešove vyhlásiť ochranu územia európskeho významu SKUEV 0333 Beliansky potok je k dispozícii
k nahliadnutiu v budove Mestského úradu v Spišskej Belej, na
oddelení životného prostredia, č. dverí 8 (RNDr. Grivalská)
a do 3. 12. 2008 sa máte možnosť k tomuto zámeru vyjadriť.

víziu a predaj dýchacej techniky,
filtrov a náhradných dielov, či
už v spolupráci so zástupcami
silových rezortov, záchranných
systémov a jednotiek, škôl, úradov alebo CO. Podobné služby,
ale aj plnenie tlakových nádob
realizujeme pre športové kluby
a pre športovo založených jednotlivcov.
V oblasti kolektívnej ochrany
zabezpečujeme pre všetky rezorty
služby zamerané na údržbu a zabezpečenie plnej funkčnosti, prevádzkyschopnosti kolektívnych
úkrytov, zodolnených riadiacich
pracovísk. Vykonávame rekonštrukcie úkrytov, montáže a revízie filtroventilačných zariadení,
meranie absorbčnej schopnosti
kolektívnych filtrov.
V úzkej nadväznosti na rozvod vzduchotechniky vykonáme
odborné prehliadky a skúšky
zabudovaných tlakových nádob.
Vykonávame montáž a revízie
elektroinštalácií, bleskozvodov,
tlakových nádob, komínov a plynových zariadení.
Vykonávame funkcie technika
a špecialistu PO, BOZP, CO dodávateľským spôsobom vo viac
ako 1 500 organizáciách. Tento
segment nášho know-how má
najväčšie rastové tendencie od
vzniku našej firmy. Priebežne
vytvárame a s napredujúcim
vývojom informačných technológií skvalitňujeme kontakt
so zákazníkom. Pružne sa prispôsobujeme náročným požiadavkám s využitím moderných
technológií v snahe maximálne
urýchliť proces zadania, vyhodnotenia a následne realizovania
objednávky.
* Ste stálymi dodávateľmi
väčších firiem...
- To je pravda je to napr. Ministerstvo vnútra SR, ozbrojené

sily SR, Energetické závody SR,
banky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mlyny a pekárne...
* V akej miere sa vás dotkla
povinnosť dodržiavať normy
EÚ. Zmenilo sa niečo v tejto
oblasti čo sa týka protipožiarnej
a záchrannej techniky?
- Vyšla nová vyhláška 719,
ktorá nahradila starú vyhlášku
číslo 125, európska norma teda
nahradila slovenskú normu
a z toho vyplýva, že všetky hasiace prístroje, ktoré boli vyrobené
pred rokom 1998 končia svoju
životnosť a musia ich nahrádzať
nové hasiace prístroje, ktoré majú
už európsku normu. Nemali sme
s tým väčšie problémy, na tento
systém sme prešli priebežne.
* Aké sú vaše plány do budúcna?
- Prednedávnom sa zrušila
jedna prevádzkareň v Kežmarku
bola to bývalá „bombičkáreň„
- skončili výrobu CO 2, takže
teraz sa nám v tomto smere
otvorili dvere a pribudlo nám
viac zákazníkov. V bratislavskej
pobočke však existuje väčšia
možnosť presadiť sa v obchode,
tam sa prevádzajú napr. aj školenia námorníkov - firma Livonec
pre nich robí kurzy používania
hasiacich prístrojov v sťažených podmienkach, plus práce
s dýchacou technikou.
Naším plánom v tomto období je vytvoriť zásobník na dusík,
pretože máme zásobníky na CO2
a chceme tiež vyrábať bioplyn,
ktorý sa používa napr. pri čapovaní piva. Ak budeme mať svoju
pobočku dusíka, môžeme v budúcnosti zásobovať nemocnice.
Našou nepretržitou snahou
však stále ostáva poskytovať našim zákazníkom rýchle, kvalitné
a operatívne služby za prijateľnú
cenu.
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Jazyková škola
Jazyková škola ako súčasť
Základnej školy J. M. Petzvala
vznikla na podnet bývalého riaditeľa tejto školy Mgr. Bohdana
Seredaya. Prípravná fáza, ktorá
predchádzala otvoreniu jazykovej
školy, siaha ešte do školského roku
2006/2007. Slávnostné otvorenie
prvého školského roku sa uskutočnilo 12. septembra 2007.
Ponuka kurzov na našej jazykovej škole odzrkadľuje trend
doby. Poslucháči majú najväčší
záujem o štúdium anglického
jazyka. Z celkového počtu päť
kurzov je len jeden kurz nemeckého jazyka. Zvyšné štyri kurzy
sú zamerané na anglický jazyk
a to na rôznej úrovni. Vychádza-

Spišskobeliansky spravodaj
júc z Európskeho referenčného
rámca pre jazyky ide o úrovne
A1 až B1/B2. Počet poslucháčov
v tomto školskom roku sa pohybuje, tak ako i v minulosti, okolo
osemdesiat. Toto číslo sa počas
roka mení, niektorí poslucháči
sa prihlásia v priebehu školského
roka, iní z osobných dôvodov
štúdium prerušia.
V školskom roku 2008/2009
realizujeme tieto kurzy:
Anglický jazyk
- základný kurz
1. ročník
Mgr. M. Petrillová
2. ročník
Mgr. M. Remiašová
Mgr. P. Hančarik
- konverzačný kurz
2. ročník
Mgr. P. Hančarik
Nemecký jazyk - základný kurz
2. ročník
Mgr. Z. Tyborová

Riaditeľkou JŠ je Mgr. Anna
Rothová a vedúcou Mgr. Martina
Remiašová. Vyučujúcimi sú učitelia našej základnej školy.
Všetko sú to mladí tvoriví
ľudia, ktorí k svojim žiakom pristupujú individuálne. Vyučovanie
prebieha dvakrát do týždňa po dve
vyučovacie hodiny a to v jazykovom laboratóriu a učebniach s audiovizuálnou technikou. Okrem
klasických učebných pomôcok
akými sú učebnica, pracovný
zošit či slovník, pracujeme aj
s interaktívnymi DVD a využívame aj cvičenia na internete,
ktorých výhodou je okamžitá
spätná väzba.
Naša jazyková škola nemá
oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Avšak po ukončení
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dvojročného štúdia v základnom
(úroveň A1-A2) alebo konverzačnom kurze (úroveň B1-B2) a po
úspešnom absolvovaní záverečného testu naši poslucháči dostanú
osvedčenie o dosiahnutej úrovni
jazyka s celoslovenskou platnosťou a možnosťou nadviazať
na štúdium na inej JŠ, ktorá má
oprávnenie vykonávať štátne
jazykové skúšky.
Vraví sa, že každý začiatok
je ťažký. Veríme, že to najťažšie už máme za sebou a po fáze
hľadania si cesty a spôsobu, ako
„na to„ nás čaká síce nemenej
náročná, ale o to uspokojujúcejšia tvorivá fáza dostať sa do
povedomia verejnosti a obhájiť
si svoju existenciu.
Mgr. Martina Remiašová

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY
OPATRENIE
Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len kontrolný ústav)
ako orgán štátnej správy v oblasti
rastlinolekárskej starostlivosti
podľa § 25 písm. l) zákona NR
SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona č. 295/2007 Z. z. (ďalej
len „zákon„) a v súlade s Nariadeniami vlády SR č. 199/2005 Z.
z. o ochranných opatreniach proti
zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo
rastlinné produkty, v platnom znení
a Nariadenia vlády č. 67/2004 Z. z.
o opatreniach proti šíreniu rakoviny
zemiaka a háďatka zemiakového
vyhlasuje opatrenie,
ktorým sa zakazuje
dovoz konzumných zemiakov
pôvodom z Poľskej republiky uvádzaných fyzickými a právnickými
osobami na trh v SR v prípade
nedodržania týchto podmienok:
Pri dovoze konzumných zemiakov sa musí fyzická alebo
právnická osoba preukázať:
1. dokladom, že pestovateľ
alebo predajca je zaregistrovaný
poľskou službou ochrany rastlín
2. osvedčením Vojvodského inšpektora ochrany rastlín a sadív
(Zaswiadczenie), ktorý potvrdzuje
negatívny výsledok laboratórneho
rozboru na prítomnosť škodlivého
organizmu - baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus). Toto
osvedčenie je platné 14 dní odo
dňa vystavenia
3. označením každého obalu
náveskou (nálepkou alebo etike-

tou), na ktorej musí byť uvedené
registračné číslo pestovateľa
alebo predajcu
4. štatistické číslo okresu
v Poľsku, v ktorom boli zemiaky
vypestované, kód, alebo názov
štátu pôvodu zemiakov.
Odôvodnenie: Podkladom na
vydanie tohto opatrenia boli kontrolným ústavom náhodne vykonané
kontroly predaja konzumných zemiakov v období mesiacov august
až október 2008. V súčinnosti so
Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou SR bolo vykonaných 30 kontrol, v rámci ktorých
bolo preverených 466 dopravných
prostriedkov. Predložené záznamy
z vykonaných kontrol preukázali, že
nie sú dodržiavané vyššie uvedené
zákonné podmienky. Starostovia 70
obcí boli písomne a elektronickou
poštou informovaní o povinnosti
dodržiavať zákonom stanovené
podmienky a vyzvaní na súčinnosť.
Nedodržaním fytosanitárnych zákonných noriem a karanténnych
opatrení hrozí riziko zavlečenia
nasledovných nebezpečných
karanténnych škodlivých organizmov a chorôb na územie
Slovenskej republiky:
• háďatko zemiakové - Globodera pallida (Stone) Behrens
• háďatko zemiakové - Globodera rostochiensis (Wollenwebwr)
Behrens
• rakovinovec zemiakový
- Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival
• baktériová krúžkovitosť
zemiaka - Clacibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith)
Davis et al.

• hnedá hniloba zemiaka - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., synonymum Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith.
Veľké riziko vzniká nielen pri
vysadení zemiakov, dovezených
bez predpísaných náležitostí, ale
škodlivé organizmy sa rozširujú
aj dopravnými a mechanizačnými
prostriedkami, obalovým materiálom, sekundárna kontaminácia
môže vzniknúť aj znečistením
povrchovej vody a prípadným
kompostovaním odpadu.
V prípade výskytu rakovinovca zemiakového - Synchytrium
endobioticum, alebo háďatka
zemiakového - Globodera pallida, Globodera rostochiensis, je
karanténna doba na zamorenom
pozemku 10 rokov, v priebehu
ktorých nemožno na tejto ploche
pestovať zemiaky.
V prípade výskytu hnedej
hniloby zemiaka - Ralstonia solanacearum je karanténna doba
6 rokov, v prípade výskytu krúžkovitosti zemiaka - Clacibacter
michiganensis ssp. Sepedonicus
je karanténna doba 5 rokov.
Vyhlásené opatrenie je v súlade s článkami 5 a 6 WTO Dohody
o sanitárnych a fytosanitárnych
opatreniach (SPS), pričom
riziko, vyplývajúce z možného
zavlečenia vyššie citovaných,
mimoriadne škodlivých karanténnych organizmov zemiaka,
je mimoriadne vysoké a navyše
práve do množiteľských sadivových oblastí Slovenskej republiky.
Uvádzanie konzumných zemiakov
na trh (podomový predaj) bez
dodržania európskych, sloven-

ských, ale aj platných opatrení
Poľskej republiky, ustanovených
fytokaranténnych požiadaviek,
je hrubo diskriminačným a bezprecedentným postupom voči
domácim pestovateľom a predajcom zemiakov, ktorí dodržiavajú
všetky zákonné predpisy. Takéto
nekorektné obchodné praktiky sú
v rozpore s ustanoveniami §§ 14b,
14c a § 78 zákona č. 215/2007
Z. z. z 23. marca 2007, ktorým sa
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných
orgánov a v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Dočasný zákaz dovozu zemiakov platí až do doby splnenia
vyššie uvedených zákonných
podmienok na ich uvádzanie na
trh, ktorý je zárukou, že nedôjde
k zavlečeniu a rozšíreniu škodlivých organizmov v sadivových
oblastiach Slovenskej republiky.
V prípade nedodržania tohto
opatrenia sa fyzické alebo právnické osoby dopustia správneho
deliktu, za ktorý kontrolný ústav
uloží podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona pokutu až do výšky 500 000 Sk,
alebo podľa § 29 ods. 3 písm. e)
zákona až do výšky 1 milión Sk.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 14. 11. 2008.
Ing. Pavel Filkorn v. r.,
ústredný riaditeľ
ÚKaSÚP, Matúškova 21,
833 16 Bratislava, tel.: 02/
598 802 00, fax: 02/598 808 00,
www.uksup.sk, e-mail:
uksup@uksup.sk
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Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (september, október 2008)
• Dňa 3. 9. 2008 o 10.45 h sa
dostavil pracovník obecnej služby
doniesol mobilný telefón, ktorý
našiel na ulici Novej. Po zistení
vlastníka telefónu mu bol tento
telefón vrátený.
• Dňa 5. 9. 2008 o 20.28 h
bola hliadkou MsP zistená na ulici
Družstevnej v priestore verejného
priestranstva konzumácia alkoholu
občanom mesta J. B., ktorý sa týmto dopustil priestupku porušením
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických
nápojov, pretože ich požívanie na
verejnom priestranstve je v našom
meste zakázané. Menovanému
bola uložená bloková pokuta.
Počas tohto mesiaca boli spáchané
ešte ďalšie tri podobné priestupky
inou osobou.
• Dňa 9. 9. 2008 o 19.17 h
oznámil občan z ulice Štefanikovej, že po ich ulici sa túla už
dlhší čas neznámy pes. Pes bol
hliadkou odchytený, odvezený
a umiestnený v útulku zvierat
v meste Kežmarok.
• Dňa 10. 9. 2008 o 8.45 h bola
hliadkou MsP na ulici Kúpelnej
prichytená občianka mesta M.
H., ktorá sa dopustila krádeže
železného odpadu. Týmto svojím
konaním je vyššie menovaná podozrivá z priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 19. 9. 2008 o 8.45 h
oznámila občianka mesta Z. R.
že susedia z vedľajšieho bytu
narúšajú občianske spolunažívanie rušením nočného kľudu.
Uvedeným konaním sú podozriví zo spáchania priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
K. N. a G. N. Priestupok je v štádiu objasňovania.
• Dňa 23. 9. 2008 o 7.11 h sa
dostavil občan mesta, ktorý našiel na ulici Letnej peňaženku aj
s dokladmi. Na základe dokladov
bol vlastník veci vyzvaný, aby sa
dostavil k vyzdvihnutiu veci.
• Dňa 26. 9. 2008 o 23.30 h
bol hliadkou MsP na ulici Zimnej prichytený občan J. Š., z obce T. Matliare, prechodne bytom
mesto Spišská Belá, ktorý na
chodníku vykonával malú osobnú potrebu. Uvedeným konaním
sa dopustil priestupku porušením
VZN mesta č. 2/95 o ochrane

verejného poriadku a životného
prostredia, za čo bol odmenený
blokovou pokutou.
• Dňa 1. 10. 2008 o 12.24
h zistila hliadka MsP na ulici
Družstevnej fajčenie cigarety
v priestore prístrešku SAD občanom obce Výborná D. M. aj
napriek tomu, že v prístrešku
je zákaz fajčiť. Za priestupok
podľa § 11 zák. č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
bola menovanému uložená bloková pokuta. Počas tohto mesiaca
bol spáchaný ešte jeden podobný
priestupok inou osobou.
• Dňa 7. 10. 2008 o 23.11 h
prichytila hliadka MsP na ulici
Zimnej občana mesta R. G., ktorý
poškodzoval majetok mesta - odpadkový kôš. Uvedeným konaním
sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 8. 10. 2008 o 9.05 h
oznámil neznámy občan, že pri
pošte sa túla už dlhší čas neznámy
pes. Pes bol hliadkou odchytený,
odvezený a umiestnený do útulku
zvierat v meste Kežmarok.
• Dňa 9. 10. 2008 o 7.42 h
bol hliadkou MsP na ulici SNP
zistený vylepený plagát na verejno-prospešnom zariadení aj
napriek tomu, že vylepovanie
plagátov a rôznych oznamov je
na takýchto miestach zakázané.
Uvedeným konaním sa doposiaľ
neznámy páchateľ dopustil priestupku proti verejnému poriadku
podľa § 47 zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Priestupok je v štádiu
objasňovania.
• Dňa 9. 10. 2008 o 8.00 h
bol pri ZŠ odchytený pes, ktorý
sa dlhší čas túlal po meste. Pes
bol hliadkou odvezený a umiestnený do útulku zvierat v meste
Kežmarok.
• Dňa 9. 10. 2008 o 20.53 h
zistila hliadka MsP na ulici Družstevnej na verejnej priestranstve
pobehovať psa, ktorý sa voľne
pohyboval bez majiteľa. Na
mieste bolo zistené, že pes patrí
občanovi mesta J. H. Uvedeným
konaním sa majiteľ psa dopustil
priestupku porušením VZN č. 9/
2004 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta.
Menovanému bola uložená bloková pokuta.

• Dňa 13. 10. 2008 o 11.04
h bola hliadkou MsP zistená na
ulici 1 mája v priestore verejného priestranstva konzumácia
alkoholu občanmi obce Krížová
Ves P. H. a S. H., ktorí sa týmto
dopustili priestupku porušením
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických
nápojov, pretože ich požívanie na
verejnom priestranstve je v našom
meste zakázané. Menovaným boli
uložené blokové pokuty. Počas
tohto mesiaca boli spáchané ešte
dva podobné priestupky.
• Dňa 27. 10. 2008 o 13.30 h
sa dostavil občan mesta, ktorý doniesol zväzok kľúčov, ktoré našiel
na Zimnej ul. Vyzývame preto

občana, ktorý stratil tento zväzok
v tejto dobe, aby sa prihlásil k jeho vyzdvihnutiu na MsP.
• Dňa 27. 10. 2008 o 18.18
h pri sledovaní a monitorovaní
priestoru ulice Zimnej a SNP bola
kamerovým systémom zistená
skupina 5 maloletých, ktorí vyšli
z predajne potravín a v ruke držali fľašu vína. Preverovaním a na
mieste bolo zistené, že víno kúpila maloletá M. M. Priestupok na
úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami podľa § 30
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov je
v štádiu objasňovania.
Spracoval: Ján Pokrivčák,
poverený riadením MsP

Mesto Spišská Belá
primátor mesta
vyhlasuje

opätovné výberové konanie na obsadenie
1 miesta na pozíciu
príslušník mestskej polície v Spišskej Belej
Uchádzač musí spĺňať tieto predpoklady:
• Vek uchádzača - najmenej 21 rokov
• Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
• bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
• výborný zdravotný stav (potvrdenie od lekára)
• zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, flexibilnosť
• kreatívnosť a komunikačná schopnosť
• fyzická zdatnosť - telesná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstupných fyzických testov)
• duševná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstupných psychologických testov)
• vodičský preukaz skupiny B
Výhodou je
• platný zbrojný preukaz
• odborné skúsenosti a prax v tejto oblasti
• už získaná odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii
• skúsenosti psovoda alebo záujem o kynológiu
K žiadosti je potrebné doložiť:
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- odpis z registra trestov
- potvrdenie od svojho lekára o zdravotnom stave uchádzača a vhodnosti pre výkon práce príslušníka
mestskej polície
Podmienkou pre prijatie do zamestnania je úspešné absolvovanie
vstupných fyzických testov, psychologických testov (náklady na
psychotesty uhrádza si sám každý uchádzač), vstupnej lekárskej
prehliadky a podmienkou pre výkon funkcie príslušníka mestskej
polície je následné získanie odbornej spôsobilosti príslušníka
mestskej polície.
Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením
„Neotvárať výberové konanie - mestská polícia“
zasielajte na adresu:
Mestský úrad v Spišskej Belej,
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
Uzávierka prihlášok je 31. 12. 2008.
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Predstavujeme vám Strednú odbornú školu Kežmarok (v Pradiarni)
Študijné odbory a zamerania
1. Študijný odbor Ekonomika pôdohospodárstva
- štvorročné štúdium s maturitou skoro úplne totožné s učivom
obchodných akadémií
- možnosti uplatnenia v štátnych a súkromných podnikoch,
štátnej správe, podnikateľskej
činnosti, verejnej správe, službách
- vedenie účtovníctva, sekretárske
práce, administratíva
- možnosť štúdia na vysokej
škole
2. Študijný odbor Agropodnikanie
• zameranie Poľnohospodársky manažment
- štvorročné štúdium s maturitou zamerané na poľnohospodárstvo a ekonomiku
- uplatnenie absolventov ako
stredné technicko-ekonomické
kádre v poľnohospodárskych
podnikoch, službách, podnikateľských subjektoch a obchode
- možnosť štúdia na vysokej
škole
• zameranie Agroturistika
- kombinácia poľnohospodárstva, ekonomiky a predmetov hotelovej akadémie
(predmety stolovanie, príprava

jedál, turistika na vidieku, ekonomika v agroturistike)
- štvorročné štúdium s maturitou
- uplatnenie - vedenie vlastného penziónu v oblasti agroturistiky, obchod a služby
- možnosť štúdia na vysokej
škole
3. Odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
• zameranie Veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe
- štvorročné štúdium s maturitou
- uplatnenie absolventov - veterinárna kontrola potravín a surovín živočíšneho pôvodu, verejná
správa, laboratórny pracovník vo
farmaceutickom priemysle
- možnosť štúdia na vysokej
škole
• zameranie veterinárny zdravotník v drobnochove
- štvorročné štúdium s maturitou
- uplatnenie absolventov
- plemenárske služby, asanačné
služby, pomocník veterinárneho
lekára v ambulancii, kynologické zariadenia, chov koní, verejná
správa

Belianska hokejbalová liga žiakov
Hrací deň 3. 10. 2008
Č. 1 Washington - Red Tufel 0:2
Č. 2 Lamy - Hawks
0:6
Č. 3 Fiery Bird - Red Tufel 2:1 sn.
Č. 4 Hawks - Fiery Bird
12:0
Hrací deň 10. 10. 2008
Č. 5 Lamy - Fiery Bird
2:0
Č. 6 Washington - Hawks 0:15
Č. 7 Red Tufel - Kladivári 3:2 p.p.
Č. 8 Red Tufel - Lamy
0:3
Č. 9 Washington - Fiery Bird 1:4
Č. 10 Kladivári - Hawks
0:10
Hrací deň 17. 10. 2008
Č. 11 Hawks - Red Tufel

17:0

Č. 12 Fiery Bird - Kladivári 1:2
Č. 13 Lamy - Washington
5:0
Č. 14 Fiery Bird - Red Tufel 5:0
Č. 15 Lamy - Hawks
0:2
Č. 16 Kladivári - Washington
3:4 s.n.
Hrací deň 24. 10. 2008
Č. 17 Hawks - Fiery Bird
9:0
Č. 18 Washington - Red Tufel
1:4
Č. 19 Lamy - Kladivári
5:0
Č. 20 Hawks - Washington 11:0
Č. 21 Lamy - Fiery Bird
2:0
Č. 22 Red Tufel - Kladivári
3:2 p.p
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- možnosť štúdia na vysokej
škole
Prijímanie na všetky odbory
a zamerania sa uskutočňuje
bez prijímacej skúšky. Poradie
uchádzačov závisí od úspešnosti
v Monitore.
Na výchovno-vzdelávacom
procese sa podieľa 32 vysoko
kvalifikovaných vyučujúcich.
Všetci spoločne máme záujem
nielen na kvalitnom vzdelávaní
našich študentov, ale i na zapájaní sa do rôznych školských
i mimoškolských akcií. Zároveň
je snahou všetkých vyučujúcich
i študentov čo najlepšia reprezentácia našej školy a umiestnenie sa na čo najlepších miestach.
Aj v tomto školskom roku na našej škole pracuje množstvo krúžkov ako napríklad: rozhlasový,
redakčný, volejbalový, priateľov

prírody, informatiky, zdravotnícky, praktického účtovníctva,
včelársky a futbalový.
Okrem samotného získavania
nových poznatkov sa členovia
krúžkov zúčastňujú rôznych
súťaží, projektov a takisto sa
sami stávajú organizátormi kvízov, triednych i školských kôl
rôznych súťaží. Naši študenti sa
pravidelne zúčastňujú školských
olympiád. Takisto pravidelná je
účasť našich študentov v rôznych
kvízoch, súťažiach i besiedkach.
Samozrejmou sa taktiež stala
naša účasť v projektoch organizovaných v rámci Slovenska.
Samozrejmá je možnosť
prípravy a štúdia pomocou využívania počítačov na vyučovaní
i mimo neho.
Ing. Katarína Vdovjaková,
výchovný poradca

Futbalová 12-hodinovka

Pozývame vás na futbalový polmaratón, ktorý sa uskutoční 29. novembra 2008 (v sobotu) v telocvični ZŠ na ulici Moskovskej. Počas
dvanástich hodín budú proti sebe zápasiť dve družstvá s neobmedzeným počtom hráčov na súpiske. Časový program: od 8.00 do 8.30 h
- registrácia hráčov dvoch súťažných družstiev, od 9.00 h - začiatok
12 hodinového zápasu, o 20.30 h - ukončenie zápasu. Podmienky
účasti: zápas je určený pre mužov starších ako 15 rokov, hrajú 4 hráči
+ 1 brankár. Pre účastníkov futbalového maratónu bude pripravené
občerstvenie. Štartovné 50 Sk na osobu.

Stolný tenis na ZŠ Štefánikova
Na Základnej škole na Štefánikovej ulici sa obnovil stolný tenis,
ktorý sa hrá pod vedením pána učiteľa Stropkaia. Dve družstvá žiakov
sú prihlásené do okresnej súťaže, ktorej 1. kolo sa hralo v telocvični
ZŠ Štefánikovej 4. októbra 2008. Stolní tenisti majú na škole šesť
stolnotenisových stolov a k základnému vybaveniu sa ďalej dokúpili
loptičky, počítadlá na zápasy, siete a rozdeľujúce stoly.
Hráči skupiny A: Marek Šelep, Milan Mazurek, Martin Reznický,
Martin Budzák. Hráči skupiny B: Kamil Payer, Dominika Mruková,
Slavomír Fedor, Ján Krigovský.
1. turnaj 4. 10. 2008 v telocvični ZŠ na Štefánikovej ulici
ZŠ Štefánikova A - Pyrobatyt Poprad
8:2
ZŠ Štefánikova A - Spišská Teplica
1:9
ZŠ Štefánikova A - Veterán Poprad
0:10
ZŠ Štefánikova B - Pyrobatyt Poprad
0:10
ZŠ Štefánikova B - Spišská Teplica
0:10
ZŠ Štefánikova B - Veterán Poprad
0:10
2. turnaj v Spišskom Štiavniku
ZŠ Štefánikova A - Spišský Štiavnik
2:8
ZŠ Štefánikova A - Spišský Štvrtok
10:0
ZŠ Štefánikova A - Spišské Bystré
6:4
ZŠ Štefánikova B - Spišský Štiavnik
0:10
ZŠ Štefánikova B - Spišský Štvrtok
10:0
ZŠ Štefánikova B - Spišské Bystré
3:7
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