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Druhá zmena rozpočtu mesta 
v roku 2014

Mestské  zastupite ľstvo 
v Spišskej Belej schválilo zme-
nu rozpočtu Mesta Spišská 
Belá na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením č. 2/2014. Rozpočto-
vé opatrenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk

Definitívne schválenie zmeny 
územného plánu mesta 

Mestské  zastupite ľstvo 
v Spišskej Belej schválilo 
návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta (ďalej len 
VZN) č. 1/2014, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta č. 9/2008 
ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť územného plánu mesta 
Spišská Belá. Po viac ako roč-
nom procese prípravy týchto 
zmien a doplnkov sa celý 
proces zavŕšil ich schválením 
Okresným úradom v Prešove, 
odborom výstavby a územného 
plánovania a následne ich defi-

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 27. 2. 2014 sa 
venovalo aj týmto témam:

nitívnym schválením vo forme 
VZN mesta (ako to ukladá 
zákon). Čo presne bolo schvá-
lené, je uvedené v prílohe VZN. 
Tieto zmeny územného plánu 
začnú platiť od 15. marca 2014. 
Uvedené VZN je zverejnené na: 
www.spisskabela.sk

Petícia za zakázanie 
hazardných hier 

Mestské  zastupite ľstvo 
v Spišskej Belej vzalo na ve-
domie informáciu primátora 
mesta o súčasnom stave pre-
vádzkovania hazardných hier 
v meste Spišská Belá, o súčas-
nej právnej úpravy upravujúce 
hazardné hry a o možnosti 
zákazu hazardných hier v Spiš-
skej Belej. Po diskusii poslanci 
rozhodli, že podporia petíciu 
v zmysle zákona č. 171/2005 Z. 
z. o hazardných hrách v znení 
neskorších predpisov, na zákla-
de ktorej sa má ustanoviť zákaz 
prevádzkovania hazardných 
hier na území mesta

Správy o činnosti za rok 2013 
Mestské  zastupite ľstvo 

v Spišskej Belej vzalo na ve-
domie:

- správu o činnosti Mestskej 
polície Spišská Belá za rok 
2013. Správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Mestskej 
knižnice v Spišskej Belej za rok 
2013. Správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Regionál-
neho turistického informačného 
centra v Spišskej Belej za rok 
2013. Správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Denného 
centra v Spišskej Belej za rok 
2013. Správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Zaria-
denia opatrovateľskej služby 
v Spišskej Belej za rok 2013. 
Správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Níz-
koprahového denného centra 
Face klub v Spišskej Belej za 

rok 2013. Správa je zverejnená 
na www.spisskabela.sk

- správu o činnosti Správy 
športových, rekreačných a od-
dychových zariadení mesta 
Spišská Belá za rok 2013. Správa 
je zverejnená na www.spisska-
bela.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ 
Mestské  zastupite ľstvo 

v Spišskej Belej vzalo na ve-
domie informáciu primátora 
mesta o výsledku zápisu detí 
do 1. ročníka oboch základných 
škôl v Spišskej Belej pre školský 
rok 2014/2015. Do prvého roč-
níka oboch škôl sa predbežne 
prihlásilo 75 detí. Po nariadení 
zriaďovateľa sa na oboch základ-
ných školách otvoria v budúcom 
školskom roku po 2 triedy. Pred-
bežne na ZŠ J. M. Petzvala má 
byť v 1. ročníku spolu 40 detí 

Príjemné a pokojné prežitie 
veľkonočných sviatkov 
vám želá primátor mesta, 

poslanci mestského zastupiteľstva
 a zamestnanci mesta
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Tých, ktorí v ostatných dňoch 
navštívili budovu Okresného 
úradu v Kežmarku a tiež Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
pri vstupe čakala významná no-
vinka – novovytvorené klientske 
centrum. Vo vstupnej chodbe 
úradu občania hneď „narazia“ 
na pult informátora a vkusnú 
čakáreň, za ktorou sa v bývalej 
veľkej zasadačke nachádza otvo-
rený priestor so šestnástimi pra-
covnými miestami pre úradníkov 
prvého kontaktu. „Mali sme to 
šťastie, že sme boli vybraní do 
pilotného projektu, v rámci kto-
rého bude vybudovaných nie-
koľko klientskych centier, ktoré 
zatiaľ podliehajú testovacej fáze. 
Tieto centrá majú plniť funkciu 
otvorenosti voči občanom, ktorí 
si prídu na úrad vybaviť potreb-
né dokumenty,“ rozhovoril sa 
prednosta OÚ v Kežmarku Ján 
Ferenčák. Klientské centrá sú 
jednou z prvých etáp reformy 
štátnej správy ESO, ktorá od-
štartovala na začiatku októbra 
minulého roka zlúčením špecia-
lizovaných úradov štátnej správy 
do novovzniknutých okresných 
úradov.

„Teraz sme v skúšobnej pre-
vádzke. Klientske centrá zatiaľ 
fungujú v Nitre, Galante, Svid-
níku, Stropkove, Starej Ľubovni, 
Snine a u nás v Kežmarku. My 
sme však jediný úrad na Sloven-
sku, ktorý má otvorený systém, 
čiže takmer všetky pracoviská 
klientskeho centra sú v jednej 
veľkej miestnosti,“ pokračoval 
Ferenčák, ktorý azda najväčšiu 
výhodu klientskeho centra vy-
svetlil na konkrétnom prípade: 
„Doteraz ak chcel niekto prihlá-
siť nové auto do evidencie, musel 
najprv ísť na dopravný úrad na 
jednom konci mesta, následne na 

Agenda niekoľkých úradov na jednom mieste

dopravný inšpektorát na dru-
hom konci, potom s potvrdením 
naspäť atď. Zároveň musel čakať 
ďalších 7 až 21 dní, kým mu priš-
lo rozhodnutie. Teraz pracovník 
odboru dopravy sedí o prepážku 
ďalej od pracovníka dopravnej 
polície. To znamená, že občan sa 
presunie iba o pár centimetrov 
ďalej a vybaví všetko naraz a 
na jednom mieste v priebehu 30 
minút. Potrebné dokumenty po-
tom dostane poštou maximálne 
do 7 dní.“

Občan v klientskom centre 
vybaví nielen agendu ôsmich 
odborov okresného úradu, ale 
aj niektoré záležitosti týkajúce 
sa služieb zamestnanosti úradu 
práce, či dokonca v ňom absol-
vuje aj všetky administratívne 
úkony, ktoré doteraz vybavoval 
na okresnom a riaditeľstve poli-
cajného zboru. Ďalšou nezaned-
bateľnou výhodou klientskeho 
centra je aj jeho fungovanie po-
čas všetkých piatich pracovných 
dní, takže na pojem nestránkový 
deň môžu ľudia v tomto prípade 
zabudnúť. „Občan si už nemusí 
vyberať dovolenku v práci na 
celý deň, aby si vybavil potrebné 
dokumenty, keďže v klientskom 
centre nájde maximálnu koncen-
tráciu celej agendy štátnej správy 
na jednom mieste. Fungujeme na 
spravodlivom lístkovom systé-
me. Platnosť lístka, ktorý si klient 
na základe charakteru vybavova-
nej žiadosti vyberie z automatu, 
je momentálne 30 minút. Ešte 
sme sa zatiaľ nestretli s tým, že 
by do tohto času občan nebol 
vybavený,“ skonštatoval pred-
nosta. Nedoriešené vo vzťahu 
k dopravnej polícii ostávajú ešte 
obhliadky automobilov, ktoré vo-
diči musia zatiaľ stále absolvovať 
pri budove polície na Ulici Nižná 

brána. „Rokujeme však s kompe-
tentnými o prenájme nevyužité-
ho parkoviska pri železničnej sta-
nici, ktorá je blízko nášho úradu. 
Ak sa nám to podarí, opäť o niečo 
uľahčíme občanom vybavovanie 
evidencie vozidiel,“ vysvetlil Fe-
renčák. V klientskom centre bude 
po spustení ostrej prevádzky pra-
covať až takmer 50 zamestnancov 
úradov štátnej správy.

Súčasťou reformy štátnej 
správy je i sústredenie všetkých 
odborov okresných úradov, kto-
ré sú momentálne roztrúsené po 
celom meste, pod jednu strechu. 

Čo všetko vybavia občania 
v klientskom centre Okresného úradu Kežmarok?

•  agenda OÚ: živnostenské podnikanie, cestná doprava a pozem-
né komunikácie, životné prostredie, pozemky a lesy, kataster, 
overovanie podpisov, všeobecná podateľňa

• agenda ÚPSVaR: služby zamestnanosti
•  agenda polície: osobné doklady (občianske preukazy, cestov-

né pasy, vodičské preukazy), evidencia vozidiel, evidencia 
zbraní

Pracovná doba KC každý deň – a to: 
pondelok, utorok a štvrtok 8.00 – 15.00
 streda 8.00 – 17.00
 piatok 8.00 – 14.00
Bez obednej prestávky. Lístkový terminál sa zapína o 7.30 h.

„Od začiatku sídlime v budove 
spoločne s úradom práce. Zo 
štyroch vysunutých pracovísk 
sme k 1. februáru dokázali k 
nám presťahovať odbor cestnej 
dopravy a pozemných komu-
nikácií, v apríli presťahujeme 
aj odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Mimo našej budovy 
tak ešte ostane katastrálny a 
pozemkový a lesný odbor. Ak 
uvoľníme nadbytočné budovy, 
ušetríme niekoľko desiatok tisíc 
eur ročne,“ dodal prednosta. 

(prevzaté z Podtatranských 
novín – 25. 2. 2014)

26. apríl (sobota) – veľkonočný volejbalový tur-
naj mužov – telocvičňa na Moskovskej ulici
3. máj (sobota) – Bedmintonový turnaj (mužov, 
ženy nad 15 rokov) – telocvičňa na Moskovskej 
ulici 
4. máj (nedeľa) – Svätofloriánska slávnosť 
11. máj (nedeľa) – Rybárske preteky detí „Zlatý 
Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých na Be-
lianskom rybníku
11. máj (nedeľa) – Deň Matiek – kultúrne pásmo 
v kinosále mestaČ
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Dňa 19. marca 2014 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie členov 
všetkých pracovných skupín pre prípravu nového programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na rok 2014 - 2020. 

Na tomto stretnutí bola odprezentované vyhodnotenie doterajšieho 
PHSR mesta na roky 2007 - 2013. Primátor mesta Štefan Bieľak od-
prezentoval prítomným poslancom mestského zastupiteľstva, určeným 
zamestnancom mestského úradu a ďalším členom pracovných skupín 
stav plnenia doterajšieho PHSR mesta. Rovnako primátor mesta zvýraz-
nil význam prijatia tohto dokumentu pre ďalší rozvoj mesta a informoval 
prítomných o ďalšom časovom postupe prípravy tohto PHSR. V priebehu 
apríla bude do prípravy PHSR zapojená široká verejnosť (najmä obyvatelia 
mesta) prostredníctvom dotazníkov (ankety) a tiež sa bude pripravovať 
analytická časť tohto programu. Prípravu nového PSHR si mesto zabez-
pečuje vlastnými zamestnancami (vo vlastnej réžii bez zapojenia externého 
spracovateľa PHSR).      

Pracovné rokovanie k príprave 
nového PHSR mesta
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

a na ZŠ Štefánikova 35 detí. 

Zrušenie jazykovej školy
Mestské  zastupite ľstvo 

v Spišskej Belej prerokova-
lo návrh na zrušenie Jazykovej 
školy pri Základnej škole J. M. 
Petzvala, Moskovská 20, Spiš-
ská Belá a schválilo jej zrušenie 
a vyradenie zo siete škôl a škol-
ských zariadení k 30. 6. 2014. 
Táto jazyková škola vznikla 
v roku 2007 ako organizačná 
súčasť základnej školy (je bez 
právnej subjektivity) a jej zria-
ďovateľom je mesto, ktoré túto 
školu výdatne podporovalo. 
Avšak financovanie jazykových 
škôl sa zásadne zmenilo v roku 
2010, kedy sa zásadne zmenila 
výšky normatívnu na jedného 
žiaka a preto mesto začalo od 
tohto roku doplácať z vlastného 
rozpočtu omnoho viac ako tomu 
bolo pred touto zmenou. Záro-
veň výška poplatku žiakov za 
toto štúdium na jazykovej škole 
bola po roku 2010 zvýšená, čo 
tiež spôsobilo zníženie záujmu 
o toto štúdium. Avšak ani tieto 
zvýšené príjmy vôbec neposta-
čujú pokrývať náklady na chod 
tejto školy. Od roku 2007 mesto 
z vlastného rozpočtu doplatilo 
sumu 30 532 EUR na chod tejto 
školy. Po jej vyradení z tejto sie-
te bude ešte potrebné zo strany 
mesta prijať ešte VZN mesta, 
ktorým sa definitívne zruší táto 
jazyková škola. Zrušenie jazy-
kovej školy však neznamená 
zánik jazykového vzdelávania 
v našom meste. Jazykové vzde-
lávanie pre deti bude naďalej 
možné v rámci mimoškolskej 
záujmovej činnosti pri oboch ZŠ 
v našom meste, resp. v rámci zá-
ujmových útvarov CVČ (ak o to 
bude záujem), pričom tieto jazy-
kové útvary budú môcť viesť tí 
istí učitelia jazykov. Závisí to len 
od záujmu o toto vzdelávanie. 

Návrh na asanáciu 
poškodeného podchodu 
Mestské  zastupite ľstvo 

v Spišskej Belej opätovne pre-
rokovalo návrh na asanáciu 
podchodu na Hviezdoslavo-
vej ulici č. 28 v Spišskej Belej 
– vedľa budovy rímskokatolíckej 
fary. Dôvodom bolo predbežné 
stanovisko regionálnych pa-
miatkarov z KPÚ Prešov, ktorí 
nesúhlasia s jeho asanáciou 

pre jeho pamiatkové hodnoty, 
nakoľko ide o zvyšok bývalého 
meštianskeho domu (tzv. „du-
fartu“ domu) s renesančnými 
prvkami. Dôvodmi pre snahu 
mesta asanovať zvyšok tohto 
domu je veľmi zlý technický 
stav tohto podchodu z dôvodu 
značne narušenej statiky (na-
rušené klenby). Ďalším dôvo-
dom je zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky zväčšením 
tohto priestranstva a z tým aj 
zvýšenie bezpečností chodcov. 
Poslanci rozhodli, že trvajú na 
asanácii tohto poškodeného 
podchodu. Takže mesto bude 
ešte rokovať s pamiatkarmi 
o zmene ich predbežného posto-
ja k tejto veci tak, aby dali klad-
né stanovisko k tejto asanácii. 
Po odstránení toho podchodu 
mesto plánuje zrekonštruovať 
chodník od Hviezdoslavovej 
ulice (od G-penziónu) popred 
materskú školu až na ul. 1. mája 
(k Sintre). 

Predaje a prenájmy pozemkov 
Mestské  zastupite ľstvo 

v Spišskej Belej schválilo
1.) predaj časti pozemku Mi-

lanovi Lizákovi a manž., bytom 
Revolučná 59, 059 07 Lendak 
pri rodinnom dome v Lenda-
ku (v rámci majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku pri 
dome)

2.) prenájom časti poľnohos-
podárskeho pozemku v k.ú. 
Spišská Belá za Ul. Oslobodi-
teľov pre poľnohospodárske 
využitie Jánovi Krempaskému, 
ul. Osloboditeľov 7, Spišská Belá 
na dobu 5 rokov, 

3.) predaj časti pozemku 
o výmere 21 m2 žiadateľovi 
Františkovi Slebodníkovi, Let-
ná 18, Spišská Belá z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k pozemku pod jeho 
budovou. 

4.) vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na opätovný 
predaj pozemkov na výstavbu 
rodinných domov v k.ú. Len-
dak v lokalite pri „kovovýrobe“. 
Podmienky súťaže sú zverejnené 
na www.spisskabela.sk

Prevádzkovanie domu 
smútku a pohrebísk

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej schválilo ná-
vrh na prevádzkovanie Domu 
smútku a verejných pohrebísk 

v Spišskej Belej prostredníctvom 
určeného zamestnanca mesta 
(t. j. túto správu a prevádzkova-
nie bude zabezpečovať priamo 
mesto svojim zamestnancom). 
Viac informácii prinesieme 
v samostatnom článku.

Rozšírenie bezdrôtového 
mestského rozhlasu

Mestské zastupiteľstvo 
v Sp. Belej schválilo návrh 
predložený primátorom mesta 
na rozšírenie bezdrôtového 
mestského rozhlasu na novo-
vybudovaných uliciach v Spiš-
skej Belej: Weberova, Vojtasova, 
Greisigerova, Kalststeinova, 
Športová, Agátova ulica. Roz-
šírenie rozhlasu bude mesto fi-
nancovať z vlastného rozpočtu. 
Celkové nákladu sú odhadované 
na sumu 10 tis. EUR. V tom-
to roku je v rozpočte mesta 
schválená suma 5 000 EUR na 
tento účel a zvyšnú časť týchto 
nákladov mesto uhradí zhotovi-
teľovi z rozpočtu mesta pre rok 
2015 (do konca januára 2015). 
Predpokladáme, že rozšírenie 
rozhlasu sa azrealizuje v prie-
behu najbližších 2 - 3 mesiacov. 
Uvedený mestský rozhlas plní 
nielen funkciu informovania 
obyvateľov mesta, ale aj funkciu 
vyrozumenia obyvateľov mesta 
pre mimoriadnymi situáciami 
(tzv. varovný systém mesta).

Údržba verejného osvetlenia 
Mestské zastupiteľstvo 

v Spišskej Belej vzalo na vedo-
mie informáciu primátora mesta 
o zabezpečení údržby verejného 
osvetlenia mesta Spišská Belá 
v roku 2014 dodávateľským spô-
sobom spoločnosťou NOVSPOL 
s.r.o. Spišská Belá (p. Marcel No-
voroľník). V prípade poruchy 
alebo nefunkčného verejného 
osvetlenia to môžete nahlásiť: na 
mestský úrad - p. Adamjakovej, 
tel. 468 05 23 alebo p. Kleinovej, 
tel. 468 05 12 alebo na Mestskej 
polícii v Spišskej Belej. 

 
O činnosti HK

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej vzalo na vedo-
mie informáciu hlavného kon-
trolóra mesta o vykonaných 
kontrolách za ostatné obdobie 
(spotreba energií platených 
mestom, nákup ochranných pra-
covných prostriedkov v školách 
a školských zariadeniach). 

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 27. 3. 2014 sa 
venovalo aj týmto témam:
 

PHSR mesta 
na roky 2014 - 2020

Mestské  zastupite ľstvo 
vzalo na vedomie priebeh 
prípravy nového Programu 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Spišská Belá na 
roky 2014 - 2020 a vzalo na 
vedomie vyhodnotenie PHSR 
mesta na roky 2007 - 2013 bez 
pripomienok. Uvedené vyhod-
notenie PHSR je zverejnené na 
www.spisskabela.sk

Plán stavebných a investič-
ných aktivít mesta na rok 2014

Mestské  zastupite ľstvo 
schválilo návrh plánu staveb-
ných a investičných aktivít 
mesta Spišská Belá v roku 2014, 
návrh tvorí prílohu uznesenia. 
Tento návrh je zverejnený na 
www.spisskabela.sk

Pridelenie nájomných bytov 
Mestské  zastupite ľstvo 

schválilo: 
- pridelenie  3- izbového 

mestského nájomného bytu na 
ulici Štefánikova č. 42 v Spišskej 
Belej do nájmu žiadateľovi Še-
lepovi s manž. (ako výmenu za 
2-izbový mestský nájomný byt, 
ktorý doposiaľ užívali v tomto 
dome).

- pridelenie 2-izbového mest-
ského nájomného bytu na ulici 
Štefánikova č. 42 v Spišskej Belej 
do nájmu žiadateľovi Michalovi 
Čarnogurskému, bytom Spišská 
Belá, Krátka 8A.

- pridelenie 1- izbového 
mestského nájomného bytu na 
prízemí bytového domu na ulici 
Štefánikova č. 18 v Spišskej Belej 
do nájmu žiadateľovi Jozefovi 
Špesovi, trvale bytom Spišská 
Belá, Továrenská 7. 

Predaj pozemkov – majet-
koprávne vysporiadanie
Mestské  zastupite ľstvo 

schválilo zámer na predaj časti 
pozemkov na Športovej ulici 
(zadná časti pozemkov rodin-
ných domov na Kúpeľnej ulici 
za traťou) týmto žiadateľom 
– vlastníkom rodinných domov 
z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania tohto pozemku 

(Pokračovanie z 1. strany)

(Pokračovanie na 4. strane)
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(záhrady): 
- Tomášovi Macejákovi, by-

tom SNP 480/23, Spišská Belá
- Jánovi Lisému, bytom Ko-

váčska 2665/3, Sp. Nová Ves 
- Jozefovi Krettovi, bytom 

Mierová 789/5, Spišská Belá 
- Eve Krišandovej, bytom 

Kúpeľná 566/6, Spišská Belá 
- Žofii Nadžadyovej a Darine 

Nadžadyovej, bytom Kúpeľná 
564/8, Spišská Belá 

 - Ing. Andrejovi Potankovi, 
bytom Nesvady č. 167

Presná výmera predávaných 
pozemkov (ako záhrad) bude 
určená GP, ktorý si dajú vyho-
toviť žiadatelia – kupujúci na 
vlastné náklady.

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predaj časti pozemku 
o výmere 70 m2 Miroslavovi 
Pisarčíkovi a manželke, trvale 
bytom ul. Továrenská 21, Spiš-
ská Belá z dôvodu vysporiada-
nia pozemku pri ich rodinnom 
dome. 

• Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predaj časti pozemku 
o výmere 24 m2 Martine Kočo-
vej, rod. Hrušovskej a jej man-
želovi, bytom Štefániková 41, 
Spišská Belá z dôvodu vyspo-
riadania pozemku pri rodinnom 
dome na ulici kpt. Nálepku č. 8 
v Spišskej Belej.

Určenie platu primátora mesta 
Mestské  zastupite ľstvo 

prerokovalo doterajší plat 
primátora mesta Spišská Belá 
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov (základný 
plat zvýšený o 61,2 %) a určuje 
s účinnosťou od 1. 1. 2014 pod-

ľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 
Z. z. zvýšenie základného platu 
primátora mesta o 57,4 % (takže 
na žiadosť primátora mesta sa 
mu zmrazila výšku platu pre 
rok 2014 na rovnakú sumu ako 
v roku 2012 a 2013 – preto zní-
ženie zvýšenia platu z 61,2 % na 
57,4 % - napriek tomu, že došlo 
k nárastu priemernej mzdy v ná-
rodnom hospodárstve SR a preto 
malo dôjsť aj k automatickému 
zvýšenie platu primátora).

Odkúpenie pozemku
Mestské  zastupite ľstvo 

schválilo odkúpenie časti po-
zemku pod miestnou komuni-
káciou na Popradskej ulici od 
nasledovných vlastníkov – Mi-
chala Michalika z Popradu a Evy 
Džadoňovej zo Spišskej Belej za 
kúpnu cenu 10 EUR/m2.

Prevádzkovanie kanalizácie 
Mestské  zastupite ľstvo 

schválilo návrh na prevádzko-
vanie novovybudovanej splaš-
kovej kanalizácie v Spišskej 
Belej a v Strážkach v rámci 
projektu EÚ „Environmentálna 
infraštruktúra Spišská Belá - 
splašková kanalizácia“ na dobu 
5 rokov.

50. výročie založenia 
Múzea J. M. Petzvala

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu primáto-
ra mesta o aktivitách mesta pri 
príležitosti 50. výročia založenia 
Múzea J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej 

Činnosť hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo berie 

na vedomie informáciu hlav-
ného kontrolóra o priebežne 
vykonaných kontrolách.

Dňa 13. marca sa stretli 
starostovia obcí a a primátori 
miesta na  Valnom zhromaž-
dení Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských 
obcí so sídlom v Spišskej Belej 
zastupujúce mestá a obce okre-
su Poprad a Kežmarok (ďalej len 
„RZ“)  v hoteli AGRO vo Veľkej 
Lomnici. Na tomto zasadnutí 
okrem iného: 

- vzali  na vedomie  správu 
o činnosti RZ a správu revíznej 
komisie o hospodárení RZ za 
rok 2013

- vzali  na vedomie informáciu 
o príprave 25. snemu ZMOS-u, 
ktorý sa bude konať 28.-29. mája 
2014 v Bratislave, informáciu zo 
zasadnutia Rady ZMOS a pred-
sedníctva ZMOS-u a informáciu 
Ing. Jána Kirnága,  zo spoločnosti 
MUNICIPALIA, a. s., o vydávaní 
časopisu Územná samospráva.

- schválili návrh rozpočtu RZ 
na rok 2014 a správu o hospodá-
rení RZ za rok 2013.

- požiadali ZMOS naďalej pre-
sadzovať zvýšenie sumy finanč-
ných prostriedkov pre mestá 
a obce z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb vo výške 70,3 % 
výnosu tejto dane. 

- požiadali ZMOS o pre-
sadenie novelizácie zákona č. 
369/1990 zb. o obecnom zriade-
ní (napr. zvýšenie min. počtu 
poslancov z 3 na 5) 

- požiadali ZMOS o pre-
sadenie novelizácie zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom po-
stavení a platových pomeroch 
starostov a primátorov, aby sa 
nemusel každoročne povinne 
(zo zákona) prerokovávať plat 
starostu/primátora v obecnom/
mestskom zastupiteľstve.

- požiadali ZMOS o presade-
nie novelizácie zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní 
(zvýšenie spodného limitu pre 
účely verejného obstarávania 

Rokoval regionálny ZMOS
z 1 000 aspoň na 3 000 EUR)

- vzali na vedomie informáciu 
predsedu RZ o príprave nového 
programovacieho obdobia EÚ 
2014 - 2020 a o príprave Integro-
vaného regionálneho operačného 
programu a regionálnej integro-
vanej územnej stratégie na úrov-
ni samosprávneho kraja. 

- vzali na vedomie informá-
ciu predsedu a podpredsedu 
RZ o diskusiách k príprave ko-
munálnej reformy (reformy sa-
mosprávy) a o východiskových 
materiáloch k reforme

- vyjadrili značnú nespo-
kojnosť so spôsobom aplikácie 
zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi v praxi, nakoľko sa na 
obce a mestá prenášajú nové 
povinnosti a úlohy bez finanč-
ného krytia 

- vzali na vedomie informáciu 
predsedu RZ o pripravovaných 
rekonštrukciách ciest 2. a 3. trie-
dy v správe PSK a informáciu 
o pripravovaných projektoch 
na rekonštrukciu kultúrnych 
pamiatok a kultúrnych inštitúcii 
v správe PSK (v rámci aktuálnej 
výzvy ROP)

- schválili prijatie obce Ihľany 
do RZ ako jeho 53. člena

- vzali na vedomie vystú-
penie zástupcov spoločnosti 
EURO DRUŽSTVO Bratislava 
– k návrhu na vybudovanie 
modernej spaľovne odpadov 
vo Svite a požiadali zástupcov 
tejto spoločnosti o predloženie 
písomného materiálu o tejto 
ponuke pre účely ďalšieho pre-
rokovania tohto zámeru v mes-
tách a obciach.

- požiadali predsedu RZ 
o pozvanie generálneho riadi-
teľa Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. Poprad a tiež 
prizvanie riaditeľov Správy 
a údržby ciest PSK, pre oblasť 
Poprad a Stará Ľubovňa na naj-
bližšie pracovné rokovanie RZ.

KOMU V MESTE MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ 
ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

• Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
• Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Sp. Belá  
• DUKÁTIK, občianske združenie pri  Materskej škole Spišská Belá
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Mestský basketbalový klub Spišská Belá
• Automotoklub Spišská Belá
• Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
• Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
• Rodičovské združenie pri Základnej škole J. M. Petzvala
• Združenie rodičov Základnej školy na Štefánikovej ulici
• Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Spišská Belá

Bližšie kontakty na občianske združenia vám poskytne aj naše 
turistické infocentrum.

(Dokončenie z 3. strany) Prijatie jubilantov 

a novonarodených detí

11. marca 2014 primátor 
mesta Štefan Bieľak už tradične 
prijal v obradnej sieni mestského 
úradu na slávnostnom obrade ju-
bilantov, ktorí sa dožili v posled-
ných 3 mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého životného jubi-
lea. Pri tejto príležitosti každému 
z nich odovzdal kyticu kvetov a 

malý finančný dar. V popolud-
ňajších hodinách privítal na sláv-
nostnom obrade novorodencov, 
ktorí pribudli do radov občanov 
nášho mesta za posledné 3 me-
siace. Primátor mesta odovzdal 
rodičom malý finančný dar a 
kyticu kvetov a poprial im veľa 
trpezlivosti a lásky.
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Mesto Spišská Belá 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 riaditeľa Základnej školy v Spišskej Belej,
 Ul. Štefánikova 19

Kvalifi kačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  kvalifi kačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa usta-
novujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov v znení neskorších predpisov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
  vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 
61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Ďalšie požiadavky:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
  zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potreb-
ná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 organizačné a riadiace schopnosti,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 ovládanie štátneho jazyka
 práca s počítačom 

K žiadosti o zaradenie do výberového konania je po-
trebné doložiť:

 profesijný životopis 
 doklady o dosiahnutom vzdelaní (overené kópie)
 potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe 
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon tejto 
funkcie 
 súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

Žiadosť s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Na obálke 
uveďte označenie: „Výberové konanie - ZŠ Štefánikova - NEOTVÁRAŤ“

Termín podania prihlášky je do 15. 5. 2014 

Mesto Spišská Belá  
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  funkcie

riaditeľa Materskej školy v Sp. Belej, Ul. Mierová 1 
Kvalifi kačné predpoklady

 minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  kvalifi kačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. 
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 
predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
  vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie 
podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
  zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spô-
sobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo 
odbornej činnosti),

 organizačné  a riadiace schopnosti,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 ovládanie štátneho jazyka
 práca s počítačom 

K žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné 
doložiť

  profesijný životopis 
 doklady  o dosiahnutom vzdelaní (overené kópie)
 potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe 
 písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy   
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na 
výkon tejto funkcie 
  súhlas na použitie  osobných údajov pre potreby výberového 
konania 

Žiadosť s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský 
úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Sp. Belá.
Na obálke uveďte označenie:  „Výberové konanie – Materská 
škola - NEOTVÁRAŤ“

Termín podania prihlášky je do 15. 5. 2014

Mesto Spišská Belá je podľa 
zákona o ochrane pred požiarmi 
povinné raz za tri roky vykonať 
preventívne protipožiarne kon-
troly v rodinných a bytových 
domoch. V tomto roku sa musia 
v meste vykonať tieto kontroly na 
nasledovných uliciach: Oslobo-
diteľov, Tatranská, Továrenská, 
gen. Ľ. Svobodu, Novomeského, 
Hviezdoslavova, Petzvalova, 
SNP, Záhradná, Zimná, Med-
ňanského, Popradská.

Preventívne protipožiarne kontroly   

 Kontroly sa vykonajú v ča-
se od 1. 4. 2014  do 30. 6. 2014 
(v odôvodnenom prípade sa 
môže termín tejto kontroly ešte 
predĺžiť). Kontroly budú vy-
konávať belianski dobrovoľní 
hasiči. Sú na to písomne pove-
rení primátorom mesta a pri 
kontroly sa musia preukázať 
písomným poverením – pre-
ukazom na vykonanie takejto 
kontroly. V prípade pochybností 
požadujte, aby sa preukázali ta-

kýmto preukazom podpísaným 
primátorom mesta. 

Predmetom kontroly bude 
stav komínových  telies, spô-
sob prípadného skladovania 
horľavých látok a manipulácia 
s nimi, technické podmienky 
a požiadavky protipožiarnej 
bezpečnosti pri elektroinštalácii 
a  prevádzkovaní palivových 
spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadení ústred-
ného vykurovania, ako aj tech-

nologických zariadení, a pod..  
Po vykonaní kontroly je pri-
mátor mesta následne písomne 
informovaný o výsledkoch tejto 
kontroly s návrhom na prijatie 
potrebných opatrení na odstráne-
nie zistených nedostatkov. Ak je 
to nevyhnutné, tak primátor mes-
ta písomne informuje vlastníka 
domu o zistených nedostatkoch 
a zároveň vyzve vlastníka domu,  
aby v určitej lehote odstránil zis-
tené nedostatky.  
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Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja na svo-
jom zasadnutí dňa 18. 2. 2014 
schválilo vypracovanie a poda-
nie žiadostí o NFP zo štrukturál-
nych fondov EÚ (z ROP – opat-
renie 3.1b) aj na rekonštrukciu 
objektu Podtatranského múzea 
v Poprade v sume 2,6 mil. EUR 

Dňa 10. marca sa primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak (aj ako 
podpredseda PSK a predseda 
krajskej organizácie cestovného 
ruchu Prešovského kraja) zúčast-
nil pracovného rokovania v Sabi-
nove, ktorého predmetom bola 
príprava cyklotrasy európskeho 
významu označenej ako EURO-
VELO 11. Táto cyklomagistrála 
má spojiť Severnú Európu 
s južnou cez Slovensko, pričom 
má prechádzať Prešovským 
a Košickým krajom. Jej vstup 
na Slovensko je predbežne plá-
novaný v okrese Stará Ľubovňa 
– hraničný priechod Mníšek nad 
Popradom a má pokračovať cez 

Stretnutie 

k cyklotrase EUROVELO 11

Starú Ľubovňu, Lipany, Sabinov 
do Prešova a následne do Košíc 
a smerom do Maďarska. Prítom-
ní diskutovali najmä potrebe vy-
tvorenia trvalého mechanizmu 
podpory budovania nielen tejto 
európskej cyklomagistrály, ale 
aj ostatných cyklotrás na území 
Prešovského kraja zo strany PSK. 
Zhodli sa na tom, že budovanie 
cyklotrás regionálneho významu 
nie je možné bez aktívnej účasti 
zo strany PSK. Rovnako však 
svoj podiel zodpovednosti mu-
sia prevziať na seba aj miestne 
samosprávy, najmä pri vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov 
k pozemkom. 

Primátor nášho mesta 

podpredsedom PSK

Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja na svo-
jom zasadnutí dňa 18. 2. 2014 
na návrh predsedu PSK zvolilo 
z radov poslancov 3 podpredse-
dov PSK: MUDr. Petra Obrimčá-
ka (primátora mesta Stropkov) 
pre oblasť Horného Zemplína, 
MUDr. Radoslava Čuhu z Pre-
šova pre oblasť Šariša a JUDr. 
Štefana Bieľaka (primátora 
nášho mesta) pre oblasť Spiša 
- okresy Poprad, Kežmarok, 
Levoča a Stará Ľubovňa. Všetci 
traja podpredsedovia budú 

pracovať na úväzok 0,4, pričom 
náklady na ich činnosť nebudú 
vyššie ako boli na dvoch pod-
predsedov v období 2009 - 2013. 
Rozsah úloh a kompetencií im 
určuje predseda PSK vychá-
dzajúc zo zákona o samospráv-
nych krajoch. Primátor nášho 
mesta ako podpredseda má na 
starosti oblasť regionálne roz-
voja, územného plánu, ochrany 
životného prostredia, kultúry 
a problematiku prípravy nové-
ho programovacieho obdobia 
štrukturálnych fondov EÚ. 

Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja (Z-PSK) 
na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 
2014 schválilo prvú zmenu roz-
počtu PSK na rok 2014. V rámci 
nej boli schválené a do rozpoč-
tu PSK zahrnuté aj nasledovné 
aktivity:

• SOŠ Kežmarok Garbiarská 
ul. – rekonštrukcia telocvične 
– 202 504 EUR

• Správa a údržba ciest, 
oblasť Poprad – rekonštrukcia 
administratívnej budovy v Po-
prade – 110 000 EUR 

Zmena rozpočtu PSK 

na rok 2014
• Správa a údržba ciest, 

oblasť Poprad – rekonštrukcia 
čerpacej stanice PHM na správe 
v Kežmarku – 90 000 EUR

• Centrum sociálnych služieb 
Batizovce – na rekonštrukciu kú-
peľní - 50 000 EUR

• Podtatranské múzeum 
v Poprade - na dofinancovanie 
rekonštrukcie budovy -  97 160 
EUR  

• Tatranská galéria v Po-
prade – na dofinancovanie re-
konštrukcie budovy elektrárne 
- 75 358 EUR 

Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja na svojom 
zasadnutí dňa 18.2.2014 schválilo 
vypracovanie a podanie žiadostí 
o NFP zo štrukturálnych fondov 
EÚ (z ROP – opatrenie 3.1b) aj 
na rekonštrukciu Kežmarského 
hradu, ktorý je majetkom PSK a 
sídlom Múzea Kežmarok, kto-
rého zriaďovateľom je PSK. Ak 
PSK uspeje s týmto projektom, 
tak by sa v rámci tohto projek-

PSK schválil projekt aj 

na kežmarský hrad 

tu mala najmä opraviť fasáda 
(z nádvoria) a zrekonštruovať 
hradbový múr tohto hradu. PSK 
požaduje v rámci tohto projektu 
finančné prostriedky vo výške 
1,5 mil. EUR a PSK by malo 
doložiť zo svojho rozpočtu 75 
000 EUR v rámci 5%-ného spo-
lufinancovania tohto projektu. 
O výsledkoch hodnotenia tohto 
projektu budeme vedieť na jeseň  
tohto roka.

PSK má nového 

hlavného kontrolóra

Zastupiteľstvo Prešov-
ského samosprávneho kraja 
na svojom zasadnutí dňa 18. 
2. 2014 schválilo definitívne 
zloženie svojich odborných 
komisií. Okres Kežmarok má 
zastúpenie v nasledovných 
komisiách:  

• Komisia dopravy – Ing. 
Jozef Harabin

• Komisia pre správu majet-

Komisie Zastupiteľstva PSK 

PSK ako zriaďovateľ zaktua-
lizoval svoje zastúpenie v radách 
stredných škôl z dôvodu zmien 
v zložení zastupiteľstva PSK po 
novembrových voľbách. PSK 
budú zastupovať v radách stred-
ných škôl v okrese Kežmarok títo 
poslanci zastupiteľstva PSK: 

• Gymnázium P. O.  Hviez-
doslava Kežmarok – JUDr. Šte-
fan Bieľak, Pavel Hudáček

Zastúpenie v radách 

stredných škôl
• SOŠ Kušnierská brána KK 

- JUDr. Štefan Bieľak, MUDr. Pa-
vol Slovik

• SOŠ Garbiarska, KK – Ing. 
Jozef Harabin, Jozef Grivalský

• Stredná umelecká škola, 
KK – MUDr. Pavol Slovik, Pa-
vel Hudáček

• Hotelová akadémia KK 
- MUDr. Pavol Slovik, Jozef 
Grivalský

ku – MUDr. Pavol Slovik
• Komisia územného plá-

novania a životného prostredia 
– Pavel Hudáček, JUDr. Štefan 
Bieľak 

• Komisia školstva, mláde-
že, telesnej výchovy a športu 
– PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

• Komisia kultúry a ná-
rodnostných menšín – Jozef 
Grivalský 

Projekt aj na Podtatranské mú-

zeum a Podtatranskú knižnicu

Zastupiteľstvo PSK na svojom 
zasadnutí dňa 18. 2. 2014 zvolilo 
na nasledujúcich 6 rokov nového 
hlavného kontrolóra, ktorým sa 
stal Ing. Jozef Hudák zo Strop-

kova. Ten vystriedal vo funkcii 
doterajšieho kontrolóra Ing. 
Jána Majdu. O tento post sa vo 
výberovom konaní uchádzalo 6 
kandidátov.  

a na rekonštrukciu objektu 
knižnice – meštianskeho domu 
v Poprade – v Spišskej Sobote 
v sume 462 tis. EUR. Obe budo-
vy sú majetkom PSK, ktorý je 
zriaďovateľom tohto múzea, či 
knižnice. O výsledkoch hodno-
tenia oboch projektov budeme 
vedieť na jeseň  tohto roka.

Viac aktuálnych informácií 

získate na www.spisskabela.sk
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1. KOLO – 15. MAREC 2014

Výsledky za celé Slovensko:
Volebná účasť ...................................................................... 43,40 %

1. Róbert Fico ........................................................................ 28,00 %
2. Andrej Kiska ..................................................................... 24,00 %
3. Radoslav Procházka ........................................................ 21,24 %

Výsledky za okres Kežmarok:
Volebná účasť ....................................................................... 40,04 %

1. Andrej Kiska ...........................................37,36 %  (7 388 hlasov) 
2. Róbert Fico ..............................................24,57 %  (4 858 hlasov)
3. Radoslav Procházka ..............................19,10 %  (3 777 hlasov)

Výsledky za mesto Spišská Belá:
Počet oprávnených voličov .................................................... 4 979
Počet odovzdaných hlasov......................................................2 272
Počet platných hlasov...............................................................2 251
Volebná účasť ...................................................................... 45,63 %

Poradie jednotlivých kandidátov v meste Spišská Belá:
Por. Meno, priezvisko Počet hlasov Počet hlasov
1. A. Kiska 37,89 % 853 hlasov
2. R. Procházka 22,39 % 504 hlasov
3. R. Fico 21,05 % 474 hlasov
4. M. Kňažko 7,64 % 172 hlasov
5. P. Hrušovský 5,81 % 131 hlasov
6. H. Mezenská 2,26 % 51 hlasov
7. J. Čarnogurský 1,28 % 29 hlasov

8 - 9. V. Fischer 0,44 % 10 hlasov
8 - 9. J. Jurišta 0,44 % 10 hlasov
10. M. Melník 0,26 % 6 hlasov
11. S. Martinčko 0,22 % 5 hlasov
12. J. Šimko 0,13 % 3 hlasy
13. G. Bardos 0,08 % 2 hlasy
14. J. Behýl 0,04% 1 hlas

Výsledky prezidentských volieb  2014

2. KOLO – 29. MAREC 2014

Výsledky za celé Slovensko:
Volebná účasť ....................................................................... 50,48 %

1. Andrej Kiska ..................................................................... 59,38 %
2. Róbert Fico ........................................................................ 40,61 %

Výsledky za okres Kežmarok:
Volebná účasť ....................................................................... 47,25 %

1. Andrej Kiska ..................................................................... 65,58 %
2. Róbert Fico ........................................................................ 34,41 % 

Výsledky za mesto Spišská Belá:
Počet oprávnených voličov .....................................................4 949
Počet odovzdaných hlasov......................................................2 505
Počet platných hlasov...............................................................2 454
Volebná účasť ...................................................................... 50,61 %

1. Andrej Kiska ...........................................68,86 %  (1 690 hlasov) 
2. Róbert Fico ...............................................31,13 %   ( 764 hlasov)

POĎAKOVANIE 
Primátor nášho mesta vyjadruje poďakovanie všetkých obyvateľom 

mesta, ktorí využili svoje volebné právo a zúčastnili sa prezidentských 
volieb v 1 a 2. kole (v oboch kolách bola účasť v Spišskej Belej vyššia 
ako bola celková účasť za celú SR). 

Viac informácii:  www.prezident2014.statistics.sk

Oprava regionálnych ciest

V rámci schváleného projektu 
finančne podporeného z EÚ (v 
rámci ROP) bude PSK prostred-
níctvom Správy a údržby ciest 
PSK realizovať rekonštrukciu 
týchto úsekov ciest 2. a 3. triedy 
v okrese Poprad a Kežmarok: 

• Reľov – Spišská Belá 

– v sume 379 029 EUR (v dĺžke 
3 km – najmä zlý úsek na vrchu 
Spišskej Magury) 

• Vydrník Spišský Štiavnik 
– v sume 50 397 EUR (v dĺžke 
necelých 0,5 km).

Práce by sa mali zrealizovať 
v 1. polroku tohto roka.
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MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Akčný plán investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2014

Názov akcie/projektu Zdroje fi nancovania  Popis akcie

1
Stavebná úprava chodníka 
pre peších pred poštou

z rozpočtu mesta na rok 2014
Úprava povrchu existujúceho chodníka Pred poštou (v dĺžke cca do 
80 m)

2
Modernizácia cintorína 
v Spišskej Belej 
– pokračovanie

z rozpočtu mesta na rok 2014 
dokončenie rekonštrukcie chodníka na starej časti cintorína – 2. 
etapa - položenie prírodného kameňa ako dlažby 

3
Stavebná úprava miestnej 
komunikácie na Družstevnej 
ulici  (pred cintorínom)

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak budú fi nančné zdroje)

úprava plochy po budove bývalých futbalových šatní pred domom 
smútku - vybudovanie nového chodníka,  nového oplotenia a stojiska 
pre kontajnery  

4
Úprava miestnej 
komunikácie na Mierovej 
ulici pri materskej škole

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak budú fi nančné zdroje)

 cieľom je úprava cesty pre parkovanie osobných áut na miestnej 
komunikácii pre potreby Materskej školy  

5

Zriadenie parkovacích 
miest a úprava oplotenia 
– pri športovom areáli 
Moskovská (od posilňovne)  

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak budú fi nančné zdroje)

vybudovanie akútne chýbajúcich parkovacích miest (kolmé státie) 
vedľa posilňovne smerom ku garážam na Kúpeľnej ulici tak, že sa 
súčasné oplotenie areálu odstráni a nové oplotenie sa vybuduje 
smerom do vnútra areálu za nové parkovisko 

6
Rekonštrukcia chodníka 
na ul. Medňanského 
v Strážkach (1. etapa)

z rozpočtu mesta na rok 2014

Vybudovanie nového chodníka na dnešných predzáhradkách 
rodinných domov a a zriadenie pásu verejnej zelene – trávnika medzi 
chodníkom a cestou – zatiaľ v úseku od kostola po začiatok IBV (1. 
etapa)

7
Odvodnenie Tatranskej ulici 
(pri býv. kolkárni)

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak budú fi nančné zdroje)

Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž miestnej cesty 
oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 250 -300 m so zaústením do 
Belianskeho potoka 

8
Príprava územia pre predaj 
pozemkov v Lendaku „pod 
Kycorou“

z rozpočtu mesta na rok 2014
Vybudovanie jednoduchej prístupovej cesty k budúcich stavebným 
pozemkom s cieľom ich sprístupniť budúcim záujemcom a následne 
ich predať 

9
Dom smútku – jeho 
modernizácia

z rozpočtu mesta na rok 2014
Výmena elektrického kúrenia, výmeny okien a dverí, vymaľovanie 
priestorov

10

Stavebná úprava miestnej 
komunikácie - Popradská 
ulica za bývalou hasičskou 
zbrojnicou v Strážkach

z rozpočtu mesta na rok 2014
Modernizácia miestnej cesty (v dĺžke cca 100 m) – rozšírenie cesty, 
osadenie cestných obrubníkov a nový asfalt 

11

Regulácia potokov – 
doregulovanie Belianskeho 
potoka (horný a dolný 
úsek) a regulácia potoka 
Čierna voda v Strážkach (v 
intraviláne)

dokončenie projektu 
realizácia projektu „Protipovodňová ochrana mesta“ fi nancovaného z 
fondov EÚ  v roku 2011 – 2014

12
Výsadba novej zelene 
v meste z rozpočtu mesta na rok 2014

Výsadba nových stromov  na Športovej ulici. 1. mája a na iných 
miestach 

13
Úprava a rozšírenie záhrady 
za ZOS Strážky     a 2x8 bj 
byty pre seniorov – 1. Etapa

z rozpočtu mesta na rok 2014 Terénne úpravy, osadenie lavičiek, oplotenie celej záhrady

14

Realizácia výstavby 
nájomných bytov – Zimná 
46

Investor – Chemostav, a. s., 
Poprad

Mesto odkúpi skolaudované byty cez ŠFRB a Min. DVaRR v roku 
2015, ak sa byty neodkúpia do osobného vlastníctva
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15

Príprava výstavby 
polyfunčkných objektov na 
Mierovej ulici za OD COOP 
Jednota

Príprava je fi nancovaná 
z rozpočtu mesta na rok 
2014, samotná výstavba – je 
súkromnou investíciou 

1. Spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie  stavebného 
povalenia
2. spracovanie GP a kúpnych zmlúv na predaj pozemkov
3. začiatok výstavby

16
Rozšírenie mestského 
rozhlasu

z rozpočtu mesta na rok 2014
V lokalite IBV Webera – je to fi nančne kryté 
pre ul. Lipová, Agátová, Športová - nie sú fi nancie

17
Rozšírenie mestského 
kamerového systému

podaný projekt – možná 
dotácia zo štátneho rozpočtu 

Umiestnenie nových kamier na nových miestach – realizácie len 
v prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu

18

IBV Samuela Webera 
– výstavba miestnej 
komunikácie – úprava 
vjazdov k RD 

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak na to budú zdroje)

Úprava vjazdov k rodinným domom z miestnej komunikácie na tých 
stranách, kde nie sú chodníky pre peších

19
Mestská záhrada na 
Tatranskej ulici

z rozpočtu mesta na rok 2014
(ak na to budú zdroje)

Príprava zriadenia tejto záhrady – oplotenie areálu a postupná 
výsadba drevín 

20 Oprava chodníka – palisád 
v križovatke v centre mesta

21
Oprava oporného múra 
– Petzvalova 1-5

22
Oprava dlažby – parkovisko 
pred cintorínom a a chodník 
na ul. SNP 

Zásobník aktivít (realizácia v prípade dodatočného získania ďalších fi nančných prostriedkov)

1
 Cyklochodník Spišská 
Belá – Kežmarok (2. etapa 
Kaštieľ Strážky – Pradiareň) 

Ide o cyklochodník z Kežmarku do Spišskej Belej – ku Kaštieľu 
Strážky – ako drrhá etapa spojenia Spišskej Belej a Kežmarku. 

2
Stavebná úprava chodníka 
na ul. SNP od č. 5 po č.13

 Výmena povrchu chodníka – odstránenie asfaltu + položenie dlažby  

3
Vybudovanie chodníka na 
Družstevnej ulici 

 Vybudovanie nového chodníka od RD č. 29 po Zimnú 34 (po budovu 
bývalej základnej školy)  

4 Park Štefánikova- 1. Etapa
vybudovanie chodníka k pamätníku 2. Sv. vojny – k soche partizána 
v nevyhnutnom rozsahu

5
 Rekonštrukcia parkoviska 
s priľahlými chodníkmi pri 
zdravotnom stredisku

Odstránenie panelov a rozšírenie súčasného parkoviska 
s vybudovaním prístupových chodníkov ku zdravotnému stredisku 
a k pošte – toto nové parkovisku bude slúžiť aj ako parkovisko pre 
klientov pošty 

6

Rekonštrukcia atletickej 
dráhy a zriadenie voľnej 
hracej plochy v športovom 
areáli Moskovská 

Zrekonštruuje sa súčasná stará atletická dráha - osadením nových 
obrubníkov, nového štrkového podkladu a následne nového 
tartanového umelého povrchu. Zároveň sa vybuduje nové otvorené 
malé ihrisko s tartanovým povrchom na mieste pôvodného 
volejbalového ihriska. Tento projekt sa zrealizuje len za predpokladu, 
že mesto na to získa potrebné fi nančné (dotačné) zdroje.

7

Komplexná oprava fasády 
a rekonštrukcia strechy 
na budove Face klubu 
a lekárne – Petzvalova 16

Podaný projekt
Oprava fasády budovy lekárne a face klubu a rekonštrukcia strechy 
- nová krov a strešná krytina – realizácia len v prípade úspešnosti 
projektu mesta – získania dotačných zdrojov 

8
Odvodnenie územia 
ul. Osloboditeľov 
– pokračovanie

Vybudovanie otvoreného dažďového kanála za ul. Osloboditeľov 
za RD a zakopanie dažďovej kanalizácie v prechode medzi ulicou 
Osloboditeľov a Slnečnou ul. a odvedenie vody do Belianskeho 
potoka cez exist. Kanál
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Pri príležitosti Dňa učiteľov 
Mesto Spišská Belá pripravilo 
Slávnostnú akadémiu belian-
skych pedagógov, ktorá sa 
konala 2. apríl 2014 v kinosále 
mesta. 

Moderátor podujatia Daniel 
Dammer na úvod všetkých prí-
tomných pedagógov v takmer 
plnej sále privítal a predsta-
vil hudobné zoskupenie LA 
SPERANZA v zložení Zuzana 
Pavličková – klavír, Gabriela 
Takáčová – priečna flauta, Sil-
via Franková – priečna flauta, 
Júlia Lučivianská – violončelo 
a Lenka Loudová – operný 
spev, ktoré vynikajúco stvárnilo 
význam tejto slávnosti. Ako vo 
svojom úvodnom slove primátor 
mesta Štefan Bieľak povedal, že 
„jeden deň s dobrým učiteľom 
je viac ako tisíc dní usilovného 
samoštúdia“. 

Ako ďalej uviedol, „28. marec 
– deň učiteľov – má byť symbo-
lom vďaky a uznania práce 
učiteľov, nakoľko vzdelanie je 
najmúdrejšou investíciou, ktorá 
nestráca vekom ani infláciou. 
Mnohé veci v súčasnosti berie-
me ako samozrejmosť, a to platí 
aj o práve na vzdelanie a prestá-
vame si vážiť to, čo dostávame 
zadarmo“. Aj preto na záver 
primátor mesta ocenil prácu 
všetkých učiteľov a poďakoval  
im za ich snahu, úsilie a pracov-
né nasadenie, ktoré prejavujú pri 
napĺňaní svojho učiteľského po-
slania a za to, že napĺňajú odkaz 
Komenského.       

Pri tejto príležitosti primátor 
mesta každoročne oceňuje aktív-
nych pedagógov i pedagógov 
– seniorov. Aj na tejto slávnosti 
boli ocenení seniori, ktorým 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA BELIANSKYCH PEDAGÓGOV

chceme poďakovať za ich dlho-
ročnú náročnú a obetavú prácu 
s deťmi, ktorou prispeli k roz-
voju vzdelávania a výchovy 
v našom meste. Z rúk primáto-
ra mesta si prevzali plaketu Jána 
Amosa Komenského, ďakovný 
list, kyticu kvetov a podpísali 
sa do pamätnej knihy. Ocenení 
boli: 

• Júlia Steigaufová, ktorú 
na ocenenie navrhla riaditeľka 
ZŠ. J. M. Petzvala Mgr. Anna 
Rothová.  

• Magdaléna Hatalová, kto-
rú na ocenenie navrhol riaditeľ  
ZŠ Štefánikova Mgr. Stanislav 
Pitoniak.

• Veroniku Drienovskú, 
ktorú na ocenenie navrhla ria-
diteľka Špeciálnej ZŠ PaedDr. 
Renáta Smoroňová, 

• Mariana Pješčáková, ktorú 
na ocenenie navrhla riaditeľka 
Materskej školy na Mierovej 
ulici - Margita Labisová,

• Jana Horanská, ktorú na 
ocenenie navrhla riaditeľka Zá-
kladnej umeleckej školy Mgr. 
Zuzana Pavličková.

Následne boli ocenení pe-
dagógovia, ktorí stále aktívne 
prispievajú k rozvoju vzdeláva-
nia v našom meste. Z rúk pána 
primátora si prevzali ďakovný 
list, finančný dar, kyticu kvetov 
a podpísali sa do pamätnej kni-
hy. Ocenení boli:

• RNDr. Emil Valek, PhD. 
– Základná škola J. M. Petzvala, 
Moskovská 20, Spišská Belá

- je učiteľom 2. stupňa ZŠ 
s  aprobáciou  matematika 
– geografia - v škole pracuje 10 
rokov - vyučuje  matematiku, 
geografiu a informatiku - kaž-

doročne pripravuje žiakov na 
vedomostné súťaže - pri reali-
zovaní projektov z EÚ aktívne 
prispieva k ich tvorbe a realizá-
cii - je koordinátorom informa-
tizácie a správcom výpočtovej 
techniky v škole. 

• Mgr. Darina Karabová 
- Základná škola, Štefánikova 
19, Spišská Belá 

- je učiteľkou 1. stupňa 
základnej školy od roku 1981 - 
pripravuje žiakov na rôzne ma-
tematické a výtvarné súťaže - zú-
častňuje sa so žiakmi na rôznych 
kultúrnych a spoločenských 
podujatiach organizovaných 
školou alebo mestom. 

• Mgr. Silvia Antosiewiczo-
vá – Špeciálna základná škola, 
Zimná 21, Spišská Belá 

- je zástupkyňou riaditeľ-
ky školy - ocenenie získavala 
najmä za  vysoko  profesionálny  
prístup  vo  výchove a vzdeláva-
ní žiakov počas 22 rokov praxe 
a za mimoriadne výsledky v 
edukácii, pri tvorbe a realizácii 
mnohých úspešných projektov 
pre deti a tiež za  uplatňovanie  
alternatívnych  spôsobov  vo  
vzdelávaní.

• Marta Slodičáková – Ma-
terská škola, Mierová 1, Spiš-
ská Belá 

- pracuje v školstve od 1974 - 
svoju prácu vykonáva svedomi-
te a k spokojnosti nadriadených 
aj samotných rodičov - podieľa 
sa na mimoškolských aktivitách 
a spolupracuje pri realizácii 
mnohých projektov školy.

• Slávka Pisarčiková – Zá-
kladná umelecká škola, Zimná 
12, Spišská Belá (elokované 
pracovisko Spišská Stará Ves).  

- učiteľkou akordeónu na vy-
sunutom pracovisku v Spišskej 
Starej Vsi – ocenenie získala za 
šírenie dobrého mena školy a 
za organizovanie a účinkova-
nie na interných, výchovných 
a verejných koncertoch školy a 
tiež za účinkovanie na rôznych 
kultúrnych podujatiach a za 
pomoc pri plnení mimoriadnych 
potrieb školy.  

Po záverečnej skladbe 
zoskupenia LA SPERANZA 
pokračovala slávnostná akadé-
mia čašou vína (s malým občer-
stvením) v reštaurácii v mlyne 
a neformálnymi rozhovormi a 
stretnutiami.

Kúpa nového bytu na Zimnej ul. 

46 – obhliadka vzorového bytu  
V súčasnosti sa postupne do-

končuje výstavba bytov na Zim-
nej ulici v našom meste, ktorú 
realizuje a financuje spoločnosť 
CHEMOSTAV, a. s., Poprad.  Ide 
o byty, ktoré sú určené na predaj, 
čiže na odkúpenie od osobného 
vlastníctva záujemcom. Od 20. 
marca 2014 bude možné si fy-
zicky prehliadnuť dokončený 
vzorový byt v tomto novom 

bytovom komplexe.  Obhliadku 
je možné uskutočniť každý štvr-
tok v čase od 15:00 do 16:00 hod.  
Je potrebné ju vopred dohodnúť 
s majstrom stavebnej výroby – p. 
Reľovským, na tel. čísle 0917 
846 618 (zástupca spoločnosti 
Chemostav a.s.).  Viac informá-
cii o predaji týchto bytov získate 
na www.chemostav.sk  alebo na 
www.spisskabela.sk.
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V skratke
Údržba stromov 
v našom meste

V priebehu posledných týž-
dňov mesto zrealizovalo svojimi 
vyškolenými zamestnancami 
a nezamestnanými z menších 
obecných služieb mesta orez 
stromov na niektorých uliciach 
v našom meste. Orezaných bolo 
cca 450 stromov.  

Dozorná rada 
Mestského podniku

Dňa 4. marca sa uskutočni-
lo zasadnutie Dozornej rady 
Mestského podniku Spišská 
Belá s. r. o. Predmetom roko-
vania bol návrh hospodárskeho 
plánu podniku na rok 2014 ako 
aj predbežná informácia o hos-
podárskom výsledku za rok 
2013, ktoré bol kladný a podnik 
skončil s miernym ziskom. Viac 
informácii prinesieme v nasle-
dujúcom spravodaji.    

Fašiangová zabíjačka
Dňa 1. marca sa uskutočnila 

v priestoroch bývalej kolkárne 
na Tatranskej ulici v Spišskej 
Belej fašiangová zabíjačka. 
Majiteľ tohto objektu a výborný 
mäsiar Jozef Vnenčák st. so svo-
jou rodinou pripravil vynikajúce 
zabíjačkové špeciality a výrobky 
– ako na tradičnej zabíjačke. A do 
ochutnávania týchto dobrôt prí-
tomným hrala ľudová hudba FS 
Maguráčik z Kežmarku, ktorú 
zabezpečilo mesto. A veruže 
všetkým chutilo.

Policajná kontrola
Dňa 8. marca sa uskutočnila 

kontrolná akcia mestskej polície 
zameraná na kontrolu prevádz-
kovania videohier (v herniach 
a ostatných prevádzkach) v 
Spišskej Belej, ako aj na kontrolu 
požívania alkoholu neplnoletý-
mi osobami v reštauračných 
zariadeniach a na verejnosti. 

Údržba verejného osvetlenia
Údržbu verejného osvetlenia 

v našom meste v roku 2014 bude 
zabezpečovať dodávateľským 
spôsobom spoločnosťou NOV-
SPOL, s. r. o., Sp. Belá (p. Marcel 
Novoroľník). V prípade poruchy 
alebo nefunkčného verejného 
osvetlenia nám to oznámte na 
mestský úrad: p. Adamjakovej, 
tel. 468 05 23 alebo p. Ing. Klei-
novej tel. 468 05 12 (prípadne aj 
na mestskej polícii).

Dňa 13. marca 2014 sa vo veľ-
kej zasadačke Okresného úradu 
v Prešove uskutočnil úvodný 
regionálny workshop ku stavu 
prípravy Integrovaného regio-
nálneho operačného programu 
(ďalej len „IROP“) a k prípra-
ve Regionálnej integrovanej 
územnej stratégie Prešovského 
samosprávneho kraja. Uvedený 
workshop sa konal  z iniciatívy 
Prešovského samosprávneho 
kraja, ktorý je hlavným koordi-
nátorom prípravy Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie 
PSK (ďalej len „RIUS PSK“). 
Workshop viedol Ing. Artúr Be-
nes, riaditeľ Agentúry regionál-
neho rozvoja PSK za prítomnosti 
JUDr. Štefana Bieľaka, podpred-
sedu PSK zodpovedného aj za 
oblasť regionálneho rozvoja.

IROP ako jeden z operačných 
programov budúcich štruktu-

rálnych fondov EÚ v novom 
programovacom období 2014 
- 2020 definuje priority rozvoja 
na úrovni samosprávneho  kraja. 
Použitie finančných prostried-
kov z budúceho IROP na kon-
krétne opatrenia a aktivity na 
území PSK sa bude realizovať 
práve na základe RIUS PSK 
(cieľov a priorít tejto stratégie). 
Spracovanie RIUS PSK je jednou 
z najdôležitejších úloh, ktoré 
čaká PSK v najbližšom období 
z hľadiska nastavenia budúce-
ho rozvoja celého kraja, nakoľko 
práve RIUS PSK určí aké priority 
sa budú finančne podporovať 
z fondov EÚ v najbližších 7 
rokoch  a koľko financií bude 
na to určených pre subjekty 
v PSK. Prítomní zástupcovia 
verejného, súkromného a mi-
movládneho sektora si vypočuli 
aktuálne informácie o stave prí-

Príprava nového programovacieho obdobia

pravy IROP, ktoré odprezento-
val PhDr. Emil Pícha, CSc, 
riaditeľ kancelárie gen. riadite-
ľa Sekcie riadenia programov 
regionálneho rozvoja, zástupca 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Prítomní si 
vypočuli informácie aj o návrhu 
odporúčanej metodiky prípravy 
RIUS na úrovni samosprávneho 
kraja.

Po krátkej diskusii bol v 
závere stretnutia prezentovaný 
časový harmonogram hlavných 
úloh finalizácie prípravy IROP 
a RIÚS. Podpredseda PSK Štefan 
Bieľak naznačil predpokladaný 
postup prípravy RIUS v pod-
mienkach PSK. Najbližším kro-
kom v rámci uvedeného procesu 
je vytvorenie Rady partnerstva 
PSK pre vypracovanie RIUS 
PSK a ďalších odborných a po-
radných orgánov.  

Historický kalendár Historický kalendár 
14. 2. - Sviatok sv. Valentína, spolupatróna rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej.
17. 2. 1921 - Kolaudácia lesnej železnice Spišská Belá - Lendak.
13. 3. 1878 - Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej.
15. 3. 1947 - Spišskej Belej odňaté tatranské katastrálne územie v prospech mesta Vysoké Tatry 
nariadením SNR č. 52.
15. 3. 1972 - Zomrela barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach.
22. 3. 1977 - Zomrel beliansky kňaz, kanonik Jozef Vojtas, spišský historik a organizátor generálnej 
opravy rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej.
26. 3. 1835 - Narodil sa Samuel Weber, evanjelický kňaz, významný spišský historik a zakladateľ 
viacerých spolkov v Spišskej Belej, autor prvej monografie o Spišskej Belej.
31. 3. 1993 - Spišskej Belej vrátené mestské pozemky v Tatrách Správou Tatranského národného 
parku.

V Prešovskom samospráv-
nom kraji pribudnú pred letnou 
turistickou sezónou nové hnedé 
turistické tabule, ktoré budú 
upozorňovať návštevníkov na 
jedinečné lokality regiónu.

Celkom 80 tabúľ bude pre-
zentovať 20 vybraných cieľových 
bodov záujmu. Nechýba medzi 
nimi Spišská Kapitula, historické 
centrum Levoče, Ľubovniansky 
hrad, kaštiele v Humennom a 
v Snine, pútnické miesta Mari-
ánska hora a Gaboltov, kúpele 
v Bardejove, Vyšných Ružba-
choch i v Červenom Kláštore, 
ale aj Múzeum TANAP-u, sym-
bolický cintorín na Popradskom 
plese, lanovka na Lomnický štít, 

V kraji pribudne 80 hnedých tabúľ

či expozícia v Nestville parku.
Prezentované lokality sme 

vyberali v spolupráci s oblast-
nými organizáciami cestovného 
ruchu. „Zohľadňovali sme tiež 
už existujúce hnedé tabule, aby 
sme doplnili chýbajúce a aby 
zároveň nedošlo k duplicite,“ 
priblížil výkonný riaditeľ Kraj-
skej organizácie cestovného 
ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska Martin Janoško. Ako 
doplnil, bolo veľmi ťažké zistiť 
aktuálny zoznam existujúcich 
hnedých tabúľ na území kraja.

„Pripravujeme 40 veľkých ta-
búľ s rozmerom dva krát jeden a 
pol metra a 40 malých smerových 
tabúľ so šípkami,“ konkretizuje 

M. Janoško. Väčšina z nich bude 
umiestnená pri cestách I. triedy, 
ale časť uvidia vodia vodiči aj pri 
regionálnych komunikáciách II. 
a III. triedy.

K dnešnému dňu sú osadené 
a zabetónované všetky stĺpiky 
k tabuliam v okresoch Barde-
jov, Stará Ľubovňa, Humenné 
a Snina. Práce sa dokončujú v 
okresoch Poprad, Kežmarok a 
Levoča. Ak všetko dobre pôjde, 
tabule by mohli byť kompletne 
nainštalované do marca. Reali-
záciu celého zámeru zabezpečuje 
KOCR Severovýchod Slovenska 
zo svojho rozpočtu. Náklady na 
výrobu a osadenie tabúľ dosahu-
jú 36 tisíc eur.
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O kostole sv. Antona v Spiš-
skej Belej je viacero publikova-
ných faktografických poznat-
kov, posledne aj v monografii 
Spišskej Belej (2006). Niektoré 
reálie týkajúce sa architektúry a 
jeho mobiliáru sa napriek tomu 
nikde neuvádzajú, buď neboli 
povšimnuté, alebo sa mlčky 
obchádzajú.

Samotný kostol bol postavený 
medzi rokmi 1250 - 1270 v rano-
gotickom slohu. Z najstaršej 
fázy výstavby je spodná časť 
veže, loď, polovica presbytéria 
(svätyne) a sakristia. Uvádza sa, 
že pod dlažbou kostola sa na-
chádzajú základy ešte staršieho 
kostola, nie je to však pravda. Pri 
georadarovom prieskume roku 
2009 sa zistil len základový múr 
tesne pri južnej stene lode, ktorý 
ale nie pozostatkom  staršieho 
kostola, ale dôsledkom zmeny 
pôdorysu kostola počas výstavby 
v 13. storočí, ide pravdepodobne 
o predĺženú časť základového 
muriva presbytéria, pretože je 
presne v jeho osi.
Často sa popisuje ranogotic-

ký portál s neskororománsky-
mi prvkami,  ktorý oddeľuje 
podvežie od lode, nikde sa ale 
nespomína, že samotný externý 
vstup do podvežia  je takisto 
z najstaršej fázy výstavby v 13. 
storočí. Od roku 1882 bol zakry-
tý primurovaným  pseudogotic-
kým (neogotickým) portálom, 
ktorý bol odstránený v roku 
1970. V roku 1976 sa nakoniec  
odstránila  pseudogotická fasá-
da  aj z celej  veže do jej dnešnej 
podoby. Na odkrytom portáli  ide 
o zachovalé ranogotické ostenie 
z opracovaných pieskovcových 
kvádrov, ktoré boli čiastočne 

reštaurované v roku 1970 počas 
generálnej opravy kostola za p. 
kanonika Vojtasa. Osadená bola 
aj nová vstupná drevená brána 
s pekným ručne vyhotoveným 
čiernym kovaním, žiaľ, pôvod-
né prírodno-drevové lakovanie 
brány i s kovaním bolo pred 
niekoľkými rokmi znehodnotené 
natretím nevhodnou tmavohne-
dou farbou. Je zaujímavé, že na 
vyobrazeniach veže z polovice 
19. st., taktiež na úvodnej ilu-
strácii  Weberovej monografie 
Spišskej Belej (1892),  nie je tento 
vchod do kostola pod vežou 
znázornený (je zamurovaný). 
Znovu sa spriechodnil pri veľkej 
pseudogotickej prestavbe veže 
v roku 1882, keď sa vybúrali 
aj veľké pseudogotické okná. 
V  spodnej časti veže na 1.po-
schodí  v dôsledku  veľkého 
okna sa zbúralo  celé klenbové 
zaklenutie miestnosti, po kto-
rom ešte ostali štyri  kamenné 
rebrá v nárožiach,  sú podobné 
rebrám klenby v prístavbe vý-
chodnej polovice presbytéria 
zo 14. storočia. Prestavba veže 
v roku 1882 ohrozila jej statiku, 
ktorú bolo nutné zabezpečiť 
dlhými kovovými tiahlami, kto-
ré spájajú protiľahlé múry veže, 
zvonku sú podložené kovovými 
platničkami a zabezpečené veľ-
kými maticami. Medzi západ-
nou a východnou stenou veže 
je nad sebou 5 párov tiahiel, 
medzi severnou a južnou o nie-
čo menej. Príčinou zamurovania 
vchodu do kostola pod vežou v 
minulosti, a to až do roku 1882, 
bolo pravdepodobne využitie 
priestoru podvežia na trezorovú 
miestnosť pre uchovávanie archí-
vu mesta a iných cenností. Bola 

totiž dokonale chránená 
dvojitou klenbou a múr-
mi o hrúbke 190 cm 
pred  častými ničivými 
požiarmi a lúpežnými 
prepadmi Belej vo voj-
nových obdobiach.

Pri zhodnotení sta-
tiky veže i kostola je 
potrebné upozorniť, že 
za 750 rokov od výstav-
by došlo k postupnému 
miernemu  náklonu 
celej stavby kostola 
severným smerom, 
príčinou je založenie 
stavby kostola na ne-
stabilnom flyšovom 

svahu, ktorý sa zvažuje 
severne k potoku. Vidieť 
to na portáli so stĺpikmi 
v mieste prechodu 
z podvežia do lode, kde 
ľavá časť portálu je asi 
o 5 cm nižšie ako pravá. 
Na pravej časti portálu 
došlo veľkým asymet-
rickým tlakom masívnej 
kamennej platne  k vy-
tvoreniu praskliny cez 
jeho  hlavicu. Vizuálne 
vidieť náklon kostola i 
na miernom severnom  
poklese trámu kalvárie 
pod víťazným oblúkom, 
podobne i hlavného 
oltára. Od lode sa oddeľuje  prí-
stavba kaplnky sv. Valentína z 15. 
st. , ktorá má v podkroví strechy  
kaplnky dilatáciu od muriva 
lode  na západnom nároží asi 10 
cm. Ide však o stáročné posuny 
podložia, zrútenie kostola samo-
zrejme nehrozí.

Zaujímavý je podstrešný 
priestor kostola. Pôvodný vstup 
do podkrovia lode bol cez vežu 
(200 x 80 cm), dnes je zamurova-
ný. Po prístavbe kaplnky sa vy-
budovalo v rohu medzi stenou 
lode a západnou stenou kaplnky  
točité schodište do podkrovia 
lode, nestavalo sa však súčasne 
s kaplnkou, pretože murivo scho-
dišťa nie je naviazané so stenou 
lode ani kaplnky, časť schodišťa 
je tvorené západnou stenou ka-
plnky. Horná časť schodišťa sa 
neskôr o niečo znížila.  V 18. st. sa 
využilo schodište aj na vytvore-
nie  vstupu na novovybudovaný 
chór (1715). V severnej stene lode 
je zamurované  menšie okno nad 
terajším chórom, ktoré   stratilo 
význam po prístavbe kaplnky. 
Pôvodná gotická podstrešná  
kamenná rímsa na severnej 
stene lode je osekaná. Na sever-
nej stene lode je aj nebezpečne 
vyzerajúca stará prasklina 
muriva s dilatáciou okolo 10-15 
cm siahajúca od horného okraja 
steny až po klenbu kaplnky. 
Podkrovie lode má zachovanú 
pôvodnú trámovú konštrukciu 
datovanú latinským vytesaným 
nápisom na strednom  kolmom 
tráme - PER  M. VM 1608  - cez 
ruky  VM 1608, nižšie sú inici-
ály  a letopočty: GT 1646, MF 
1777 a 1816. Z južnej strany majú 
trámy tesárske značky v podobe 
zárezov . Podľa letopočtu kon-

štrukcie podkrovia lode (1608) 
môžeme usudzovať, že bola 
postavená po ničivom požiari 
16. 10. 1607, kedy okrem 200 
domov zhorela aj strecha veže 
i kostola (Novajovský, 1972). 
Odvtedy už  strecha na loďou 
kostola ako celok nikdy nezho-
rela, nemožno to však povedať 
o streche nad svätyňou, ktorá 
zhorela v roku 1707 a 1810. 
Požiar zo strechy svätyne sa 
nepreniesol na loď len vďaka 
kamennému štítu, ktorý ich od-
deľuje aj v podkroví. Plamene 
ale do čierna opálili do výšky 
2,5 m  východnú plochu krajné-
ho kolmého trámu v lodi, ktorý 
je tesne za spojovacím otvorom 
(230 x 140 cm) v kamennom 
štíte lode . Ako zaujímavosť 
možno uviesť, že v strednej 
severnej priehlbni klenby lode 
sa zachoval zvyšok pôvodnej 
ranogotickej omietky s fragmen-
tom fresky. Ide  pravdepodobne 
o motív iluzórneho okna s rast-
linnou dekoráciou. Loď mala 
pôvodne drevený strop, ktorý 
bol pri prestavbe okolo roku 
1360 nahradený klenbou opre-
tou o dva  stĺpové podpery, čím 
vznikol tzv. dvojloďový kostol. 
Časti  ranogotickej omietky sa 
takto dostali do nadklenbových 
priestorov v podkroví .  

V popise interiéru kostola 
sa nikde neuvádza, že portál 
vstupu zo sakristie do svätyne 
už má barokové kamenné os-
tenie z prestavby v rokoch 1718 
- 1721, keď sa odstránil pôvodný 
gotický portál. Podľa georadaro-
vého prieskumu bol tento vstup 
pravdepodobne dodatočne pre-
razený po predĺžení presbytéria 

Neznáme reálie z Kostola sv. Antona Pustovníka v Sp. Belej

(Pokračovanie na 13. strane)
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(Dokončenie z 12. strany)

HARMONOGRAM 
TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU 

v Spišskej Belej
1. polrok 2014

tzv. vrecový systém
(zber vriec z domácností)

 PLASTY             SKLO, 
                            PAPIER

 10. 4. 2014  11. 4. 2014
 09. 5. 2014 09. 5. 2014
 05. 6. 2014 06. 6. 2014

o východnú polovicu okolo roku 
1340, pôvodný vstup  bol o nie-
čo bližšie k víťaznému oblúku, 
je tiež možné, že v pôvodnom 
vstupe je teraz zabudovaný 
malý úložný priestor sakristie, 
datovaný na hornom okraji 
kamenného ostenia letopočtom 
1541. Zo sakristie viedlo pô-
vodne v stene múra presbytéria 
o hrúbke 140 cm schodište na 
úzky chór s organom v presby-
tériu nad štallami z roku 1502, 
neskôr bolo  schodište použí-
vané ako vstup na kazateľnicu. 
Po zamurovaní horných dverí 
do svätyne v roku 1970, slúži 
schodište ako úložný priestor. 
Z barokovej prestavby v roku 
1721 pochádza  južný vstupný 
kamenný portál do lode, ktorý 
bol prekrytý postavenou klen-
bovou predsieňou (babinec).  
V tomto období sa odstránili po-
četné kamenné náhrobné epitafy 
z interiéru kostola.

Z  mobiliáru kostola je raritou, 
že na hlavnom oltári sú dvaja 
svätí Antonovia. Pri veľkom 
„skrášľovaní“  kostola po roku 
1910 sa odstránili všetky  staré 
gotické oltáre a nahradili nový-
mi (pseudogotickými). Hlavný 
oltár, oba bočné oltáre v lodi, 
malý oltár sv. Jozefa v kaplnke 
sv. Valentína a kazateľnicu 
(odstránená v roku 1969) vyho-
tovila rezbárska firma Františka 
Repčíka zo Spišskej Novej Vsi, a 
to pravdepodobne medzi rokmi 
1910 - 1912. Táto firma vyhotovila 
aj ústrednú sochu sv.  Antona na 
hlavnom oltári, sochu Lurdskej 
Panny Márie a Ježiša na bočných 
oltároch, k menším doplnkom 
firmy patrí aj neogotické kňaz-
ské kreslo pri oltári. Pri rozmon-
tovaní odstránenej kazateľnice 

sa našiel na nej nápis, že bola 
zhotovená 15. 2. 1911 majstrami 
K. Paczanovským a O. Javor-
ským v dielni Repčíka v Spišskej 
Novej Vsi.  Podľa fotografie z ro-
ku 1925 kompozíciu na novom 
hlavnom oltári dopĺňali po oboch 
stranách sv. Antona drevené po-
zlátené sochy dvoch anjelov, tiež 
z dielne Františka Repčíka. Dnes 
sú umiestnené pod oltárom a na 
ich mieste sú   pozlátené nesko-
rogotické sochy z pôvodných 
gotických  oltárov – vpravo sv. 
Mikuláš a vľavo sv. Anton, ten ale  
už bez palice v tvare T.  Umelecky 
cennejší je pseudogotický hlavný 
oltár v kaplnke sv. Valentína, 
zakúpený tiež po roku 1910, 
ktorý vyhotovila svetoznáma 
firma Josef Schmalzl  na vý-
robu oltárov a sôch v Južnom 
Tirolsku v meste Sankt Ulrich 
in Gröden, o čom svedčí nápis 
na bočnej ploche oltára. V ka-
plnke je na južnej stene od roku 
1971  inštalovaná baroková 
kalvária z polovice 18. storočia 
(reštaurovaná v roku 2004), 
ktorú tvorí kríž s Kristom a dve 
drevené  pozlátené sochy – po 
pravici Krista je Panna Mária, 
po ľavici je socha sv. Jána, kto-
rého  neznámy autor znázornil 
príliš feministicky, takže  laikmi 
je socha považovaná  skôr  za 
neznámu sväticu.

Medzi najcennejšie  chránené 
pamiatky v kostole sv. Antona 
patria:  na kalvárii na tráme pod 
víťazným oblúkom umiestnený 
kríž (okolo roku 1380) a drevené 
sochy Panny Márie a sv. Jána 
(okolo r. 1500), na severnej stene 
svätyne umiestnená Madona 
z kostola sv. Valentína (okolo r. 
1480), dve pozlátené sochy na 
hlavnom oltári – sv. Mikuláš a sv. 
Anton (okolo r. 1500) a drevené 

lavice (štalla) z roku 
1502 vo svätyni.  Tie-
to pamiatky nutne 
potrebujú reštau-
rovanie, ktoré pre 
nákladnosť  farský 
úrad nie je schopný 
financovať. Bola by 
žiaduca pomoc mes-
ta pri vypracovaní 
projektu pre čerpanie 
z fondov EÚ, ináč sa 
nám tieto výnimoč-
né gotické pamiatky 
v dohľadnej dobe 
rozpadnú.

Dr. Andrej 
Novák

Dňa 23. februára sa usku-
točnilo už tradičné fašiangové 
seniorské popoludnie v kaštieli 
v Strážkach, ktoré zorganizova-
lo Zariadenie opatrovateľskej 
služby v Strážkach v spoluprá-
ci s mestom. Sála v suteréne 
kaštieľa sa naplnila seniormi 
zo ZOS-ky, z Klubu dôchodcov 
zo Spišskej Belej i seniormi zo 
Strážok. So seniormi sa zabavil 
aj primátor mesta s manželkou 
a katolícki kňazi. O výbornú 
hudbu, nálada  a spev sa posta-
rala ľudová hudba Zamiškovci, 

Mesto ako správca mestských 
komunikácii dalo vypracovať  
projekt komplexného doprav-
ného značenia na mestských 
komunikáciách v našom meste.  
Tento projekt nerieši dopravné 
značenie na štátnych cestách 1. 
triedy, resp. cestách 2. a 3. trie-

Dňa 26. februára sa primá-
tor nášho mesta Štefan Bieľak 
stretol v Prešove s veľvyslan-
kyňou Nórskeho kráľovstva 
na Slovensku - s pani Ingou 
Magistad. Spolu hovorili 
o možnosti finančnej podpory 
slovenských miest a obcí zo 

V súčasnosti mesto realizuje 
modernizáciu domu smútku na 
cintoríne. Došlo k výmene kú-
renia- nefunkčných gamatiek 
za moderné elektrické vykuro-
vanie (konvektory) a zároveň sa 
čiastočne vymenila elektroinšta-
lácia, vymenili okná a niektoré 
dvere, ktoré boli ešte pôvodné 

Modernizácia domu smútku 

a všetky priestory sa kompletne 
vymaľovali a zriadila sa kancelá-
ria pre nového správcu cintorína 
a domu smútku. Ďakujeme za 
pochopenie a trpezlivosť počas 
tejto modernizácie, nakoľko 
počas nej bolo sťažené užívanie 
domu smútku počas smútoč-
ných (pohrebných) obradov.  

Projekt dopravného značenia

dy v správe PSK prechádzajúce 
cez naše mesto. Predmetný ná-
vrh projektu je v súčasnosti na 
posúdení na Okresnom riaditeľ-
stve Policajného zboru SR - ODI 
v Kežmarku. Návrh projektu je 
zverejnený na webovej stránke 
mesta.

strany Nórska cez tzv. nórsky 
finančný mechanizmus. Záro-
veň sa stretol aj s generálnou 
konzulkou Ukrajiny na Slo-
vensku p. Oľgou Benč, s ktorou 
diskutovali o vzájomnej spolu-
práci miest a obcí na Slovensku 
a na Ukrajine.    

Stretnutie s diplomatkami 

Fašiangové popoludnie seniorov

ale tiež zamestnankyne ZOSky 
a členovia klubu dôchodcov 
(tzv. denného centra – po no-
vom). A keďže išlo o fašiang, tak 
nechýbali tradičné fašiangové 
masky a kostýmy a na stoloch 
fašiangové dobroty. Veľké poďa-
kovanie za prípravu tejto akcie 
patrí zamestnankyniam ZOS-ky 
na čele s vedúcou zariadenia Re-
nátou Charitunovou. A ďakuje-
me tiež všetkým zúčastneným 
za skvelú náladu a zážitok. Bol 
to fašiang so všetkým čo k nemu 
patrí.   

• Výmena kúrenia za moderné elektrické kúrenie v dome smútku 
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21. marca v kinosále mesta 
sme oslávili tretí rok fungovania 
FACE CLUBU - mládežníckeho 
klubu v našom meste.  Program 
sa začal o 17:00 hod; privítaním 
predstaviteľov mesta a aj tých, 
ktorí sa prišli pozrieť kam cho-
dia ich deti. Po privítaní nasledo-
val príhovor a zároveň tradičná 
súťaž pre pána primátora. Ten-
to rok si s nami zasúťažil v pití 
vody. Mal však silného súpera, 
a preto bude musieť ešte tréno-
vať :). Po súťaži sme pokračovali 
predstavovaním aktivít Face 
clubu, predstavili sme dobro-
voľníkov a prezradili plány na 
rok 2014. Nezabudli sme tiež 
poďakovať všetkým, ktorí nás 
podporovali. Po oficiálnej časti 

Face club má tri roky

nasledoval koncert skupiny Zu-
zana Mikulcová band. Po ňom 
sme sa presunuli do Face clubu 
a pokračovali v oslavách.
Čo sa vlastne podarilo vybu-

dovať za tri roky? Face club je 
miesto, ktoré funguje na princí-
pe “mladí mladým”. Pred štyrmi 
rokmi (rok sa Face club budoval) 
oslovilo niekoľko mladých ľudí 
pána primátora s požiadavkou 
zriadiť v meste mládežnícky 
klub. Odpoveď znela približne 
takto: „Mesto rado podporí klub 
pre mladých, no očakáva angažo-
vanosť mladých pri jeho budova-
ní a najmä prevádzkovaní.“ Tieto 
očakávania sa nezmenili a život 
Face clubu udržiavajú angažo-
vaní mladí ľudia - dobrovoľníci. 

Dnes po troch rokoch môžeme 
povedať, že Face club sa stal dô-
ležitou súčasťou spoločenského 
života Spišskej Belej. Počas troch 
rokov sa nám podarilo zorgani-
zovať množstvo podujatí priamo 
v priestoroch Face clubu i mimo 
neho. Face club sa aktívne zapája 
do mestských akcií a prináša na 
nich zábavu pre deti i mladých. 
Doposiaľ sme úspešne zreali-
zovali 11 projektov a v hlavách 
dobrovoľníkov sa rodia ďalšie 
nápady, ako do nášho mesta pri-
nášať život pre mladých. Face 
club počas svojho pôsobenia vy-
choval skoro 50 dobrovoľníkov. 
Niektorí, samozrejme, odišli, 
napríklad na vysokú školu, za 
prácou, alebo inými záujmami. 

Iní zostali a stali sa pilierom 
pre nových, ktorí prichádzajú a 
chcú pridať ruku k dielu. O tom, 
že Face club je výnimočným 
dielom, svedčí aj ocenenie MOST, 
ktoré sme získali za spoluprácu 
so samosprávou. Face club urobil 
rozruch i u mladých z okolia a 
záujem zriadiť niečo podobné 
prejavila aj samospráva z Len-
daku.

Face club ostáva stálou vý-
zvou pre mladých nášho mesta, 
aby nesedeli len tak doma, ale 
prišli a skúsili si splniť svoje sny. 
Všetko o Face clube, jeho akti-
vitách i možnostiach nájdete na 
www.facebook.com

Helena ZADŽOROVÁ, 
manažérka Face klubu

Pod týmto názvom sa nieslo 
päť netradičných dní, kedy žiaci 
netrávili čas v školských lavi-
ciach, ale v „zajatí skla a hliny“ 
formou denného tábora. Počas 
týchto dní sa nemuseli venovať 
čítaniu, písaniu, ani číslam, či 
počtom, ale oboznamovali sa 
s novými technikami výroby 
keramických výrobkov a skle-
nených objektov. 

Denný tábor prebiehal pod 
odborným vedením keramiká-
ra Petra Smika v keramickom 
ateliéri v Hôrke, kde žiaci denne 
dochádzali. Počas piatich 
dní mali žiaci možnosť na-
dobudnúť nové skúsenosti 
a osvojiť si zručnosti nielen 
pri práci s keramickou 
hmotou, ale aj pri tvorbe 
sklenených obrazov.  

Novou skúsenosťou 
pre žiakov bola práca na 
hrnčiarskom kruhu, ktorá 
ich veľmi zaujala. Rovna-
ko atraktívna bola aj tvor-
ba sklenených predmetov. 
Žiaci sa učili pracovať so 
sklom a vytvárať mozaiko-
vé obrazy. Nadšenie preja-
vili aj pri experimentovaní 
s vitrážovými technikami 
a pri výrobe farebných 
šperkov. 

Zloženie žiakov bolo 
rôzne, malí aj veľkí, 
a v každej činnosti mali 
možnosť prejaviť sa 
a uplatniť svoju fantáziu a 
tvorivosť. Všetky techniky 
boli prispôsobené indivi-

duálnym možnostiam a schop-
nostiam žiakov. Tieto dni pre-
žité v „zajatí“ boli pre žiakov 
nezabudnuteľné, odniesli si so 
sebou množstvo skúseností a 
nových zážitkov. Svojou akti-
vitou a radosťou z práce nám 
ukázali, že je potrebné venovať 
im náš čas, rozvíjať ich potenci-
álne možnosti a tým im otvárať 
nové príležitosti do budúcnosti 
i do ďalšieho života. 

Mgr. Lenka Lapšanská 
Mgr. Edita Modlová

ŠZŠ Spišská Belá

Farebné sklíčka
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1. január 
Mierne nočné teploty, ťuka-

júce posledné minúty starého 
roku a pripravovaná dávka 
primátorského punču pritiahla 
do ulíc meste množstvo jeho 
obyvateľov. No a čo by to bolo za 
zábavu, keby sa jej nezúčastnili aj 
mestskí policajti. Oni jediní tam 
však neboli kvôli zábave, ale aby 
dohliadali na verejný poriadok. 
Ten počas nočnej dostal zabrať. 
Tesne pred polnocou zasahovala 
hliadka pred budovou „G-čka“, 
kde sa partia bratov zo Štefáni-
kovej nevedela zmestiť do kože 
a hádzaním petárd do okolo 
stojacích ľudí sa zabávala. Po 
úspešnom odpálení ohňostroja, 
doznení všetkých svetelných 
a zvukových efektov pokračovali 
policajti v riešení staršieho brata 
zo Štefánikovej ulice, ktorý evi-
dentne nebol len pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Počas 
večera tvrdil policajtom, že je 
lietadlom, ktoré práve prelietava 
cez mesto. Nikomu v meste, by 
však jeho let neprekážal, keby aj 
videl okolo čoho lieta.

 
S pokročilou nočnou hodinou 

sa však začalo postupne vyľud-
ňovať aj mesto a zábava z ulice 
sa presunula do bytov. Všetko 
by sa v ten večer mohlo skončiť 
pokojne, keby... opäť aj túto noc 
neúradoval alkohol za volantom. 
Tentoraz poriadne „napitý“ Lu-
káš z Tatranskej ulice šialenou 
jazdou skoro nabúral do vozidla 
RZP a počas balansu narazil do 
protiidúceho auta... Obe autá 
skončili na šrotovisku a Lukášov 
„vodičák“ v rukách dopravných 
policajtov. 

4. január 
Priveľa hormónov sa v túto 

noc búrilo v krvi našej známej 
partii mladých výrastkov... 
Krátko pred polnocou sa Zimnou 
ulicou ozýval riadny krik. Po prí-
chode hliadky MsP pred predaj-
ňu potravín riadne „vytočený“ 
p. Marcel práve odchádzal od 
„našej známej pouličnej partie“. 
Tá si v zmysle hesla „V jednote je 
sila“ počas posledných týždňov 
pravidelne niekoho vytypovala 
a poriadne mu naložili. Možno 
zhoda náhod ich priviedla k to-
mu, že aj im sa vie niekto postaviť 
na odpor... V tomto prípade však 
nebolo žiadneho žalobcu, preto 

Z denníka mestskej polície (január 2014)

nebol potrebný ani sudca.

12. január 
Chlapa robia chlapom jeho 

skutky, a tak sa miestna troji-
ca v zložení Tomáš S., Marek 
H. a František R. rozhodla na 
miestnej diskotéke vysvetliť 
pravidlá slušného správania 
sa „cezpoľnému“ Františkovi P. 
zo Slovenskej Vsi. Takéto pre-
javy slušného správania sa nie 
sú ničím ojedinelým, keby však 
išlo naozaj o „férovú“ výzvu. 
Hoci sme počas nočnej zmeny 
prijali niekoľko telefonátov 
a konflikt sme tiež zaznamenali 
aj kamerovým systémom, určitú 
dobu trvalo, kým bola hliadka 
na mieste. O čo väčšie však 
bolo prekvapenie policajtov, 
keď na zemi našli ležať zakr-
vavených vyzývateľov bitky. 
Šetrením policajtov na mieste 
bola zistená totožnosť bitkárov 
a aj totožnosť nášho poškode-
ného. Keďže v tomto prípade 
sa genetika nezaprela, chceme 
odkázať ďalších vyzývateľom 
.... nepokúšajte osud... Ide o sy-
na nemenej „slávneho“ bitkára 
z 90. rokov. 

13. január 
Nový rok okrem bežnej práce 

priniesol policajtom aj iné kultúr-
ne vyžitie. V priebehu necelých 2 
týždňov policajti odchytili, alebo 
im priamo priniesli na oddelenie 
ľudia 10 „túlavých psov“. Po rôz-
nych peripetiách a namáhavom 
šetrení sa podarilo psov vrátiť 
ich majiteľom. Ich reakcie na od-
chytených psov boli rôzne. Prvý 
odchyt psa je u nás zvyčajne rie-
šený bez uloženia sankcie. Každé 
ďalšie opakované odchytenie je 
už riešené v blokovom konaní, 
uložením pokuty. Naše poďako-
vanie však patrí aj p. Danielovi 
K. z Hviezdoslavovej ulice, ktorý 
si po niekoľko dňovom hľadaní 
svojho miláčika našiel u nás. 
Tento majiteľ psa sa sám od seba 
rozhodol, že nám prispeje náku-
pom granúl za niekoľko dňové 
kŕmenie jeho miláčika. Škoda, 
že ostatných „psíčkarov“, takéto 
iniciatíva ani len nenapadne. 

20. január
Krátko pred 22.00 hodinou 

bola privolaná hliadka MsP 
k nájdenému telu ležiacemu 
v bráne rodinného domu na ulici 

Hviezdoslavovej č. 8. Po prícho-
de na miesto bolo zistené, že ide 
o Jozefa H. z Novomeského uli-
ce, ktorý taktiež nezvládol boj 
s alkoholom. Keďže menovaný 
nebol schopný samostatne vyko-
nať presun „po vlastných“ bol 
za asistencie hliadky odvezený 
domov. Vzhľadom na to, že sa 
menovaný priviedol do takéhoto 
stavu sám, bol mu takýto výjazd 
„zrátaný“ blokovou pokutou. 

21. január 
V čase o 12.15 hodine zare-

gistrovala obsluha KMS osobu 
vykonávajúcu malú osobnú 
potrebu pred budovou „Ryby“ 
v centre mesta. Prítomnosť 
okoloidúcich osôb Bystríkovi S. 
evidentne neprekážala, aby do-
končil, čo v danú chvíľu začal. 
Celý incident však ani v tomto 
prípade neostane bez odozvy 
v priebehu najbližších dní bude 
doriešený. 

28. január 
To, že v našom meste je pre-

dajňa Tesco určite všetci postreh-
li. Ako aj v iných prevádzkach, 
ani tú našu neobišla historicky 
prvá krádež tovaru. Síce to 
nebola „superkrádež“ storočia, 
ale aj 4 kusy tužkových bateriek 
majú nejakú hodnotu. O toto 
prvenstvo sa zaslúžil Peter G. 
z Vyšných Ružbách, ktorý si za 
svoj skutok vyslúžil blokovú 
pokutu. 

6. február
Súčasťou koloritu mesta sa 

stal mliekomat a krava „Bešu-
ľa“. Čo sa však muselo práve 
odohrávať v hlave Erika V. zo 
Štefánikovej ulice, keď zvečera 
prechádzal so svojou milou 
okolo mliekomatu... Milovanú 
nechal napospas svojmu osudu a 
zameral sa na nápis, zavesený na 
krku kravy. Hrdinským skokom, 
ktorý mu mohol závidieť aj Jáno-
šík skočil na strechu mliekomatu 
k Bešuli a zmocnil sa tak cennej 
trofeje. Aké však bolo prekvape-
nie hliadky, keď tabuľku neskôr 
našla zavesenú na strome Ul. 1. 
mája, zhodou okolností pred 
bytovkou, kde býva jeho milo-
vaná Beáta. V adrenalínovom 
zhone asi Erik v zabudol, že 
„stavanie májov“ je odvodené 
od slova máj. Takýto skutočný 
výkon si určite zaslúži ocenenie, 

a preto mu hliadka MsP udelila 
primeranú pokutu. 

10. február
Chov psíka občas vo zvýše-

nej miere načrie do rodinného 
rozpočtu. Niekedy však celkom 
zbytočne. To bol aj prípad Erika 
V. zo Štefánikovej ulice, ktorého 
psík sa pohyboval voľne po ulici. 
Keby pán Erik na psíka poriad-
ne dohliadol a zavrel za sebou 
uličnú bránu, mohol ušetriť pe-
niažky, ktoré odovzdal hliadke 
MsP ako pokutu za porušenie 
zákona o psoch a minúť ich na 
niečo iné. 

16. február
Tradične v ročných inter-

valoch sa odpustovej slávnosti 
v našom meste zúčastňuje aj 
hliadka MsP. Nie je to však len 
z dôvodu narúšania verejného 
poriadku počas okupovania pre-
dajných stánkov. Nakoľko sa štát 
snaží zbavovať „zodpovednosti“ 
a prenáša stále nové kompetencie 
na samosprávu. Jednou z nich je 
kontrola, vydanie povolenia 
podnikateľom vykonávajúcim 
ambulantný predaj a ohlásenie 
predávajúceho finančnej správe 
(daňovému úradu). V neposled-
nom rade však policajná hliadka 
odradí vreckových zlodejov, ktorí 
podobné akcie radi navštevujú.

23. február
O voľné pokračovanie akč-

ného filmu „Kráčajúca skala“ 
sa postaral krátko po polnoci 
Maroš z Družstevnej ulice. 
Primárne konflikt menovaný 
začal rozbíjaním sklených po-
hárov a popolníka na miestnej 
diskotéke. Potom bol náš hrdina 
„premiestnený v čase a priesto-
re“ a šarvátka pokračovala už 
na ulici. Čo sa však odohrávalo 
v hlave mládenca asi ostane 
navždy záhadou. Či pri jeho 
vyčínaní úradoval len alkohol 
s najväčšou pravdepodobnos-
ťou môžeme vylúčiť. Škoda, že 
na takéto prípady nemáme aj 
tester na prítomnosť omamných 
látok. Prípad je v riešení kolegov 
z OOPZ. 

25. február
V pravidelných intervaloch 

terorizuje našu skládku TKO 
„recyklačný“ gang z obce Krížo-
(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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vá Ves. Títo však asi zo strachu 
pred nákazlivými chorobami 
takýto ukoristený tovar si nene-
chávajú, ale predávajú ho ďalej. 
Ich cieľom sú najmä farebné kovy 
a šatstvo. To prvé slúži ako zdroj 
príjmov a to druhé ako inšpirácia 
na „módne prehliadky“. Takéto 
neohlásené návštevy však už 
musia raz a navždy skončiť. 
Preto v najbližších mesiacoch 
plánujeme na skládke odpadov 
vykonať niekoľko „praktických 
taktických“ cvičení za účelom 
zabezpečenia verejného poriad-
ku.  Spracoval: kolektív 

príslušníkov MsP 

Počas nočnej zmeny zo sobo-
ty na nedeľu (t. j. z 8. 3. 2014 na 
9. 3. 2014) vykonali príslušníci 
MsP v spolupráci s poverenou 
zamestnankyňou mesta kon-
trolnú akciu zameranú na 
kontrolu herní a so zameraním 
na požívanie alkoholických ná-
pojov osobami mladšími ako 18 
rokov. Počas kontroly všetkých 
herní v meste neboli zistené 
žiadne porušenia zákona. Počas 
kontroly herní boli zároveň vy-
konané kontroly vytypovaných 
prevádzok, kde sa zároveň 
podávajú aj alkoholické nápoje. 
Počas kontroly bolo v v baroch 
skontrolovaných viac ako 50 
osôb, z ktorých len jedna bola 
mladšia ako 18 rokov. U tejto 
osoby počas dychovej skúšky 
nebolo zistené požitie alkoholic-

Dňa 12. 2. 2014 bola v 
priestoroch Klubu dôchodcov 
realizovaná prednáška zame-
raná na zvýšenie bezpečnosti 
seniorov, ako účastníkov 
cestnej premávky a elimináciu 
majetkovej trestnej činnosti, 
ktorá je často páchaná práve 
na našich starších obyvateľoch. 
Príslušníci MsP počas výkladu 
kládli dôraz na to, aby si aj 
chodci a cyklisti uvedomili, že 
sú účastníkmi cestnej premáv-
ky a  počas pohybu na cestách 
boli obozretní, dobre viditeľní a 
ohľaduplní. Druhá časť prezen-
tácie sa týkala ochrany majetku, 
nakoľko skôr narodení občania 
sú častým terčom zlodejov a 
podvodníkov, ktorí zneužívajú 
ich dôverčivosť, osamelosť, či 
zníženú schopnosť brániť sa 

Kontrolné akcie v meste

kých nápojov. Po takejto kontrole 
sa policajti po krátkom rozdelení 
presunuli do ulíc mesta, kde už 
boli spozorované dve dievčatá, 
ktoré javili známky požitia 
alkoholických nápojov. Prvá 
dievčina bola kontrolovaná na 
križovatke pri cintoríne. Keďže 
menovaná nebola „schopná ani 
len reči“ bola predvedená na 
oddelenie MsP, kde bolo ziste-
né že sa jedná o mladistvú Pet-
ru R. z ulice 1.mája. Dychovou 
skúškou bolo u menovanej zis-
tené požitie 0,57 mg/L alkoholu 
v dychu.  Druhou rekordérkou 
večera sa stala mladistvá Ad-
riána L. z obce Lendak, ktorej 
bolo nameraných úctyhodných 
0,98 mg/L alkoholu v dychu. No 
tento večer sa dievčatá poriad-
ne odviazali. Možno to bolo 

práve kvôli sviatku MDŽ. Obe 
mladistvé dievčatá budú za 
zistené správne delikty riešené 
v správnom konaní a zároveň 
bude o ich čine informovaný 
aj Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny na oddelenie sociál-
noprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately.

Určite mnoho mladistvých 
osôb bolo v uvedený večer po-
riadne prekvapených, že sa také 
niečo udialo, ale vzhľadom na 
platnú novelu zákona NR SR č. 
219/96 Z.z., ktorá nám  umožňu-
je takéto konanie budeme v tejto 
forme kontrol pokračovať aj na-
ďalej, lebo táto forma kontroly 
sa javí ako najúčinnejšia. 

Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 

Beseda v klube dôchodcov
fyzicky zdatnejším útočníkom. 
Zvrátiť uvedené faktory, ktoré sú 
prirodzenou súčasťou starnutia 
nie je v našich silách, ale včasnou 
prevenciou sa dá predísť mno-
hým negatívnym udalostiam. 
Preto boli poslucháči informo-
vaní o „pracovných metódach“ 
podomových predavačov, pod-
vodníkov, či zlodejov a násled-
ne poučení o tom, ako živlom 
zabrániť v ich obohacovaní sa 
na úkor slušných ľudí. V závere 
stretnutia si policajti vypočuli, 
čo seniorov v našom meste trápi, 
aké majú konkrétne skúsenosti 
v uvedenej oblasti a po plodnej 
diskusii bola akcia ukončená 
rozdaním reflexných prvkov 
všetkým zúčastneným. 

Spracoval: Jozef Šleboda, 
preventista MsP

(Dokončenie z predchádzajúcej str.)

Po dvoch úspešných kolách 
Stromu života pokračovali žiaci 
Základnej školy na Štefániko-
vej ulici témou Spoločenstvo 
stromov. Do súťaže sa zapojilo 
až 25 slovenských detských 
klubov. Deti našej školy počas 
riešenia úloh spoznávali a ur-
čovali dreviny vo svojom okolí, 
monitorovali výruby a výsadby 
v meste, tvorili umelecké dielka 
z materiálov, ktoré ponúka 
jesenná príroda. Vyrábali pa-
pierové darčekové eko-tašky, 
navrhovali a realizovali sa-
dovnícke úpravy areálu školy. 

Náš klub získal ďalšie 1. miesto 
v rámci Slovenska. Víťazstvo 
deťom umožní stretnúť sa s ar-
boristom, s ktorým Klub Limba 
zasadí strom, absolvuje názornú 
ukážku ošetrenia stromov, deti 
sa zoznámia s výstrojom týchto 
profesionálov a vyskúšajú si, 
aký to je pocit byť v korunách 
stromov a zlaňovať z korún 
pod dohľadom profesionálov. 
Na cenu si však budú musieť 
počkať do jari. 

Vo vianočnej súťaži Deti 

Ďalšie prvenstvo v projekte Strom života 

deťom, v rámci ktorej vytvárali 
malé umelecké dielka – rozma-
nité vianočné pozdravy z tradič-
ných i netradičných materiálov, 
im bol udelený diplom za zaují-
mavé dielo. Blahoželáme.

Výsledky súťaže:
1. miesto: Klub Limba (ZŠ 

Štefánikova, Spišská Belá) 
2. miesto: Klub Lamačské 

sovy (Bratislava Lamač) 
3. miesto: Klub Zelenáči (Br-

zotín) Ing. Brincková, 
ZŠ Štefánikova 19, Sp. Belá   

V nedeľu 16. februára sa 
uskutočnila v našom meste už 
tradičná Valentínska kvapka 
krvi, v rámci ktorej bolo možné 
v priestoroch mestského úradu 

Valentínska kvapka krvi

bezplatne darovať krv. Až 48 
osôb prišlo darovať krv, ale 4 
z nich nemohli darovať krv. 
Darovať krv boli: Igor Jurský, 
Peter Tomas, František Krišanda, 
Patrik Gallik, Daniel Šmindák, 
Miroslav Strella, Ján Strišovský, 
Peter Michna, Ján Britaňák, 
Jaroslava Britaňáková, Jaroslav 
Kiska, Adriana Hradická, Jana 
Drienovská, Mária Drienov-
ská, Jana Fiamčíková, Mária 
Budzáková, Ľudovít Gumulák 
PaedDr, Lýdia Strellová, Štefan 
Bieľak JUDr., Lucia Bieľaková 
Mgr., Katarína, Grivalská Mgr., 
Mária Hudáčeková, Pavol 
Hudáček, Andrea Zoričáko-
vá, Jaroslav Halčin, František 
Tomala, Kamil Kubis, Karol 
Palušák, Anton Freundorfer, 
Petra Freundorferová, Marek 
Milaňák, Jana Tomalová, Ľubo-
slav Schmidt, Peter Penxa, Pavol 
Penxa, Jozef Hanzely, Ing. Jozef 
Boron, Pavol Britaňák, Dani-
ela Čabanová, Jozef Lorenčík, 
Zuzana Pavličková, Ľubomír 
Kučera, Tomáš Martvoň, Mária 
Makovská
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Červené stužky sú symbo-
lom boja proti AIDS a HIV. Pod 
týmto názvom je však ukrytá aj 
celoslovenská kampaň boja pro-
ti tejto chorobe, ktorej siedmy 
ročník sa konal tento rok. Hrdo 
a s entuziazmom sa tohto roční-
ka, ako aj všetkých doterajších, 
zúčastnili i žiaci a učitelia našej 
školy. Kampaň každoročne 
získava na popularite a zapája 
sa do nej čoraz viac škôl. Táto 
skutočnosť nás veľmi teší,  
keďže hlavným prostriedkom 
kampane v boji proti tomuto 
dlhodobému, spoločenskému 
problému, ktorý AIDS predsta-
vuje, je práve šírenie odborných 
vedomostí o tomto ochorení. 
Aktuálny ročník odštartoval 1. 
septembra a až do 1. decembra 
sme pre žiakov pripravili viacero 
zaujímavých aktivít. 

Najprv na chodbách našej 
školy pribudol informačný pa-
nel ku kampani, vďaka ktorému 
mali žiaci, učitelia, ale i rodičia 
možnosť získať viac informácií 
o tejto úctyhodnej myšlienke. 
Za rovnakým účelom sme pri-
pravili aj informačné bulletiny. 
Veľmi obľúbenou sa v priebehu 
rokov stala pre žiakov našej školy 

výtvarná súťaž kampane, v ktorej 
žiaci vytvárali výtvarné návrhy 
na pohľadnice spojené s témou 
červených stužiek. Minulý rok 
sa víťazkou tejto súťaže v ka-
tegórii špeciálnych škôl stala 
žiačka našej školy, a tak sa žiaci 
povzbudení jej úspechom pokú-
sili tento jej triumf zopakovať. 

Tento krát sa im to 
síce nepodarilo, ale 
nezúfame. Opäť sa 
o to pokúsime aj na 
budúci rok. Keďže 
žiaci prejavujú 
veľký záujem práve 
o výtvarné aktivity, 
v závere mesiaca ok-
tóber sa vybraní žiaci 
stretli na tvorivých 
dielňach, ktorých 
cieľom bolo vytvoriť 
našu spoločnú červe-
nú stužku.  
Ď a l š o u  p o d -

p o r n o u  a k t i -
v i t o u  k a m p a n e  
b o l o  sledovanie 
filmu Anjeli, ktorý 
dojal nejedného 
diváka. Po filme na-

sledovala diskusia, vďaka ktorej 
si žiaci mohli väčšmi uvedomiť 
výpovednú hodnotu tohto doku-
mentu. V závere mesiaca novem-
ber mali žiaci možnosť overiť si 
svoje vedomosti o kampani, 
ako aj o chorobe AIDS ako takej 
prostredníctvom kvízov. Záro-
veň sme spoločne pre ostatných 

Kampaň Červené stužky spolužiakov a učiteľov vyrobili 
červené stužky. 

Vrcholom kampane Červené 
stužky na našej škole bola bese-
da s detskou lekárkou MUDr. 
Ostricovou o prevencii HIV/
AIDS v rámci zdravého dospie-
vania a životného štýlu s názvom 
„AIDS – problém, ktorý sa nás 
týka.“ Starší žiaci tak mali mož-
nosť získať hodnotné informácie 
o víruse HIV a chorobe AIDS, 
ale hlavne o tom, ako tomuto 
nevyliečiteľnému ochoreniu 
predchádzať. Individuálnym 
cieľom našej školy v rámci tejto 
kampane bolo poukázať práve na 
prevenciu tohto ochorenia a to aj 
poukázaním na správne a plno-
hodnotné využívanie voľného 
času. Vieme, že tento fenomén 
je dlhodobým problémom aj na-
šich žiakov a v ich usmerňovaní 
budeme cieľavedome pokračovať 
aj naďalej, a to i prostredníctvom 
takýchto úctyhodných projektov, 
akými kampaň Červené stužky 
bezpochyby je. Tohtoročnú 
kampaň sme ukončili ako inak, 
hrdým nosením červených 
stužiek.  
Mgr. Ľubomíra Kopaničáková

ŠZŠ Spišská Belá
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Tabuľka zápasov
P. č. Kategória Družstvá Výsledok

1 Mladší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá – FK Lendak 1:4
2 Starší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá – FK Lendak 2:3
3 Mladší žiaci FAM Poprad  - FK 05 Levoča 5:2
4 Starší žiaci FAM Poprad  - FK 05 Levoča 4:5
5 Mladší žiaci FK Lendak - FAM Poprad 2:1
6 Starší žiaci FK Lendak - FAM Poprad 4:1
7 Mladší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FK 05 Levoča 1:7
8 Starší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FK 05 Levoča 7:1
9 Mladší žiaci FK Lendak - FK 05 Levoča 3:1

10 Starší žiaci FK Lendak - FK 05 Levoča 7:2
11 Mladší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad 2:3
12 Starší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad 6:2

Po skončení turnaja boli vyhlásení v oboch  kategóriách: 

Starší žiaci
Najlepší strelec – Andrej Gallik, FK Lendak
Najlepší brankár – Ján Faltin, FK 05 Levoča
Najlepší hráč – Adrián Hradický, MŠK Slavoj Spišská Belá

Mladší žiaci
Najlepší strelec – Matúš Marcinko, FK 05 Levoča
Najlepší brankár – Denis Gális, FK Lendak
Najlepší hráč – Pavol Stolar, FK Lendak

Dňa 1. marca 2014 sa usku-
točnil halový futbalo vý turnaj 
mladších a starších žiakov pod 
názvom „Memoriál Ľubomíra 
Mačugu“ (spomienka na býva-
lého futbalového trénera mlá-
dežníckych kategórií v Spiš skej 
Belej). Turnaj zorganizoval MŠK 
SLAVOJ Spišská Belá v spolu-
práci s mestom Spišská Belá. 
Zúčastnili sa ho starší a mladší 
žiaci FAM Poprad, FK 05 Levo-
ča, FK Lendak, a MŠK SLAVOJ 
Spiš ská Belá. Všetky zápasy v 
trvaní 2 x 12 min. rozhodovali 
skúsení rozhodcovia – Miroslav 
Koščák a Ing. František Ohálek. 
Samotný turnaj otvoril primá-
tor mesta JUDr. Štefan Bieľak, 
ktorý všetkých srdečne privítal, 

Memoriál Ľubomíra Mačugu
pripomenul osobnosť Ľubomíra 
Mačugu a chlapcom poprial veľa 
športových zážitkov a úspechov. 
Starší žiaci dokázali na domácej 
pôde, že patria medzi najlepších. 
Prvenstvo im ušlo iba o vlások, 
bojovali zo všetkých síl a oplatilo 
sa. Naopak, mladším žiakom sa 
nedarilo, ale ich bojovnosť, túžba 
po víťazstve, maximálne nasade-
nie a ukázať sa pred domácimi 
divákmi sa im uprieť nedá.

Za celú organizáciu turnaja 
patrí poďakovanie najmä Petro-
vi Tomasovi, PaedDr. Ľudoví-
tovi Gumulákovi, Vladimírovi 
Bachledovi, Patrikovi Galliko-
vi, Jánovi Lorenčíkovi, tajom-
níkovi MŠK Jánovi Gallikovi, 
dievčatám Nikole a Kristínke 

Zavadskej. Osobitne ďakujeme 
Podtatranskému futbalovému 
zväzu Poprad za poháre veno-
vané víťazom, zamestnancom 
mesta (technická príprava), ZŠ 
J. M. Petzvala za poskytnuté 
priestory, rodičom za prípravu 
občerstvenia a chutných šišiek 

pre našich chlapcov, a v nepo-
slednom rade ďakujeme spon-
zorom  Dušanovi Hudačekovi, 
Martinovi Kurajovi a Andrejovi 
Tomasovi, ktorí poskytli vecné 
ceny do turnaja. 

PaedDr. Ľudovít Gumulák
MŠK Slavoj Spišská Belá

Výsledná tabuľka – starší žiaci
Miesto Skóre Body

1. FK Lendak 14:5 9
2. MŠK Slavoj Spišská Belá 15:6 6

3. FK 05 Levoča 8:18 3
4. FAM Poprad 7:15 0

Výsledná tabuľka – mladší žiaci
Miesto Skóre Body

1. FK Lendak 9:3 9
2. FAM Poprad 9:6 6

3. FK 05 Levoča 10:9 3
4. MŠK Slavoj Spišská Belá 4:14 0

Spoločenská kronika 

DODATOČNE - V NOVEMBRI 2013

• narodili sa: 
Monika Halčinová, Diana Pisarčíková, Henrik Budzák, Daniel 

Baran, Filip Petruš, Vanesa Čavić.
• navždy nás opustili: 
Karolina Graindová – vo veku 73 rokov, Ján Marhefka – vo 

veku 57 rokov, Jozef Obušek – vo veku 62 rokov, Júlia Relovská 
– vo veku 81 rokov, Štefan Slodičák – vo veku 68 rokov.

• životného jubilea sa dožili: 
Anna Oravcová – 85 rokov, Elena Oksošová – 80 rokov, Ru-

dolf Badžo – 75 rokov, František Kňazovický – 75 rokov, Ladislav 
Maliňák – 70 rokov, Ervín Poláček – 70 rokov, Andrej Zajonc – 70 
rokov.

VO FEBRUÁRI 2014

• narodili sa: 
Nela Tomasová, Lukáš Oračko, Alex Monka, Laura Rusňá-

ková.
• navždy nás opustili: 
Ján Andráš – vo veku 62 rokov, Gabriela Dudasová – vo veku 65 

rokov, Tomáš Gallik – vo veku 76 rokov, Bohuslav Just – vo veku 
67 rokov, Juraj Kulišiak – vo veku 55 rokov, Anna Šimonovičová 
– vo veku 83 rokov.

• životného jubilea sa dožili: 
Juliana Kovalčíková – 90 rokov, Pavel Britaňák – 85 rokov, Anna 

Pudzisová – 80 rokov, Emil Vdovjak – 80 rokov, Jozef Gancarčík 
– 75 rokov, Rudolf Grainda – 75 rokov, Jozef Rezničák – 75 rokov, 
Helena Budzáková – 70 rokov, Ružena Fiamčíková – 70 rokov, 
Mária Kovalčíková – 70 rokov, Zora Mlynarčíková – 70 rokov, 
Magdaléna Piegerová – 70 rokov.

V MARCI 2014

• narodili sa: 
Nina Dlugošová, Bohumil Bohunický, Lilien Duchnitzká, To-

bias Fronc, Bruno Mitura, Ema Čupková, Dominika Svitanová, 
Tobias Horváth.

• navždy nás opustili: 
Pavla Kozubová – vo veku 80 rokov, Marián Mišalko – vo veku 

55 rokov, Anna Polačková – vo veku 78 rokov. 

• životného jubilea sa dožili: 
Mária Milistenferová – 93 rokov, Emil Trembáč – 92 rokov, 

Mária Hovaňáková – 85 rokov, Anna Dubecová – 80 rokov, Albín 
Pitoňák – 80 rokov, Emil Rezničák – 80 rokov, Jozef Ferencko – 75 
rokov, Tomáš Kiška – 75 rokov, Jozef Olekšák – 75 rokov, Mária 
Pajgertová – 75 rokov, Magdaléna Šterbaková – 75 rokov, Viliam 
Lorenčík – 70 rokov, Veronika Tomasová – 70 rokov.



MAREC-APRÍL 2014Spišskobeliansky spravodajSTRANA 20

V nedeľu 9. marca 2014 sa 
uskutočnil už 6. ročník hokejo-
vého turnaja o Pohár primátora 
mesta Spišská Belá, ktorého or-
ganizátorom bolo samotné mesto 
Sp. Belá. Turnaj sa uskutočnil na 
hokejovom štadióne v Poprade 
za účasti 4 mužstiev. Turnaja sa 
mohli zúčastnil len Belančania, 
ktorý nie sú aktívnymi ligovými 
hráčmi. Hralo sa systémom kaž-
dý s každým a každý zápas trval 
2 x 25 min (hrubý čas). Samotný 
turnaj mal veľmi dobrú úroveň 
– tak predvedenou hrou na ľade 
ak aj mimo neho. Za mužstvo 
MŠK SLAVOJ, ktoré „koučoval“ 
viceprimátor mesta Jožo Kuna, 
nastúpil aj primátor nášho mesta 
v pozícii obrancu prvého útoku. 
Po takmer 7 hodinách na ľade 
sme spoznali celkové poradie.

Výsledky zápasov: MŠK 
SLAVOJ Sp. Belá  -  Balamuty  6:
2; Švajčiarovci – HC 02 Sp. Belá 
(hokejbalisti) 3:8; MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá  -  Švajčiarovci 6:4; 
Balamuty – HC 02 Spišská Belá 
4:6; MŠK SLAVOJ Spišská Belá  
-  HC 02 Spišská Belá 7:7; Bala-

Hokejový turnaj

• Hokejové mužstvo Švajčiarovci. • Hokejové mužstvo Balamuty.

• Hokejové mužstvo HC 02 Spišská Belá. • Hokejové mužstvo MŠK Slavoj.

muty – Švajčiarovci 2:14.
Konečné poradie: 1. HC 02 

Spišská Belá, 2. MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá, 3. Švajčiarovci, 4. 
Balamuty

Najlepším strelcom turnaja 

sa stal Števo Rusnák a najlep-
ším hráčom Miro Barnáš (za 
jeho prístup a nasadenie v tomto 
turnaji). 

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorý sa zúčastnili tohto turnaja. 

Poďakovanie patrí aj samotnému 
Mestu Poprad za poskytnutie 
hokejového štadióna. Za orga-
nizáciu turnaja patrí poďakova-
nie najmä Františkovi Deptovi 
a Marcelovi Novoroľníkovi.
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Slovenská extraliga U12
P Názov tímu PZ V R P Sk Gr B
1. HBK Medokýš Martin U12 7 6 1 0 55:11 +44 13
2. L2 hockey Gajary Flames U12 7 4 1 2 27:15 +12 9
3. MHbK Worms Kežmarok U12 6 3 0 3 21:26 -5 6
4. MŠK Spišská Belá U12 6 1 0 5 10:43 -33 2
5. HBK Kometa Vrútky U12 4 0 0 4 6:24 -18 0

Slovenská hokejbalová extraliga U19
HBK Nitrianski rytieri Nitra – MŠK Spišská Belá 2:7 (1:3, 1:2, 

0:2). Góly: Kopecký, Mi. Gajdoš – Bednarčík 3, Čupka, L. Zadžora, 
M. Krempaský, Reľovský 

HBK Nitrianski rytieri Nitra – MŠK Sp. Belá 1:8 (0:1, 0:5, 1:
2). Góly: Vaško – Čupka 3, Miklas, Drvár, Bednarčík, L. Zadžora, 
Reľovský 

HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 0:3 predohrané, 
MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 2:3sn (1:0, 0:0, 1:2 

- 0:1). Góly: Bednarčík, Čupka – Hodas 2, rozh. nájazd Tomečko 
MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 10:4 (6:0, 3:0, 1:4). 

Góly: L. Zadžora 3, P. Kiska 2, Reľovský, Bednarčík, Drvár, Čupka, 
Miklas – Paško 3, Šeliga 

MŠK Spišská Belá – HBT Slovan Bratislava 10:2 (3:2, 4:0, 3:0). 
Góly: Bednarčík 3, K. Kiska 2, Mitura, Reľovský, Miklas, L. Zadžora, 
Kundľa – Poliak, Bejdák

MŠK Spišská Belá – HBT Slovan Bratislava 13:1 (4:0, 3:1, 6:0). 

Góly: L. Zadžora, Bednarčík po 3, Miklas, Čupka, K. Kiska po 2, 
Krišanda – Krajmer 

Slovenská hokejbalová extraliga U16
MŠK Kežmarok – MŠK Spišská Belá 6:1 (2:1, 4:0). Góly: Mar-

tančík 3, Frič 2, Olejník – D. Štefaniak 
MŠK Spišská Belá – HBT Slovan Bratislava 5:1 (1:1, 4:0). Góly: 

D. Štefaniak 2, Reľovský, Miklas, Krišanda - Čurda 

Slovenská hokejbalová extraliga U14
MŠK Spišská Belá – ŠK HOGO Žilina 4:0 (2:0, 2:0). Góly: D. 

Krempaský 2, Krajč, Pješčák ,
MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 2:2 (2:1,0:1). Góly: 

Šoltés, Krajč – Babjak, M. Kubinec    Spracoval: Mgr. M. Burdíček 
(vyššie uvedené výsledky sú aktuálne k 30. marcu 2014) Slovenská extraliga U19

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B
1. HBK Kometa Vrútky U19 20 18 0 0 2 111:34 +77 54
2. MŠK Spišská Belá 20 15 0 1 4 113:50 +63 46
3. ŠK 98 Pruské U19 18 11 0 1 6 95:54 +41 34
4. HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 20 9 2 0 9 66:79 -13 31
5. JK Medokýš Martin U19 20 5 1 0 14 52:78 -26 17
6. N-Sport Banská Bystrica 19 4 0 1 14 42:102 -60 13
7. HBT Slovan Bratislava U19 17 2 0 0 15 35:117 -82 6

Slovenská extraliga U16
P Názov tímu PZ V R P Sk Gr B
1. MŠK Kežmarok U16 11 9 1 1 61:16 +45 19
2. HBK Medokýš Martin U16 10 8 1 1 42:15 +27 17
3. MŠK Spišská Belá U16 10 6 1 3 49:19 +30 13
4. HBK Kometa Vrútky U16 10 5 0 5 26:22 +4 10
5. MŠK CVČ Worms Kežmarok U16 10 3 1 6 25:44 -19 7
6. HBT Slovan Bratislava U16 10 2 1 7 17:47 -30 5

7.
PROTEF Double Team Považská 
Bystrica U16

11 0 1 10 13:70 -57 1Slovenská extraliga U14
P Názov tímu PZ V R P Sk Gr B
1. MŠK Kežmarok U14 10 9 0 1 35:8 +27 18
2. HBK Kometa Vrútky U14 9 6 2 1 22:11 +11 14
3. MŠK Spišská Belá U14 9 5 3 1 42:14 +28 13
4. HBK Medokýš Martin U14 10 6 0 4 26:16 +10 12
5. L2 hockey Gajary Flames 9 3 1 5 25:17 +8 7
6. ŠK 98 Pruské U14 9 1 0 8 8:33 -25 2
7. ŠK HOGO Žilina U14 10 0 0 10 6:65 -59 0

Prostredníctvom projektu 
Integrácia sa žiaci Špeciálnej 
základnej školy, Zimná 21 
Spišská Belá, zúčastnili športo-
vého podujatia, ktoré sa nieslo 
v duchu hlavnej myšlienky In-
tegrácie, spojiť a potešiť všetky 
deti bez rozdielu.

Príležitosť opäť sa stretnúť 
s deťmi z iných základných 
a špeciálnych základných škôl 
bolo pre nás výzvou a pre žiakov 
najmä motiváciou vidieť športo-
vú činnosť v inom svetle, zažiť 
jedinečnú športovú atmosféru 
a stretnúť známych ľudí z oblas-
ti športu, o ktorých doteraz mož-
no len počuli. Futbalový zápas, 
ktorého boli naši žiaci skvelými 
fanúšikmi, odohrali bývalí a sú-
časní hokejoví a futbaloví repre-
zentanti. Medzi známe športové 
osobnosti, ktoré tvorili hokejo-
vú zostavu patrili napríklad 
Miroslav Hlinka, majster sveta 
v ľadovom hokeji v roku 2002, 
Zdeno Cíger, bývalý výborný 

hokejový reprezentant  Arne 
Kroták, dlhoročná opora Po-
pradu. Futbalovú zostavu tvorili 
Marek Sapara, Stanislav Varga, 
Ivan Kozák a ďalší na čele s re-
prezentačným trénerom Jánom 
Kozákom. Rozhodcom futbalo-
vého zápasu bol bývalý špičkový 
futbalový arbiter Ľuboš Micheľ. 
Celú športovú akciu moderoval 
Pavol Gašpar. Zápas sa skončil 
remízou, keďže hokejistom sa 
podarilo pár sekúnd pred kon-
com riadneho hracieho času 
vyrovnať. V závere podujatia 
vystúpil spevák Lobo.

 Veľkým zážitkom pre 
žiakov bolo získanie futbalovej 
lopty s podpismi známych fut-
balistov a hokejistov. Keďže sme 
počas futbalového stretnutia, 
oblečení v športových dresoch, 
vytvorili skutočne dobrý fan-
klub, v závere stretnutia sme 
boli príjemne odmenení spoloč-
nou fotografiou s Miroslavom 
Hlinkom, Stanislavom Vargom 

a s Ľubošom Micheľom. Sme 
radi, že sme prostredníctvom 
takéhoto stretnutia mohli 
žiakom ukázať, že šport nie je 
nepríjemná činnosť, ale hlavne 

zážitok, prostredníctvom ktoré-
ho získava tie najlepšie benefity 
nielen ich telo, ale predovšetkým 
ich srdce. 

Mgr. Jozef Slaminka

Charitatívne športové podujatie
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 Dňa 22. 2. 2014 sa konal druhý 
ročník bedmintonového turnaja 
žiakov. Na štyroch kurtoch bojo-
vali žiaci od 11 do 15 rokov zo zá-
kladných škôl Spišské Podhradie, 
Spišská Nová Ves, Lendak a CVČ 
Spišská Belá. 17 žiakov (vľavo) si 
to rozdalo v troch skupinách z 
ktorých postúpili po dvaja do 
finálovej skupiny. Z finálovej 

skupiny vzišli nasledovní víťazi 
(vpravo):

1. miesto - Marek Kešeľak 
– Spišské Podhradie

2. miesto - Rastislav Lech ml. 
– Spišská Belá

3. miesto - Ladislav Suchý 
- Spišské Podhradie

Spišskú Belú reprezentovali 
Rastislav Lech ml., Rastislav 

Krempaský, Marek Lunter. 
Týmto im ďakujem za reprezen-
táciu mesta. Pre starších žiakov 
to bol možno posledný turnaj v 
kategórii do 15 rokov pretože v 
nasledujúcom školskom roku 
budú štartovať v juniorských 
súťažiach. Pre tých mladších bol 
tento turnaj inšpiráciou do ďalšej 
práce. Zároveň týmto vyzývam 

dievčatá a ženy nad 17 rokov. 
Poďte reprezentovať mesto v 
bedmintone. Všetko o bedmin-
tone vás naučíme. Pripravujeme 
podať prihlášku do mestského 
športového klubu a zároveň sa 
prihlásime do 3. bedmintonovej 
ligy. Bližšie info: Rastislav Lech, 
tel.: 0918 383 213. 

 Rastislav Lech st.

Bedmintonový turnaj žiakov

Už tretí víkend 
sa odohrávajú na 
futbalovom štadi-
óne v Spišskej Be-
lej súťažné zápasy 

jarnej časti futbalových súťaží. 
Úspešný vstup do jarnej časti 
majú naši muži A - mužstva, 
ktorí vyhrali nad favoritom - 
vedúcim mužstvom ligy OFK 
Kravany 3:1. Gratulujeme. Rov-
nako výborne si počína aj naše 
„Bečko“ mužov, ktoré na jar ešte 
nestratilo ani bod v 3 zápasoch. 
To isté platí aj o výsledkoch 
mladšieho dorastu (3 zápasy 
- plných 9 bodov) a úspešne 
začali aj naši starší žiaci.

Muži „A“ – 6. liga VsFZ
Nedeľa 6. 4. 2014: MŠK Spiš-

ská Belá – OFK Kravany 3:1
Nedeľa 13. 4. 2014:  Nálepko-

vo - MŠK Spišská Belá  1:2

Muži „B“ – 1. „ČEZ“ trieda PFZ
MŠK Spišská Belá – FK Lip-

tovská Teplička 6:0
MŠK Spišská Belá – FK Vr-

bov 4:0 
Nedeľa 6. 4. 2014: FK Lučivná 

- MŠK Spišská Belá 0:2
Nedeľa 13. 4. 2014: MŠK Spiš-

ská Belá - TJ Toporec  0:1

Starší dorast – 2. liga VsFZ
ŠK Lipany - MŠK Spišská 

Belá 2:1
MŠK Spišská Belá – Sabinov 

2:1
Sobota 5. 4. 2014: FK Čaňa 

- MŠK Spišská Belá 4:0

Mladší dorast – 2. liga VsFZ
ŠK Lipany - MŠK Spišská 

Belá 1:4
MŠK Spišská Belá – Sabinov 

3:0
Sobota 5. 4. 2014: FK Čaňa 

- MŠK Spišská Belá 0:8

St. žiaci – 2. liga VsFZ (sk. C)
Sobota 5. 4. 2014: MŠK Spiš-

ská Belá – FAM Poprad 1:0

Ml. žiaci – 2. liga VsFZ (sk. C)
Sobota 5. 4. 2014: MŠK Spiš-

ská Belá – FAM Poprad 0:10 

Začala sa jarná časť futbalových 

súťaží

V nedeľu 6. apríla sa vo Vrútkach odohrali posledné zápasy 
Slovenskej hokejbalovej extraligy (ročník 2013/2014) v kategórii 
chlapcov do 10 rokov (U10).  

Výsledky zápasov našich chlapcov, ktoré odohrali v uve-
denú nedeľu: 

MŠK Spišská Belá – Žilina  9:1
MŠK Spišská Belá – Vrútky 6:1
MŠK Spišská Belá – Kežmarok 2:3
MŠK Spišská Belá – Martin  4:2
Na základe uvedených výsledkov zápasov sa naši hokejbalisti 

v kategórii do 10 rokov (U 10) stali MAJSTRAMI SLOVENSKA! 
Gratulujeme.

Konečná tabuľka

P Názov tímu PZ V R P Sk Gr B

1. MŠK Spišská Belá U10 12 11 0 1 82:8 +74 22

2. MHbK Worms Kežmarok U10 12 8 1 3 56:28 +28 17

3. HBK Medokýš Martin U10 12 6 1 5 45:42 +3 13

4. HBK Kometa Vrútky U10 12 3 1 8 34:50 -16 7

5. ŠK HOGO Žilina U10 12 0 1 11 15:104 -89 1

Viac info na: www.extraligahokejbal.sportvin.sk

Belianski hokejbalisti 

do 10 rokov majstri Slovenska!

Viac aktuálnych informácií získate 
na www.spisskabela.sk


