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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

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

zasadnutí dňa 15. decembra 
venovalo aj týmto témam: 

Príjemné 
a pokojné
prežitie vianočných
sviatkov a veľa šťastia
a pevného zdravia
v novom roku 2016

Vám želá primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva

a zamestnanci mesta.

Určenie výšky dotácie pre 
školy a školské zariadenia 

na rok 2016
• MsZ schválilo návrh Vše-

obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 5/2015 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka školy a školského zariade-
nia na rok 2016 v meste Spišská 
Belá (nariadenie je zverejnené na 
elektronickej úradnej tabuli na 
www.spisskabela.sk).

Zápis do prvého ročníka 
základných škôl

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 7/2015, ktorým sa určuje 
čas a miesto zápisu na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
na základných školách v meste 
Spišská Belá. Toto nariadenie 
bolo nutné prijať vzhľadom na 
novelu školského zákona, pod-

ľa ktorého sa zápis do 1. ročníka 
základných škôl presúva z me-
siaca február na apríl. V prípade 
oboch našich základných škôl 
zápis do 1. ročníka bude v prvý 
utorok a v prvú stredu v mesiac 
apríl (nariadenie je zverejnené na 
elektronickej úradnej tabuli na 
www.spisskabela.sk).

Daň z nehnuteľnosti a poplatok 
za komunálny odpad

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 8/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mesta Spiš-
ská Belá č. 8/2014 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady. Týmto 
nariadením sa upravuje výška 
dane z nehnuteľnosti a poplat-
ku za komunálny odpad pre 
rok 2016, ktoré sa zvyšujú cca 
o 5 percent. Rovnako nový zá-
kon o odpadoch zavádza nový 
poplatok za drobný stavebný 
odpad. Viac v nariadení, ktoré je 
zverejnené na elektronickej úradnej 

tabuli na www.spisskabela.sk.

Podmienky pre volebnú 
kampaň

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 6/2015 o určení miest 
a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných pla-
gátov na verejných priestran-
stvách v meste Spišská Belá 
počas volebnej kampane. Toto 
nariadenie bolo nutné prijať 
vzhľadom na nový volebný 
zákon, ktorým sa už budú ria-
diť voľby do Národnej rady SR 
v marci 2016 (nariadenie je zverej-
nené na elektronickej úradnej tabuli 
na www.spisskabela.sk).

9. zmena rozpočtu mesta 
na rok 2015 

• MsZ schválilo 9. zmenu 
rozpočtu mesta Sp. Belá na rok 
2015 rozpočtovým opatrením č. 
9/2015. Zmeny sa týkali najmä: 

v príjmovej časti: 
- získanie finančnej náhra-

dy zo štátneho rozpočtu za 
obmedzenie hospodárenia 

v mestských lesoch vo výške 
352 tis. EUR

- lepší výnos tzv. podielových 
daní (výnos dane z príjmov FO) 
o sumu 58 tis. EUR 

vo výdavkovej časti: 
- prefinancovanie projektu 

Modernizácia verejného osvet-
lenia vo výške 251 tis. EUR 
z fondov EÚ

- poskytnutie dotácie Lesom 
mesta Spišská Belá s.r.o. vo výš-
ke 155 tis. EUR na zalesnenie 
a obnovu mestských lesov 

- dofinancovanie niektorých 
menších investičných aktivít 
realizovaných Mestským pod-
nikom Spišská Belá s.r.o.

-vysporiadanie majetku 
medzi mestom a Mestským 
podnikom Spišská Belá s.r.o. vo 
výške 196 tis. EUR

Po tejto zmene je rozpočet 
mesta prebytkový o sumu 18 
850 EUR

Príjmy: 9 385 698 EUR
Výdavky: 9 366 848 EUR
(Zmena rozpočtu je zverejnená aj 

na www.spisskabela.sk). 
(Pokračovanie na 6. strane)
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Vážení rodičia, resp. zákonní 
zástupcovia detí, 

v priebehu ostatných dní 
sa vám dostalo do rúk tlačivo 
„záväzné vyhlásenie rodičov“, 
ktoré vám bolo doručené do va-
šej domácnosti prostredníctvom 
mestského úradu v našom meste. 
Jeho cieľom je zistiť záujem ro-
dičov detí (resp. ich zákonných 
zástupcov) majúcich trvalý pobyt 
v Spišskej Belej o vznik cirkevnej 
(rímskokatolíckej) základnej ško-
ly v našom meste. 

S návrhom na zriadenie cir-
kevnej základnej školy v Spišskej 
Belej prišla skupina rodičov detí 
z nášho mesta. Po prerokovaní 
tohto návrhu Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej rozhodlo, 
že ak má dôjsť k zrušeniu jednej 
z existujúcich základných škôl 
a k následnému vzniku cirkev-
nej základnej školy, je potrebné 
poznať záväzný názor rodičov/
zákonných zástupcov detí 
s trvalým pobytom v Spišskej 
Belej (vo veku od 0 do 14 rokov). 
V prípade dostatočného záujmu 
zo strany rodičov (zákonných zá-
stupcov) detí o vznik tejto školy, 
by cirkevná základná škola mala 
vzniknúť transformáciou, čiže 
premenou jednej z dvoch súčas-
ných základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Spišská 
Belá (jedna z týchto škôl by bola 
zrušená a nahradená cirkevnou 
základnou školou). 

V záujme objektívnosti, ne-
strannosti a úplnosti preskúma-
nia záujmu rodičov (zákonných 
zástupcov) detí o zriadenie 
cirkevnej základnej školy tento 
prieskum uskutoční a zabezpečí 
priamo samotné mesto (mestský 
úrad), a to mimo základných škôl 
a mimo rodičov – navrhovateľov 
založenia cirkevnej školy. V prí-
pade záujmu o vznik cirkevnej 
základnej školy je potrebné, aby 
toto záväzné vyhlásenie podpísa-
li obaja rodičia/zákonní zástup-
covia (nestačí podpis jedného 
z dvoch existujúcich zákonných 
zástupcov). Svojim podpisom sa 
záväzné zaviažu, že v prípade 
vzniku cirkevnej školy bude ich 
dieťa plniť povinnú školskú do-
chádzku na vzniknutej cirkevnej 
základnej škole. Uvedené záväz-
né vyhlásenie je potrebné doručiť 
do podateľne Mestského úradu 
v Spišskej Belej v termíne do 15. 
januára 2016. Pre každé dieťa je 
určené jedno samostatné tlačivo 

Záväzný prieskum záujmu o cirkevnú základnú školu 
vyhlásenia, v ktorom sú už pred-
tlačené údaje o dieťati. A teda ro-
dičia budú rozhodovať o každom 
dieťati samostatne. 

Následné vyhodnotenie 
týchto záväzných vyhlásení 
bude robiť mesto (mestský úrad), 
ktoré bude následne informovať 
o konečnom počte detí, ktorých 
rodičia, resp. zákonní zástupco-
via prejavili záujem o cirkevnú 
školu (menný zoznam všetkých 
týchto detí sa nebude verejne 
sprístupňovať). Vyhodnotia sa 
všetky doručené dotazníky rodi-
čov detí od 0 do 14 rokov, avšak 
rozhodujúci bude súhlas rodičov 
detí, ktoré od 1. septembra 2016 
budú navštevovať, resp. by mali 
navštevovať základnú školu 
v našom meste. Názor rodičov 
mladších detí bude zatiaľ len 
síce orientačný, ale zároveň sme-
rodajný pre účely zistenia mož-
ného vývoja počtu detí, ktoré by 
mali v budúcnosti navštevovať 
cirkevnú základnú školu. 

Vyhodnotenie dotazníkov sa 
musí uskutočniť tak, aby sa vy-
hodnotili súhlasy rodičov detí po 
jednotlivých školských ročníkoch 
(aby sa zabezpečil dostatočný 
počet detí nielen v celej škole, 
ale aj v jednotlivých ročníkoch). 
Takéto sledovanie po ročníkoch 
je nevyhnutné preto, že k vzni-
ku cirkevnej základnej školy má 
dôjsť premenou jednej z existu-
júcich štátnych základných škôl 
(ak by cirkevná škola vznikala 
samostatne ako tretia škola 
v meste, nebolo by potrebné ta-
kéto vyhodnotenie a sledovanie 
počtu žiakov). Minimálny počet 
detí v jednotlivých ročníkoch 
a minimálny počet detí pre celú 
cirkevnú základnú školu bude 
určený s prihliadnutím na ma-
ximálnu možnú kapacitu druhej 
základnej školy v našom meste, 
nakoľko každé dieťa v danom 
veku s trvalým pobytom v Spiš-
skej Belej má nárok byť a musí 
byť umiestnené v štátnej základ-
nej škole v našom meste (musí ho 
mesto ako zriaďovateľ prijať do 
štátnej ZŠ a preto musí mať do-
statočnú kapacitu pre tieto deti, 
ktoré nebudú chcieť chodiť do 
cirkevnej ZŠ). Dodržanie vyššie 
uvedeného postupu získania 
názoru rodičov je pre mesto ako 
zriaďovateľa škôl garanciou ob-
jektívnosti a vecnej správnosti. 

Pre úspešnosť pokračovania 
vo veci možnej transformácie 

školy nestačí len dostatočný cel-
kový počet súhlasov rodičov, ale 
aj celkový dostatočný počet detí 
v jednotlivých ročníkoch budúcej 
cirkevnej školy. Ani dostatočný 
počet súhlasov rodičov však 
ešte automaticky neznamená, 
že dôjde k transformácii jednej 
z existujúcich škôl na cirkevnú 
školu. Je tu niekoľko ďalších 
faktorov, ktorú bude mesto mu-
sieť skúmať (opäť ich skúmanie je 
nutné len preto, že k vzniku cir-
kevnej základnej školy má dôjsť 
premenou jednej z existujúcich 
štátnych základných škôl - ak 
by cirkevná škola vznikala sa-
mostatne ako tretia škola v mes-
te, nebolo by potrebné takéto 
skúmanie ďalších podmienok 
transformácie školy).

Takže uvedené vyjadrenie 
rodičov je prvým predpokla-
dom (krok), že má zmysel ďalej 
v tomto procese diskusie o trans-
formácii škôl pokračovať. Je laic-
kým vyjadrením názoru na vznik 
cirkevnej školy a je vyjadrením 
potreby rodičov detí. Po tomto 
kroku však musia prísť ďalšie 
kroky - odborné vyjadrenia a od-
borné posúdenia (finančné, práv-
ne, administratívne, legislatívne, 
majetkové...). A opätovne treba 
len pripomenúť, že k takémuto 
zložitému posúdeniu musí prísť 
len preto, že dochádza k vzniku 
cirkevnej školy práve formou 
transformácie. Zároveň v tomto 
procese plánovanej transformá-
cie sa môžu objaviť ešte aj iné 
skutočnosti, ktoré môžu reali-
záciu tohto zámeru odsunúť na 
neskoršie obdobie (napr. reali-
zácia projektov s podporou EÚ 
na oboch školách a ich časová 
viazanosť po dobu 5 rokov od 
ukončenia projektu a pod.). 

Uvedená zložitosť nespočíva 
v samotnom založení cirkevnej 
základnej školy, ale v jej založe-
ní formou transformácie jednej 
z existujúcich škôl. Preto tá 
zvýšená obozretnosť a omnoho 

väčšia miera zodpovednosti, 
nakoľko v prípade neúspechu 
tohto projektu transformácie by 
to mohlo mať vážne dôsledky. 
A napriek tomu, že celý tento 
proces takejto formy vzniku 
cirkevnej školy (jej transfor-
máciou) je veľmi zložitým, 
mesto (mestské zastupiteľstvo) 
sa rozhodol dať šancu tomuto 
procesu preskúmania takejto 
možnosti vzniku cirkevnej školy 
(nezamietlo túto možnosť hneď 
na začiatku tejto diskusie, hoci 
tak mohlo urobiť). Ale zároveň 
je nutné si uvedomiť, že mesto 
bude vždy zodpovedné (ako 
„predĺžená ruka štátu“) za sys-
tém zabezpečenia fungovania 
základného školstva v našom 
meste. Ani vznikom cirkevnej 
školy sa mesto nezbavuje tejto 
zodpovednosti a zo zákona je 
povinné pre každé dieťa s tr-
valým pobytom v meste mu 
zabezpečiť podmienky pre zís-
kanie základného vzdelania. 

V tomto prípade, keďže ide 
o citlivú a zároveň odborne zlo-
žitú záležitosť, je veľmi dôležité, 
aby aj samotný proces preskúma-
nia záujmu o cirkevnú školu bol 
čo najviac objektívny a nestanný 
a aby sa rodičia slobodne a zod-
povedne rozhodli. Preto je rovna-
ko dôležité viesť vecnú a slušnú 
diskusiu, či informačnú kampaň 
o potrebe mať, či nemať cirkevnú 
základnú školu v našom meste. 
Je veľmi žiadúce, aby táto dis-
kusia, či kampaň neskĺzla do 
jednostrannej, či obojstrannej 
demagógie a nevyvolávala 
zbytočnú polarizáciu vzťahov 
a napätia medzi ľuďmi v našom 
meste. 

Demokraticky sme nechali 
tejto myšlienke priestor na jej 
prípadnú ďalšiu realizáciu 
(rozhodnutím mestského za-
stupiteľstva), tak rovnako de-
mokraticky rešpektujme názory 
„ZA“ či „PROTI“, aj keď s nimi 
nesúhlasíme. 

KÚPIM vianočný oplátkovač 
Ak máte vo svojej domácnosti vianočný 

oplátkovač, ktorý už nepotrebujete a je stále 
funkčný, rada ho od vás kúpim. 

Ozvite sa mi, prosím, na t. č.: 0948 599 454 
alebo na e-mail: shanamc29@gmail.com.
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Naše mesto sa v predvia-
nočnom čase rozhodlo vrátiť 
k podujatiu, ktoré pred pár 
rokov začalo organizovať pod 
názvom Belianske Vianoce. 
Dňa 20. decembra 2015, na 
štvrtú adventnú nedeľu, sa po-
poludní na belianskom námestí 
zišli tí, ktorí radi slávia vianoč-
né sviatky hudbou, spevom, 
tancom či hovoreným slovom v 
podobe vinšov. Bohatý program 
otvorili anjelské hlasy dievčat 
zo Spoločenstva Dávid, ktoré 
nám za hudobného doprovodu 
zaspievali niekoľko vianočných 
piesní. Ďalšími v poradí boli 
mažoretky z CVČ, ktoré nám 
predviedli pozitívnou energiou 
nabité vystúpenie a roztancovali 
nejedného diváka. Vianočné 
sviatky s nami prišli osláviť aj 
šikovné dievčatá zo Špeciálnej 
ZŠ a žiaci zo ZŠ Štefánikovej, 
ktoré sa predstavili so svojim 
vianočným pásmom kolied, 
piesní, básničiek a tanca. V stre-

Belianske Vianoce 2015
de programu sa nám predviedli 
mladí virtuózi z našej základnej 
umeleckej školy a svoje hudobné 
kvality nám ukázal novozalože-
ný spevácky zbor. O dobrú nála-
du sa postaral aj spevácky zbor 
Fortuna, po ktorom nasledovala 
ľudová hudba Olekšanka, ktorá 
si nacvičila zmes tradičných go-
ralských ľudových vianočných 
skladieb. Záver programu patril 
belianskej dychovke Belančan-
ka, ktorá interpretovala známe 
vianočné piesne s Tichou nocou 
na záver. Program Belianskych 
Vianoc ukončil svojim pozdra-
vom primátor mesta Štefan Bie-
ľak, ktorý poďakoval všetkým 
účinkujúcim za ich vystúpenie 
a poprial všetkým šťastné a 
pokojné Vianoce.

Pre tých, ktorí prišli na ná-
mestie, boli okrem vystúpení 
pripravené aj vianočné stánky. 
Face club nám predstavil svoje 
zručnosti a kreativitu vo vlast-
nom stánku, kde predávali za 

dobrovoľný príspevok vianočné 
dekorácie, lahodný vlastnoručne 
vyrobený pečený čaj, či chutné 
a oku lahodiace mafinky. Na 
námestí si bolo možné zakúpiť 
zaujímavé produkty a malé 
prezenty vyrobené žiakmi 
Špeciálnej základnej školy 
a Základnej školy na Štefániko-
vej ulici Členovia belianskeho 
klubu dôchodcov (Denného 
centra) ponúkali na ochutnávku 
výbornú tradičnú kapustnicu, 
ktorú sami navarili v množstve 
asi 50 litrov. Slovenský orol si 
pre návštevníkov Belianskych 
Vianoc pripravil krásne zdobené 
medovníčky. Zamestnanci Mest-

ského úradu ponúkali bezplatne 
teplý čaj a za dobrovoľný príspe-
vok varené víno. Pre všetkých, 
ktorí si ešte nestihli zadovážiť 
svoj vianočný stromček, boli na 
predaj živé stromčeky. 

Našou snahou bolo aj 
prostredníctvom Belianskych 
Vianoc aspoň malou trochou pri-
blížiť čaro blížiacich sa Vianoc 
a najmä stretnúť sa s priateľmi 
či známymi a tak si navzájom 
zaželať „Šťastné a Veselé“. 
Len dúfame, že o rok príde na 
námestie omnoho viac ľudí, na-
koľko tí, ktorí tento rok neboli, 
môže len ľutovať. Tak ešte raz 
„Šťastné a Veselé“ ! 
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V nedeľu 29. novembra 2015 
spišskobelianski dobrovoľní 
hasiči získali do svojho tech-
nického vybavenia nákladné 
hasičské  vozidlo zn. TATRA 
148. Osobne ho prišiel odo-
vzdať podpredseda vlády a 
minister vnútra SR Róbert Kali-
ňák, ktorý symbolicky odovzdal 
kľúče od tohto auta predsedovi 
DHZ v Spišskej Belej Marošovi 
Vaverčákovi.  Tohto slávnost-
ného odovzdania sa zúčastnil 
aj predseda Prešovského samo-
správneho kraja Peter Chudík, 
poslanci Národnej rady SR 
Stanislav Kubánek a Peter Gaži, 
štátny tajomník ministerstva 
vnútra Marián Saloň, generálny 
sekretár Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Vendelín Horváth, 
krajský riaditeľ HZZ v Prešove 
Ján Goliáš ako aj krajský pred-
seda DPO SR v Prešove Marián 
Rušin, prednostka Okresného 
úradu v Kežmarku Anna 
Tkáčiková a ďalší hostia.  Ako 
uviedol primátor mesta Štefan 
Bieľak, dobrovoľní hasiči sú 

preňho pravou rukou v ne-
predvídaných, mimoriadnych 
situáciách, najmä vtedy, keď 
treba iným pomôcť. A práve 
vtedy, v každom čase a za kaž-
dého počasia sa doposiaľ vždy 
mohol spoľahnúť na dobrovoľ-
ných hasičov, ktorí vždy boli 
k dispozícii vo svojom voľnom 
čase, či dokonca aj v pracovnej 
dobe (v rámci vlastnej dovo-
lenky) a bez nároku na nejakú 
mzdu či odmenu. Škoda, že 
o tom ani mnohí nevedia a be-
rú im pomoc ako samozrejmosť 
(lenže hovoríme dobrovoľných 
hasičoch). A práve takéto zásahy 
bez adekvátnej techniky sa ne-
dajú bezpečne, rýchlo a účinne 
vykonať. Preto naši hasiči (cez 
mesto) požiadali Ministerstvo 
vnútra SR o poskytnutie (bez-
platný prevod) práve uvedenej 
TATRY 148, nakoľko práve 
takéto vozidlo je najúčinnejšie 
v našich podmienkach najmä pri 
lesných požiaroch a zásahoch 
v ťažších terénoch.  A podľa slov 
ministra vnútra si toto vozidlo 

naši hasiči plne zaslúžia vďaka 
ich aktívnemu prístupu v čase, 
keď na to boli viackrát vyzvaní 
profesionálnymi hasičmi (prí-
slušným operačným stredis-
kom). Odovzdanie tohto auta 
je aspoň čiastočným splatením 
„dlhu“ belianskym hasičom, 
tak tým súčasným ako aj  už 
tým bývalým. 

Uvedené auto je po repasácií 
(pred niekoľkými rokmi bola vy-
konaná jeho generálna oprava). 
Doposiaľ uvedené auto užívali 
profesionálni hasiči v Kežmarku 
a od uvedenej nedele je majet-
kom mesta a v užívaní našich 
dobrovoľných hasičov.  Tak nech 
aj táto technika našim hasičom 
bezproblémovo slúži. 

Odovzdanie hasičského auta TATRA 148
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V našom meste máme novin-
ku. Na námestí pri mestskom je 
umiestnený 5 metrov široký ad-
ventný veniec. Veniec je ručne 
vyrobený z kovovej konštrukcie 
obalenej živou čačinou a z nabie-
lo nastriekaných plastových rúr 
tvoriacich sviece. Sviece sa budú 
postupne rozsviecovať (na každú 
ďalšiu adventnú nedeľu sa roz-
svieti ďalšia svieca). S myšlien-

kou umiestniť adventný veniec 
na námestí prišiel primátor 
mesta, ktorý ako uviedol, bol in-
špirovaný podobným riešením 
v niektorých iných mestách u 
nás aj v zahraničí. Kovovú kon-
štrukciu vyrobila firma Gabriel 
Gemza a syn zo Spišskej Belej 
a osvetlenie venca zabezpečila 
firma Zipsernet zo Spišskej Belej. 
Samotnú výzdobu čačinou zrea-

lizovali zamestnanci z menších 
obecných služieb pod dohľadom 
manželky primátora mesta, ktorá 
zrealizovala aj konečnú výzdobu 
venca. Poďakovanie patrí aj tým 
zamestnancom mestského úradu, 
ktorí v pomerne krátkom čase 
boli aktívni pri realizácii tejto 
myšlienky. Aj tento náš adventný 
veniec má symbolizovať aj centre 
nášho mesta adventné obdobie 

(obdobie prípravy na prichádza-
júce Vianoce) a od tohto roka má 
byť pravidelnou súčasťou centra 
mesta v adventnom čase. Veniec 
bude na tomto mieste do Vianoc, 
kedy bude demontovaný (po po-
slednej adventnej nedeli). Veniec 
bol v sobotu 28. novembra 2015 
požehnaný správcom rímskoka-
tolíckej farnosti v našom meste 
Petrom Petrekom.  

Novinka – adventný veniec na námestí 

Mestu Spišská Belá bola kon-
com novembra 2015 schválená 
žiadosť o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu a úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB) na odkúpenie 
34 bytov v bytovom dome na 
Zimnej ul. 46 v Spišskej Belej. 
Dňa 3. decembra 2015 v Bra-
tislave primátor nášho mesta 
podpísal 2 zmluvy s minister-
stvom dopravy, výstavby a RR 
na poskytnutie dvoch dotácii 
na kúpu týchto nájomných 
bytov a technickej vybavenosti 
v celkovej výške 588 120 EUR 
a so ŠFRB podpísal zmluvu 
o poskytnutí úveru na tie ná-
jomné byty na sumu 1 218 060  
EUR. Ako uviedol primátor 
mesta, „už sa nepredpokladalo, 
že sa navýši štátny rozpočet 
ešte pre rok 2015 na podporu 
nájomného bývania pre obce a 
mestá. Ale vďaka veľkej aktivite 
ZMOS-u na základe rokovaní s 
predsedom vlády SR a minis-
trom financií SR sa to podarilo. A 
vďaka tomu sa vyhovelo aj žia-
dosti mesta Spišská Belá, ktorej 
spočiatku nebolo vyhovené pre 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 15. 12. 
2015 poslanci vzali na vedomie informáciu o doručených písomných 
návrhoch na udelenie ocenenia „Cena mesta Spišská Belá“ a „Cena 
primátora mesta Spišská Belá“. Doručených bolo 18 návrhov spolu 
na obe ocenenia.  

Po ich posúdení poslanci rozhodli udeliť Cenu Mesta Spišská 
Belá týmto osobám:

1.  Peter Purdeš, Medňanského ul., Spišská Belá  
2. Gerhardína Gažiová, Hviezdoslavova ul., Spišská Belá
3. Vojtech Stupeň, Zimná ul., Spišská Belá 
O udelení ceny primátor mesta rozhoduje sám primátor, ktorý 

sa rozhodol udeliť toto ocenenie tým osobám:  
1. Mária Čižiková, ul. SNP, Spišská Belá
2. Mária Ščigulinská, ul. Gen. Svobodu, Spišská Belá  
3. spoločnosť AT TATRY s.r.o. Spišská Belá  
Poslanci zároveň schválili v zmysle Štatútu mesta finančnú 

odmenu vo výške 300 EUR pre každého oceneného Cenou mesta 
a finančnú odmenou vo výške 150 EUR pre každého oceneného 
Cenou primátora mesta.  

Uvedené ocenenia budú oficiálne odovzdané na slávnostnom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17. januára 2016 pri príležitosti 
745. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá.  

Dňa 27. novembra 2015 
v Stredisku poľsko – slovenskej 
spolupráce v Nowom Targu sa 
uskutočnila informačná kon-
ferencia týkajúcá sa nových 
programov európskej územ-
nej spolupráce na roky 2014 
– 2020. 

Konferencia bola realizo-
vaná v rámci projektu spolu-
financovaného Malopoľským 

Ceny mesta a ceny primátora 
mesta Spišská Belá

Konferencia EZUS-u v N. Targu 
vojvodstvom, v rámci výzvy v 
oblasti územnej spolupráce pod 
názvom: Malopoľská územná 
spolupráca 2020. Je tiež orga-
nizovaná v rámci Európskeho 
týždňa miest a regiónov OPEN 
DAYS 2015, ako udalosť pod 
heslom Európa v mojom re-
gióne. 

Viac informácii na www. 
euwt-tatry.eu.

Schválenie dotácie a úveru 
na odkúpenie 34 bytov

nedostatok financií na podporu 
výstavby nájomných bytov pre 
rok 2015“.      

Predmetný bytový dom (34 
bytov) na Zimnej ulici č.46 vy-
budovala firma Chemostav a.s. 
Poprad na základe spoločného 
projektu s mestom Spišská Belá. 
Bytový dom malo mesto pre-
najatý od uvedenej firmy (dote-
rajšieho vlastníka) od decembra 
2014, od kedy mesto prenajíma-
lo uvedené byty schváleným 
nájomcom. Vo februári 2015 
mesto podalo uvedenú žiadosť 
na ŠFRB a na príslušné minister-
stvo po jej schválení v mestskom 
zastupiteľstve. 

V súčasnosti prebiehajú 
administratívne úkony smeru-
júce k úhrade ceny bytov (napr. 
zriadenie záložného práva 
v prospech štátu – ŠFRB a pod.) 
a v januári 2016 by malo dôjsť 
k prevodu vlastníctva celého 
bytového domu na mesto. Táto 
zmena vlastníctva však nemá 
vplyv na samotných súčasných 
nájomcov bytov, ktorí bez zme-
ny budú naďalej užívateľmi 
týchto bytov.    

Viac informácií získate 
na www.spisskabela.sk
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Programový rozpočet mesta 
na rok 2016

• MsZ vzalo na vedomie
1.) Stanovisko hlavného kon-

trolóra k návrhu rozpočtu mesta 
na rok 2016

2.) Výhľadový viacročný 
programový rozpočet mesta 
Sp. Belá na roky 2017 a 2018

MsZ schválilo Programový 
rozpočet Mesta Spišská Belá 
na rok 2016 vrátane finančných 
operácií ako vyrovnaný vo 
výške 

Príjmy: 6 620 171 EUR
Výdavky: 6 620 171 EUR
(Rozpočet je zverejnený na 

www.spisskabela.sk v časti rozpo-
čet mesta). 

Ceny mesta a ceny primátora 
mesta Spišská Belá

• Na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Belej 
dňa 15. 12. 2015 poslanci vzali 
na vedomie informáciu o doru-
čených písomných návrhoch na 
udelenie ocenenia Cena mesta 
Spišská Belá a Cena primátora 
mesta Spišská Belá. Doruče-
ných bolo 18 návrhov spolu na 
obe ocenenia. Po ich posúdení 
poslanci rozhodli udeliť Cenu 
mesta Spišská Belá týmto 
osobám:

1. Peter Purdeš, Medňanské-
ho ul., Spišská Belá 

2. Gerhardína Gažiová, 
Hviezdoslavova ul., Spišská 
Belá 

3. Vojtech Stupeň, Zimná ul., 
Spišská Belá 

O udelení Ceny primátora 
mesta rozhoduje sám primátor, 
ktorý sa rozhodol udeliť toto 
ocenenie tým osobám: 

1. Mária Čižiková, ul. SNP, 
Spišská Belá

2. Mária Ščigulinská, ul. Gen. 
Svobodu, Spišská Belá 

3. spoločnosť AT TATRY s.r.o. 
Spišská Belá 

Poslanci zároveň schválili v 
zmysle Štatútu mesta finančnú 
odmenu vo výške 300 EUR pre 
každého oceneného Cenou mes-
ta a finančnú odmenou vo výške 
150 EUR pre každého oceneného 
Cenou primátora mesta. 

Uvedené ocenenia budú 
oficiálne odovzdané na sláv-
nostnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 17. januára 
2016 pri príležitosti 745. výročia 

udelenia mestských práv mestu 
Spišská Belá. 

Pridelenie voľných bytov 
• MsZ schválilo
1.) pridelenie 2-izbového 

mestského nájomného bytu na 
ulici Štefánikovej č. 18 v Spišskej 
Belej do nájmu nájomcovi Rasti-
slavovi Kušionovi, trvale bytom 
Spišská Belá, Krátka 13 

2.) pridelenie 2-izbového 
mestského nájomného bytu 
na Hviezdoslavovej ulici č. 8 
v Spišskej Belej do nájmu ná-
jomcovi Sidónii Galantyovej, 
trvale bytom Spišská Belá, Gre-
isigerova 4 

Prenájom parkoviska 
v Tatranskej Kotline

• MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže 
spolu s Mestom Vysoké Tatry 
na prenájom parkoviska v Tat-
ranskej Kotline pri Belianskej 
Jaskyni (podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú zverejnené 
na elektronickej úradnej tabuli 
na www.spisskabela.sk).

Príprava na odkúpenie 34 
bytov na Zimnej ulici 

• MsZ schválilo zriadenie zá-
ložného práva na 34 mestských 
nájomných bytov v bytovom 
dome na Zimnej ul. 46 v Spiš-
skej Belej v prospech Štátneho 
fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 
a Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
SR na zabezpečenie úveru 
a poskytnutej dotácie zo štát-
neho rozpočtu na kúpu týchto 
nájomných bytov. 

Majetkové prevody pozemkov
1.) MsZ schválilo zámer 

na odpredaj časti pozemku 
žiadateľom: Martina Kočová 
a manž. Igor Koč, ul. Štefáni-
kova 49, Spišská Belá (pozemok 
za ich prevádzkovou budovou) 
v Spišskej Belej pre zriadenie 
parkoviska 

2.) MsZ schválilo predaj čas-
ti pozemku pre žiadateľov Jána 
Heska a manž. MVDr. Ľudmilu 
Heskovú, rod. Pitoňákovú, 
trvale bytom Ždiar z dôvodu 
dovyporiadania vlastníctva 
stavebného pozemku na Tová-
renskej ulici v Spišskej Belej. 

3.) MsZ schválilo zámer na 
budúcu bezodplatnú zámenu 
pozemkov o výmere 33 m2 

medzi mestom a Ing. Štefanom 
Vilgom, Družstevná 68, Spišská 
Belá 

Verejná súťaž na prenájom 
poľnohospodárskych 

pozemkov 
1.) MsZ schválilo vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom poľnohospodárskych 
pozemkov pre účely vykonáva-
nia poľnohospodárskej výroby 
v k.ú. Spišská Belá

2.) MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom poľnohospodárskych 
pozemkov pre účely vykonáva-
nia poľnohospodárskej výroby 
v k. ú. Lendak. (Podmienky ob-
chodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na elektronickej úradnej tabuli 
na www.spisskabela.sk).

Prenájmy poľnohospodárskej 
pôdy pre Mestské lesy

1.) MsZ schválilo prenájom 
poľnohospodárskych pozem-
kov pre účely vykonávania 
poľnohospodárskej výroby 
v k. ú. Lendak „Pod Kicorou“ 
o celkovej výmere 11,69 ha pre 
nájomcu Lesy mesta Spišská 
Belá s.r.o., Továrenská 30, Spiš-
ská Belá na dobu neurčitú za 
nájomné 1 euro ročne. 

2.) MsZ schválilo prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov 
pre účely vykonávania poľno-
hospodárskej výroby v k.ú. 
Spišská Belá o výmere 28,97 ha 
pre nájomcu Lesy mesta Spišská 
Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská 
Belá na dobu neurčitú za ročné 
nájomné 1 EUR.

Pozemky pre garáže
• MsZ schválilo budúci 

odpredaj pozemkov pre úče-
ly výstavby 3 garáží na ul. 
Slnečnej v Spišskej Belej (za 
„sodovkárňou“) nasledovným 
žiadateľom : 

1.) František Bjalončík st., 
Partizánska 157/2, Spišská Belá

2.) František Bjalončík ml., 
Partizánska 157/2, Spišská Belá 

3.) František Kalafut a man-
želka Mgr. Viera Kalafutová, 
rod. Pavláková, Partizánska 
163/7, Spišská za podmienky, 
že riadna kúpna zmluva bude 
uzavretá po výmaze záložného 
práva v prospech Ministerstva 
dopravy, výstavby a RR SR 
a Štátneho fondu rozvoja bý-
vania.

Projekt Modernizácia 
verejného osvetlenia

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o schválení projektu na mo-
dernizáciu verejného osvetlenia 
v našom meste z fondov EÚ, 
o prebiehajúcej realizácii tohto 
projektu a o spôsobe prefinan-
covania tohto projektu. 

Rozšírenie kapacity 
materskej školy 

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o možnosti použiť poskytnutú 
dotáciu zo štátneho rozpočtu vo 
výške 192 tis. EUR na rozšírenie 
kapacity materskej školy formou 
zariadenia 2 nových tried mater-
skej školy. Z uvedenej dotácie 
budú zrekonštruované priestory 
na Letnej 5 v Spišskej Belej (ako 
budúce elokované pracovisko 
Materskej školy, Mierová 1, 
Spišská Belá).

Hľadanie nového miesta 
pre umiestnenie budúceho 

cintorína
• MsZ vzalo na vedomie 2 

predložené návrhy na zmenu 
umiestnenia nového pohrebiska 
(nového cintorína) v Spišskej Be-
lej (2 nové návrhy sú v grafickej 
štúdii, ktorá tvorí prílohu tohto 
uznesenia) 

Určenie kronikára mesta
• MsZ určilo PhDr. Alexan-

dru Olekšákovú, trvale bytom 
Spišská Belá, Popradská 2 za 
kronikárku mesta (osobu zod-
povednú za vedenie kroniky 
mesta). 

Výsledky kontroly NKÚ
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o výsledkoch kontroly NKÚ 
zameranej na plnenie príjmovej 
časti rozpočtu mesta v rokoch 
2013 - 2014. Kontrola nezistila 
žiadne závažné porušenie 
právnych predpisov.

Činnosť hlavného kontrolóra
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu hlavnej kontrolórky 
mesta o vykonaných kontrolách. 
Poslanci zároveň schválilo návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 1. polrok 2016.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)

www.spisskabela.sk
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6. decembra 2015, v podve-
čer 2. adventnej nedele, navštívil 
Spišskú Belú Mikuláš. Všetky 
detičky, ktoré ho na námestí 
privítali, obdaroval cukríkmi. 
Tých smelších, ktorí mu zareci-
tovali básničku alebo zaspievali 
pesničku, potešil sladkým pre-
kvapením.

Po krátkom programe roz-
svietil Mikuláš vianočný strom-
ček umiestnený pri rímskokato-

Aj tento rok bude na ná-
mestí pri zvonici umiestnený 
Betlehem v životnej veľkosti. 

Spišská katolícka charita 
a Rímskokatolícka farnosť 
v Spišskej Belej oznamuje 
obyvateľom mesta, že v týchto 
dňoch sa otvára v priestoroch  
rímskokatolíckeho farského 
úradu v Spišskej Belej  (na 
Hviezdoslavovej č. 27) denný 
stacionár pre seniorov.  Zriaďo-

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku po 12-ty krát ocenil 
významné osobnosti regiónu. Sú medzi nimi tatranský chatár, 
honorárny konzul, nemocnica, knižnica, výrobná spoločnosť 
a partnerský český región. Slávnostné odovzdávanie najvyšších 
ocenení v Prešovskom samosprávnom kraji – Ceny Prešovského 
samosprávneho kraja a Ceny predsedu PSK sa konalo 17. decembra 
na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V rámci gala-
programu vystúpili dve a cappella formácie - Free Voices z Prešova 
a Close Harmony Friends z Nitry. 

Ocenenia udeľuje Prešovský samosprávny kraj od roku 2004. 
„Laureátmi sú osobnosti a inštitúcie, ktoré významným spôsobom 
prispeli k rozvoju, prípadne prezentácii nášho regiónu,“ približuje 
predseda PSK Peter Chudík. Podľa jeho slov je „zámerom kraja mo-
rálne oceniť mimoriadne aktivity a činy, ktoré nie sú bežné a ktoré 
nie je možné vyčísliť žiadnou finančnou čiastkou.“ Cenu predstavujú 
hodnotné umelecké diela od akademickej sochárky Evy Fišerovej 
– gotická brána s doširoka otvorenými dverami a srdce, obomknuté 
po stranách krídlami.

Samosprávny kraj v tomto roku zaevidoval deväť návrhov 
na udelenie Ceny PSK, ktorými sa zaoberala komisia pre udeľovanie 
verejných ocenení. Medzi troch laureátov napokon patrí Ľubovnian-
ska nemocnica v Starej Ľubovni za kvalitné a profesionálne posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových medicínskych 
postupov a za ekonomickú stabilizáciu zdravotníckeho zariadenia. 
Ďalším laureátom je prešovský výrobca ložiskových reduktorov 
– spoločnosť SPINEA s.r.o. Prešov, ktorej bola cena udelená za 
významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu 
zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosve-
tovom meradle. Cenu PSK získal po prvýkrát subjekt zo zahraničia 
- partnerský región, Pardubický kraj z Českej republiky za dlhodobé 
priateľské vzťahy, nezištné prejavy solidarity, angažovanú a aktívnu 
pomoc v krízových situáciách.

Predseda samosprávneho kraja Peter Chudík sa v tomto roku 
rozhodol udeliť Cenu predsedu PSK tatranskému chatárovi Petrovi 
Petrasovi za osobnú angažovanosť pri záchrane Reinerovej chaty, 
za aktívnu podporu cestovného ruchu a za propagáciu Vysokých 
Tatier. Druhým laureátom Ceny predsedu PSK sa stal vranovský 
podnikateľ a honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike 
Stanislav Obický za šírenie myšlienok slovanskej vzájomnosti, dl-
horočnú podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce a predovšetkým 
za nezištnú pomoc ľuďom v núdzi, chorým a odkázaným. Tretie 
ocenenie patrí prešovskej Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava, 
ktorá v tomto roku oslávila 90 rokov svojho vzniku, za dlhoročnú 
prácu v oblasti kultúry a knižnično-informačných službách a za 
angažovanosť pri komunitných aktivitách.

Mikuláš aj v Spišskej Belej
líckom kostole sv. Antona opáta 
a pustovníka. Zároveň sa na 
námestí zažala druhá svieca na 
adventnom venci a rozsvietila sa 
vianočná výzdoba v celej Spiš-
skej Belej a Strážkach.

Za toto príjemné kultúrne 
spestrenie, ktoré má v Spišskej 
Belej niekoľkoročnú tradíciu, 
patrí poďakovanie členom be-
lianskeho ochotníckeho divadla 
Theatro Balans.

• Mikulášsku atmosféru v našom meste vytvárali počas 4. decembra aj žiaci 
Základnej školy na Štefánikovej ulici (navštívili aj mestský úrad).

Betlehem na námestí
Prístupný bude verejnosti kaž-
dý deň od Štedrého dňa do 6. 
januára 2016.

Nový denný stacionár pre seniorov
vateľom a prevádzkovateľom 
tohto stacionára je Spišská ka-
tolícka charita.

Stacionár bude slúžiť najmä 
seniorom pre celodennú sta-
rostlivosť počas pracovných 
dní.  Ďalšie informácie vám 
prinesieme dodatočne (po ich 
získaní od zriaďovateľa). 

Krajská samospráva udelila 
Ceny PSK a Ceny predsedu 
PSK za rok 2015
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Ministerstvo hospodárstva 
ako riadiaci orgán pre Ope-
račný program Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast 
schválilo nášmu mestu projekt 
na modernizáciu verejného 
osvetlenia. Mesto tak získalo z 
fondov EÚ sumu 234 769 EUR. 
Celkové náklady projektu po 
uskutočnení verejného obsta-
rávania sú plánované vo výške 
250 264 EUR. Z rozpočtu mesta 
sa na spolufinancovanie tohto 
projektu prispeje sumou 15 
495 EUR.

Realizácia projektu začala 
výmenou závesných káblov na 
vzdušnom vedení verejného 
osvetlenia, ktoré je na elektri-
kárskych betónových stĺpoch (v 
dĺžke takmer cca 5 km). Od 14. 
do 21. decembra 2015 prebehla 
výmena súčasných svietidiel za 
špeciálne LED svietidlá s funk-
ciou samostatného stmievania 
každého svietidla. Takto bude 
vymenených 390 svietidiel, čo 
je približne polovica všetkých 
svietidiel v meste. Použité budú 
LED svietidlá zn. FAGERHULT 
od švédskeho výrobcu. Demon-
tované doterajšie svietidlá mesto 
odloží a bude ich využívať pri 
údržbe zvyšných nevymene-
ných svietidiel.

Mesto po tejto výmene zís-
ka nové, úsporné, moderné, 
dlhodobo funkčné, regulova-
teľné a ekologické osvetlenie. 
Navrhované nové osvetlenie, 
realizované pomocou nových 
technológií, bude v porovnaní 
so súčasným stavom zaťažo-
vať životné prostredie iba v 
minimálnej miere. Zároveň sa 

tým znížia nepriaznivé svetelné 
emisie, keďže to vyplýva zo 
samotnej podstaty konštruk-
cie svietidla. Takéto riešenie 
zabezpečí občanom okrem už 
spomenutej vyššej bezpečnosti 
aj estetickejší vzhľad mesta a 
zároveň aj úsporu finančných 
nákladov na prevádzke a na 
údržbe verejného osvetlenia. 
Podľa uvedenej štúdie sa na-
vrhlo nové riešenie verejného 
osvetlenia použitím moderných 
LED svietidiel pri rešpektovaní 
všetkých predpisov EÚ a SR, ako 
aj platných STN. Nové techno-
logické riešenie počíta s LED 
svietidlami s rôznou intenzitou 
(W), nakoľko sú nasvetľované 
rôzne typy komunikácii. Na 
hlavné cesty sú navrhnuté dve 
varianty svietidiel o príkone 57 
W a 55 W. Na vedľajšie komu-
nikácie sú použité svietidlá o 
príkone 27 W, 25 W a 18 W. Na-
viac predmetné svietidla majú 
mať zabudované elektronické 
predradníky, ktoré umožňujú 
stmievanie každého svietidla 
individuálne (podľa vlastného 
uváženia), čo znamená ďalšiu 
úsporu v spotrebe energie U nás 
sú zatiaľ skúšobne svietidlá na-
stavené tak, že od 21.30 do 24.00 
hod. budú  svietidlá svietiť na 80 
% výkonu  a po 24. hod. do rána  
budú svietidlá nastavené na 60 
% ich svietivosti.

Samotné LED svietidlá budú 
predstavovať úsporu finančných 
prostriedkov vynakladaných 
mestom a to:

- úspora na spotrebe elektric-
kej energie sa odhaduje cca 46 % 
(a to i napriek tomu, že mesto 
už pred cca 10 rokmi zmoder-
nizovalo svietidlá verejného 
osvetlenia a nahradilo ich na tú 
dobu modernými svietidlami 
– doposiaľ sme mali 36 W alebo 
70 W svietidlá v celom meste) 
– ak by boli použité štandardné 
LED svietidlá (bez elektrického 

predradníka s možnosťou stmie-
vania) - tak by úspora elektrickej 
energie bola na úrovni 25%.

- úspora na údržbe verejného 
osvetlenia – nakoľko životnosť 
LED svietidiel trvá približne 
10 násobne dlhšie ako u bež-
ných (súčasných) svietidiel. 
Modernizácia verejného osvet-
lenia bude spočívať vo výmene 
svietidiel a na miestach, kde 
sa verejné osvetlenie nachádza 
na elektrických stĺpoch, tak aj 
vo výmene závesného kábla 
za nový izolovaný kábel. De-
montované pôvodné svietidlá 
budú uskladnené, nakoľko sú 
funkčné a budú použití pri 

údržbe zvyšnej časti verejného 
osvetlenia, kde zostali tieto typy 
pôvodných svietidiel.  

Modernizácia verejného 
osvetlenia sa bude týkať týchto 
ulíc v Spišskej Belej a v mest-
skej časti Strážky (nakoľko len 
tieto spĺňali kritéria pre podanie 
projektu EÚ na modernizáciu 
verejného osvetlenia): Tatran-
ská, Osloboditeľov, št. cesta 77 
- od ul. Slnečná , Kpt. Nálepku, 
Zimná, Továrenská, Družstevná, 
SNP, 1. Mája, Mierová, Moskov-
ská, Záhradná, Kúpeľná, Nová, 
Krátka, Hviezdoslavova – dolná 
časť, Partizánska, Popradská, L. 
Medňanského.

Mesto získalo 234 769 eur na modernizáciu verejného osvetlenia

V NOVEMBRI 2015
• narodili sa: Nikolas Pompa, Sofia Zavadská, Sofia Tropp, 

Ondrej Koščák, Sára Koščáková.
• navždy nás opustili: Jozef Koľ – vo veku 62 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Emil Oksoš – 91 rokov, Marta 

Segľová – 85 rokov, Mária Ovšonková – 75 rokov, Gregor Beskid 
– 70 rokov, Anna Duláková – 70 rokov, Vojtech Králik – 70 rokov, 
Božena Zemanová – 70 rokov. 

Spoločenská kronika Hľadám si prácu 
ako opatrovateľka. 

Ak máte seniora, o ktorého 
sa potrebujete postarať, pro-
sím zavolajte mi na mobil: 
0940 533 532 (mám opat-
rovateľský kurz, prax, bližšie 
informácie telefonicky alebo 
aj osobne).

Mestský úrad počas sviatkov

 23. 12. 2015  do 12.00 h
 28. - 30. 12. 2015  bez zmeny (ako počas roka)
 31. 12. 2015 VOĽNO
 od 4. 1. 2016  bez zmeny (ako počas roka)
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Dňa 18. decembra 2015 sa 
na svojom pracovnom rokovaní 
stretli obce a mestá okresu Po-
prad a Kežmarok. Rokovanie 
viedol jeho predseda Štefan 
Bieľak, pričom predmetom ro-
kovania boli aj tieto témy: 

- Prijatie nového člena do 
Regionálneho ZMOS-u – mesta 
Kežmarok

- Aktuálne informácie z legis-
latívneho procesu

- Informácia o stave a prípravy 
RIUS PSK pre IROP 2014 -  2020

Počas decembra prebiehala 1. 
etapa opravy cintorínskeho múra 
– oplotenia na starom cintoríne 
v našom meste. Na cintorínske 
múra sa dala nová plechová 
striežka, ktoré zabráni zatekaniu 
do tohto múra a poškodzovaniu 
samotného muriva. Zároveň sa 

Národná rada SR koncom 
novembra prijala zákon o pod-
pore okresov s vysokou mierou 
nezamestnanosti.  Medzi takéto 
okresy je zaradený aj okres Kež-
marok. Cieľom tohto zákona je 
osobitná podpora týchto okre-
sov s cieľom čo najvýraznejšie 
znížiť nezamestnanosť vďaka 
osobitným stimulom pre daný 
okres. Súhrn aktivít a nástrojov 
má byť obsiahnutý v tzv. akč-
nom pláne okresu Kežmarok. 
V súčasnosti sa v okrese Kež-
marok pripravuje návrh tohto 
akčného plánu ako pilotný 
(prvý) projekt na Slovensku. 

V novembri primátor mesta 
Štefan Bieľak uskutočnil pracov-
né rokovanie s  Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou a.s. 
Poprad (PVS Poprad) ohľadne 
rekonštrukcie spláškovej kanali-
zácie na Moskovskej ulici. Verej-
ná splášková kanalizácia na tejto 
ulici je v zlom technickom stave 
a najmä je zle technicky riešená.  
S časti prechádza cez súkromné 
záhrady, pričom celá je zaúste-
ná do spláškovej kanalizácie na 
Ul. 1. mája. Navrhované nové 
riešenie zo strany PVS Poprad 

Oprava cintorínskeho múra

dizajnovo upraví vrchná strana 
tohto múra.  Túto opravu finan-
cuje mesto zo svojho rozpočtu 
a práce realizujú Remeslá Belá 
s.r.o.. V budúcom roku sa plánuje 
pokračovať v tejto oprave – a to 
opravením vonkajších a vnútor-
ných omietok tohto múra. 

Stretnutie k akčnému plánu 
rozvoja okresu Kežmarok

Tento plán aktivít pripravuje 
pracovná skupina zložená zo 
zástupcov okresu Kežmarok, 
pričom jej členom je aj primátor 
nášho mesta. Táto skupina už  
niekoľko týždňov dosť inten-
zívne (viac dní v týždni) pracuje 
na podkladoch a dokumentoch, 
ktoré majú tvoriť základ toho 
akčného plánu okresu KK. 
Tento akčný plán predstavuje 
súbor aktivít a opatrení, ktoré 
majú zlepšiť sociálnoekono-
mickú situáciu v našom okrese.  
Predpokladá sa schválenie tohto 
akčného plánu vládou SR v me-
siaci február 2016. 

Zasadal regionálny ZMOS 
podtatranských obcí 

- Informácia o Programe ce-
zhraničnej spolupráce  SR – PL 
2014 - 2020

- Informácia z rokovania 
s predsedom vlády SR a výstupy 
z rokovania ZMOS s politickými 
stranami

- Usmernenie obcí k čerpaniu 
finančných prostriedkov pri bu-
dovaní a modernizácii verejného 
osvetlenia pre mestá a obce 

- Postup obcí a miest pri 
aplikácii nového zákona o od-
padoch

Rokovanie s PVS ohľadne 
splaškovej kanalizácie

znamená vybudovanie novej 
spláškovej kanalizácia na ul. 
Moskovskej v dĺžke cca o 200 
m - od firmy Renova smerom 
k základnej škole a následne 
s jej napojením do spláškovej 
kanalizácie na Kúpeľnej ulice.  
Realizácia rekonštrukcie tejto 
kanalizácie by mala prebehnúť 
v roku 2016 na náklady PVS a.s. 
Poprad. Týmto by sa vyriešil aj 
často sa opakujúci problém 
s upchávaním tejto pôvodnej 
kanalizácie pri prívalových 
dažďoch. 

www.spisskabela.sk

Žiačky zo Základnej školy Štefánikovej si pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Silvie Belončákovej pripravili pásmo mikulášskych 
básničiek, ktoré do mestského rozhlasu recitovali ako skutočné 
profesionálky.

Na podnet vedenia základnej 
školy J. M. Petzvala bola pri prí-
ležitosti Svetového dňa pamiat-
ky obetí dopravných nehôd 
dňa 19. 11. 2015 v priestoroch 
uvedenej základnej školy vyko-
naná prednáška, zameraná na 
prevenciu vzniku dopravných 

Mestské lesy Spišská Belá prijímajú objednávku na palivové 
drevo na rok 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na sprá-
ve mestských lesov na Šarpanci alebo na tel. čísle: 0949 319 347 do 
konca marca 2016. Zároveň Mestské lesy ponúkajú na predaj jedľovú 
čačinu počas roka 2016 za cenu  0,17 €/kg.  

Dňa 16. 12. 2015 sa konala 
hodnotiaca členská schôdza 
Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Spišskej Belej za 
účasti funkcionárov oblastného 
výboru - predsedu a tajomníka 
OV SZPB Poprad. Bola zhodno-
tená práca miestnej organizácie 

Pásmo v mestskom rozhlase

Prevencia dopravných nehôd
nehôd, kde bolo mladým poslu-
cháčom vysvetlené, čo to vlastne 
dopravné nehody sú, aké sú ich 
príčiny, dôsledky a ako sa im 
dá  predchádzať. Uvedenej 
prednášky sa zúčastnilo viac 
ako 20 žiakov. Jozef Šleboda, 

preventista MsP

Hodnotiaca členská schôdza SZPB
SZPB. Pri tejto príležitosti boli 
ohodnotené za dosiahnuté 
výsledky p. Daniela Líneková  
(predsedníčka ZO SZPB) pa-
mätnou medalilou za obetavú 
prácu pre rozvoj SZPB a členka 
výboru p. Daniela Vargová 
čestným uznaním za dlhoročnú 
prácu v SZPB. 

Palivové drevo

HARMONOGRAM 
TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU 

tzv. vrecový systém

PLASTY

14. januára
11. februára
10. marca

SKLO, PAPIER 

15. januára
12. februára

11. marca
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Prezident SR Andrej Kiska 
sprístupnil širokej verejnosti 
poľovnícky zámoček Hohenlohe  
v Tatranskej Javorine. Uvedené 
sprístupnenie urobil v pondelok 
7. decembra 2015 za prítomnosti 
primátorov a starostov z podtat-
ranského regiónu, teda aj za prí-
tomnosti primátora nášho mesta 
Štefana Bieľaka. 

Prezident s nimi diskutoval 
o aktuálnom stave cestovného 
ruchu pod Tatrami a o potre-
bách jeho ďalšieho rozvoja. 
“Turistický ruch potrebuje 
pomôcť a je úlohou každého 
z nás, aby sme uvažovali o tom, 
ako zatraktívniť tento región 
i Slovensko. Verím, že aj tento 
krok pomôže zlepšiť turistický 
ruch vo Vysokých Tatrách,“ po-
vedal prezident Andrej Kiska.

Desiatky rokov neprístupná 
národná kultúrna pamiatka 

Prezident sprístupnil zámoček v Tatranskej Javorine verejnosti
v Tatranskej Javorine, kde sa 
uskutočnilo množstvo medzi-
štátnych stretnutí na úrovni 
prezidentov, premiérov či mi-
nistrov, si bude môcť odteraz 
pozrieť aj verejnosť. Zámoček 
bude pre verejnosť otvorený 
každý štvrtok, okrem štátnych 
sviatkov, dní pracovného poko-
ja a Silvestra. Vstup do zámočku 
bude bezplatný, avšak len so 
sprievodom. V jednej skupine 
môže byť maximálne 20 osôb. 
Časy vstupov sú vo štvrtok 
o 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 h. 
Prehliadka trvá približne 15 
– 25 minút. V čase prehliadok 
zámočku je sprístupnený aj 
kostol sv. Anny v Tatranskej 
Javorine.

Poľovnícky zámoček dal v 
rokoch 1883 až 1885 postaviť 
vlastník javorinského panstva, 
pruské knieža Christian Craft 

Hohenlohe-Öhringen. Oblasť 
Tatranskej Javoriny s rozlohou 
vyše 10-tisíc hektárov kúpil 
Hohenlohe v roku 1879 za pol 
milióna zlatých. Stala sa síd-
lom správy jeho tatranských a 
maďarských majetkov. Pruský 
magnát zamestnával v Tatran-
skej Javorine desiatky ľudí. 
Hoci bol evanjelik, postavil 
v Tatranskej Javorine katolícky 
drevený kostolík v štýle ľudo-
vej architektúry. Vybudoval 
tiež vodnú elektráreň, zriadil 
pekáreň, do jeho majetku 
patrili bane a ďalšie podniky.
Knieža Hohenlohe zomrel 
v roku 1926. Pochovaný je 
na javorinskom cintoríne. Po 
jeho smrti zdedil majetok jeho 
bratanec, knieža August Kraft 
von Hohenlohe. Ten však žil 
v Maďarsku a o javorinské 
panstvo sa nestaral. Keďže mu 

spôsobovalo čoraz väčšie dlhy, 
najmä neplatením daní, v roku 
1935 ho predal spolu s lendac-
kou časťou Československej 
republike za 25 miliónov ko-
rún. Vznikla tu Správa štátnych 
lesov Javorina a po ustanovení 
Tatranského národného parku 
prešlo niekdajšie panstvo do 
správy národného parku.

Rezervácia prehliadky zá-
močku je možná na telefónnom 
čísle 0905 243 618, e-mailom na 
javorina@prezident.gov.sk, ale-
bo listom na adrese: Kancelária 
prezidenta Slovenskej republiky, 
Hodžovo nám. 1, 810 00 Brati-
slava 1. Odporúča sa najneskôr 
7 dní pred príchodom. 

Vždy aktuálne infor-
mácie ohľadom otvorenia 
zámočku pre verejnosť sú na 
stránke www.prezident.sk/ja-
vorina/

Dňa 8. decembra 2015 prijal v 
dopoludňajších hodinách primá-
tor mesta Štefan Bieľak jubilan-
tov, ktorí sa dožili v posledných 
troch mesiacoch okrúhleho alebo 
vysokého jubilea. V obradnej 
sieni mestského úradu sa na 

Prijatie jubilantov a novonarodených detí
tomto slávnostnom obrade zišlo 
33 oslávencov. Každému z jubi-
lantov osobitne zablahoželal a 
poďakoval za prínos pri rozvoji 
mesta a zároveň odovzdal malý 
finančný dar a kyticu kvetov. Na 
záver si spoločne štrngli na zdra-

vie s čašou vína a na túto vzácnu 
počesť zaspievali „Živio“. Hneď 
popoludní sa konal slávnostný 
obrad aj pre 21 najmladších 
občanov mesta Spišská Belá. 
Primátor odovzdal rodičom 
novonarodených detí finančný 

dar a kyticu kvetov. Zároveň 
im poprial veľa zdravia, lásky 
a radostných chvíľ strávených s 
ich ratolesťami. Jubilantom ako aj 
deťom s rodičmi zaspievala a vy-
čarila úsmev na perách belianska 
skupina Belan.
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22. október 2015 – pre nieko-
ho všedný deň, ale pre Hotelovú 
akadémiu OttaBrucknera v Kež-
marku sa zapísal v histórii ako 
veľmi významný a úspešný deň 
nielen pre žiakov a zamestnancov 
školy, ale aj pre pozvaných hostí a 
rodičov žiakov 4. ročníkov.

Na slávnostnej recepcii mali 
pozvaní hostia možnosť vidieť 
praktické zručnosti našich žia-
kov. Otvorený kariérny deň pre 
žiakov maturitných ročníkov 
priniesol množstvo možností 
uplatnenia sa po ukončení ško-
ly.  V tento výnimočný deň sa 

Výnimočný deň Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera

nám podarilo úspešne otvoriť 
Centrum pre odborné vzdeláva-
nie a prípravu pre gastronómiu, 
hotelierstvo a turizmus. 
Ďakujeme všetkým zúčast-

neným, osobitne sa chceme po-
ďakovať hercom Ochotníckeho 
divadla - pánovi Janovi Bachle-
dovi, Ivanovi Kubíkovi, Jozefovi 
Šilonovi- a pani PhDr. Nore Ba-
ráthovej za prípravu a realizá-
ciu predstavenia o histórii našej 
školy. Dúfame, že slávnostný 
deň splnil  vaše očakávania, 
priniesol radosť a obohatil vás 
o pekné zážitky.

Základná škola J. M. 
Petzvala na Moskovskej 
ulici si tento rok pri-
pomenula 55. výročie 
svojho založenia. V pia-
tok 11. decembra 2015 sa 
v kinosále mesta Spišská 
Belá pri tejto príležitosti 
uskutočnilo divadelné 
predstavenie Ako Nasťa šťastie našla, ktoré bolo jedinečnou ukáž-
kou na jednej strane talentu a šikovnosti žiakov, tak na strane druhej 
angažovanosti ich učiteľov.

Po úvodnom príhovore riaditeľky školy Anny Rothovej sme mali 
možnosť preniesť sa do sveta snov a fantázie, do rozprávky. Na javisku 
sa začal odohrávať čarovný príbeh o dobrej a pracovitej Nastenke, 
statočnom, ale samoľúbom Ivanovi a láske, ktorá si so všetkým poradí. 
Celý dramaticko-hudobný program bol autentickým prevedením slo-
va, spevu, tanca a hudobného sprievodu. O jeho úspešnú prezentáciu 
sa zaslúžili žiaci našej školy, pani učiteľky Mária Pavlarčíková a Jana 
Danielčáková, ktorým pani riaditeľka poďakovala kyticami kvetov. 
V závere vystúpil primátor mesta Štefan Bieľak. Pochválil úctyhodné 
výkony žiakov, poďakoval a zaželal škole, aby mala aj naďalej vo 
svojich radoch nielen odborne, ale i ľudsky podkutých – láskavých 
a trpezlivých učiteľov, veľa usilovných, snaživých a tvorivých žiakov 
túžiacich po vzdelaní. Všetci zúčastnení odchádzali v dobrej nálade 
s príjemnými zážitkami a vynikajúcimi odozvami. Po skončení di-
vadelného predstavenia sa konala recepcia v Reštaurácii v Mlyne 
v Spišskej Belej. V príjemnom prostredí a atmosfére si všetci pozvaní 
hostia zaspomínali na časy strávené v tejto škole. 

Túto aktivitu finančne a materiálne podporili: Kníhkupectvo 
Alter ego - Kežmarok, Kp plus - Kežmarok, Novspol - Spišská 
Belá, Veľkoobchod Ovocie a zelenina - Spišská Belá,  Marek Mešar, 
Reštaurácia v Mlyne - Spišská Belá, Dušan Rojko. Ďakujeme.       

Mgr. Silvia Lorenčíková

Ako Nasťa šťastie našla

V sobotu 12. decembra 2015 
sa stretli členovia belianskeho 
automotoklubu, aby vyhod-
notili si túto jazdeckú sezónu. 
Predsedu klubu Peter Rusiňák 
vyhodnotil konečné oficiálne 
výsledky XVI. ročníka súťaže 
v jazde zručnosti „ O pohár 
primátora mesta Spišská Belá 
- sezóna 2015 a konečné ofici-
álne výsledky 8. ročníka seriálu 
automobilových orientačných 
súťaží Belianske bezpečné jazdy  
- sezóna 2015

Koncoročná bilancia 
Automotoklubu Spišská Belá

Najlepším jazdcom v jed-
notlivých kategóriách športové 
poháre odovzdal primátor mes-
ta Štefan Bieľak, ktorý všetkým 
prítomným poďakoval za ich 
klubovú činnosť a najmä za 
podporu motoristického špor-
tu v našom meste a v širokom 
regióne, keďže na tieto preteky 
chodia súťažné posádky z celé-
ho Slovenska. A to je tiež výbor-
ná reklama samotnému mestu. 
Konečné výsledky sú zverejnené  
na www.amkspisskabela.sk
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Na Základnej škole Štefáni-
kova sa 1. decembra 2015 súťaži-
lo. Zapojili sme sa totiž do ďalšej 
vedomostnej súťaže Všetkoved-
ko a Expert spolu s viac ako 400 
školami na Slovnesku. 

12 žiakov z 1. stupňa a 14 
žiakov z 2. stupňa sa rozhodlo 
využiť šancu a ukázať, čo všet-
ko už vedia o svete, ktorý ich 
obklopuje, ako dobre sa naučili 
čítať s porozumením a ako si 

Slovensko, krajina v srdci 
Európy 2015 je celoslovenská sú-
ťaž, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Stredná umelecká škola scé-
nického výtvarníctva Bratislava. 
7. ročník tejto  celoslovenskej vý-
tvarnej súťaže nesie v sebe motto 
„Neleží vlasť len na Zemi, ale ona 
leží aj v duchu“.  Tohtoročná 
súťaž je venovaná  200. výročiu 
narodenia velikána slovenského 
národa - Ľudovíta Štúra. 

Naši žiaci v kategórii 1A (6 
- 10 rokov) sa zapojili do tejto 
súťaže s názvom témy - Sláva 

Zapojili sme sa do vedomostnej 
súťaže

vedia poradiť s netradičnými 
otázkami, riešili sa rôzne témy 
- Mozgolamy, Spoločnosť ke-
dysi a dnes, Svetobežník, Do 
you speak English?,  Tajomstvá 
prírody a Góly, body, sekundy. 
Sme radi, že sme našim žiakom 
umožnili   získať novú skúsenosť 
a všetkým držíme palce.

Koordinátorky súťaže: 
Mgr. Darina Karabová, 
Mgr. Alica Kušionová

Ocenenie pre nadanú 
výtvarníčku Natáliu

mu sláva (slovenské rečňovan-
ky a piesne). 

Krásne 3. miesto v tejto súťaži 
získala naša žiačka Natália An-
drášová z 2.A triedy s výtvarnou 
prácou „Osievame múčku“ pod 
vedením triednej učiteľky Dariny 
Karabovej. Vyhodnotenie spoje-
né s vernisážou a ocenením sa 
uskutočnilo 26. novembra 2015 
v Dvorane Ministerstva kultúry 
SR v Bratislave, kde si Natália 
cenu prevzala. 

Blahoželáme a prajeme veľa 
tvorivých nápadov v ďalších 
súťažiach. 

Viac aktuálnych informácií 
hľadajte na www.spisskabela.sk
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ZŠ ŠTEFÁNIKOVA DRŽÍ KROK 
S DIGITÁLNYMI TECHNOLÓGIAMI 

Digitálne zručnosti sú v súčasnosti veľmi dôležitou témou, 
digitálne technológie v školstve takmer úplne nahradili kriedu.

25. novembra 2015  Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil celoslovenské testovanie žia-
kov 5. ročníka základných škôl. Školy, ktoré vyhoveli technickým 
požiadavkám, absolvovali elektronické testovanie online formou, 
iné offline formou a väčšina škôl zostala pri klasickej papierovej 
forme.

Základná škola Štefánikova 19, Spišská Belá bola v rámci ná-
rodného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 
a stredných školách s využitím elektronického testovania (e-Test), 
ako certifikačná škola, vybratá na testovanie online formou. Táto 
forma testovania vyžaduje spoľahlivé a stabilné pripojenie na in-
ternet, výborný technický stav výpočtovej techniky. Zodpovedná 
príprava priniesla očakávaný efekt a elektronické testovanie pre-
behlo na našej škole bez najmenších problémov. 

Testovanie 5-2015 na počítačoch absolvovalo 21 žiakov, ostat-
ných 14 žiakov bolo testovaných klasickou papierovou formou. 

Elektronické testovanie má oproti klasickej papierovej forme 
nesporné výhody. Veľkou a praktickou výhodou v porovnaní s 
papierovou formou testovania z pohľadu žiaka je skutočnosť, že 
ihneď po ukončení online testovania sa dozvedia svoje výsledky. 
Systém e-Test upozorní žiaka pred ukončením testovania na úlohy, 
ktoré ešte nevyriešil. Nemôže teda zabudnúť na niektorú z úloh 
a môže sa k nej vrátiť a vypracovať ju. Pre vedenie školy prináša 
elektronická forma menšiu administratívnu záťaž a pre prírodu 
ušetrený papier.

Pred samotným testovaním mali žiaci i učitelia počas vyučo-
vania k dispozícii testovacie zošity a testy s úlohami z takmer 

všetkých predmetov. Využívanie testov na skvalitňovanie 
vzdelávacieho prostredia na všetkých vyučovacích hodinách vo 
všetkých ročníkoch našej školy. Smeruje k zlepšeniu čitateľskej, 
matematickej, prírodovednej, finančnej a štatistickej gramotnosti 
žiakov. Ide o zručnosti, ktoré by im mali pomôcť v budúcnosti 
lepšie využiť svoj potenciál na trhu práce. Testy žiaci vypĺňajú 
pri každodennej komunikácii a činnostiach s využitím počítačov 
a rôznych digitálnych technológií. Systém e-Test ponúka učite-
ľom niekoľko druhov testovaní, ktoré môžu využiť napríklad 
ako vstupné alebo koncoročné preverovania vedomostí, učiteľ 
si môže zo školskej databázy úloh vybrať už hotový test, alebo 
si ho upraviť podľa vlastných požiadaviek a vopred si pripraviť 
testovanie žiakov svojej triedy v termíne, ktorý mu vyhovuje. 
Veľká väčšina učiteľov je presvedčená o prínose elektronického 
testovania vo vzdelávaní, v zlepšení kvality vzdelávania a lepšom 
prepojení vzdelávacieho systému s trhom práce.

Priebeh elektronického certifikačného testovania v našej škole 
zabezpečoval IT administrátor, školský koordinátor a administrá-
tori. K hladkému priebehu elektronickej formy T5-2015 prispeli 
aj záťažové skúšky testovacieho systému a testovanie žiakov 5. 
ročníka. 

25. novembra 2015 usporia-
dal Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad, sláv-
nostné odovzdávanie vyzna-
menaní Slovenského Červené-
ho kríža pre mnohonásobných 
bezpríspevkových darcov krvi. 
Slávnosť sa konala na Mestskom 
úrade v Poprade, kde bolo oce-
nených spolu 333 darcov krvi 
z okresov Kežmarok a Poprad. 
Toto ocenenie humánnosti a 
šľachetnosti si prevzalo aj 10 
obyvateľov mesta Spišská Belá. 
Bronzovou Janského plaketou 
boli odmenení Pavol Britaňák, 
Mgr. Jana Figlárová, Daniela 
Ľabanová, JUDr. Jozef Marhefka, 
Peter Michna a Lucia Pješčako-

Vyrobili sme darčeky pre 
dialyzovaných pacientov

Žiaci zo Štefánikovej školy spolu s pani učiteľkou Gotzmannovou 
potešili pacientov na Dialyzačnom strediskuv Kežmarskejnemoc-
nici, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s rôznymi 
chorobami obličiek. Na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili via-
nočné ozdoby na stromček a pozdravy, ktoré osobne odovzdali pani 
primárke a pacientom strediska. Deti videli, že obdariť druhých, 
pomôcť chorým je veľká vec a aj malý darček poteší nielen obda-
rovaného, ale hlavne tých, ktorí vedia darovať s láskou. Všetkým 
chorým prajeme skoré uzdravenie a VESELÉ VIANOCE.

ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá

Slovenský Červený kríž ocenil 
občanov Spišskej Belej

vá. Bronzovú Janského plaketu 
si prevzal aj primátor Spišskej 
Belej JUDr. Štefan Bieľak. Strie-
bornú Janského plaketu získali 
František Tomala a František 
Vilga. Vzácnu zlatú Janského 
plaketu za 40 odberov krvi zís-
kal František Gallik.

Mesto Spišská Belá uspora-
dúva v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR pravi-
delne 2 krát do roka akciu zame-
ranú na dobrovoľné darovanie 
krvi – Valentínska kvapka krvi 
vo februári a Primátorská kvapka 
krvi v júni. Ak ste pravidelným 
darcom krvi alebo ste sa práve 
rozhodli, že sa ním chcete stať a 
pomôcť ľuďom v ohrození živo-
ta, srdečne Vás už teraz pozýva-
me na Valentínsku kvapku krvi, 
ktorá sa bude konať vo februári, 
pretože darovať krv znamená 
zachrániť ľudský život.
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Pri tejto slávnostnej príle-
žitosti sme oslovili riaditeľku 
školy pani Mgr. Annu Rothovú 
a položili jej pár otázok.

Ako bilancujete fungovanie 
školy počas Vášho vedenia?

- Riaditeľkou školy som sa 
stala v roku 2007. V školskom 
roku 2008/2009 začala reforma 
školstva, do platnosti vstúpil 
nový školský zákon a s ním aj 
súvisiaca legislatíva. V praxi to 
znamenalo vyučovať podľa škol-
ského vzdelávacieho programu. 
Na základe zmien, ktoré nastali 
v štátnom vzdelávacom progra-
me, bol náš školský vzdelávací 
program dvakrát inovovaný. 
Navýšením počtu vyučova-
cích hodín cudzieho jazyka na 
1. aj na 2. stupni základnej 
školy sme posilnili a zlepšili 
vzdelávanie v oblasti cudzích 
jazykov. Prioritným jazykom 
je aj v súčasnosti podľa záujmu 
rodičov anglický jazyk, ktorý 
vyučujeme od 1. ročníka zá-
kladnej školy, ako druhý cudzí 
jazyk vyučujeme nemecký jazyk. 
Naším cieľom bolo skvalitňovať 
výchovno-vzdelávací proces, 
zmeniť obsah vyučovania od 
memorovania informácií  sme-
rom k schopnosti získavať 
ich, vyhodnocovať a využívať, 
posilniť a zlepšiť vzdelávanie 
v oblasti informačných tech-
nológií, ale aj odbúrať stresové 
situácie, rozvíjať tvorivosť detí, 
rešpektovať, že každý sa učí 
iným spôsobom, učiť žiakov ako 
vytvárať kvalitné medziľudské 
vzťahy, rozvíjať kritické mys-
lenie a komunikačné zručnosti 
žiakov, naučiť ich vedomosti 
a zručnosti získané v škole 
využívať aj v každodennom 

živote. Z moderných koncepcií 
vyučovania sme preferovali na 
vyučovaní zážitkové a projek-
tové vyučovanie. Rozvíjali sme 
čitateľskú a informačnú gramot-
nosť vo všetkých predmetoch , 
na tento cieľ sme využívali 
školskú knižnicu a počítačové 
učebne ako informačný a ko-
munikačný zdroj. Venovali sme 
pozornosť nadaným žiakom, 
pripravovali sme ich na súťaže 
a predmetové olympiády. Pod-
porovali sme nadaných žiakov 
v športovej činnosti. Žiakov 9. 
ročníka sme dôsledne pripravo-
vali na celoslovenské testovanie. 
Veľkú pozornosť sme venovali 
environmentálnej výchove. Učili 
sme žiakov pozorovať, chrániť, 
starať sa o prírodu, pokračo-
vali sme v separácii odpadov. 
V rámci environmentálnej vý-
chovy sme vyučovali predmet 
tvorba životného prostredia. 
Obohacovali sme vyučovacie 
hodiny regionálnymi prvkami, 
pestovali sme pozitívny vzťah 
žiakov k vlastnej obci, regió-
nu. V 7. ročníku sme zaviedli 
predmet regionálna výchova. 
V spolupráci s Mestom Spišská 
Belá sme realizovali už 4. roč-
ník súťaže Spoznaj svoj región, 
v ktorej si žiaci overili vedomosti 
o meste a regióne. V škole pra-
coval žiacky parlament, ktorým 
sme posilňovali kompetencie 
žiakov. Pokračovali sme vo 
vydávaní školského časopisu 
Školník. V regionálnej súťaži 
O najlepší školský časopis zá-
kladných a stredných škôl získal 
náš časopis už po niekoľkýkrát 
vo svojej kategórií najvyššie 
ocenenie - 1. miesto.

Prioritou školy bolo zapojiť 
čo najväčší počet rodičov do 

aktivít školy, otvoriť sa verej-
nosti a vytvoriť priestor pre 
vzájomnú spoluprácu. Škola 
organizovala Deň otvorených 
dverí, ktorý umožňoval rodičom 
prezrieť si priestory školy, ale aj 
zúčastniť sa na vyučovacích ho-
dinách v triedach. Naša škola 
bola a je otvorená aj žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, ktorým 
poskytuje odborný servis naša 
školská špeciálna pedagogička. 
Kladne hodnotím sedemročné 
fungovanie jazykovej školy, 
ktorú navštevovalo v priemere 
75 poslucháčov ročne, a to v 4 
kurzoch anglického a jednom 
kurze nemeckého jazyka. Vďa-
ka nej si mohli poslucháči osvo-
jiť jazykové zručnosti. Mnohí 
z našich poslucháčov ocenili 
to, že za jazykovým vzdelaním 
nemuseli dochádzať do iných 
miest. Naším cieľom bolo 
ponúknuť žiakom dostatočné 
množstvo kvalitných krúžkov  
pre mimoškolskú činnosť, vy-
užívať materiálne vybavenie, 
ktorým škola  disponuje aj pre 
športovú mimoškolskú činnosť 
Súčasťou školy bolo školské stre-
disko záujmovej činnosti, ktoré 
sa aktívne podieľalo na výchove 
a vzdelávaní žiakov mimo vyu-
čovania formou organizovanej 
záujmovej činnosti v oblasti 
športu a telesnej výchovy, 
kultúry, prírodovedy, techniky 
a spoločenských vied na báze 
činnosti záujmových útvarov. 
Krúžkovú činnosť sme rozvíjali 
aj prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov. 

Aktívne sme sa zapájali do 
tvorby a realizácie projektov 
spolufinancované z Európ-
skeho sociálneho fondu, takto 
sme získavali mimorozpočtové 
finančné prostriedky na moder-
nizáciu technického vybavenia 
školy, na vzdelávanie učiteľov, 
na inováciu pedagogických 
prístupov, metód a foriem 
vyučovacieho procesu. Zme-
nil sa exteriér i interiér školy. 
Materiálno-technickým vyba-
vením patrí naša škola medzi 
nadštandardné a moderne vy-
bavené výchovno-vzdelávacie 
zariadenie. V roku 2010 Mesto 
Spišská Belá, zriaďovateľ ško-
ly, uskutočnilo rekonštrukciu 
školy prostredníctvom pro-

jektu finančne podporeného 
z prostriedkov EÚ, ktorý bol 
zameraný na stavebné úpravy, 
opravu a adaptáciu ZŠ a te-
locvične školy. V celej škole 
bolo urobené Wi-Fi pripojenie. 
Úspešne sme spoločne so za-
mestnancami školy zmoderni-
zovali vyučovanie. Z rozpočtu 
školy sme zriadili multimediál-
ne učebne s vybavením didak-
tickej technológie, všetky triedy 
sme vybavili interaktívnymi ta-
buľami s príslušenstvom - v cel-
kovom počte 29 interaktívnych 
tabúľ. V škole sú 3 jazykové 
laboratóriá, odborná učebňa na 
vyučovanie fyziky a chémie, 2 
učebne na vyučovanie tech-
nickej výchovy a 3 učebne na 
vyučovanie informatiky, jedna 
z nich bola zriadená z projektu 
na rekonštrukciu školy s 20 
počítačmi, z rozpočtu školy 
sa do tejto učebne dokúpilo 
ďalších 12 počítačov. Zmoder-
nizovala sa školská knižnica, 
ktorá bola presťahovaná do 
väčších a krajších priestorov, 
je zariadená novým nábytkom, 
vybavená interaktívnou ta-
buľou a vizualizérom, na evi-
denciu výpožičiek sa využíva 
počítačový program Clavius. 
Na rozvíjanie manuálnych 
zručností žiakov bola zriadená 
učebňa s hrnčiarskym kruhom 
a keramickou pecou. Zväčšili 
a skrášlili sme priestory školskej 
kuchyne, ktorú využívame na 
vyučovanie technickej výcho-
vy. Rekonštruovali sme vchod 
budovy, vymenilo sa staré zá-
bradlie, osadila sa nová brána 
a bránka pred budovou školy. 
Realizáciou environmentálne-
ho projektu bolo vybudované 
v priestoroch školy jazierko. 
Na predchádzanie šikanova-
nia a v záujme zabezpečenia 
bezpečnosti školy a žiakov bol 
zriadený vnútorný kamerový 
systém. 

Na webe školy (www.zspe-
tzvalaspisskabela.edupage.org) 
majú žiaci a rodičia možnosť 
nájsť na internete všetky 
potrebné informácie o pod-
ujatiach, školských či mimo-
školských aktivitách, rozvrhy 
jednotlivých tried, elektronickú 
žiacku knižku, správu o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti 

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala oslávila 55. výročie  
svojho založenia

1. septembra 2015 uplynulo presne 55 rokov odo dňa, kedy 
prekročili prah Základnej školy na Moskovskej ulici prví žiaci. 
Za viac ako polstoročie jej existencie sa v nej vystriedalo šesť 
riaditeľov, viac ako 230 učiteľov a základné vzdelanie získalo úc-
tyhodných 3 913 žiakov (priemer na 1 školský rok 71,15). Škola 
v posledných rokoch prešla viacerými zmenami, ktoré viedli k 
jej modernizácii či už po vonkajšej,vnútornej alebo materiálno-
-technickej stránke a poskytli tak žiakom i učiteľom väčší komfort 
a skvalitnenie priebehu výučby. Základná škola sa môže pýšiť 
úspešnou realizáciou viacerých inovatívnych projektov (Aktívne 
a inovatívne vyučovanie najmä s využitím iKT, Jazykové laborató-
rium, Nedopusťme, aby knihy stratili svoje čaro a mnohé ďalšie). 
Z pohľadu obyvateľov Spišskej Belej bolo azda najmarkantnej-
šou zmenou jej premenovanie v roku 2008, kedy začala používať 
čestný názov Základná škola J. M. Petzvala.  
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za predchádzajúci rok, školský 
vzdelávací program a mnoho 
ďalších informácií a noviniek 
zo života školy.

Na počesť 55. výročia školy 
bol vydaný aj pamätný kalen-
dár na rok 2016. Kto stál za jeho 
vznikom a kto do neho prispel 
po umeleckej stránke. 

- Za pomoci sponzorov a 
2 % príspevku z dane sa nám 
prostredníctvom rodičovského 
združenia podarilo zabezpečiť 
finančné prostriedky na vydanie 
kalendára. Iniciátorkou  myš-
lienky pripraviť kalendár k 55. 
výročiu bola riaditeľka školy. 
Pri tvorbe kalendára pomáhal 
spracovaním digitálnych foto-
grafií p. uč. Valek. Fotografie 
boli vybrané z archívu foto-
grafií v spolupráci s viacerými 
učiteľmi. Estetickú úpravu 

zabezpečovali riaditeľka školy 
a školská pedagogička D. Popo-
vičová. Všetkým, ktorí prispeli 
k vydaniu kalendára, patrí naše 
veľké poďakovanie. 

 
Máte pripravené alebo pri-

pravujete aj ďalšie zaujímavé 
projekty?

- V našej škole realizujeme tri 
skupiny projektov: 

- interné školské projekty 
určené na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov realizované 
pedagógmi na vyučovacích ho-
dinách – Zdravá škola, Týždeň 
boja proti drogám, 

- projekty zamerané okrem 
rozvoja kľúčových kompetencií 
žiakov aj na materiálno-tech-
nické vybavenie školy, ktoré sú 
financované z rozpočtových ka-
pitol jednotlivých ministerstiev, 
reps. nadácií a združení,

- projekty zamerané okrem 

rozvoja kľúčových kompetencií 
žiakov aj na materiálno-technic-
ké vybavenie školy financované 
z Európskej únie. Projekty sú ne-
odmyslitelnou súčasťou každej 
modernej školy, teda aj našej 
základnej školy, preto aj v bu-
dúcnosti chceme pokračovať 
v realizácii projektov, ktoré sú 
financované z prostriedkov Eu-
rópskej únie. Ich realizácia závisí 
od zverejnených výziev.

Aká je Vaša vízia do budúc-
nosti? 

- Škola chce: byť tvorivou 
a otvorenou školou pripravu-
júcou žiakov na celoživotné 
vzdelávanie v 3. tisícročí, 
posilňovať dobré vzťahy ro-
diny a školy, zefektívňovať 
spoluprácu s rodičmi tak, aby 
mali záujem participovať na 
riadení školy a zvyšovaní úrov-
ne vzdelávania svojich detí. 

Prioritou školy naďalej ostáva 
zapojenie čo najväčšieho počtu 
rodičov do aktivít školy. Naším 
cieľom je neustále skvalitňova-
nie výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Chceme pokračovať 
vo vyučovaní cudzích jazykov 
od prvého ročníka základnej 
školy. V súvislosti s inováciou 
štátnych vzdelávacích progra-
mov základných škôl budeme 
posilňovať vyučovanie príro-
dovedných predmetov, pracov-
né vyučovanie a techniku. Škola 
ako živý a citlivý organizmus re-
aguje na všetky zmeny v živote 
spoločnosti, teda aj na nové pod-
mienky výchovy a vzdelávania, 
preto aj v stanovených cieľoch 
a čiastkových úlohách je nutné 
počítať s tým, že nie všetky sa 
budú dať realizovať na 100 per-
cent, ale niektoré z nich bude 
potrebné prispôsobiť meniacim 
sa podmienkam.

 

„Ľahšie nesie bremeno staroby 
ten, kto cíti úctu a lásku od mla-
dých.“

Staroba sa nás týka. Patrí 
do scenára života každého 
človeka.  Je to časový úsek , ku 
ktorému všetko smeruje, aby 
človek mohol lepšie pochopiť 
zmysel života. Starneme od 
chvíle, ako sme sa narodili. 
Tajomstvom peknej staroby 
je tešiť  sa z každého preži-
tého dňa, z maličkostí, ktoré 

Kollárovci spolupracovali 
s Petrom Pavličkom

V našich končinách veľmi 
známa a mimoriadne obľúbená 
kapela Kollárovci, nám nedávno 
predstavila svoj nový vianočný 
singel s názvom Najkrajšie Via-
noce. Na tvorbe tohto hudobného 
videoklipu sa podieľal aj Beľan 
Mgr. Peter Pavličko, súčasný 
riaditeľ Základnej umeleckej 
školy v Kežmarku, ktorého o 
spoluprácu požiadal člen kapely 
Štefan Kollár. „So  Števom sme 
spolužiaci z vysokej školy. Oslo-
vil ma, či by som nahral organ 
do ich novej vianočnej skladby. 
Súhlasil som,“ spomína Peter. 
Pri ich prvom stretnutí ohľadom 
skladby už bola istá časť hoto-
vá, keďže Kollárovci natáčali 
videoklip aj na Hrebienku v Tat-

ranskom Dóme. „Vysvetlili sme 
si, kde mám dať organ, aby bola 
umocnená atmosféra posledné-
ho refrénu. Nahrávanie nebolo 
zložité. V štúdiu padla aj otázka, 
či by som vedel urobiť aranžmá 
pre zbor,“ rozpráva ďalej Peter. 
Po súhlase členov Kežmarského 
zboru napísal Peter Pavličko 
štvorhlas pre zbor a začalo sa s 
intenzívnym nacvičovaním. S po-
volením pána dekana vdp. Jaku-
ba Gricha sa klip mohol natáčať 
v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. 
„Kollárovci sú príjemní ľudia so 
zmyslom pre humor. Pre mňa aj 
pre zbor to bola nová skúsenosť a 
sme radi, že sme mohli spolupra-
covať na takomto diele,“ dodáva 
na záver Peter.

Láska a úcta k starším ľuďom 
má byť stála

im robia radosť. Po spoločne 
strávenom októbrovom popo-
ludní v klube dôchodcov, sme 
dostali pozvanie  z klubu dô-
chodcov mesta Spišská Belá na  
spoločné strávené  katarínske 
popoludnie. Spev, hudba a zá-
bava  sprevádzali tohtoročné 
katarínske popoludnie, ktoré 
sme  príjemne strávili  v klube 
dôchodcov.

Mgr. Pavlarčíková, 
J. M. Petzvala, Spišská Belá

• V klipe Najkrajšie Vianoce s Kollárovcami účinkoval aj spevácky zbor 
z Baziliky sv. Kríža z Kežmarku pod vedením Petra Pavlička.
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7. október  
V dopoludňajších hodinách 

zavítala hliadka MsP do záhrad-
kárskej osady pri Belianskych 
kúpeľoch. Tam policajti objavili 
pána Milana z Kežmarku, ktorý 
v zápale jesenného upratovania 
zabudol, že v našom meste je 
zakázané spaľovať záhradný 
odpad. Po krátkej prednáške 
o recyklácii zeleného odpadu 
bol oheň uhasený a priestupca 
bol pre prvýkrát vyriešený na-
pomenutím. 

8. október 
Večerná kontrola v mest-

ských lesoch pri obci Lendak 
aj napriek sychravému počasiu 
opäť nevyšla nazmar. Krátko 
pred zotmením sa pred hliad-
kou MsP spoza zákruty vynoril 
konský povoz plne naložený dre-
vom. Mladý pohonič bol zjavne 
prekvapený, že v tomto čase, či 
skôr nečase stretol policajtov, 
ktorí mu hneď začali klásť ne-
príjemné otázky, týkajúce sa 
pôvodu dreva. Jeho tvrdenie 
„sak to z nasego“ bohužiaľ ako 
vierohodné zdokladovanie pô-
vodu dreva nestačilo a muž bol 
za pokus o krádež prejednaný 
v zmysle zákona. 

10. október 
Počas nočnej kontroly 

športového areálu pri ZŠ na 
Moskovskej ulici „našla“ po-
licajná hliadka mladistvého 
Kristiána T. zo Štefánikovej ulice 
sediaceho v schúlenej polohe. 
Podozrivé správanie mladíka na 
mieste potvrdil aj obsah žalúdka, 
ktorým znečistil blízky kôš. Po 
jeho vyprázdnení putoval Kris-
tián v sprievode policajtov na 
oddelenie MsP, kde mu dycho-
vou skúškou bolo nameraných 
úctyhodných 0,62 mg/l alkoholu 
v dychu. Po tomto zistení sa 
„vzájomné“ návštevy oboch 
strán znásobili až do ukončenia 
zisteného správneho deliktu.  

15. október 
Čo sa za mladi naučíš, v sta-

robe ako keby si našiel. Takto si 
asi predstavovali vzdelávanie tra-
ja školáci z obce Krížová Ves. Títo 
si dnešné teoretické vyučovanie 
svojvoľne zmenili na praktické. 
Počas dopoludňajšej pochôdzky 
ich policajti našli prehrabávať sa 
v odpadkových kontajneroch pri 
zdravotnom stredisku. To, že 

Z denníka mestskej polície
museli za sebou upratať blízke 
okolie bol iba ich prvý kontakt 
s políciou. V nasledujúcich 
dňoch boli všetci traja predvola-
ní na oddelenie MsP aj so svojimi 
zákonnými zástupcami a po po-
daní vysvetlenia boli za spáchané 
priestupky  prejednaní uložením 
blokových pokút. 

S každodenným „stresom“ a 
životným osudom sa každý z nás 
vyrovnáva po svojom. V po-
poludňajších hodinách hliadka 
MsP našla životom a ovocným 
vínom zlomeného Vladimíra F. 
zo Slnečnej ulice, ktorý s posled-
ných síl došiel až na adresu trva-
lého pobytu, ale krok od brány 
k domovu ho pohltila temnota 
a on zaspal pri susedovom aute. 
Zo záhrobia ho vytrhli až mest-
skí policajti, ktorí ho z miesta 
kde budil verejné pohoršenie 
deportovali až do jeho postele, 
aby sa čím skôr zbavil „opice“ 
a zregeneroval. V nasledujúcich 
dňoch ho totiž čakalo podanie 
vysvetlenia k uvedenému kona-
niu a bloková pokuta

20. október 
Ignorovanie dopravných 

značiek a absencia vedomostí 
o pravidlách cestnej premáv-
ky môže vodiča motorového 
vozidla dostať do nepríjemnej 
situácie... Tentokrát si prob-
lém „vykoledoval“ Vladimír 
H. z Krížovej Vsi, ktorý svoje 
vozidlo zaparkoval takmer na 
hranici križovatky v protismere 
za dopravnou značkou „Zákaz 
státia“. Aby toho nebolo málo, 
urobil tak hneď vedľa budovy 
mestskej polície. Pod sviečkou 
síce býva najväčšia tma, no ne-
platí to vždy. Z „jamy levovej“ 
totiž vzápätí vyšla hliadka MsP 
a od nezodpovedného vodiča 
okamžite žiadala vysvetlenie 
a doklad totožnosti. Muž na ich 
výzvu reagoval argumentom, 
aby mu dali pokoj a dodal, že 
sú rasisti. Fakt, že nesprávnym 
parkovaním ohrozuje ostatných 
účastníkov cestnej premávky 
ho samozrejme nezaujímal. 
Ako príslušník marginalizova-
nej skupiny totiž zákony tejto 
krajiny evidentne považoval za 
bezpredmetné, diskriminačné 
a rasistické. Policajti však boli 
toho názoru, že zákon platí pre 
všetkých rovnako a spáchaný 
priestupok bol postúpený na 
správne konanie.

21. október
Vyplácanie sociálnych dá-

vok je pre mnohých vytúženým 
okamihom, pre príslušníkov MsP 
je zvyčajne „obdobím zberu“. 
Ani tento deň nebol výnimkou. 
Krátko po nástupe popolud-
ňajšej zmeny hliadka postupne 
prijala niekoľko oznámení, že 
na Hviezdoslavovej ulici ležia 
dvaja neznámi muži neschopní 
samostatnej chôdze. Po dostavení 
sa policajtov na tvar miesta bolo 
zistené, že sa jedná o Jozefa H. 
z Krížovej Vsi a Bystríka S. zo 
Slnečnej ulice. Chlapom sa zase 
raz podarilo dobre investovať 
dlho očakávané peniaze a ho-
tovosť premenili na víno, ktoré 
ich zrazilo až na zem. To, že 
týmto správaním neustále obťa-
žujú svoje okolie ich nezaujíma 
a policajtom nezostáva nič iné, 
ako nespratníkov „pozbierať“ 
a odpratať z mesta. Za tento 
servis boli obidvom účastníkom 
uložené blokové pokuty. 

1. november
V túto noc boli asi naozaj 

všetci svätí pri vodičovi auta, 
ktorému sa počas divokej jazdy 
na ulici 1. mája podarilo naraziť 
do dopravnej značky a stromče-
ka na chodníku. To, že sa to stalo 
v skorých ranných hodinách bolo 
šťastie pre chodcov, ktorých býva 
na uvedenej ulici pomerne veľa. 
Aj keď sa po vodičovi hneď 
zľahla zem a mesto je pomerne 
dobre pokryté kamerami, už 
nasledujúci deň bolo zistené, 
že páchateľom bol Adrián K. 
z Hviezdoslavovej ulice. Vec je 
v štádiu riešenia, ale náhrada 
škody a pokuta nezodpovedné-
ho vodiča určite neminú.

2. november
Každý sa rád vracia na mies-

ta, na ktoré má dobré spomienky. 
Toto asi musel byť prípad pána 
Vladimíra z obce Rakúsy, ktorý 
sa len nedávno vrátil z výkonu 
trestu. Hliadka MsP ho pristihla, 
ako pripravoval drevo na zimnú 
sezónu v mestských lesoch bez 
platného povolenia. Keďže 
v posledných 12 mesiacoch sa 
opätovne dopustil krádeže, bude 
jeho práca odmenená podľa trest-
ného zákona a pravdepodobne si 
opäť „posedí“.

6. november
V čase kedy už mal mla-

distvý Samuel T. zo Štefánikovej 
dávno spať, bol hliadkou spo-

zorovaný, ako vykonáva malú 
potrebu pri budove evanjelic-
kého kostola. Je nepochopiteľné, 
prečo niekto takýmto spôsobom 
znečistí verejné priestranstvo len 
pár metrov od domu. Samuel to 
sám nedokázal vysvetliť, ale na-
koľko sa za svoje konanie ospra-
vedlnil, bol na mieste prejednaný 
napomenutím. Polícii sa už však 
nevyhne a za každý ďalší prešľap 
bude niesť následky.

15. november 
Krátko pred svitaním bol 

na oddelení MsP prijatý hovor od 
panej z Kúpeľnej ulice. Tá sa sťa-
žovala na neznámu osobu, ktorá 
jej v pravidelných hodinových 
intervaloch prichádzala k vcho-
dovým dverám a vyzváňala na 
zvonček. Po príchode hliadky na 
miesto bolo zistené, že sa jedná 
o obyvateľa blízkej osady, ktorý 
policajtom tvrdil, že sa nemôže 
dostať do svojho domu, hoci sa 
na poschodí svieti. Počas ďal-
šieho rozhovoru s menovaným 
bolo zistené, že u neho dochá-
dza k duchovnej premene a už 
je len polovičný neveriaci, ktorý 
trpí duševnou schizofréniou. Po 
ťažkom vysvetlení svojho stavu 
sa menovaný pokúšal opätovne 
dostať do rodinného domu, lebo 
svetelné lúča televízneho pri-
jímača ho nabíjajú duchovnou 
energiou a tak jeho premena 
bude dokončená. Po týchto slo-
vách policajti mužovi vysvetlili, 
že ak sa ešte raz pokúsi dostať do 
cudzieho domu, bude potresta-
ný podľa zákona. Následne ho 
vykázali z miesta a ukázali mu 
cestu k jeho domu v Krížovej 
Vsi. Muž výzve vyhovel a po 
počiatočných problémoch s na-
vigáciou nabral správny smer 
a odišiel domov. 

20. november
Strach z teroristických úto-

kov v Paríži, či masová imigrácia 
do EÚ bola asi dôvodom, prečo 
si jeden mládenec zadovážil 
plynovú pištoľ. Na tom, by však 
nebolo nič zlé, len do momentu, 
kým ju nevytiahol v jednom 
bare v centre mesta a nezačal 
z nej strieľať. Tento incident si 
nakoniec vyslúžil zásah nie-
koľkých policajných jednotiek, 
ktoré v uvedený večer pracovali 
v okolí. Za svoju „opileckú a aj 
mladícku“ nerozvážnosť teraz 
pištoľník čelí trestnému stíhaniu 
za výtržnosť... Spracoval: 

kolektív príslušníkov MsP 
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V sobotu 28. novembra 2015 
sa v telocvični na Moskovskej 
ulici uskutočnila tradičná fut-
balová 12-hodinovka, ktorej sa 
zúčastnili: mladší a starší žiaci 
MŠK Slavoj, mladší a starší do-
rast MŠK Slavoj, muži „Áčko“ 
a „Béčko“ MŠK Slavoj, Reje-
sovci, Švajčiarovci a Old Boys 
Spišská Belá. 

V sobotu 5. decembra 2015 sa uskutočnil už tradičný turnaj 
v halovom futbale mladšieho a staršieho dorastu v telocvični na 
Moskovskej ulici v Spišskej Belej. Organizátorom turnaja bol MŠK 
Slavoj Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá. Každé 
mužstvo odohralo 3 zápasy v trvaní  25 min., ktoré rozhodovali 
ligoví rozhodcovia Vladimír Gavalier a Igor Zacher. Tohto turnaja 
sa zúčastnili: MFK Snina, FK Čaňa, TJ Parchovany a domáci MŠK 
Slavoj Spišská Belá. Výsledky turnaja:

Starší dorast:
1. miesto – MŠK Slavoj Spišská Belá, 2. miesto – FK Čaňa, 3. 

miesto – MFK Snina, 4. miesto – TJ Parchovany
Najlepší hráč : Adrián Lizák – MŠK Spišská Belá 
Najlepší brankár: Dávid Varga – TJ Parchovany
Mladší dorast:  
1. miesto – MFK Snina, 2. miesto – FK Čaňa, 3. miesto – TJ Par-

chovany, 4. miesto – MŠK Slavoj Spišská Belá
Najlepší hráč :  Jakub Škovran  –  FK Čaňa
Najlepší brankár:  Šimon Buhaj – MFK Snina
Za prípravu a zorganizovanie turnaja ďakujeme hlavnému ma-

nažérovi futbalového klubu MŠK Slavoj Marcelovi Novoroľníkovi 
a ďalším zástupcom futbalového klubu, ako aj všetkým sponzorom 
turnaja.

 ...a zase nový ročník, nové výzvy, nové myšlienky. Aj v ročníku 
2015 – 2016 sa MŠK Slavoj bedmintonový oddiel prihlásil do 3 
ligy východ. Našimi súpermi budú D. Kubín, Rožňava, Sabinov, 
L. Hrádok, L. Mikuláš a Huncovce.Počas šiestich kôl sa stretneme 
s každým dva krát. Nedávame si vysoké ciele , vzhľadom k minu-
lému ročníku. Tri body z minulého roku sú však úspechom, ktorý 
chceme minimálne zopakovať. Áno, znie to úsmevne, ale príď 
si to skúsiť. 28.11.2015 sme odohrali v L. Hrádku dve stretnutia 
(jedno stretnutie = 8 zápasov). Našimi súpermi boli L. Hrádok a L. 
Mikuláš. Odohrali sme pekné a vyrovnané zápasy v ktorých nám 
chýbalo aj tzv. športové šťastie. V oboch stretnutiach sme prehrali 5:
3. Zo šestnástich zápasov bolo až deväť trojsetových, ktoré sú dosť 
vyčerpávajúce. 

Tabulka po 2. kole: 
 v r  p  zápasy  sety  body 
1. KBŠ Dolný Kubín  4  0  0  28    4  58 10  8 
2. BK Sabinov  3  0  1  22  10  46 24  6 
3. VEVA Huncovce  3  0  1  22  10  44 29  6 
4. KGB Rožňava B  2  0  2  19  13  40 28  4 
5. SokoLH L. Hrádok  1  0  3  8  24  25 52  2 
6. BC Lipt. Mikuláš  1  0  3  6  26  17 53  2 
7. Slavoj Spišská Belá  0  0  4  7   25 20 54  0 
 Taktiež sme opäť rozbehli bedminton pre verejnosť. Som rád, 

že ešte stále sú ľudia, ktorý si nájdu čas v dnešnom zhone a urobia 
niečo pre seba. Som presvedčený, že dnes každý pohyb sa počíta ... . 
Nedá mi nespomenúť činnosť krúžku v centre voľného času. Každý 
piatok v čase 17,00 – 18,30 si deti chodia zahrať a niečo sa naučiť 
o bedmintone. A hádam ešte jedna myšlienka. Ak si pohybovo 
zdatný- /á/ a nevieš čo by si športoval a cítiš sa vyskúšať závodný 
bedminton, príď medzi nás. Radi ťa zasvätíme do tohto krásneho 
športu. Niečo o našej činnosti si môžete pozrieť na www.bedmin-
ton.spisskabela.sk           Bedmintonový oddiel

Futbalová 12-hodinovka 
Počas dvanástich hodín sa 

dosiahlo konečné skóre 161:159. 
Najlepším strelcom sa stal 
Marek Siska so 48 gólmi.  Podu-
jatie zorganizovalo Mesto Spiš-
ská Belá a poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí  si prišli zahrať 
futbal, ale najmä Jožovi Kunovi 
za kompletné zabezpečenie ce-
lého turnaja.  

Bedminton v Spišskej Belej

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL MŠK Slavoj Spišská Belá
3. liga, Západ, muži

Tabuľka po 10. kole (po 13. 12. 2015)
P.č.. Mužstvo Zápasy V R P K Skóre Body

1 TJ Javorinka Levoča B 10 8 1 1 0 115:65 27

2 ŠK Jablonov n/Turňou A 10 7 2 1 0 116:64 26

3 Slavoj Spišská Belá A 10 8 0 2 0 123:57 26

4 OŠK Spišský Štvrtok A 10 8 0 2 0 105:75 26

5 TJ STO Slovenská Ves A 10 5 2 3 0 106:74 22

6 STO Letanovce A 10 4 2 4 0 93:87 20

7 ŠKST Margecany B 10 4 2 4 0 96:84 20

8 Geológ Rožňava C 10 3 1 5 1 67:113 16

9 BBF Sp. Nová Ves A 10 3 0 7 0 74:106 16

10 Fortuna Kežmarok B 10 2 1 7 0 66:114 15

11 ŠK Veterán Poprad A 10 1 1 8 0 60:120 13

12 AŠK Maria Huta A 10 0 2 8 0 59:121 12

Futbalový turnaj dorastencov 




