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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Peter Novajovský - nový
riaditeľ Mestského podniku
• Mesto Spišská Belá na
základe uznesenia MsZ dňa
15. 1. 2015 vyhlásilo výberové
konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa (konateľa) Mestského
podniku Sp. Belá, s. r. o. V lehote na predloženie prihlášok
do výberového konania (do 6. 2.
2015) boli doručené prihlášky od
týchto záujemcov:
1) Ing. František Mathia, nar.
1960, Tvarožná

2) Ing. Jana Kovalčíková, nar.
1960, Kežmarok
3) Bc. Peter Miko, nar. 1956,
Spišská Belá
4) Bc. Peter Novajovský, nar .
1980, Spišská Belá
5) Bohumir Drozd, nar. 1960,
Kežmarok
Mailom bola doručená prihláška na výberové konanie aj
od Ing. Petra Lisého, nar. 1959,
bytom Spišská Belá. Táto prihláška však nespĺňala určenú
formu doručenia a tiež nebola
predložená Koncepcia rozvoja

mestského podniku tohto kandidáta ako povinná príloha k prihláške. Vyššie uvedených 5 prihlášok bolo po formálnej stránke
v poriadku a boli predložené na
rokovanie poslancom Mestského zastupiteľstva. Dňa 16. 2.
2015 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie poslancov mestského
zastupiteľstva s primátorom
mesta, aby sa dohodol ďalší
spoločný postup výberu nového riaditeľa (konateľa). Prítomní
poslanci s primátorom mesta si
prešli všetky doručené pri-

hlášky do výberového konania
a oboznámili sa s jednotlivými
kandidátmi a zhodli sa na tom,
že vzhľadom na doručené prihlášky do výberového konania
sa nebude robiť ústny pohovor
s jednotlivými kandidátmi. Už aj
na základe písomných prihlášok
bolo možné urobiť rozhodnutie
o výbere kandidáta na riaditeľa
Mestského podniku. Riaditeľa
ako konateľa Mestského podniku vymenúva do funkcie Valné
zhromaždenie Mestského pod(Pokračovanie na 4. str.)

operačného programu a regionálnej integrovanej územnej
stratégie na úrovni samosprávneho kraja.
- vzali na vedomie informáciu o diskusiách k príprave
komunálnej reformy (reformy
samosprávy) a o východiskových materiáloch k reforme
- navrhli za predsedu ZMOS-u na nové funkčné obdobie 2015
- 2019 Michala Sýkoru, starostu
obce Štrba
- navrhli za člena Kontrolnej
komisie ZMOS-u na obdobie
2015-2019 Mgr. Petra Dudu,
starostu obce Veľká Lomnica

- opätovne zvolili JUDr. Štefana Bieľaka (primátora mesta
Spišská Belá) za predsedu RZ na
najbližšie 2 roky, Michala Sýkoru
(starosta obce Štrba) a Slavomíra
Kopáča (starosta obce Liptovská
Teplička) za podpredsedov RZ
na najbližšie 2 roky
- zvolili Gabriela Bodnára
(starostu obce Batizovce) a Máriu Kleinovú (starostku obce
Spišský Štiavnik) za členov revíznej komisie RZ a Ing. Pavla
Bekeša (starostu obce Ždiar) za
predsedu revíznej komisie RZ
na najbližšie 2 roky.
(Pokračovanie na 2. str.)

Rokoval regionálny ZMOS
Dňa 3. marca 2015 sa stretli
starostovia obcí a primátori
miest na Valnom zhromaždení Regionálneho združenia
tatranských a podtatranských
obcí so sídlom v Spišskej Belej
zastupujúce mestá a obce okresu Poprad a Kežmarok (ďalej len
„RZ“) v hoteli AUTIS vo Veľkom
Slávkove. Členovia tohto regionálneho ZMOS-u na tomto
zasadnutí okrem iného:
- vzali na vedomie správu
o činnosti RZ a správu revíznej
komisie o hospodárení RZ za
rok 2014
- vzali na vedomie infor-

máciu o príprave 26. snemu
ZMOS-u, ktorý sa bude konať
28.-29. apríla 2015 v Bratislave
- schválili návrh rozpočtu RZ
na rok 2015 a správu o hospodárení RZ za rok 2014.
- požiadali ZMOS naďalej
presadzovať zvýšenie sumy
finančných prostriedkov pre
mestá a obce z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb vo
výške 70,3 % výnosu tejto dane.
- vzali na vedomie informáciu predsedu RZ o príprave
nového programovacieho obdobia EÚ 2014 - 2020 a o príprave
Integrovaného regionálneho

Príjemné a pokojné prežitie
veľkonočných sviatkov
vám želá primátor mesta,
poslanci mestského
zastupiteľstva
a zamestnanci mesta
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Rokoval regionálny ZMOS
(Dokončenie z 1. str.)
- zvolili JUDr. Štefana Bieľaka (primátora mesta Spišská
Belá) a Michala Sýkoru (starosta obce Štrba) za zástupcov RZ
v celoslovenskej Rade ZMOS-u
- vzali na vedomie návrhy strategických materiálov
ZMOS-u (Stratégia informatizácie samosprávy, Stratégia
čerpania eurofondov)
- vzali na vedomie informáciu o prebiehajúcich diskusiách
o príprave komunálnej reformy
- vzali na vedomie informáciu predsedu RZ o schválenom
programe cezhraničnej spolupráce SR-PL 2014-2020
- vzali na vedomie informáciu
o povinností obcí a miest schváliť
nový PHSR mesta/obce

- požiadali ZMOS o presadzovanie novelizácie zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - zvýšenie limitu pre účely
elektronického trhoviska z 1000
EUR na sumy 20 tis. EUR (pre
tovary a služby) alebo 30 tis.
EUR (pre stavebné práce)
- nesúhlasili s návrhom nového zákona o odpadoch a návrhom novely zákona o ochrane
pred požiarmi
- požiadali ZMOS rokovať
s Ministerstvom DVaRR SR
o obsahu návrhu nového stavebného zákona
- vzali na vedomie informáciu zástupcu Združenia DEUS
o projekte D-COM a o možností obcí sa zapojiť do tohto
projektu.

• Na zasadnutí regionálneho ZMOS-u sa zúčstnili aj (sprava): Slavomír
Kopáč, Michal Sýkora, Štefan Bieľak.

Zasadalo zastupiteľstvo PSK
Dňa 10. februára 2015 rokovalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Okrem iného krajskí poslanci schválili aj:
• komplexnú rekonštrukciu budovy a priestorov Podtatranského múzea v Poprade za sumu 1 914-tis. EUR
• rekonštrukciu havarijného úseku cesty 3. triedy v obci Osturňa
(2. etapa) za 117-tis. EUR
• rekonštrukciu havarijného úseku cesty 3. triedy medzi Podhoranmi a Vojňanmi v dĺžke cca 1 km
• rekonštrukciu havarijného úseku cesty 2. triedy – prieťah
obce Stará Lesná
• vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta na ceste 2. triedy za obcou Slovenská Ves na Zamagurie
• vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
3 poškodených mostov na ceste 3. triedy v obci Jezersko
• vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
cesty 2. triedy s oporným múrom v Slov. Vsi (centrum obce)
• nákup nového nákladného auta pre Správu a údržbu ciest Poprad

• 17. januára sa rámci osláv sv. Antona v našom meste uskutočnila aj
slávnostná sv. omša v rímskokatolíckom kostole za celé mesto a jeho obyvateľov za prítomnosti všetkých miestnych kňazov.

• Dňa 6. februára 2015 si primátor nášho mesta Štefan Bieľak prevzal
ocenenie z rúk primátora poľského mesta Szczawnica Gregorza Niezgodu.
Toto partnerské mesto ocenilo primátora nášho mesta Cenou mesta nazvanou „Pieninská perla“ za jeho osobnú pomoc a podporu pri rozvoji mesta
Szczawnica v súvislosti s realizáciou cezhraničných projektov s finančnou
podporou z fondov EÚ. Každý rok si toto ocenenie prevezmú 3 osoby a
prvýkrát si toto ocenenie prevzala osoba nepoľskej národnosti.

• Dňa 12. 2. 2015 sa v poľskej Szczawnici uskutočnilo oficiálne ukončenie
spoločné cezhraničného projektu mesta Szczawnica a mesta Spišská Belá.
Tento projekt bol spolufinancovaný z fondov EÚ (z programu cezhraničnej
spolupráce 2007 - 2013). V Szczawnici sa okrem iného vybudoval nový
vodojem v mestskej časti Jaworki a niekoľko km nového verejného vodovodu. V našom meste sa ešte v roku 2012 vybudovala verejná kanalizácia v
lokalite IBV S. Webera. Na fotografii prítomní po slávnostnom prestrihnutí pásky vyskúšali kvalitu pitnej vody z nového vodojemu: naľavo od
primátora nášho mesta je primátor Szczawnice Gregorz Niezgoda a úplne
naľavo je predseda Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Nowom Targu
– Bogusław Waksmundzki.
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Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2015
pre verejnoprospešné účely
Na základe rokovania komisie MsZ pre posúdenie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta dňa 24. 2. 2015 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej
Belej dňa 26. 2. 2015 schválilo nasledovné dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2015:
P. č.
1.

Názov organizácie
MŠK SLAVOJ Spišská Belá

2. Automobilový klub Spišská Belá

Žiadaná bežná Poskytnutá bežná Žiadaná bežná Návrh hodnotiacej
dotácia 2014 (€) dotácia 2014 (€) dotácia 2015 (€)
komisie (€)
30 970
30 970
33 600
32 200
3 490

800

3 290

800

620

200

620

200

4. CEDIMA

8 350

8 350

8 864

8 864

5. Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok

6 280

2 500

6 298

2 500

6. Katolícka jednota Slovenska,pobočka Spišská Belá

2 150

2 100

2 750

2 100

7.

Miestny klub Slovenského orla

1 500

600

1 900

600

8. Jaskyniarska skupina Spišská Belá

1 660

500

1 660

500

3. Racing Klub Spišská Belá

9. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

1 500

500

1 500

500

10. Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Sp. Belá

1 000

200

1 000

200

670

400

620

0

1 000

300

1 560

500

13. Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja

500

500

500

500

14. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá

220

220

220

220

15. Združenie SEGMENT 2006 (belianska dychovka)

600

500

500

400

16. THEATROBALANS Spišská Belá (divadlo)

350

350

350

350

17. „Moje mesto Spišská Belá“

1 000

1 000

2 000

2 000

18. Mestský basketbalový klub Spišská Belá

5 130

3 500

nežiadajú

-

400

150

nežiadajú

-

67 390

53 640

67 232

52 434

11. Slovenský poľovnícky zväz, Mestský poľovnícky spolok Poľana
12. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá

19. Expression, o. z. Spišská Belá
CELKOM

• MŠK SLAVOJ Spišská Belá – v dotácii
32 200 EUR je na futbal schválených 17.000
EUR (rovnako ako v roku 2014), na hokejbal
12 000 EUR (v roku 2014 - 11670 EUR) a na
stolný tenis 2 350 EUR (v roku 2014 – 2 300
EUR) a na nový klub - bedminton (1 350 EUR).
V prípade futbalistov zo sumy 17 000 EUR
predstavujú náklady na rozhodcov, štartovné
a dopravu na zápasy pre 9 futbalových mužstiev sumu cca 16 500 EUR. Vlastnou aktivitou
si futbalisti majú získať ešte sponzorské a iné
príjmy vo výške cca 7 tis. EUR na pokrytie ostatných
nákladov na celoročnú činnosť. V prípade hokejbalistov sa
suma 12 000 EUR použije na úhradu nákladov na dopravu
na zápasy slovenskej extraligy pre 5 družstiev.
• CEDIMA, o. z. Spišská Belá – ide o o. z. pri Centre voľného času a uvedená dotácia je na úhradu príspevku za rodičov
pre všetkých deti navštevujúce krúžok v ČVČ (výška dotácie
zodpovedá súčasnému počtu detí v CVČ).
• Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok - v prípade
dotácie pre Spišskú katolícku charitu ide o príspevok za opatrovanie konkrétnych ľudí z nášho mesta v rámci nákladov na
opatrovateľskú službu, ktoré je povinné uhrádzať mesto (ide
o refundáciu časti nákladov za opatrovateľskú službu).
• Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá - v prípade

miestnych dobrovoľných hasičov ide o príspevok na administratívnu činnosť spojenú s vedením ich spolku, nakoľko náklady spojené
s údržbou hasičskej techniky a s ich technickým
a materiálnym vybavením a prevádzkovaním
hasičskej zbrojnice znáša mesto priamo zo svojho rozpočtu ako náklady na mestský hasičský
zbor. Pri najbližšej zmene rozpočtu mesta bude
treba preveriť rozpočet na tzv. ochranu pred
požiarmi a prípadne do rozpočtu zapojiť sumu
na školenie hasičov (cca 500 EUR) a na údržbu
techniky cca 650 EUR.
• Mestský poľovný spolok Poľana Spišská Belá – pre tento
rok sa spolku neposkytne priama finančná dotácia z rozpočtu mesta, nakoľko mesto inak pomáha tomuto združeniu: 4
poľovnícke chaty za ročné nájomné vo výške 0,03 EUR na
20 rokov, prenájom poľovného revíra za nízke nájomné (cca
1 200 EUR ročne), prenájom pozemku pod poľovníckou
oborou na Šarpanci za 1 EUR a pod.
• Moje mesto Spišská Belá, o.z. Spišská Belá - ide o o. z.,
ktoré založilo samotné mesto, aby mohlo pomáhať ľuďom
v núdzi, resp. ľudom ktorí potrebujú sociálnu výpomoc
a zároveň aby mohlo získavať finančné prostriedky od
rôznych darcov na poskytovanie sociálne pomoci rôzneho
druhu (najmä v prípadoch, v ktorých nemôže pomoc samotné
mesto na základe zákona).
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
niku, ktorým je zo zákona štatutárny zástupca zakladateľa, t.
j. primátor mesta. Podľa spoločenskej listiny na vymenovanie
konateľa (riaditeľa) Mestského
podniku sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej
(nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov). Mestské
zastupiteľstvo dňa 26. 2. 2015
schválilo Bc. Petra Novajovského, bytom Spišská Belá, Petzvalova 48 za konateľa Mestského
podniku Spišská Belá a primátor
mesta ho vymenoval do funkcie
od 1. marca 2015. A teda dňom
28. 2. 2015 skončil v tejto funkcii
doterajší riaditeľ (konateľ) Ing.
Miroslav Petrek. MsZ zároveň
odvolalo Petra Novajovského
z funkcie člena dozornej rady
Mestského podniku a schválilo
Danielu Deptovú, bytom Spišská Belá, Nová 29 za nového
člena dozornej rady Mestského
podniku Spišská Belá s.r.o.
Ďalšie prevádzkovanie
mestskej kotolne
na Mierovej ulici
• Po fyzickej obhliadke kotolne a po dlhej diskusii poslanci
schválili zámer prenajať a prenechať prevádzkovanie mestskej kotolne na Mierovej ulici
v Spišskej Belej jej doterajšiemu
prevádzkovateľovi Dušanovi
Hudačekovi, Športová 6, Spišská
Belá po zverejnení toho zámeru
a dodržaní postupu v zmysle zákona o majetku obcí za podmienok uvedených v prílohe tohto
uznesenia. O tomto zámere sa
bude definitívne rozhodovať
na zasadnutí zastupiteľstva 26.
marca 2015. Zámer je zverejnený
na webstránke mesta.
Predaj 11 ks akcií
Prima banky
• Mesto Spišská Belá vlastní
11 akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko a.s. v menovitej hodnote 399,00 € za 1 akciu, v celkovej menovitej hodnote 4 389,00
€. Pôvodne sa mesto stalo vlastníkom akcií Komunálnej banky
Slovensko ako banky miest a obcí. Následne túto banku kúpila
Dexia banka Slovensko a.s. Táto
banka bola následne odkúpená
a premenovaná na Prima banka
Slovensko a.s. MsZ prerokovalo
ponuku Prima banky na odkú-

• Združenie miest a obcí Spiša so sídlom Spišské Tomášovce
je regionálnym združením miest
a obcí (tzv. regionálnym ZMOS-om na území okresov Levoča
a Spišská Nová Ves, predtým
aj Poprad a Kežmarok), ktorého
členom sa mesto Spišská Belá
stalo pri jeho založení v roku
1993. V posledných rokov sa
však naše mesto nezúčastňuje
na zasadnutiach tohto združenia, nakoľko naše mesto
zároveň bolo a je členom regionálneho združenia tatranských
a podtatranských obcí so sídlom
v Spišskej Belej (t.j. regionálneho
ZMOS-u miest a obcí z okresu
Poprad a Kežmarok). Vzhľadom
na vyššie uvedené MsZ schválilo
vystúpenie nášho mesta z tohto
združenia.

týchto lesníckych horárni a chát
v mestských lesov Spišská Belá
1.) Areál Horárne Šarpanec
s pozemkami a s príslušenstvom
2.) Horáreň Monková dolina
(v Ždiari) s pozemkom a s hospodárskou budovou
3.) Prístrešok Červená skala
4.) Chata Rauš
5.) Zrub Hučava (novostavba)
nájomcovi - Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o., Továrenská
30, Spišská Belá najmä za týchto
podmienok:
1.) ročné nájomné za všetky
chaty - 1 EUR
2.) doba nájmu – neurčitá
(s 3 mesačnou výpovednou
lehotou)
3.) zákaz podnájmu bez súhlasu mesta
4.) všetku údržbu zabezpečí
nájomca na svoje náklady
5.) akékoľvek stavebné úpravy (okrem bežnej údržby) vykonať len so súhlasom mesta.
Doposiaľ boli Mestskému
podniku prenajaté: Horáreň
Šarpanec a Monková dolina
a chata Rauš za ročné nájomné
300 EUR.
Poslanci vzali na vedomie
naďalej platný prenájom týchto
lesníckych chát na území mestských lesov Spišská Belá uzavretý s nájomcom - Mestský
poľovnícky spolok Poľana
Spišská Belá:
1.) Chata (prístrešok) Poľana
2.) Chata Oželec (Tokáreň)
3.) Chata pod Pecou
4.) Chata Košiar
Mesto prenajalo v roku 2008
na základe uznesenia MsZ uvedené lesnícke chaty na dobu 20
rokov (t.j. do roku 2028) a výška
ročného nájomného je symbolická: 0,03 EUR za každú chatu. Poľovníci sú povinní zabezpečovať
komplexnú údržbu týchto chát
na svoje náklady.
Horáreň Kardolína (za Tatranskou Kotlinou v smere na
Ždiar) zostáva zatiaľ v správe
mesta, pričom je potrebné nájsť
pre ňu iného správcu (užívateľa)
- bolo to prerokované na zasadnutí MsZ dňa 15.1.2015. Horáreň
Fľak (pred Tatranskou Kotlinou)
- zostáva v správe mesta a samo
mesto ju bude prevádzkovať.

Mestské horárne a lesnícke
chaty v mestských lesoch

Zámer odpredať skladové
priestory na Továrenskej ulici

penie akcií mesta v tejto banke
samotnou bankou. V súčasností
samosprávy (mestá a obce)
vlastnia minimum akcií a po
vstupe súkromného investora
do tejto banky väčšina miest
a obcí už skôr odpredala tieto
akcie samotnej banke a ďalšie
samosprávy tak robia v súčasnej
dobe na základe vyššie uvedenej
ponuky banky. Po diskusii MsZ
schválilo predaj 11 ks akcií tejto
banky za ponúknutú kúpnu
cenu 600,00 EUR za 1ks, t. j.
za celkovú kúpnu cenu 6 600 €.
Poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2015
• MsZ vzalo na vedomie
návrh na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta Spišská Belá
na rok 2015 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská
Belá predložený osobitnou komisiu. Následne MsZ schválilo
poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta Spišská Belá na rok 2015
na verejnoprospešné účely pre
organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá. Zoznam
schválených dotácii je zverejnený
na : http://www.spisskabela.sk/
mesto/aktuality/schvalene-dotacie-z-rozpoctu-mesta-spisska-bela-na-rok-2015-pre-verejnoprospesne-ucely
Ukončenie členstva
v ZMO Spiša

• MSZ schválilo prenájom

• MsZ schválilo zámer na
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odpredaj vyššie uvedeného majetku mesta (nebytových priestorov s priľahlými pozemkami)
na Továrenskej ulici v Spišskej
Belej priamo doterajšiemu nájomcovi Marekovi Mešarovi,
Družstevná 68, Spišská Belá
(veľkosklad ovocia-zeleniny) po
zverejnení toho zámeru a dodržaní postupu v zmysle zákona
o majetku obcí za kúpnu cenu
116 000 EUR. O tomto zámere
sa bude definitívne rozhodovať
na zasadnutí zastupiteľstva 26.
marca 2015. Zámer je zverejnený
na www.spisskabela.sk
Zápis detí do 1. ročníka
základných škôl
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o zápise detí do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej
pre školský rok 2015/2016.
Spolu bolo zapísaných 78 detí,
z toho na Základnej škole J. M.
Petzvala sa prihlásilo 54 detí
a na Základnej škole na Štefánikovej ulici 24 detí. Mesto ako
zriaďovateľ oboch škôl určilo, že
obe školy budú mať po 2 triedy
prvákov. Vzhľadom na to, že
v jednej triede môže byť najviac
22 prvákov, tak na ZŠ J.M.Petzvala budú môcť definitívne
prijať len 44 detí (2x22). Takže
10 detí, ktoré boli na zápis v tejto
škole, avšak patria do školského
obvodu ZŠ Štefánikovej podľa
svojho bydliska, budú prijaté
do ZŠ Štefánikova (napriek
tomu, že boli na zápis v ZŠ J.
M. Petzvala).
Správa o činnosti
Mestskej knižnice
• MsZ vzalo na vedomie
správu o činnosti Mestskej
knižnice v Spišskej Belej za rok
2014. Správa je zverejnená na
webstránke mesta
Správa o činnosti
Regionálneho turistického
informačného centra
• MsZ vzalo na vedomie
správu o činnosti Regionálneho turistického informačného
centra v Spišskej Belej za rok
2014. Správa je zverejnená na
webstránke mesta
Správa o činnosti
Denného centra
• MsZ vzalo na vedomie
správu o činnosti Denného
centra v Spišskej Belej za rok

¦¦¦¦¦
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2014. Správa je zverejnená na
webstránke mesta.
Správa o činnosti Zariadenia
opatrovateľskej služby
• MsZ vzalo na vedomie
správu o činnosti Zariadenia
opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2014. Správa
je zverejnená na: www.spisskabela.sk
Správa o činnosti
Nízkoprahového denného
centra Face klub
• MsZ vzalo na vedomie
správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub
v Spišskej Belej za rok 2014.
Správa je zverejnená na stránke
mesta.
Nakladanie s majetkom mesta
• MsZ schválilo predaj časti
pozemkov (o celk. výmere 24
m2) kupujúcemu Jozefovi Ištocymu a manž. bytom Záhradná
525/10, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku v dvore meštianskeho
domu na ul. Zimnej č. 16 v Spišskej Belej
• MsZ schválilo zámer
odpredať časť pozemku žiadateľovi Michalovi Pitoňákovi,
trvale bytom Družstevná
587/51, Spišská Belá z dôvodu
rozšírenia pozemku pri rodinnom dome na ul. Greisigerovej
v Spišskej Belej
• MsZ schválilo zámer odpredať časť pozemku kupujúcim
Tomášovi Žmijovskému a manž.
Nadežde Žmijovskej, trvale bytom Družstevná 8, Spišská Belá
o celkovej výmere 5 m2 v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom
dome v Lendaku.
• MsZ schválilo zámer odpredať časť pozemku kupujúcemu : Františkovi Zemjanekovi,
trvale bytom Letná 39, Spišská
Belá v rámci odkúpenia pozemku pred rodinným domom na ul.
Letnej v Spišskej Belej.
• MsZ schválilo zámer
odpredať časť pozemku kupujúcim Jánovi Badžovi s manž.
Soňou Badžovou, trvale bytom
Letná 40, Spišská Belá v rámci
odkúpenia pozemku pred rodinným domom na ul. Letnej
v Spišskej Belej.
• MsZ schválilo prenájom
pozemku o výmere 11 000 m2,
LV č. 1335 v k. ú. Lendak nájom-
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covi – občianskemu združeniu
Perfectfly – paragliding klub,
Plavnica 430 na dobu určitú
- 1 rok za účelom štartu a pristávania padákových klzákov
a závesných klzákov a s ním
súvisiacich činností potrebných
k tejto športovej aktivite.
Názov novej ulice
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o doručených návrhoch na
určenie názvu ulice (ulíc) pre
novú lokalitu – novú IBV za ul.
SNP v Spišskej Belej. V zmysle
územného plánu mesta a na
základe zaslaných podkladov
v lokalite za ul. SNP v Spišskej
Belej súkromný investor plánuje v najbližšej dobe výstavbu
rodinných domov (individuálna
bytová výstavby = IBV). Vzhľadom na to je potrebné zo strany
mesta určiť názov ulice pre túto
lokalitu, a to prijatím Všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Mesto sa obrátilo na verejnosť
s výzvou na zaslanie návrhov
na pomenovanie týchto ulíc.
Na základe tejto výzvy boli
mestu doručené nasledovné
návrhy na názvy ulice/ulíc v tejto novej IBV: Kežmarská ulica,
Štúrova ulica, Dubčekova ulica,
Nemecká ulica, Goralská ulica,
Valentínska ulica, Jaskyniarska
ulica, Okružná ulica, Ulica Pod
traťou. Bolo potrebné zvážiť aj
to, či pôjde o jednu ulicu alebo
dve ulice a teda o jeden alebo
dva názvy. Poslanci predbežne
navrhli použiť jeden názov (ako
jedna ulica) pre celú lokalitu
a „Okružná ulica“. Definitívne
sa to potvrdí na zasadnutí zastupiteľstva dňa 26. marca.
Žiadosť o náhradu ujmy
• Mesto Spišská Belá ako
vlastník mestských lesov
v januári 2015 podalo žiadosť
o náhradu ujmy za obmedzenie
bežného obhospodarovania
v mestských lesoch vyhlásené za
súčasť Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry a Národnej
prírodnej rezervácie Javorová
dolina na území Tatranského
národného parku a Prírodnej
rezervácie Pálenica v celkovom
objeme 8 126,46 m3. Nakoľko
sa v týchto lesných porastoch
vyskytla vetrová kalamita a následne sa premnožil podkôrny
hmyz, Mestský podnik Spišská
Belá s.r.o. (ako správca mestských lesov) požiadal príslušný

orgán štátnej správy ochrany
prírody o udelenie výnimky zo
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom
spracovania drevnej hmoty
z vyššie uvedených kalamít.
Mestu nebola povolená táto výnimka z uvedeného zákonného
zákazu. Preto mesto požiadalo
štát o náhradu ujmy vo výške
343 197,65 €. V súčasnosti prebieha správne konanie v tejto
veci, ktoré môže však trvať aj
niekoľko mesiacov. Získané
finančné prostriedky sa použijú
na obnovu mestských lesov.
Príprava programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta na rok 2014 - 2020+
• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
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o postupe prípravy PSHR
mesta Spišská Belá na roky
2014 - 2020+ a schválilo tento
postup, ktorý je zverejnený na
www.spisskabela.sk
Správa o kontrolnej činnosti
HK za rok 2014
• MsZ schválilo správu
Hlavného kontrolóra mesta
o jeho kontrolnej činnosti za
rok 2014. Správa je zverejnená
na www.spisskabela.sk
Zmena termínu voľby
hlavného kontrolóra mesta
• Mestské zastupiteľstvo
schválilo nový termín voľby
hlavného kontrolóra mesta
Spišská Belá na deň 12. marca
2015 o 16.00 hod. v zasadacej
miestnosti MsÚ na prízemí,
Petzvalova 17, Spišská Belá.

Výročná schôdza automotoklubu
Dňa 7. marca 2015 sa konala výročná členská schôdza
Automotoklubu Spišská Belá.
Predseda klubu Peter Rusiňák
zhodnotil činnosť za uplynulé 3
roky a predstavil plán činnosti
klubu na tento rok. Tento rok sa
okrem jázd zručností a súťaže
Rodičia, jazdite opatrene uskutoční už 28. ročník orientačných
automobilových pretekov o Pohár Slavomila Rusiňáka v dňoch
2.- 4. októbra.
Schôdze sa zúčastnil aj
primátor nášho mesta Štefan
Bieľak, ktorý poďakoval členom
klubu za výbornú prezentáciu

a reklamu mesta nielen doma,
ale v celej strednej Európe, kde
sa jazdí Stredoeurópsky pohár
v automobilových orientačných
pretekoch. Zároveň primátor informoval prítomných o finančnej
a aj inej podpore klubu zo strany
mesta pre tento rok v rovnakej
výške ako uplanulom roku.
. Klub si na tejto schôdzi volil
svoje vedenie, pričom prítomní
členovia potvrdili vo funkcii
doterajšieho predsedu Petra Rusiňáka a ďalšími členmi predsedníctva klubu sú: Stanislav Bekeš,
Gabriel Gemza ml., Ladislav
Stoklas a Eva Rusiňáková.

Valentínska kvapka krvi
V nedeľu 15. februára 2015
sa uskutočnila v našom meste
už tradičná Valentínska kvapka
krvi, v rámci ktorej bolo možné
v priestoroch mestského úradu
bezplatne darovať krv. Až 45
osôb prišlo darovať krv, ale 2 z
nich nemohli darovať krv.
Krv bezplatne darovali: Ing.
Gabriela Krempaská, Michael
Heiland, Kristína Michlíková,
František Krišanda, Patrik
Gallik, Ján Strišovský, Miroslav
Strella, Mgr. Katarína Grivalská, Radomíra Michnová, Peter
Michna, František Tomala, Mgr.
Anna Kuchtová, Matúš Vadovský, Marcel Ferencko, Michaela
Strišovská, Branislav Olekšák,
Mgr. Mária Ziburová, Pavol
Britaňák, Nikola Britaňáková,
Lýdia Strellová, Peter Beskid,

Iveta Mihaliková, Ľubomír
Kučera, Katarína Mačičáková,
Paula Pacigová, Michal Neupauer, Valentín Kopčík, Miroslava
Kopčíková, Lucia Šatalová,
JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Lucia
Bieľaková, Rudolf Andráš, Peter
Kiska, Daniela Knutelská, Lucia
Pješčáková, Marek Podolinský,
Daniela Čabanová, Mária Drienovská, Jana Drienovská, Peter
Vaverčák, Mária Makovská,
Denisa Petríková, Mgr. Zuzana
Tyborová, Peter Mazurek, Peter
Nebus.
ĎAKUJEME, že myslíte na
druhých a pomáhate im.
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Úspech na hudobnej súťaži

Valné zhromaždenie OOCR TSP

Už pravidelne sa niekoľko
rokov žiaci našej školy úspešne
zapájajú do súťaže Hnúšťanský
akord. Tento rok sa koná 17.
ročník. Dňa 19. februára 2015
sa zúčastnili krajského kola v
Lipanoch. Žiaci sa pripravovali
vo všetkých troch kategóriách.
V kategórii A súťažili žiaci:
Liliana Boháčová, Sebastián
Kiska a Jakub Reľovský. Žiaci sa
umiestnili na 3. mieste. V kategórii B sa tiež žiačky pripravovali,
ale v čase súťaže absolvovali na
ZŠ lyžiarsky výcvik, preto sa nezúčastnili krajského kola. V C kategórii sa žiačky Klára Fedorová

Dňa 5. marca 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného
zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu
TATRY - SPIŠ - PIENINY so
sídlom v Kežmarku (ďalej len
OOCR). Predmetom rokovania
bol najmä doplnenie a úprava
plán činnosti aktivít na rok 2015.
Rovnako OOCR si zvolila svoje
nové vedenie – predstavenstvo,
pričom predsedom predstavenstva sa stal primátor Kežmarku

a Kristína Ščigulinská umiestnili
na peknom 4. mieste. Samotná
príprava žiakov na súťaž trvala
niekoľko mesiacov. Bola náročná,
ale priniesla žiakom hlbšie vedomosti, ich trvanlivosť, prehľad a
zároveň zábavu. Najnáročnejšie
je zvládnutie odpovedí vo veľmi krátkych časových limitoch
- minúta, či 30 sekúnd. Dobré
umiestnenie prináša žiakom
zadosťučinenie za námahu v
príprave, radosť a napokon aj
zdokonalenie sa v predmete.
Ďakujeme žiakom za úspešnú
reprezentáciu.
Mgr. Janka Šavelová

Ján Ferenčák. Organizácia hospodári s členskými príspevkami
vo výške takmer 23 000 EUR a
zároveň rovnakú sumu dostáva
zo štátneho rozpočtu ako dotáciu. Organizácia má 23 členov
z radov podnikateľov a miest
a obcí a členom tejto OOCR je
aj naše mesto.
Zaujímavé informácie o
tejto OOCR nájdete na novej
internetovej stránke www.tatryspispieniny.sk.

www.spisskabela.sk

Didaktická technika pre SUŠ v Kežmarku za 82 000 eur
Sme veľmi radi, že budúcich
prvákov budeme môcť v našej
škole privítať už s najnovšími
technickými prístrojmi a výkonným najnovším zariadením.
Z projektu Moderna a tradícia
nám v polovici februára prišla
prvá časť dodávky didaktickej
techniky a zariadení do fotoateliéru z celkovej hodnoty
82 000 €.
Prvá časť techniky v hodnote
43 000 EUR je určená predo-

všetkým pre odbor fotografický
dizajn. Študentov a vyučujúcich
potešia:tucet stolových počítačov
s vybavením profesionálnych
grafických programov, tablety,
notebooky, kamery, fotoaparáty,
množstvo rozmanitých objektívov, multifunkčné zariadenia
na výrobu a spracovávanie fotografií, filtre, blesky, pozadia pre
umelecké fotografie, dataprojektory, DVD prehrávač, LCD televízor, mikroskop, profesionálne

ozvučenie a osvetľovacia technika, interaktívna tabuľa s vlastným počítačom a programami
(už piata), keramické tabule
a mnoho iného vybavenia.
Druhú časť dodávky technických zariadení pre odbor
propagačné výtvarníctvo očakávame v máji. Za približne
34 000 EURpribudnedo školy
zariadenie do keramickej dielne: keramická pec, hrnčiarske
kruhy, valcovací stôl,technické

vybavenie pre dve nové odborné učebne,stoličky, pracovné
stoly, figuríny, skrinky, obnitkovací stroj, naparovacia žehlička
a iné.
Naši študenti dlhodobo pracujú s výnimočnou technikou,
no od teraz už naša škola nebude mať, čo sa týka vybavenosti
školy, žiadneho relevantného
konkurenta na celom východnom a strednom Slovensku.
Ing. Marta Perignáthová

nej organizácie SZPB v Spišskej
Belej Daniela Lineková. Táto
organizácia každoročne zabezpečuje pietnu spomienku
na Deň oslobodenia mesta (27.
január), na výročie SNP (29.
august), pričom práve v tomto
roku si pripomenieme 70.výro-

čie oslobodenia Československa
a ukončenia 2. svetovej vojny (8.
máj 1945).
Prítomní delegáti na tejto
konferencii zhodnotili posledné
3 roky svojej činnosti a zároveň
potvrdili vo voľbách doterajšie
vedenie oblastného výboru.

Oblastná konferencia SZPB
Dňa 21. 2. 2015 sa v Poprade
konala oblastná konferencia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).
Konferenciu otvoril predseda
Oblastného výboru SZPB
v Poprade Ing. Michal Kopko a
ďalej ju viedol jej tajomník Dr.

Ján Pavlovčin. Na tejto konferencii sa zúčastnil Dr. Viliam
Longhauer, tajomník Ústrednej
rady SZPB Bratislava, JUDr.
Štefan Bieľak, podpredseda
Prešovského samosprávneho
kraja a primátor mesta Spišská
Belá a tiež predsedníčka základ-

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku
Dňa 7. marca 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnilo XXIII. valné
zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, ktorý vznikol v roku 1883 a svoju činnosť obnovil
v roku 1992. Viac ako osemdesiat
prítomných členov v úvode stretnutia pozdravil primátor Spišskej
Belej Štefan Bieľak. Následne sa
predseda spolku Ivan Chalupecký poďakoval mestu Spišská
Belá za vytvorenie vynikajúcich
podmienok pre rokovanie valného zhromaždenia. V ďalšom
programe odzneli tri prednášky
venované významnej osobnosti
Spiša a Spišskej Belej – Dr. Michalovi Greisigerovi. Zuzana
Kollárová priblížila životné

osudy tohto lekára, polyhistora
a ľudomila. Andrej Novák predstavil Greisigera ako prírodovedca, Marian Soják ako archeológa.
Pred zahájením oficiálnej časti
valného zhromaždenia vystúpil
tajomník SDS, ktorý pripomenul
mimoriadne bohatú polstoročnú
organizačnú prácu Ivana Chalupeckého v rámci činnosti Krúžku historikov Spiša a Spišského
dejepisného spolku. Spomínaný
krúžok, predchodca obnoveného spolku, vznikol v roku 1965.
Janka Galliková odovzdala za
potlesku prítomných Ivanovi
Chalupeckému kyticu piatich
ruží, z ktorých každá symbolizovala desať rokov jeho práce

v prospech krúžku a spolku.
Po prestávke otvoril predseda
rokovanie valného zhromaždenia. Prítomní si vypočuli správu
o činnosti za rok 2014 (M. Števík), správu o hospodárení za
rok 2014 (S. Polláková) a správu
revíznej komisie (E. Pavlík).
V ďalšej časti predostrel predseda návrh výboru, ktorý sa týkal
činnosti na rok 2015. V tajnom
hlasovaní mali možnosť členovia spolku vybrať dve témy zo
štyroch návrhov konferencií
a jeden okruh z dvoch návrhov
exkurzií. Najväčšiu podporu
získala konferencia o slovensko-poľských vzťahoch v rokoch
1918 – 1925 a náplňou druhej

konferencie sa stali dejiny športu
na Spiši. Členovia spolku zároveň rozhodli, že jesenná exkurzia sa uskutoční po pamiatkach
okolia Starej Ľubovne. V bohatej
diskusii odznelo viacero zaujímavých informácií o aktivitách
rôznych záujmových združení,
plánovaných konferenciách
a nových publikáciách. Počas
stretnutia v Spišskej Belej si členovia spolku prevzali najnovšiu
ročenku Z minulosti Spiša XXII,
ktorá má viac ako 300 strán. Na
záver zhromaždenia sa za aktívnu účasť prítomným poďakoval
predseda spolku.
Miroslav Števík,
tajomník spolku
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Výročná schôdza miestnych rybárov
V sobotu dňa 21. februára
2015 sa stretli členovia Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej na
svojej výročnej schôdzi.
Schôdzu otvoril predseda
miestnej organizácie Michal
Pitoňák. Na členskej schôdzi
bolí prítomní aj viceprezident
a členovia rady Slovenského
rybárskeho zväzu (so sídlom
v Žiline) a primátor nášho mesta Štefan Bieľak. 50 prítomných
rybárov zo 140 členskej základ-

ne hodnotila uplynulý rok a
zároveň si vytýčila plán aktivít
na rok 2015. Správu o činnosti
za rok 2014 si vypočuli od tajomníka organizácie Ladislava
Smreka a správu o hospodárení
predniesla pokladníčka Mária
Hrušovská.
Primátor mesta Štefan Bieľak
informoval prítomných rybárov
o každoročnej podpore pre túto
organizáciu okrem iného aj
finančnou dotáciou z rozpočtu mesta. Rozsiahla diskusia

bola okolo možnosti prístupu
rybárov s osobnými autami až
k hrádzi rybníka (na opačnej
strane rybníka pri Belianskom
potoku). Primátor mesta prítomných rybárov upozornil na
to, že takýto prístup je možný
len po dohode s mestom, nakoľko mestu patria pozemky okolo
rybníka a ponúkol spoločné
rokovanie o tejto veci. Škoda,
že takáto diskusia nebola aj
o vykonávaní brigádnickej činnosti, na ktorú väčšina rybárov

„nemyslí“. Správu a údržbu
okolia rybníka totiž musí zabezpečovať mesto a rovnako
je to aj s miestnym Belianskym
potokom. Primátor mesta poďakoval aktívnym rybárom za ich
činnosť, aktivity a spoluprácu
s mestom a všetkým rybárom
zaželal veľa chute, síl, trpezlivosti a vzájomného porozumenia, nakoľko rybár má nielen
právo loviť, ale aj povinnosti sa
starať o svoj revír.
Petrov zdar!

V Poprade sa uskutočnil 21. Kongres Združenia Euroregión Tatry
V Poprade sa dňa 17. februára 2015 uskutočnil 21. Kongres
Združenia Euroregión Tatry
(sídli v Kežmarku). Hlavným
cieľom je tohto združenia je
podpora a rozvoj cezhraničnej
slovensko-poľskej spolupráce.
Členom tohto združenia, ktoré
má 100 členských miest a obcí,
je aj mesto Spišská Belá, ktoré
zastupoval na kongrese primátor mesta Štefan Bieľak. Úvod
rokovania najvyššieho orgánu
tohto združenia sa začal prijatím
dvoch nových členov do združenia, ktorými sa stali obce Podbiel
(okres Tvrdošín) a obec Ludrová
(okres Ružomberok).
Správu o činnosti združenia
predniesol doterajší predseda
Združenia Euroregiónu Tatry
Jozef Ďubjak. Uviedol všetky
aktivity, ktoré sa za jeho predsedníctva vykonali a že ich

nebolo málo dokazuje počet
schválených projektov a pomoc
pre mestá a obce, ktorým projekty pomohli pri rôznych akciách.
Či už to bolo v rámci dobudovávania cyklistickej infraštruktúry
na území združenia, alebo realizácia na strategickom projekte
pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier
(t. j. cyklotrasa okolo Tatier), či
príprava hospodárskeho fóra,
ktorý bol venovaný v roku 2014
energetike. Kongres Združenia
Euroregión Tatry vyhodnotil aj
výsledky kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami za rok 2014,
schválil Návrh rozpočtu združenia na rok 2015 a Plán činnosti
Združenia Euroregión Tatry na
rok 2015.
Kongres schválil nových
členov Rady Združenia Euro-

Spolupráca s archeológmi
SAV v Nitre pokračuje
V priestoroch SUŠ v Kežmarku sa uskutočnilo pracovné
stretnutie vedenia školy s PhDr.
Karolom Pietom, DrSc. zástupcom riaditeľa Archeologického
ústavu SAV v Nitre. Hlavným
dôvodom stretnutia bolo zosúladenie detailov zhotoveného
modelu kniežacej hrobky zo 4.
– 5. storočia, rozloženie mobiliáru v modeli hrobky na základe
konkrétnych nálezov. Riešiteľmi
práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti boli žiaci 3. a 4.
ročníka Ladislava Zavacká, Petra Hoffmanová, Michal Kriššák
a Matej Tomaľa pod vedením
Ing. Mačákovej a Bc. Reznického. Ich práca postupuje do
regionálneho kola SOČ.

V posudku k stredoškolskej
odbornej činnosti Dr. Pieta
uviedol: „Oceňujem teoretickú prípravu a zhromaždenie
podkladov k práci s využitím
dostupných zdrojov najmä cestou internetu, ale predovšetkým
prístup k realizácii včítane
pôsobivého umelecko-remeselného riešenia modelu hrobky,
ktorý po malých úpravách má
expozičnú kvalitu. Na viac,
vzhľadom na dodržaný pomer
zmenšenia poslúži pri variantnom usporiadaní mobiliára, čo
bolo doteraz možné len v počítačovej animácii. Prácu uvedených
riešiteľov hodnotím ako výbornú a vedeniu školy i školiteľom
blahoželám k úspešnej práci.“

región Tatry. Práve pre tento
bod bol Kongres zvolaný takto
netradične už na začiatku kalendárneho roka, pretože zo
siedmich doterajších členov
Rady ostal po komunálnych
voľbách iba jeden. Delegáti
preto schválili do nej nových
členov, ktorými sa stali zástupcovia miest Trstená, Ružomberok,
Lipt. Mikuláš, Poprad, Spišská
Nová Ves, Stará Ľubovňa a Kežmarok. Za predsedu Združenia
Euroregión Tatry novozvolená
Rada zvolila primátora mesta
Kežmarok Jána Ferenčáka a za
podpredsedu primátora mesta
Ružomberok Igora Čombora.
Následne sa schvaľovali aj členovia do pracovných komisií.
Na rokovaní vystúpili so svojimi
prejavmi i hostia rokovania. Zo
slovenskej strany to bola čestná
členka združenia Oľga Marhu-

líková a za Zwiazok Euroregión
Tatry na poľskej strany Boguslaw
Wakszmundzki a Antoni Nowak
z Noweho Targu.
Na rokovaní združenia bola
primátorom mesta Spišská Belá
a predsedom Zhromaždenia
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry s r.o. (EZÚS
TATRY) Štefanom Bieľakom poskytnutá informácia o úlohách
tohto nového cezhraničného
slovensko-poľského zoskupenia. Je to nový nástroj na uľahčenie cezhraničnej spolupráce
jeho dvoch členov – Združenia
Euroregión Tatry (na slovenskej
strane) a Zwiazok Euroregión
„Tatry“ (na poľskej strane).
V závere kongresu sa členovia
združenia poďakovali doterajšiemu vedeniu, ktoré odviedlo
kvalitnú prácu v prospech celého
regiónu za ostatné dva roky.

Škola momentálne pracuje na
zhotovení ďalšej repliky posmrtného lôžka a replík náradia lupičov z kniežacej hrobky, ktoré po
jej vykradnutí zlodeji v 5. storočí
v hrobke zabudli. V máji 2015

budú nami zhotovené repliky
náradia vykrádačov kniežacej
hrobky z Popradu v Matejoviec
vystavené v Historickom múzeu
v Prahe. Ing. M. Perignáthová,
riaditeľka SUŠ
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Koncert žiakov cimbalovej triedy

Dopoludnie plné nezabudnuteľných zážitkov a príjemnej atmosféry. Aj takto sa dá charakterizovať podujatie ruštinárov Maslenica, ktoré už piaty rok zorganizovala SOŠ sv. Klementa Hofbauera
v Podolínci 17. februára 2015 pod vedením Mgr. Viačeslavy Sabovej.
Pozvanie riaditeľa školy Ing. J. Goča nás preto veľmi potešilo.
Maslenica je najstarší ruský ľudový sviatok, s koreňmi ešte v
predkresťanskom Rusku, ktorým sa ľudia lúčili so zimou a vítali
jar. Je to veselý sviatok masiek, pestrých národných krojov, súťaží,
dobrého jedla a priateľských stretnutí, po ktorom nasleduje obdobie
pôstu.
Organizátori podujatia ako vždy nesklamali. Boli perfektnými
hostiteľmi, všetko mali dokonale pripravené. Pamätali na všetko,
počnúc menovkami škôl, ktoréými vymedzili miesta v hľadisku,
až po žetóny do bufetu s čajom, kávou, šiškami a kysnutými koláčmi . Na Maslenici sa kultúrnym programom predstavilo 14 škôl
z okresov Stará Ľubovňa, Kežmarok a Svidník. Našu školu úspešne
reprezentovali a divákov svojim spevom v ruskom jazyku očarili
Zuzana Zastková a Vladimíra Horvathová, žiačky 8. a 9.ročníka.
Každá škola bola ocenená pamätným listom a účinkujúci sladkosťami. Na svoje si prišli dievčatá. Budúce šikovné kaderníčky
a kozmetičky sa postarali o ich vizáž. Mali plné ruky práce, kým
im urobili mejkap a krásny účes.
Učiteľov ruštiny potešil metodický materiál, ktorý venovalo
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave.
Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky z príjemného dňa!
Mgr. D. Popovičová, ZŠ J. M. Petzvala Sp. Belá

V stredu 18. februára sa
v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil triedny koncert žiakov
cimbalovej triedy p.uč Michala
Paľka. Rádovo bežný, jeden
z mnohých triednych koncertov, ktorých sa deje v našej
škole každý polrok niekoľko.
Tento koncert predsa len ponúkol publiku istú jedinečnosť
a originalitu. Jednalo sa o vôbec
historicky prvý cimbalový koncert na území tohoto mesta ale
aj širšieho regiónu. Verejnosť
tento kráľovský strunový nástroj
pozná väčsinou z prostredia tradičných ľudových zoskupení,
súčastníci možno zaregistrovali
postupnú asimiláciu cimbalu
v sfére world-music, jazzu či
posledných popových projektov
Jany Kirschner. Žiaci cimbalovej
triedy ZUŠ vykročili pred publikum v spomínaný podvečer aby
poukázali na už vyše storočnú
tradíciu cimbalovej pedagogiky
na akademickej pôde a predviedli okrem ľudového repertoáru aj kľúčové skladby klasickej
literatúry tohoto koncertného

nástroja. Publikum malo
možnosť rozširiť si obzor tiež
o historickom vývoji cimbalu,
spoznať jeho konštrukciu, či základné akusticko-interpretačné
princípi. To všetko vďaka svedomite pripraveným prezentáciám
žiakov. Publikum mohlo vidieť
tento nástroj v pozícií sólového
nástroja ale tiež v kombinácií
v cimbalovom duete, či v klasickom klavírnom sprievode.
Napriek tomu, že hra na cimbale je na našej škole novootvoreným odborom, o tento nástroj je
pomerne veľký záujem žiakov aj
z okolitých miest. Výnimočnosťou našej cimbalovej triedy nieje
len historické prvenstvo v regióne, kde cimbal nezastával významnejšiu pozíciu v ľudovom
inštrumentári. Výnimočnosťou
je aj fakt že je jedinou v kežmarskom a popradskom okrese. Radi
uvítame v budúcom roku ďalších
žiakov aj z nášho mesta a veríme,
že tento nástroj tu časom získa
pevnú tradíciu.
Mgr. Michal Paľko,
učiteľ ZUŠ

Výstava vo Face Clube

Spoločenská kronika
JANUÁRI 2015
• narodili sa: Kristián Vdovjak, Viktória Šajtyová, Markus
Zakopjan, Melánia Zakopjanová.
• navždy nás opustili: Imrich Gallik – vo veku 88 rokov, Ján
Černok – vo veku 84 rokov, Emil Rezničák– vo veku 80 rokov,
Milan Mazurek – vo veku 67 rokov, Vincent Smrek – vo veku
61 rokov, Alojz Zatkovský – vo veku 60 rokov, Ján Zibura – vo
veku 56 rokov.
• životného jubilea sa dožili: životného jubilea sa dožili:
Alžbeta Friedová – 92 rokov, Agnesa Justová – 92 rokov, Mária
Plavcová – 90 rokov, Margita Pisarčíková – 80 rokov, Ema Rusňáková – 80 rokov, Ružena Jurášková – 75 rokov, Anton Kalafút
– 75 rokov, Ing. Milan Mlynarčík – 75 rokov, Oľga Šuľová – 75
rokov, Terézia Ferencková – 70 rokov, Fridrich Gulden – 70 rokov,
Ján Lizák – 70 rokov, Agnesa Lopatovská – 70 rokov, Ladislav
Stoklas – 70 rokov, Agnesa Tetemonteová – 70 rokov, Agnesa
Vnenčáková – 70 rokov.

Dňa 6. 2. 2015 sa vo Face Clube uskutočnila vernisáž výstavy
o významnom slovenskom revolucionárovi, štúrovcovi, maliarovi, ale predovšetkým botanikovi
Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi Laskomerskom. Gustáv
Kazimír Zechenter Laskomerský sa narodil, žil aj pôsobil v
Brezne a v jeho okolí, no jeho
manželka pochádzala z obce,
ktorá je neďaleko Spišskej Belej,
z Krížovej Vsi a tak nečudo že
práve oblasť Spiša a Belianskych
Tatier mala v jeho živote a práci
svoje miesto. V jeho prácach často opisuje krásu a rozmanitosť
prírody, hlavne z botanického

hľadiska. Výstavu nám zapožičalo Horehronské múzeum
v Brezne, vďaka obetavému
prístupu pána Milana Chomu,
ktorý sa postaral o zabezpečenie
a následnú prezentáciu výstavy
počas už spomínanej vernisáže.
Výstava o Gustávovi Kazimírovi
Zechenterovi Laskomerskom je
realizovaná vrámci projektu
Kabaret, počas ktorého sa zoznamujeme nielen s významnými osobnosťami 20. storočia, ale
aj s vynálezmi, hudbou, módou
a filmom.
Výstavu si je možné prezrieť
do 31. 3. 2015 v priestoroch Face
clubu v Spišskej Belej.
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Príprava PSHR mesta Spišská Belá na roky 2014 - 2020+
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR)
mesta je základným plánovacím dokumentom na vymedzenou
území a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
• zachytáva hlavné problémy a predpoklady rozvoja mesta
a formuluje možné riešenia, umožňuje komplexný tzv. integrovaný prístup a podporuje efektívne využívanie finančných
a personálnych kapacít mesta a celkového potenciálu územia,
• je podkladom pre rozhodovanie orgánov mesta v oblasti
rozvoja,
• zvyšuje šance získať finančné prostriedky z vonkajších
zdrojov (verejné dotácie, prostriedky súkromných investorov
a pod.),
• je podkladom pre cielený a odôvodnený územný priemet
rôznych typov rozvojových aktivít v územnom pláne,
• je marketingovým nástrojom, ktorý slúži k propagácií
konkrétneho územia a zvyšuje jeho atraktivitu a konkurencieschopnosť,
PHSR sa vypracúva v zmysle zákona č. 309/2014 z 15. októbra
2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.
Obsah PHSR
Časť 1: Analytická časť
Časť 2: Strategická časť
Časť 3: Programová časť
Časť 4: Realizačná časť
Časť 5: Finančná časť
Záver - Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení
PHSR.
Základné princípy tvorby PHSR
• je založený na kvalitných a overených dátach,
• je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
• je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
• je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov
konkrétneho územia,
• je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových

projektoch.
Dôležitým krokom je ujasniť si spôsob tvorby PHSR a to:
• vlastnými silami,
• externou formou alebo
• kombináciou obidvoch možností.
Pre vypracovanie PHSR mesta Spišská Belá sa schválilo
vypracovanie vlastnými silami za spolupráce s externou odbornou (metodickou) podporou. Túto metodickú podporu bude
zabezpečovať Centrum rozvoja turizmu PSK pre Vysoké Tatry
so sídlom v Dolnom Smokovci, ktoré má skúsených odborníkov,
ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike (uvedené Centrum je
združením právnických osôb, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí a Mesto Vysoké Tatry). Táto forma vypracovanie
PHSR umožní, aby si mesto a jeho obyvatelia (ako miestna komunita) sami vypracovali svoje PHSR. Ale zároveň aby sa dodržala
správnosť postupu vypracovanie PHSR, je potrebné jednotlivé
kroky konzultovať s odborníkmi v danej oblasti, čo bude v našom
prípade zabezpečené externou metodickou podporu.
Pre vypracovanie PHSR mesta sa vyžaduje zostavenie riadiaceho tímu zodpovedného za koordináciu procesu prípravy
a následne realizácie PHSR a zostavenie pracovných skupín:
1.) pracovná skupina pre hospodársku oblasť (technická infraštruktúra, hospodárstvo, obchod, služby, cestovný ruch,....)
2.) pracovná skupina pre sociálnu oblasť (bývanie, sociálne
služby, zamestnanosť, školstvo a zdravotníctvo, šport, kultúra,
tretí sektor....)
3.) pracovná skupina pre environmentálnu oblasť (odpady, ochrana prírody a krajiny, manažment prírodných zdrojov
- lesy, voda, pôda, ovzdušie, zelená infraštruktúra a verejné
priestory)
Financovanie vypracovanie PHSR
Priame náklady budú vynaložené na externú metodickú podporu. Predpokladá sa max. 100 hodín externej podpory, pričom
cena tejto služby by bola 10 EUR/hod, čiže celkom 1 000 EUR.
Len pre porovnanie, ak by si mesto dalo by vypracovať PHSR
„na kľúč“, tak cena za túto služby by sa pohybovala v prípade
nášho mesta vo výške 8 - 9 tis. EUR).
Návrh PHSR bude verejne prerokovaný s verejnosťou a bude daný
na verejné pripomienkovanie. Následne bude PHSR schvaľovaný
mestským zastupiteľstvom.

Harmonogram spracovania PHSR mesta Spišská Belá
Termín

Marec 2015 Apríl 2015

Úvod

X

Analytická časť

X

Máj 2015

Jún 2015

X

Strategická časť

X

Programová časť

X

Realizačná časť

X

Finančná časť

X

Verejné prerokovanie

X

Schválenie PHSR mestským zastupiteľstvom

Júl 2015

X
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Karneval ZŠ J. M. Petzvala
Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov
a karnevalov. Aj v našej škole sa
stal karneval tradíciou. V tomto
roku sa konal 13. februára v telocvični. Tvorivosť a fantáziu
predviedli deti na výbere svojich
masiek. Všetkých, ktorí sa prišli
pozrieť, čakala krásne vyzdobená telocvičňa, nápadité masky,
zaujímavé ceny a veseliace sa
deti. Deti sa zmenili na príšerky,
princezné, zvieratká, pirátov či

iné rozprávkové bytosti. Ocenené boli najkrajšie masky a vďaka
sponzorom nik neodišiel bez odmeny. Najkrajšou odmenou boli
rozžiarené detské očká, radosť,
dobrá nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať.
Sponzormi karnevalu boli: p.
Gemza Gabriel - Potraviny Sp.
Belá, p. Mešár Ján – Dekor- drogéria Sp. Belá, p. Mešár Maroš Veľkosklad ovocia a zeleniny Sp.
Belá, p. Pajer Damián – Remeslá
Sp. Belá, p.
Gaľa Rastislav – Penzión Koliba
Tatranská
kotlina, p.
Frankovská
R e n á t a
– KraF s. r. o.
Sp. Belá, p.
Kolodzejová
Žofia – Prvá
stavebná
sporiteľňa
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Výročná schôdza KJS,
pobočky Spišská Belá
V pondelok 9. februára 2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza
Katolíckej jednoty Slovenska, pobočky Sp. Belá. Schôdzu otvorila predsedníčka miestnej pobočky Viera Sisková, ktorá zhodnotila činnosť organizácie
za uplynulý rok spolu aj zo zástupcami ich kolektívnych členov. Následne
predniesla návrh aktivít na tento rok. Primátor nášho mesta Štefan Bieľak
poďakoval prítomným členom za ich činnosť a najmä za realizáciu myšlienky obnovy hrobov kňazov pochovaných na miestnom cintoríne.

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO
SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?
• Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
• Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá (zamerané na sociálnu pomoc)
• DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole Sp. Belá
• Jaskyniarska skupina 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

2%

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

Správa o činnosti Regionálneho turistického informačného
centra za rok 2014
Regionálne turistické informačné centrum (ďalej len RTIC)
poskytovalo tieto služby:
- Poskytovanie informácií
domácim a zahraničným turistom a návštevníkom o aktuálnych kultúrnych a športových
podujatiach v meste a regióne,
o návštevných poriadkoch
kultúrno-historických zariadení, o možnostiach turistiky
a športového vyžitia, nielen
v meste Spišská Belá, ale aj
v tatranskom a podtatranskom
regióne, resp. na území celého
severného Spiša.
- Propagácia mesta Spišská
Belá v rámci veľtrhov cestovného ruchu.
- Vytváranie databázy informácií o meste.
- Spolupráca s inými informačnými centrami a kanceláriami v regióne. Získavanie
a následná distribúcia propagačných materiálov kultúrno-historických a rekreačných objektov,
ubytovacích zariadení a pod.
- Poskytovanie možnosti
zakúpenia publikácií a pohľadníc vydaných Mestom Spišská
Belá.
- Informovanie obyvateľov
mesta Spišská Belá prostred-

níctvom rozhlasu o kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatiach, predajných akciách
a havarijných stavoch distribúcie vody a elektriny, stratách
a nálezoch, inzercie miestnych
podnikateľov.
- Predpredaj vstupeniek na
kultúrno-spoločenské podujatia.
- Výdaj rybárskych lístkov.
- Adresa RTIC je uvádzaná
ako kontaktná adresa redakčnej
rady Spišskobelianskeho spravodaja s činnosťou zameranou
na zhromažďovanie informácií,
ich spracovanie a následnú
publikáciu.
- V RTIC je možné zapožičať
si audiosprievodcu, prostredníctvom ktorého je možné vypočuť
si zaujímavosti o meste, jeho
histórii a pamiatkach (projekt
„historická cesta mestom“).
Ponúkaný tovar a služby
v RTIC
- bezplatné materiály ubytovacích zariadení, propagačné
materiály o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach nášho
regiónu.
- predaj turistických máp, automáp, publikácií venovaných

prírodným krásam a kultúrnym
zaujímavostiam Slovenska, predaj publikácií a pohľadníc mesta
Spišská Belá, suvenírov a drobných darčekových predmetov.
- RTIC ponúka návštevníkom
a obyvateľom mesta možnosti
prijímania/odosielania faxov
(ako jediné v našom meste) a kopírovania, možnosť zverejňovania oznamov prostredníctvom
mestského rozhlasu, možnosť
inzercie alebo reklamy v Spišskobelianskom spravodaji.
Zo služieb ponúkaných
v RTIC boli najviac využívané
faxové, kopírovacie služby
a možnosť vyhlásenia v mestskom rozhlase.
Za rok 2014 bolo:
– 56 x zaslaných/prijatých
strán faxom
– 110 x využitých kopírovacích služieb
– 282 x platených hlásení
v mestskom rozhlase
– 6 x prijatá platená reklama
do spravodaja
Predané materiály Mesta
Spišská Belá za rok 2014
Návštevníci Regionálneho
turistického informačného

centra majú najväčší záujem o
materiály poskytované zdarma
– brožúry o meste, Belianskych
Tatrách a cyklotrasách v okolí.
Ale zároveň je možnosť si
v infocentre aj zakúpiť knihy:
Monografia mesta Spišská Belá;
Monografia J. M. Petzval; Monografia Samuel Weber a nová
monografia Michal Greisiger.
Počas roka 2014 sa v infocentre predalo 71 ks pohľadníc, 27
ks nálepiek a 17 ks máp.
Návštevnosť RTIC za rok 2014
Počet návštevníkov RTIC za
rok 2014 - 2 183. Z toho 1 576
slovenských a 607 zahraničných
návštevníkov.
Najväčší počet návštevníkov, a to najmä návštevníkov
zo zahraničia bol zaznamenaný v letnej turistickej sezóne,
v mesiacoch máj až október.
Najväčšiu skupinu tvorili poľskí
turisti (265) a českí turisti (85).
Nasledujú turisti z krajín: Veľká Británia (37), Rakúsko (38) a
Nemecko (25) návštevy turistov
z iných krajín (Maďarsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Kanada,
Belgicko, Švédsko, Izrael, USA,
Taliansko, Španielsko...) sú ojedinelejšie.
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Zámer mesta dať do nájmu - prenechať ďalšie prevádzkovanie mestskej kotolne na Mierovej ul. v Sp. Belej súčasnému prevádzkovateľovi
Mesto Spišská Belá v roku 2003 prenajalo mestskú kotolňu na
Mierovej ulici v Spišskej Belej podnikateľovi Dušanovi Hudačkovi
HD, Spišská Belá. Pôvodne prevádzka kotolne bola zabezpečovaná
Technickými službami mesta Spišská Belá a bola stratová, pričom
túto stratu znášalo mesto. Išlo o dlhoročne neriešený problém.
Následne v roku 2004 mestské zastupiteľstvo rozhodlo o predĺžení
prenájmu tejto kotolne o dobu 10 rokov (do 30. 4. 2015). Mesto za
uvedené obdobie nemalo z kotolne žiadny príjem, ale ani žiadne
náklady (čiže celá prevádzka kotolne bola a je na zodpovednosti
prevádzkovateľa kotolne - nie mesta). Súčasný prevádzkovateľ
kotolne Dušan Hudaček, Športová 6, Spišská Belá požiadal dňa
19. 2. 2015 o ďalší prenájom kotolne.
Navrhované podmienky ďalšieho prevádzkovania kotolne:
• ročné nájomné vo výške 1 EUR
• doba nájmu 10 rokov
• všetky investície a všetku inú ako bežnú údržbu – vopred
súhlas mesta, avšak na náklady nájomcu
• bežná údržba bez súhlasu mesta – na náklady nájomcu
• podanie žiadosti o navýšenie ceny za teplo a TUV – prerokovať
vopred s mestom (v MsZ) – predložiť argumenty pre zvýšenie

Z denníka mestskej polície
14. december
Y Pod slovami „voľný víkend“ si každý z nás predstavuje niečo iné. Slušne pracujúci
ľudia si po celotýždňovej práci
a dobrom obede doprajú trochu
oddychu v teple domova. Vyberanie odpadkov z kontajnerov
na sídliskách je zas typické pre
príslušníkov marginalizovaných
skupín. Inak tomu nebolo ani
v dnešný deň, kedy boli Milan
B. z Krížovej Vsi a bratia Tomáš
a Marek P. z Rakús prichytení
hliadkou MsP, ako sa prehrabávali v smetiach. Boli naozaj
prekvapení, veď cez víkendy
mestskí policajti nerobia. Neplánovaná víkendová kontrola
hliadky MsP po návrate z lesa
cez všetky sídliská však priniesla
svoje ovocie a na oddelenie MsP
boli predvedení všetci traja aktéri. Za priestupok im boli uložené
blokové pokuty.
18. december
Y Nešťastie nechodí po
horách, ale po... Pani Jolana B.
to spoznala na ulici Zimnej,
keď sa jej podarilo rozbiť vedro
s farbou pred vchodom do špeciálnej základnej školy. Takéto
veci sa stávajú, ale kým slušný
občan po sebe uprace, tak pani
Jolana B. z ulice L. Svobodu sa
snažila z miesta ujsť. Vďaka
pozornému občanovi mesta sa
jej to nepodarilo a privolaná
hliadka menovanú zadržala pred
budovou pošty. Typická reakcia

občanov z „marginalizovaných“
skupín na podobné situácie je
vždy rovnaká a to: „veď sa nič
nestalo, nikoho som nezabil(a)“.
2 kilá farby rozliate na novej
dlažbe nemôžu nikoho trápiť.
Hliadka MsP na vec mala však
iný názor a vyzvala ju, aby farbu
z chodníka odstránila. Jolana sľúbila, že dá veci do poriadku, ale
odvtedy ju na inkriminovanom
mieste nikto nevidel. Za znečistenie verejného priestranstva si tak
vyslúžila pokutu.
20. december
YČas vianočných večierkov
a posedení sa už naplno rozbehol. Po celoročnej práci je to zaslúžený relax, ale len do chvíle
kým sa to nepreženie s alkoholom. Rozprávať by o tom vedeli
Žaneta a Andrea H. zo Slnečnej
ulice, ale len za predpokladu, že
by si niečo pamätali. Uvedený
deň v neskorých večerných
hodinách sa slečny za nevysvetliteľných okolností objavili na
Mierovej ulici, kde sa potácali
a hlasno vrieskali. Pokročilá nočná hodina a nočný kľud ich evidentne netrápili v ich emotívnom
prejave. Pokoj do ulíc sa vrátil až
po ich predvedení na oddelenie
MsP, kde Andrea po vykonaní
dychovej skúšky prekonala
s viac ako 2 promile aj niektorých
štamgastov. Žaneta však musela
vypiť viac, lebo nebola schopná
ani len vykonať dychovú skúšku.
Po niekoľkonásobnom snažení

ceny za teplo a TUV (aj keď o tom rozhoduje URSO)
• nedodržiavanie podmienok nájmu a povinností nájomcu prevádzkovateľa kotolne – sankcionovať zmluvnou pokutou (napr.
vo výške 1 000 EUR) alebo možnosťou po predchádzajúcom upozornení odstúpiť od zmluvy o nájme a prevádzkovaní kotolne
V najbližších rokoch (počas uvedenej doby nájmu) je potrebné
v kotolni:
- vymeniť 4 obehové čerpadlá (súhrne cca 8 000 EUR)
- modernizovať ohrev TUV – výmena bojlerov a osadenie doskových výmenníkov (odhad 7 200 EUR)
- opraviť zatekajúcu strechu kotolne
- zrealizovať nový náter fasády a vonkajších dverí budovy kotolne (vonkajší vzhľad)
Mesto navrhuje túto kotolňu aj naďalej dať prevádzkovať externému prevádzkovateľovi, a to dať kotolňu do prenájmu a prevádzky
súčasnému prevádzkovateľovi kotolne – Dušanovi Hudačekovi,
Športová 6, Spišská Belá za vyššie uvedených podmienok (t. j. bez
obchodnej verejnej súťaže) na základe osobitného zreteľa. O tomto
zámere (o samotnom prenájme) sa bude rozhodovať na ďalšom
zasadnutí MsZ dňa 26. marca 2015.
sa však menovaná začala meniť
„farbu“ a vzhľadom na možnú
otravu alkoholom boli so sestrou vozidlom RZP odvezené na
hospitalizáciu.
31. december
Y Dopoludňajšia silvestrovská kontrola v mestských lesoch
začala dosť nezvyčajne. Hliadka
MsP našla pri „práci” troch robotníkov z miestnej osady, ktorí
si usilovne pripravovali palivové drevo na novoročnú oslavu.
Prečo by si mali drevo kupovať,
keď v mestských lesoch je ho
dostatok? Silvestrovskú kontrolu
vôbec nečakali a preto ich reakcia
na policajtov bola zmiešaná. Za
krádež dreva boli všetci na mieste
pokutovaní.
8. január
YV noci sa podarilo hliadke
počas kontroly v lokalite Nad
kaštieľom v Strážkach odchytiť
túlavého psa. Po jeho umiestnení do dočasného koterca sa na
druhý deň podarilo zistiť aj jeho
majiteľa. Za umožnenie voľného
pohybu psa bola majiteľovi uložená symbolická pokuta.
9. január
YAni napriek zime a nočnej
hodine policajtov nesklamali
naši „maskoti“. Za budovou pošty sa objavili tváre Róberta K.
zo Slnečnej ulice a Františka G.
z ulice L. Novomeského s fľašou
„pálenky“ v ruke, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou mesta.
Za porušenie zákazu požívania

alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach boli obaja
prejednaní v zmysle zákona.
15. január
Y To, že dopravné značenie
platí aj na miestach, ktoré nie sú
monitorované kamerovým systémom zistil Slavomír G., ktorý sa
rozhodol skrátiť si cestu a „strihol si to“ cez zákaz vjazdu na ulici Mierovej a prešiel cez prechod
pri fare na ulicu Hviezdoslavovu.
Na druhej strane však natrafil na
hliadku MsP, ktorá ho zastavila
a v rámci zákona mu vysvetlila,
že dopravné značky majú svoj
význam a ich nerešpektovanie
sa nevypláca.
16. január
YNapriek každodenne vykonávaným kontrolám v mestských
lesoch je čoraz ťažšie zabrániť ich
rozkrádaniu obyvateľmi cigánskej osady pri Rakúsoch. Ani
tento januárový deň preto hliadku MsP neprekvapilo sedem viazaníc dreva kráčajúcich z našich
lesov smerom k osade. Všetkých
sedem „statočných“, ktorí drevo
niesli sa podarilo zadržať. Samozrejme, že ani jeden z nich nemal
na takúto činnosť povolenie, ale
všetci svorne tvrdili, že sú v lese
po prvý krát a vzápätí odprisahali, že už v živote nič neukradnú
a do lesa už nevkročia. Aj napriek
takto prejavenej dobrej vôli však
boli policajti neoblomní a za krádeže prítomným uložila sankcie
podľa zásluh.
Spracoval: kolektív MsP
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Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2014
Zariadenie opatrovateľskej
služby Spišská Belá je od roku
2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Belá s kapacitou
10 miest. Zariadenie je samostatnou rozpočtovou organizáciou
Mesta Spišská Belá bez právnej
subjektivity. V uplynulom roku
2014 sme mali nepretržitú prevádzku 365 kalendárnych dní,
obsadené boli všetky miesta
na 97,92 %, v priebehu roka
sme mali 3 úmrtia klientiek, po
ktorých boli miesta obsadené
v rozmedzí 7 až 27 dní, neobsadené jedno miesto spolu za celý
kalendárny rok bolo 76 dní.
Okrem toho dve klientky
ukončili pobyt vypovedaním
zmluvy, z toho jedna klientka
bola preložená do Hospicu sv.
Alžbety a druhá sa vrátila do
domáceho prostredia, miesta
boli obsadené jedno ihneď
a druhé o 27 dní. Klientky ZOS
čerpali spolu 140 dni dovolenky
a 231 dni sme mali klientky na
hospitalizácii v nemocnici. Priemerní vek obyvateliek zariadenia
je 85 rokov. Pri prijímaní nového
klienta sa postupuje podľa poradovníka, a sú uprednostnení
občania mesta Spišská Belá.
V roku 2014 v svojej rozpočtovej kapitole použilo na bežné
výdavky sumu 111 036,81 € a na
potravinovom účte 9 576,97 €
klienti ZOS a vonkajší stravníci 2 097,97 €, zamestnanci
1 248,31. Potravinový účet spolu:
12 923,25 €.
Na financovanie bežných výdavkov boli použité tieto zdroje:
verejné – finančný príspevok
z MPSVR SR na základe uzatvorenej zmluvy: 38 400 €, príjem
z úhrad klientov ZOS: 42 536,15
€ a príjem od vonkajších stravníkov: 1 763 €, réžia zamestnancov:
1 049 € a kuchynský odpad 31,92
€. Zdroje z rozpočtu mesta Spišská Belá: 27 256,74 €.
Na financovanie výdavkov
na potravinovom účte boli použité finančné prostriedky z úhrad
klientov ZOS na stravu: 9 576,97
€, vonkajší stravníci 2 097,97 €
a zamestnanci 1 248,31€.
Príjmy a výdavky boli spolu:
12 923,25 €. Podrobné čerpanie
bežných výdavkov je spracované vo finančnom plnení programového rozpočtu k 31. 12. 2013
v podprograme 13. 4. sociálne
služby.
Zariadenie opatrovateľskej

služby poskytuje starostlivosť
starým a chorým občanom podľa
zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách a zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní. Hlavnou prioritou ZOS je
vytvorenie náhradného domova
pre seniorov, kde sú vytvorené
podmienky:
• pre dôstojný život aj zdravotne postihnutým seniorom
• rodinnej atmosféry
• vzájomnej dôvery a porozumenia
• poskytovania komplexnej
starostlivosti o klienta
V zariadení opatrovateľskej
služby sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby
• sociálne poradenstvo
• sociálna rehabilitácia
• 24-hod. opatrovateľská
a ošetrovateľská činnosť
• ubytovanie , stravovanie
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
• utvárajú sa podmienky na
úschovu cenných veci
Naši zamestnanci zabezpečujú komplexnú starostlivosť
o klientov nášho zariadenia,
ktorá spočíva v podávaní liekov
per os, intramuskulárne, subkutánne, intracutanne, meraní
fyziologických funkcií, odberu
krvi na vyšetrenie, glykémiu,
starostlivosť o hygienu, kŕmenie
a polohovanie ležiacich a imobilných klientov a podobne. Ku
každému obyvateľovi pristupujeme individuálne s ohľadom na
jeho jedinečné potreby. V súlade
s platnou legislatívou SR poskytujeme celoročnú sociálnu
starostlivosť. Každý klient má
zavedený plán ošetrovateľskej
starostlivosti, individuálny plán
a plán sociálnej rehabilitácie,
ktoré sa pravidelne aktualizujú
a prispôsobujú potrebám, stavu
a možnostiam klientov.
V zariadení prebiehajú
pravidelne semináre, ktorými
si zamestnanci prehlbujú svoje
vedomosti. Pre spokojnosť
klientov sa zabezpečujú aj tieto
nadštandardné služby, za ktoré
klienti platia: kaderník, pedikúra, manikúra – na žiadosť klienta,
dochádzajú do zariadenia. Klientom ZOS sú poskytované všetky
služby na vysokej profesionálnej
úrovni, aby viedli k maximálnej
spokojnosti klientov a príbuzných.

Personálne zloženie:
• Vedúca zariadenia – sociálny pracovník - 1
• Hospodárka, opatrovateľka, sociálna rehabilitácia -1
• Zdravotná sestra – 3
• Opatrovateľka – 1
• Kuchárka – 2
• Upratovačka, práčka – 1/2
• Kurič, údržbár – 1/5
Zdravotná starostlivosť
zahŕňa:
• primárnu zdravotnú starostlivosť cez zmluvného lekára
pre dospelých, ktorý prichádza
do zariadenia pravidelne 2 x do
mesiaca a inak podľa potreby,
ktorú zabezpečuje MUDr. Mesároš Michal
• pravidelné návštevy a ordinácie psychiatra, 1x v mesiaci,
alebo podľa potreby, zabezpečuje MUDr. Bezecný Jíři
• vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta
K štandardným službám
nášho zariadenia patrí aj:
• zabezpečenie liekov podľa
indikácie lekára a predpisu liekov prostredníctvom zdravotnej
poisťovne
• zorganizovanie a zabezpečenie zdravotníckych pomôcok,
odborných vyšetrení
• do prevádzanie a zabezpečenie dopravy na odborné
vyšetrenia
• monitorovanie zdravotného stavu klientov, konzultácie
s lekármi a riešenie situácie
Prehľad zabezpečených
návštev lekárov v roku 2014
Počet
Ambulancia
návštev
Obvodný lekár
52
CT, RTG, USG
9
Ortopedická
2
Geriatrická
14
Kožná
4
Očná
7
Dia poradňa
3
Gastroenterologická
2
Nefrologická
3
Psychiater
74
Traumatologická
7
Onkologická
16
Interná
19
Kardiologická
2
Neurologická
10
Urologická
2
Gynekologická
3
Pneumologická
1

Interiérové vybavenie:
Zariadenie opatrovateľskej
služby je jednopodlažná budova, ktorá spĺňa podmienky pre
bezbariérové bývanie. Pozostáva zo stravovacej prevádzky,
obytnej časti a prevádzkovej
časti. Stravovaciu prevádzku
tvoria: kuchyňa, príručné
sklady a jedáleň, ktorá plní aj
úlohu spoločenskej miestnosti. Poskytujeme stravovanie
v súlade so zásadami zdravej
výživy, s prihliadnutím na vek
a zdravotný stav klientov. Za
celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera. Za stravnú
jednotku sa považuje finančná
norma priemerných nákladov
na potraviny a suroviny a tá je
2,99 € na deň.
V uplynulom roku 2014 sa
realizovala údržba kotolne,
práčovne a sušiarne prádla.
Maľovala sa stravovacia časť
a sociálne priestory obytnej časti
(kúpeľňa, WC). V rámci údržby
sa menil termostat na chladiacom zariadení, a elektronika na
kuchynskom robote.
Ubytovaciu časť zariadenia
tvoria:
2 trojlôžkové izby, 2 jednolôžkové a 1 dvojlôžková izba.
Každá izba je vybavená polohovacími posteľami s úložným
priestorom, skriňou pre každého
klienta, nočným stolíkom, jedálenským stolom a stoličkami,
obrazmi a nočnými lampami,
úložnou policou. Súčasťou
jednolôžkových izieb je kreslo
a možnosť pripojenia televízie.
Spoločenská miestnosť je
vybavená sedačkou, malou knihovňou, digitálnou televíziou,
domácim kinom a nábytkom
jedálne. Klienti využívajú taktiež
internetové služby. Kúpeľňa pozostáva zo sprchovacieho kúta,
rohovej vane, umývadla a bidetu. K dispozícii majú klienti tri
záchody s troma umývadlami.
Chodby a toalety sú po celej
dĺžke zabezpečené madlami.
Prevádzkovú časť tvorí:
kancelária vedúcej zariadenia, sesterská izba, práčovňa,
kotolňa, sušiareň prádla,
dielňa. Priestory zariadenia sú
úplne bezbariérové, taktiež vý-
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stup na terasu a hlavný východ
z budovy.
Metódy a formy práce
s klientom
Pri práci s klientom ZOS
zamestnanci využívajú moderné metódy sociálnej práce
s jednotlivcom – pozorovanie,
rozhovor, sociálna diagnostika,
intervencia. Sociálna práca so
skupinou – muzikoterapia,
biblioterapia, aromaterapia,
bálintovské skupiny. Sociálne
plánovanie- vypracovanie
individuálneho plánu pre každého klienta zariadenia, jeho
prehodnocovanie a priebežné
dopĺňanie.
Pri jednotlivých terapiách
sa využíva kamera, DVD prehrávač, TV, rôzne hudobné
nahrávky určené na muzikoterapiu, literatúra, výkresy, pastelky,
spoločenské hry, krížovky, aromatoterapeutická lampa, vonné
sviečky a pod.
Na zabezpečenie kúpania
a presunu imobilných klientov
sa využíva mobilný zdvihák
Sunlift, ktorý je určený na
prepravu imobilných osôb,
zdvíhanie a spúšťanie prepravovanej osoby.
K premiestňovaniu imobilných klientov sa využívajú
mechanické invalidné vozíky,
sprchovacia stolička sa využíva
pri sprchovaní. Ďalej sa využívajú hrazdičky, hydromasážna
vanička na nohy a fit lopty.
Kultúrna činnosť
Život seniorov v ZOS nemôže byť stereotypný a jednotvárny. Je potrebné ho vyplniť
širokou paletou činnosti, aby
sa aj senior cítil potrebným
a užitočným a aby sa vytváral
priestor na sebarealizáciu jednotlivca. V zariadení je k dispozícii malá knižnica, spoločenská
miestnosť s digitálnymi televíznymi programami.
Voľný čas klientov je zaplnený rôznymi aktivitami,
ručnými prácami (háčkovanie,
štrikovanie, vyšívanie) a pracovnou terapiou v rámci ich
schopnosti a záujmu. Do zariadenia prichádza pravidelne
kňaz vysluhovať sviatosť zmierenia a slúžiť svätú omšu podľa
želania klientiek.
Poskytuje klientkam morálnu a duchovnu podporu, tak-

Zariadenie opatrovateľskej služby Sp. Belá
Popradská 11, 059 01 Spišská Belá
tel:052/459 15 39, 0918 806 362
e-mail: zos@spisskabela.sk • www.zos.spisskabela.sk
tiež ich posilňuje pri znášaní
bolesti a utrpenia.
Aktivity zariadenia
Priebežne celý rok je vyplnený širokou paletou činností.
V januári sme privítali Koledníkov dobrej noviny, spevácky
zbor Fortuna a členov z katolíckej jednoty Spišská Belá, ktorí sa
naším obyvateľkám pripomenuli pásmom vianočných piesní
a malým darčekom. Taktiež
sme usporiadali Fašiangové
stretnutie dôchodcov mesta
Spišská Belá pod záštitou primátora mesta, ktoré sa tešilo hojnej
účasti seniorov. Cieľom tejto akcie bola inklúzia našich klientiek
medzi ostatných seniorov mesta
pri živej ľudovej hudbe a tanci.
Vo februári sme koniec fašiangového obdobia zavŕšili pochovávaním ozembucha a priblížením
si ľudových zvykov.
V mesiaci marec sa zamerali
na význam knihy v ich živote
a spestrili sme ho posedením
pri čaji spojeným s čítaním
kníh. V jarných mesiacoch roka
to boli Veľkonočné sviatky, Deň
matiek, ktoré sme zorganizovali v spolupráci so Špeciálnou
základnou školou a Detským
domovom v Spišskej Belej,
ktoré mali pripravené pásmo
s touto tematikou. V mesiaci máj

sa dožila naša klientka krásnych
96 rokov.
Letné obdobie sme trávili
hlavne v krásnom areáli zariadenia vychádzkami obyvateľov. Aj tento rok sa zapojili do
svetového projektu Challenge
day, kde si zacvičili podľa svojich možnosti. Veľmi obľúbené
je grilovanie, alebo varenie
kotlíkového gulášu, pri ktorom
sme si aj spoločne zaspievali a
tí mobilnejší si aj zatancovali.
Zrealizovali sa súťaže šikovných
rúk, spoločenských hier. Taktiež
návšteva kaštiela Strážky a jeho
záhrady určite patrila k veľkým
zážitkom našich klientiek. Zúčastnili sa aj Kaštieľných hier,
ktoré sa tam konali.
Mesiac október je mesiacom
úcty k starším ľuďom. Naše
obyvateľky bol pozdraviť primátor mesta, mládežníci a deti
zo Spišskej Belej, ktorí potešili
starké nielen pekným slovom,
piesňou, ale aj malým darčekom.
Najmladšia generácia detí obveselila starké nielen milými scénkami, pesničkami pri rôznych
príležitostiach, ale aj samotnou
svojou prítomnosťou. Mesiac november bol tradične pri zapálenej
sviečke venovaný spomienke na
umretých. V decembri zariadenie
navštívil Mikuláš, ktorý priniesol
klientkam sladkosti. Nemalej

popularite sa teší pečenie medovníkov, kde si naše klientky
preveria svoje zručnosti. Na
štedrý deň ich prišiel pozdraviť
a obdarovať pán primátor, pán
farár, ktorý nám odslúžil aj svätú
omšu a zostal so starkými aj pri
štedrovečernom stole.
Spolupráca s rodinou
a inštitúciami
V rámci našich služieb
a možnosti podporujeme
všetky dostupné podmienky
stretávania sa a spolupráce
s príbuznými našich klientiek.
Návštevy v zariadení sú možné
v ktoromkoľvek čase mimo nočného kľudu od 21.00 h – 7.00 h.
Klientky využívajú písomnú,
telefonickú ale aj internetovú
možnosť komunikácie s príbuznými.
V prípade potreby zariadenie
zabezpečuje aj kontakt s úradmi
a inštitúciami za klientky zariadenia. Väčšina starších ľudí by
svoju starobu najradšej prežívala
vo vlastnej rodine. Reálny život
však ukazuje, že proces starnutia so sebou prináša problémy,
ktoré obmedzujú možnosti
ich naplnenia. Seniori, ktorí
potrebujú pomoc, pri naplnení
staroby plnohodnotným životom, nájdu svoje miesto práve
v zariadení.
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Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
V rámci kontrolnej činnosti
bolo v roku 2014 vykonaných 24
následných finančných kontrol
v kontrolovaných subjektoch.
Z vykonaných následných
finančných kontrol bolo:
− 13 ukončených záznamom;
− 5 ukončených správou
– k štyrom následným finančným kontrolám bolo prijatých
27 opatrení
− 6 záznamov o plnení prijatých opatrení z následných
finančných kontrol, ktoré boli
ukončené správou
Prehľad následných finančných kontrol podľa kontrolovaných subjektov:
− 12 kontrol v rozpočtových
organizáciách – v školách
s právnou subjektivitou – osem
bolo ukončených záznamom
a v štyroch prípadoch bol vyhotovený záznam k NFK;
− 9 kontrol na mestskom
úrade – päť bolo ukončených
záznamom, dve správou
a v dvoch prípadoch bol vyhotovený záznam k NFK;
− 2 kontroly v mestskej obchodnej spoločnosti – obidve
boli ukončené správou;
− 1 kontrola v Mestskom
poľovníckom spolku Poľana

Spišská Belá bola ukončená
správou.
V rozpočtových organizáciách boli vykonané nasledovné kontroly:
− nakladanie s financiami
v oblasti poskytovania OOPP
zamestnancom školy;
− nakladanie s finančnými
prostriedkami v oblasti priznávania a vyplácania odmien;
− plnenia prijatých opatrení
- v Školskom klube detí; k plneniu zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a k zákonu č. 283//2002
Z. z. o cestovných náhradách.
Na mestskom úrade boli vykonané nasledovné kontroly:
− nakladania s energiami;
− riešenia petícií a sťažností;
− nakladania s finančnými
prostriedkami v oblasti verejnej zelene a vedenia evidencie
spotreby PHM;
− dodržiavania podmienok
prideľovania nájomných bytov
postavených s podporou štátu;
− rozhodnutí o miestnom
poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad;
− priznávania a vyplácania
odmien;
− hospodárneho, efektívneho
a účelného vynakladania finanč-

ných prostriedkov v hotovosti;
− plnenia prijatých opatrení
– prevádzkový poriadok pohrebísk; a v Zariadení opatrovateľskej služby.
V mestskej obchodnej spoločnosti boli vykonané nasledovné
kontroly:
− nakladania s finančnými
prostriedkami v oblasti poskytovania OOPP;
− nakladania s prenajatým
majetkom od Mesta Spišská
Belá.
V iných organizáciách:
− nakladanie s prenajatým
majetkom od Mesta Spišská Belá
v MPS Poľana Spišská Belá.
Operatívne kontroly:
− komisionálna obhliadka
majetku navrhnutého na vyradenie;
− priebežná kontrola plnenia
rozpočtu mesta na rok 2014;
− sledovanie dlhu mesta
a výšky záväzkov po lehote
splatnosti;
− kontrola vedenia operatívnej evidencie schválených
rozpočtových opatrení;
− 2x v roku bola podaná
písomná informácia o použití
rezervného fondu mesta
− kontrola plnenia uznesení
za rok 2014.

Stanoviská za rok 2014:
Písomné stanovisko bolo
vypracované k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015
- 2017 a návrhu rozpočtu mesta
na rok 2015. Stanovisko bolo vypracované k záverečnému účtu
mesta za rok 2013. V zmysle zákona bola vypracovaná a MsZ
predložená správa o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2013.
Iná činnosť:
Účasť na zasadnutiach
Združenia hlavných kontrolórov tatransko-spišskej sekcie,
spolupráca s hlavnými kontrolórmi iných miest a obcí. Účasť
na odbornej konferencii pre
hlavných kontrolórov a na školeniach. Priebežné podávanie
správ o kontrolnej činnosti na
zasadaniach mestského zastupiteľstva. Vypracovanie plánov
kontrolnej činnosti. Príprava
na kontroly štúdiom zákonov
súvisiacich s kontrolami, správ
následných finančných kontrol
pred vykonaním kontroly plnenia prijatých opatrení. Účasť
na poradách vedenia mesta
a zasadnutiach Dozornej rady
Mestského podniku. Účasť na zasadnutí komisie na prideľovanie
bytov a komisie na poskytovanie
dotácií z rozpočtu mesta.

Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej
(klubu dôchodcov) za rok 2014
Denné centrum v Spišskej
Belej (so sídlom na Hviezdoslavovej č. 21) – pôvodne nazývaný
„klub dôchodcov“ – pôsobí ako
organizačné zložka mestského
úradu (bez právnej subjektivity)
ako zaradenie poskytujúce sociálnu službu. Denné centrum sa
riadi Štatútom, Prevádzkovým
poriadkom a Domovým poriadkom centra.
Činnosť denného centra
(ďalej len DC) je zameraná záujmovým skupinám členov so
zohľadnením ich veku, zdravotnému stavu seniorov a občanov
s nepriaznivým zdravotným stavom. Plán práce je okrem iných
aktivít zameraný aj na sociálne
poradenstvo a to formou prednášky zodpovedaním dotazov
odbornými pracovníkmi, alebo
sprostredkovane v oblasti sociálno-právnej, zdravotnej a iných

aktuálnych tém tejto skupiny
obyvateľstva.
V roku 2014 členskú základňu tvorilo 50 členov, z toho
40 žien a 10 mužov s celkovým priemerným vekom 68,9
rokov. Členovia sa stretávali
pravidelne každú stredu, okrem
iných nepravidelných akcií, čo
predstavovalo 6 až 8 stretnutí
mesačne a to v priestoroch
Denného centra.
Činnosť v oblasti kultúrno-spoločenskej bola zameraná na
organizovanie akcií, obsahom
ktorých bolo udržiavanie kultúrnych, historických a ľudových zvyklosti našich predkov.
Fašiangové, katarínske, mikulášske, čí vianočné posedenie mali
vo svojom programe piesne,
hudobný doprovod (rozšírený
o ozembuch), pranostiky, odevy, jedlo a iné prvky. Deň matiek

a akciu organizovanú v Mesiaci
úcty k starším prídu vždy svojím
kultúrnym programom pozdraviť žiaci mestských škôl.
Do akcie „Zemiakarsky
jarmok“ sa seniori už tretí rok
zapájajú prípravou tradičných
zemiakových jedál v kuchyni
DC – pečené zemiaky, zemiaková krúpová polievka, zemiakový kysnutý koláč, džadky.
Na túto príležitosť upravený
stánok pred našim klubom
ponúkal účastníkom jarmoku
tieto jedla.V posledný deň
roka centrum organizuje akciu
„Na Silvestra nie si sám“, ktorá
prispieva k vytváraniu pocitu
spolupatričnosti a zbavovania
sa pocitu osamelosti. Už šiesty
rok centrum organizuje v júli
autobusový zájazd na púť seniorov na Mariánsku horu do Levoče. Kultúrne vyžitie členovia

centra nachádzajú aj v Spišskom
divadle v Spišskej Novej Vsi na
divadelných predstaveniach pre
seniorov. Poznávací autobusový
zájazd mal 5. augusta 2014 takýto program: Litmanová – hora
Zvír, prednáška, bohoslužba,
Červený Kláštor – splav plťou
po Pieninach, Lesnica – posedenie pri goralskej muzike v
kúpeľoch Smerdžonka. V júli
navštívili pozreli botanickú
záhradu TANAP-u a Múzeum
TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Oddychové zameranie
s vychádzkou do prírody do
obce Krížová Ves na pobožnosť
krížovej cesty Kalváriou malo
dňa 10. októbra 2014 nielen turistický ale aj náboženský účel.
Stretnutie a beseda so starostom
na obecnom úrade sa ukončilo
obhliadkou novovybudovaného
(Pokračovanie na 15. strane)
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Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej
(klubu dôchodcov) za rok 2014
(Dokončenie zo 14. strany)
domu smútku. V programe „týždňa seniorskej aktivity“ organizovaného od 18. 8. do 23. 8. 2014
sme absolvovali v jednotlivých
dňoch tieto aktivity:
- opekanie v záhrade nášho
denného centra spojená s aktívnym pohybom - cvičením na
čerstvom vzduchu - prehliadka
nových ulíc nášho mesta – od
Weberovej až po Športovú a
Kalsteinovu - pohybová aktivita „športový deň seniorov“
v priestoroch záhrady DC, kotlíkový guláš, športové súťaže
zamerané na disciplíny primerané našim seniorom medzi DC
Spišská Belá a DC Podolínec
(vyhral Podolínec)
- v rámci Kežmarského
kultúrneho leta vystúpenie
folklórneho súboru Magurák návšteva termálneho kúpaliská
vo Vyšných Ružbachoch - letný
kabaret s maskami v priestoroch
DC, vyhodnotenie celotýždňových akcií

V rámci vzdelávania seniorov sa uskutočnili:
- s pracovníkmi mestskej
polície 12. 2. 2014 prednáška na
tému „Prevencia bezpečnosti
v doprave a v živote seniorov“
- v spolupráci s mestským
školským úradom sa zahájil
cyklus prednášok, 12. 2. 2014
na tému „Pozitívne myslenie
seniorov“, lektorkou bola Mgr.
Lacušová
- 26. 3. 2014 beseda na tému
„Kniha a jej vznik“, referát,
prednes prózy a poézie, zapojili
sa učiteľky ZŠ, členovia DC
- 29. 5. 2014 v družine ZŠ,
prednáška na tému „Kalokagatia a seniorsky vek“ (zdravé
stravovanie) spojené s prípravou
a ochutnávkou zeleninových
a ovocných šalátov, s lektorkou
vedúcej družiny p. Nebusovou
- 2. 11. 2014 beseda na tému
„Komunálne voľby“, lektor
predseda DC Mačáková - členovia nášho denného centra:
Straková, Rošková, Beler, štú-

diom univerzity tretieho veku
potvrdzujú, že majú záujem na
celoživotnom vzdelávaní.
Pre občanov nášho mesta
bez domova, členky DC na
štedrý deň uvarili v kuchyni
DC kapustnicu, ktorú podávali
v priestoroch záhrady DC.
V oblasti nadväzovania
a udržiavania kontaktov s inými klubmi už 3 roky máme
družobný kontakt s Denným
centrom v Podolínci.
V sociálnej oblasti sa medziľudské vzťahy upevňujú návštevou nemocných (po úraze,
operácii), imobilných našich
členov – 6 návštev v priebehu

roka, organizovaním jubilejných
akcií našich členov prípravou
kultúrneho programu na tieto
akcie a tiež účasťou na akcií
„odprevadiť posledný raz“.
Naši seniori priestor denného centra navštevujú preto, že
sa tu zbavujú pocitu osamelosti, domáceho stereotypu, hlavne
medzi sebou veľa komunikujú
v rôznych záujmových skupinách a aktívne sa interesujú
o dianie nielen v našom meste
ale aj v oveľa širších súvislostiach a oblastiach.
Členská základňa sa zvýšila
o 6 nových členov. Pridajte sa aj
ďalší...

Viac aktuálnych
informácií získate na
www.spisskabela.sk

Správa o činnosti Mestskej knižnice a Múzea Dr. M. Greisgera
v Spišskej Belej za rok 2014
Mestská knižnica v Spišskej Belej plní vzdelávacie a kultúrno-výchovné poslanie. V roku 2014 sa kúpili 208 zväzkov a teda knižný
fond k 31. 12. 2014 tvorilo 25 565 kníh. Všetky knižné jednotky sa
počas roka 2014 pečiatkovali, roztriedili podľa vedných odborov,
označili detskú literatúru, zapísali do prírastkového zoznamu a do
knižničného systému „Clavius“. V roku 2014 sme za projekt „Akvizícia knižničného fondu v Mestskej knižnici“ získali dotáciu od MK
SR vo výške 1 000 €. Z poukázanej sumy sa zakúpilo 139 kníh. Od
roku 2010 knižnica začala používať „Výpožičný protokol“ knižničného programu „Clavius“. Výpožičky i vracanie kníh je evidované
snímaním čiarového kódu. Každý čitateľ má vytvorené vlastné
konto, v ktorom sú zaznamenané vypožičané knihy a poplatky.
Čitateľ môže vstúpiť cez internet do svojho konta a knižné jednotky
si sám predlžovať. V roku 2014 systém zaznamenal 112 takýchto
vstupov (cez internet).
Upomínaním čitateľov za nedodržanie výpožičnej doby sme získali 160,84 €. V roku 2014 sme na požiadanie čitateľov objednávali
literatúru, ktorá sa vo fonde knižnice nenachádza – 31x. Je to platená
služba – príjem 54 €. V roku 2014 sme poskytovali aj kopírovacie
služby – príjem 18,06 €. Za stratu čitateľského preukazu – príjem
27,50 €. Úhrada za stratené knihy činila 9,96 €.
Vzhľadom na vekovú štruktúru čitateľov do 15 rokov (398 detí)
bola počas roka venovaná značná pozornosť detskému čitateľovi.
V spolupráci s MŠ knižnica usporiadala výchovné stretnutia pre
3 triedy – 28 hodín. V rámci informatickej výchovy pre ZŠ bolo
pripravených 25 hodín pre jednotlivé triedy. Obsahom hodín bola
informácia o využívaní bibliografií, slovníkov, oboznámenie s
pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho regiónu.
V mesiaci apríl v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ sme organizovali besedu so spisovateľom Erikom Jakubom Grochom pre
ZŠ. V mesiaci máji sme na požiadanie žiakov pozvali aj spisovateľku
Gabrielu Futovú. V mesiaci apríli v rámci „Týždňa detskej knihy“

sme pripravili pre 3 triedy MŠ – Čítanie rozprávok hosťami (čítať
bol primátor mesta a hlavná kontrolórka). Najpočetnejší čitateľský
maratón na Slovensku sa konal 5. 6. 2014 a o rekord sa pokúsili aj
žiaci našich škôl v počte 165 čítajúcich účastníkov. V roku 2014 sme
usporiadali celkom 58 podujatí s 1 223 účastníkmi. Od 1. 1. 2010 bol
sprístupnený online katalóg na www.kniznica.spisskabela.sk. Tento
elektronický katalóg bol v roku 2014 využívaný – počet vstupov
– 1 332 a bolo zadaných 9 723 otázok.
Návštevníci Múzea Dr. Michala Greisigera sa oboznámili s poslaním a životným dielom polyhistora. V roku 2014 múzeum navštívilo
269 návštevníkov – z toho 246 detí. Vstupné činilo 49,41 €.
ČITATELIA

rok 2011

Registrovaní čitatelia
z toho do 15 rokov
návštevníci knižnice

692
414
10 001

rok 2012 rok 2013
633
381
9 066

648
403
7 597

rok 2014
653
398
6 969

Z celkového počtu návštevníkov knižnice 6 969 – návštevníci internetu
v počte 2 577 osôb.
VÝPOŽIČKY

rok 2011

Výpožičky celkom
z toho:
náučná liter. pre dospelých
krásna literatúra
krásna literatúra detská
náučná literatúra detská
internet

rok 2012 rok 2013

rok 2014

22 947

22 369

21 179

20 039

3 655
8 806
5 473
965

2 849
8 734
5 650
913

2 593
9 207
5 256
655

2 407
8 830
5 504
721
2 577
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Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Mesta Spišská Belá na rok 2015 (júl - december)
JÚL ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
5. 7. 2015 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
11. 7. 2015 (sobota) – Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amatérov (vonkajšie ihrisko Moskovská)
18. – 19. 7. 2015 – Belá mix Voley Cup – volejbalový turnaj amatérskych zmiešaných družstiev
Júl 2015 – Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov
AUGUST ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
1. 8. 2015 (sobota) – Belltown fest – festival začínajúcich a amatérskych kapiel
14. - 16. 8. 2015 – Beliansky kapor – 48-hod. rybársky maratón
22. 8. 2015 (sobota) – Belianska podkova - furmanské preteky (areál „Nižné lúky“)
28. 8. 2015 (piatok) – 71. výročie SNP – spomienka
SEPTEMBER ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
1. 9. 2015 (utorok) – Svätohubertská (poľovnícka) slávnosť
5. 9. 2015 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
6. 9. 2015 (nedeľa) – Belianska „25“ - cyklistické preteky Spišská Belá – Ždiar
9. 9. 2015 (streda) – Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
12. 9. 2015 (sobota) – Plenér fotografov – Petzvalova fotografia s následnou výstavou najlepších fotografií
19. 9. 2015 (sobota) – Spišský zemiakarský jarmok – 13. ročník
27. 9. 2015 (nedeľa) – Automobilová jazda zručnosti
OKTÓBER ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
3. 10. 2015 (sobota) – Beliansky turistický pochod
2. – 3. 10. 2015 – 28. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej súťaže O pohár Slavomila Rusiňáka
3. 10. 2015 (sobota) – Jesenná bezpečná jazda + 4. kolo - Rodičia, jazdite opatrne – Majstrovstvá SR – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi
Október 2015 – mesiac úcty k starším
Október 2015 – Imatrikulácia prvákov základných škôl
NOVEMBER ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
17. 11. 2015 (utorok) – Deň boja za slobodu a demokraciu – pietna spomienka
28. 11. 2015 (sobota) – Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
29. 11. 2015 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská Belá
DECEMBER ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
5. 12. 2015 (sobota) – Dorastenecký halový futbalový turnaj (telocvičňa Moskovská)
6. 12. 2015 (nedeľa) – Mikulášske popoludnie
13. 12. 2015 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská Belá
16. 12. 2015 (streda) – Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
20. 12. 2015 (nedeľa) – Mestské vianočné trhy (na námestí) – prezentácia miestnych spolkov, združení a spoločenstiev
26. 12. 2015 (sobota) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta – amatérske družstvá (otvorený turnaj - telocvičňa Moskovská)
27. 12. 2015 (nedeľa) – Tenisový turnaj Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
31. 12. 2015 (štvrtok) – Silvester 2015
Aktivity v školských kluboch detí: ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
21. 1. 2015 (streda) – Belančan nehnevaj sa! – rodinná spoločenská hra – CVČ
10. 2. 2015 (utorok) – Najkrajší snehový model – CVČ
22. 4. 2015 (streda) – Deň Zeme – kreslenie na chodník „Naša zem je guľatá“ - CVČ
26. 5. 2015 (utorok) – Rýchly šplhúň – súťaž na lezeckej stene - CVČ
23. 10. 2015 (piatok) – Výtvarná súťaž – boj proti drogám – „Nebo bez mrakov“ – CVČ
Aktivity Face klubu v Sp. Belej a Denného centra v Sp. Belej nie sú zahrnuté v tomto kalendári podujatí.
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Správa o činnosti FACE klubu nízkoprahového centra v roku 2014
Nízkoprahové centrum Face
club bolo v roku 2014 otvorené
5 dní v týždni od utorka do
soboty. Počas otváracích hodín
od 15:00 do 21:00 (utorok – štvrtok) respektíve od 16:00 do 22:
00 (piatok a sobota) prichádzali
deti a mladí ľudia, aby trávili
svoj voľný čas pri stolnom futbale, pingpongu, biliarde či
moderných spoločenských
hrách. K dispozícii im bolo
i občerstvenie v podobe nealko
nápojov a cukroviniek. V roku
2014 nízkoprahové centrum
navštívilo denne priemerne 40
detí a mladých ľudí, z toho sa
vytvorila skupina asi 20-tich
detí, ktoré Face Club navštevujú denne. V letných mesiacoch
naša cieľová skupina trávi svoj
voľný viac vonku, návštevnosť
sa preto mení v lete a v zime.
V lete je to približne 30 návštevníkov a v zimných mesiacoch aj
viac ako 45 detí a mladých ľudí.
Face club mal tak v uplynulom
roku približne 11 900 návštev.
Okrem možnosti trávenia
voľného času Face club ponúka
tiež pravidelné i nepravidelné
aktivity ktoré pripravuje na
základe požiadaviek mladých
v spolupráci s dobrovoľníkmi.
AKTIVITY
Vzdelávanie dobrovoľníkov
1x mesačne plánovacie a hodnotiace stretnutie, 2x ročne
víkendové školenie
Nízkoprahové centrum
sa vybudovalo aj vďaka dobrovoľníckej angažovanosti a
budúcnosť klubu, udržateľnosť
aktivít a budovanie štandardov
a stratégií v našich podmienkach je do určitej miery aj v
rukách dobrovoľníkov. Preto im
venujeme náležitú pozornosť,
školíme a vychovávame ich.
V roku 2014 sa dobrovoľníci
zúčastnili školenia v auguste. Na
školení sme sa venovali integrite,
osobnosti dobrovoľníka, správnej komunikácii a spätnej väzbe.
Druhé školenie sa uskutočnilo
v novembri. Školenie si tento
krát dobrovoľníci pripravovali
sami a to starší dobrovoľníci
pre mladších. Ďalšiu víkendové
školenie máme naplánované na
začiatok roka 2015 a uskutoční
sa pod vedením dobrovoľníkov z organizácie „PLUSKO“.

Školenie bude postavené na
zážitkových aktivitách. Výsledkom školení boli upevnené
vzťahy medzi dobrovoľníkmi,
zvýšenie samostatnosti pri
riešení úloh, iniciatívy, zodpovednosti a tímového ducha
dobrovoľníkov. V tomto roku
sa všetky školenia zameriavali
na úspešnú integráciu nových
dobrovoľníkov do tímu.
Ples pre mladých
vo Face clube
Začiatkom roka 2014 sa vo
Face clube uskutočnil 2. Ročník plesu pre mladých vo Face
clube. Ples je veľmi žiadanou
akciou mladých faceclubákov.
Celý ples si organizujú sami od
prípravy programu, sály, tomboly, občerstvenia až po prípravu
krásnych účesov a skvelej hudby.
Všetkých ktorí, chcú zažiť skvelý
ples, na ktorom sa zabávame aj
napriek tomu, že ples je nealkoholicky, srdečne pozývame na
jeho ďalší ročník.
Turnaje 1x mesačne (stolnotenisové, kalčetové, biliardové)
Turnaje si v klube našli svoje
stále miesto a tešia sa veľkej obľube. V tomto roku sme organizovali vždy dva turnaje v jeden
deň - jeden pre detskú kategóriu
a druhý pre mládež.
Tvorivé dielne 1x za dva
týždne pre deti
V roku 2014 znovu zorganizovali niektoré kreatívne dielne
v spolupráci s mamičkami, ktoré
naučili iné mamičky spolu s deťmi ako si pripraviť krásnu vianočnú výzdobu. Tvorivé dielne
plnia úlohu arteterapie, na podporu sebapoznávacích procesov,
ako prevencia emocionálnych a
sociálnych problémov, uvoľnenie a znázornenie vedomých
aj nevedomých konfliktov a
pocitov. Na dielňach si deti
mohli vyskúšať tieto techniky:
práva s papierom, fimo hmota,
maľovanie na sklo, mozaika,
plstenie, servítkovaciu techniku,
výrobu šperkov, výrobu ozdôb a
ikebán podobne.
Výlety na cyklochodník
počas letných mesiacov
V priaznivom počasí sa využívali bicykle, ktoré patria do
vybavenia Face clubu. Bicykle si

mohli návštevníci klubu požičať
iba so sprievodom dobrovoľníka, tak sme sa snažili zabezpečiť
bezpečnosť jazdcov i bicyklov.
Leto pre deti
V roku 2014 sme počas letných prázdnin zaviedli vo Face
clube novinku – službu pre
deti a zamestnaných rodičov.
Face club bol v dopoludňajších
hodinách otvorený pre deti od
9:00 do 12:00. Počas letných
prázdnin sme Face club otvorili
aj v dopoludňajších hodinách.
Animátorky mali pripravený
hodnotný program pre všetky
deti, ktoré chceli svoj voľný
čas využiť aktívne a kreatívne.
Spolu sa zahrali spoločenské
hry, súťažili, no najviac ich
bavili kreatívne dielne, počas
pekných dní využili aj ihrisko
na Tatranskej ulici.
Denný detský tábor
Prázdniny sme deťom spestrili i v poradí druhým denným
detským táborom. Indiánsky
tábor pripravovalo 10 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa ho 30 detí (
v minulom roku to bolo 15 detí)
vo vekovej kategórii od 6 do 13
rokov. Už pred vchodom do
Face clubu deti privítal náčelník
a uviedol ich tak do indiánskej
atmosféry. V klube na deti čakali
ďalší indiáni, indiánska hudba
a hry. Po rozdelení do kmeňov
sa „malí indiáni“ namaľovali,
preobliekli, vybrali si indiánske
meno, vyrobili prívesky, luky
a totemy. Na druhý deň sa
museli naučiť ako prežiť v prírode, rozoznávať zvuky i stopy
zvierat, robiť uzly a tiež strieľať
z luku. Deti počas tábora zažili
dobrodružstvo a naučili sa veľa
nového.
Párty 1x mesačne
na rôzne témy
Diskotéky a rôzne párty sú
u mladých ľudí veľmi obľúbené. Približne 1x mesačne sme
organizovali párty na rôzne
témy. Najväčší úspech zožala
light párty, na ktorej sme mali
chemické svetlá. Snažili sme sa
vymyslieť vždy novú tému, tak
aby bola atraktívna a aktuálna.
Počas tejto aktivity kladieme
zvýšenú pozornosť na dodržiavanie pravidiel a mladí pod
vplyvom alkoholu nemajú do

klubu prístup.
„-ICE“ palacinkovica, waflovica, zmrzlinovica...
1x mesačne
I v roku 2014 maškrtníci vo
Face clube ocenili zmrzlinovicu
či palacinkovicu. Fôzne „ice“,
patrili k najobľúbenejším akciám, ktoré boli zamerané na
prípravu a konzumáciu rýchleho občerstvenia v podobe
palaciniek, waflí alebo zmrzliny.
Dobrovoľníci, ktorí pomáhali na
akciách si mohli vyskúšať prípravu a prezentáciu palaciniek,
waflí a zmrzliny.
Noc v klube počas prázdnin
príležitostne
Počas letných prázdnin sme
na požiadavku mladých zorganizovali noc v klube. Viackrát
sme deťom ponúkli možnosť
prenocovať v priestoroch klubu. Súčasťou „Noci v klube“
bola i nočná hra, ktorú pripravili dobrovoľníci. Pre deti to bol
nezabudnuteľný adrenalínový
zážitok, pri ktorom museli prekonať svoj strach, použiť logické
myslenie a tak vyriešiť záhadu a
splniť stanovené úlohy.
Face club na mestských
akciách program pre deti
a mladých
Na mestských akciách má
Face club svoj stánok a prispieva
k programu pre deti a mladých.
Pre deti sme mali pripravené
modelovacie balóny, maľovanie
na tvár, trampolíny, jednoduché spoločenské hry, a skákacie
topánky. Pre mladých sme
ponúkali hlavne adrenalínové
chodenie na skákacích nohách.
Akcie mimo mesta
na festivaloch a podobne
na pozvanie
Vďaka prezentácii klubu na
webe nás počas roka oslovili
aj iné organizácie a požiadali
nás, aby sme prišli prezentovať
a ponúknuť naše atrakcie aj na
ich akcie. V roku 2014 sme boli
s tímom dobrovoľníkov z Face
clubu na hudobnom festivale
Campfest, na ktorom sme zabezpečovali program pre deti.
Zúčastnili sme sa aj na oslavách
vo Veľkej Lomnici a tiež na
oslavách 1. ročníka otvorenia
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dcérskeho klubu v Liptovských
Sliačoch.
Projektová činnosť

V roku 2014 sme vo Face clube v spolupráci s o. z. Expression
realizovali 3 projekty.
• Projekt „Pro Dobro“, realizácia júl 2014 až apríl 2015,
donor Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina Deťom.
Cieľom projektu „Pro Dobro“ je
prostredníctvom víkendových
školení a pravidelných stretnutí budovanie dobrovoľníckej angažovanosti, výchova mladých
dobrovoľníkov a odovzdávanie
skúsenosti starších pre udržanie
a rozvoj vlastných programov.
Aktivity projektu sú zamerané
v prvom rade na budovanie tímu
dobrovoľníkov, a odovzdávanie
dobrovoľníckych skúsenosti
mladším dobrovoľníkom, tak
aby dobrovoľníci boli aktívni
v pravidelných programoch a
aktivitách klubu i mimo neho.
V druhom rade bude projekt
zameraný na voľno-časové akti-

Spišskobeliansky spravodaj
vity a služby pre deti a mladých
v klube i mimo neho. Výsledkom
projektu bude vyškolený kvalitný dobrovoľnícky tím, ktorý
vie odovzdávať nadobudnuté
skúsenosti ďalej, vie spoločne
pracovať na príprave a realizácii
aktivít pre deti a mladých ľudí z
nášho mesta a okolia v mládežníckom klube i mimo neho.
•Projekt „Mobilná čitáreň“.
Realizácia júl až december 2014,
donor nadácia Intenda. Cieľom
projektu „Mobilná čitáreň“
bolo zatraktívniť čítanie kníh
deťom a mládeži nášho mesta. Prostredníctvom projektu
sme vo „Face clube“ zariadili
atraktívny kútik na čítanie kníh
z našej mini knižnice ktorú sa
nám v minulom roku podarilo
zariadiť (samozrejme si tam
môžu čítať akékoľvek knihy).
Zariadenie čitárne je mobilné,
tak aby sme ho zároveň mohli
využívať na rôznych mestských
podujatiach na ktorých sa podieľame prípravou programu pre
deti a mládež. V čitárni máme
pravidelne 1x mesačne literárny

www.spisskabela.sk

večer, na ktorom jeho účastníci
zdieľajú svoje „zážitky z prečítaných kníh. Cieľom projektu bolo
zvýšiť záujem mladých o čítanie
kníh, rozšíriť ich slovnú zásobu,
rozvíjať ich fantáziu, predstavivosť i všeobecnú inteligenciu
• Projekt „Kabaret“ - donor
Mládež v akcii. Projekt bude
ukončený v roku 2015 a je zameraný na poznávanie histórie

FEBRUÁR 2015
20 storočia, jeho osobnosti, udalosti, hudby, vynálezov a pod.
Jedenkrát mesačne prostredníctvom projektu predstavujeme jedno obdobie 20. storočia
Cieľom projektu bolo rozšíriť
vedomosti mladých ľudí o Európskych i svetových dejinách,
formou, ktorá je im prirodzená,
tiež zlepšiť ich prezentačné
schopnosti.

V roku 2014 v klube pomáhalo 15 mladých dobrovoľníkov
a to menovite:
Anton Kováčik, Matúš Monka, Anna Poláčeková, Júlia Želonková, Ľuboš Gotzmann, Radomíra Plišková, Peter Dobeš, Barbora
Vnenčaková, Michal Želonka, Tobiáš Polaček, Miriam Zoričaková, Simona Putovná, Lukáš Labus, Marcel Odumorek a Patrik
Vida. Niektorí dobrovoľníci pomáhali denne, iní len počas akcii
väčšieho rozsahu približne 1x mesačne. Okrem dobrovoľníkov na
akciách väčšieho rozsahu pomáhali aj ďalší mladí. V súčasnosti
Face klub vedie Anton (Tony) Kováčik

Súťaž v jazde zručnosti
O pohár primátora mesta
Výsledky 1. a 2.kola jazdy zručnosti XVI. ročníka O pohár
primátora mesta Spišská Belá, ktoré sa konalo v nedeľu 22. 2. 2015
a priebežné výsledky po dvoch kolách nájdete na www.amkspisskabela.sk.
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Hokejový turnaj o Pohár primátor mesta
V nedeľu 21. februára 2015 sa uskutočnil už 7.
ročník hokejového turnaja o Pohár primátora mesta
Spišská Belá, ktorého organizátorom bolo samotné
mesto Spišská Belá. Turnaj sa uskutočnil na hokejovom štadióne v Poprade za účasti 4 mužstiev. Turnaja
sa mohli zúčastnil len Belančania, ktorí nie sú aktívnymi ligovými
hráčmi. Hralo sa systémom každý s každým a každý zápas trval
2 x 22 min (hrubý čas). Samotný turnaj mal veľmi dobrú úroveň
– tak predvedenou hrou na ľade ak aj mimo neho. Po 6 hodinách
na ľade to dopadlo takto:
MŠK Spišská Belá – Švajčiarovci 8:1
Balamuty – HC 02 Spišská Belá 2:6
MŠK Spišská Belá – HC 02 Spišská Belá 4:3
Balamuty – Švajčiarovci 2:4
MŠK Spišská Belá – Balamuty 11:4
Švajčiarovci – HC 02 Spišská Belá 3:7

• 1. miesto získalo družstvo MŠK Sp. Belá.

Konečné poradie:
1. miesto: MŠK Spišská Belá
2. miesto: HC 02 Spišská Belá
3. miesto: Švajčiarovci
4. miesto: Balamuty
Najlepším a najužitočnejším hráčom turnaja bol vyhlásený
Richard Ganzarčík (Balamuty)
Najlepším strelcom bol Štefan Rusnák s 9 gólmi (MŠK Spišská
Belá). Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja.
Poďakovanie patrí aj samotnému Mestu Poprad za poskytnutie
hokejového štadióna. Za organizáciu turnaja patrí poďakovanie
najmä Františkovi Deptovi a Marcelovi Novoroľníkovi.

• 3. priečku obsadili Švajčiarovci.

Slovenská hokejbalová
extraliga U19 2014/2015
ŠK 98 Pruské – HBC DT
Pov. Bystrica 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Góly: Baláž, Hrubčin po 2,
Cíbik – Majtán 2
MHBK Worms Kežmarok
– MŠK Spišská Belá 2:3 (1:1,
0:1, 1:1)

Góly: Duchnitzký, I. Kovalčík – Bednarčík, K. Kiska,
L. Zadžora
ŠK Bukovinka Zvolen
– HBK Nitrianski rytieri Nitra
0:7 (0:2,0:3,0:2)
Góly: Janiš 2, Šuník, Hollý,
Adam Tothenzere, Mir. Gajdoš, Adr. Tothenzere

TABUĽKA PO 18. KOLE
1. MŠK Spišská Belá
2. ŠK 98 Pruské
3. HBK Nitrianski rytieri Nitra
4. HBK Medokýš Martin
5. RŠK Ružinov
6. MHBK Worms Kežmarok
7. HBC DT Pov. Bystrica
8. ŠK Bukovinka Zvolen

10
11
12
11
9
7
10
12

18. kolo – 7. 3. 2015

9
9
7
5
4
3
2
1

1
0
0
0
0
0
0
00

0
0
0
1
0
0
0

049:20
262:23
558:26
533:43
5 33:26
429:17
829:67
1110:81

29
27
21
16
12
9
6
3

• Na 2. mieste skončil HC 02 Sp. Belá.

Chcete vedieť viac o bedmintone?
Čítajte na novej webstránke klubu

www.bedminton.spisskabela.sk

• 4. miesto sa ušlo Balamutám.
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