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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom
zasadnutí dňa 26. marca 2009
okrem iného:
- konštatovalo, že Anton
Lojek, bytom Spišská Belá,
Hviezdoslavova č. 61 zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
a stal sa poslancom mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej ide o náhradníka namiesto doterajšej poslankyne Ing. Veroniky
Kováčikovej;
- vzalo na vedomie prezentáciu
nižšie uvedených kandidátov na
miesto riaditeľa Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.:
1. Bc. Petra Miku, bytom Spišská
Belá, ul. SNP č. 65,
2. Ing. Jána Piegera, bytom Spišská Belá, ulica Osloboditeľov
č. 15,
3. Ing. Andreja Vočšeka, bytom
Spišská Belá, ulica Družstevná
č. 66,
(na uvedené rokovanie MsZ
boli zatiaľ pozvaní len uvedení
3 uchádzači, po ich odprezentovaní poslanci o výbere riaditeľa
nerozhodli a nechali si čas na
rozmyslenie o výbere konkrétneho kandidáta alebo o určení
ďalšieho postupu);
- schválilo správu o činnosti
Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej
za rok 2008;
- schválilo správu o činnosti
Mestskej knižnice v Spišskej
Belej za rok 2008;
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prijatých
opatreniach na riešenie dopadov
hospodárskej krízy na rozpočet
mesta Spišská Belá a schválilo
návrh na zmenu rozpočtu mesta
pre rok 2009;
- schválilo správu o činnosti
Mestskej polície v Spišskej Belej
za rok 2008;
- poverilo primátora mesta
schvaľovať zmluvy na bezodplatné zriaďovanie vecných bremien
na pozemkoch mesta za účelom
uloženia inžinierskych sietí v prospech správcov týchto sietí;

- schválilo odpredaj plynárenského zariadenia - rozvodov plynu
STL, ktoré bude vybudované na
Športovej ulici v Spišskej Belej
pre SPP distribúcia a.s. Bratislava a poveruje primátora mesta
v konaní vo veciach výstavby
rozvodov plynu STL na Športovej ulici a schvaľuje zriadenie
bezodplatného vecného bremena
na pozemkoch mesta za účelom
umiestnenia týchto rozvodov
plynu STL;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o vývoji množstva odpadov vzniknutých na
území mesta Spišská Belá;
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave
komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Spišská
Belá v zmysle nového zákona
o sociálnych službách;
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o výsledku výberového konania na miesto príslušníka Mestskej polície v Spišskej
Belej prijatie 2 nových príslušníkov MsP (Jozef Šleboda, Sp. Belá,
Miroslav Pitoňák, Sp. Belá);
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o prebiehajúcich
investičných akciách mesta;
- schválilo mimoriadnu dotáciu
z rozpočtu mesta pre r. 2009 vo
výške 1 693 € (51 003 Sk) pre
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Spišská Belá
na zabezpečenie akadémie pri
príležitosti „50. výročia založenia Základnej umeleckej školy
Spišská Belá“;
- schválilo prevádzkovú dobu
v prevádzke bufet Srdiečko na
ulici kpt. Jána Nálepku v Spišskej Belej na dobu určitú do
31. 12. 2009 žiadateľovi Eduardovi Krempaskému nasledovne:
Pondelok - Sobota: od 13.00 do
24.00 h, Nedeľa: od 14.00 do
23.00 h;
- zvolilo
a) Jozefa Kunu, poslanca MsZ,
za člena Dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá,
s. r. o. (namiesto Ing. V. Kováčikovej),

b) Antona Lojeka, poslanca
MsZ, za člena Rady školy pri
Základnej umeleckej škole
v Spišskej Belej (namiesto
Ing. V. Kováčikovej),
c) Antona Lojeka, poslanca MsZ,
za predsedu komisie sociálnoprávnej ochrany a kvality
života pri MsZ (namiesto Ing.
V. Kováčikovej),
d) Mgr. Annu Olekšákovú,
poslanca MsZ, za predsedu
komisie na ochranu verejného
záujmu pri MsZ (namiesto Ing.
V. Kováčikovej).
Mestské zastupiteľstvo v Sp.
Belej na svojom mimoriadnom
zasadnutí dňa 2. apríla 2009
a) berie na vedomie zoznam
všetkých záujemcov prihlásených
na obsadenie funkcie riaditeľa
(konateľa) mestskej obchodnej
spoločnosti Mestský podnik
Spišská Belá, s. r. o.;
b) berie ne vedomie spôsob
obsadenia funkcie riaditeľa
(konateľa) mestskej obchodnej
spoločnosti Mestský podnik
Spišská Belá, s. r. o., v zmysle
Obchodného zákonníka - riaditeľa do funkcie vymenúva valné
zhromaždenie tejto spoločnosti
(primátor mesta) po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá;
c) neschvaľuje žiadneho zo
záujemcov prihlásených v určenej lehote na obsadenie funkcie
riaditeľa (konateľa) mestskej
obchodnej spoločnosti Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o.;

d) schvaľuje ďalší postup výberu osoby vhodnej pre funkciu
riaditeľa (konateľa) mestskej
obchodnej spoločnosti Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o.
- oslovením konkrétnej vhodnej
osoby na túto funkciu;
e) súhlasí s dočasným poverením Jána Beretu, ekonóma spoločnosti Mestský podnik Spišská
Belá, s. r. o., funkciou riaditeľa
do času vymenovania nového
riaditeľa (konateľa) mestskej
obchodnej spoločnosti Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o.
Zoznam záujemcov na post
riaditeľa mestského podniku:
1) Ing. Milan Heinsch , Ľubica
2) Ing. Dušan Vlčo, Poprad
3) Ing. Vojtech Bodnár, Kežmarok
4) Ladislav Pohorelský, Spišská
Belá
5) Ing. Jozef Kovalčík, Spišská
Belá
6) Ing. Vladimír Ferenčík, Kežmarok
7) Ing. Jana Kovalčíková, Kežmarok
8) Ing. Ján Pieger, Spišská
Belá
9) Ing. Ján Bachleda, Ždiar
10) Ing. Jozef Hlavsa, Slovenská
Ves
11) Ing. Andrej Vošček, Spišská
Belá
12) Bc. Peter Miko, Spišská
Belá
13) Ing. Silvia Novoroľníková,
Spišská Belá
14) RNDr. Ivan Kotora, Kežmarok
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Dopady hospodárskej krízy
na rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2009
Mesto Spišská Belá už minulého roku prijalo „opatrný“ variant
tohtoročného rozpočtu mesta. Pri
tvorbe rozpočtu sme do príjmovej
časti zahrnuli nižšiu sumu príjmov
z dane z príjmov fyzických osôb
než odhadovalo minulý rok ministerstvo financií SR (ako prognóza
na tento rok).
Aj napriek tomu však pre
očakávané dopady hospodárskej
krízy na skutočnú výšku výnosu
z uvedenej dane je mesto nútené
prijať určité prvotné úsporné
opatrenia, ktoré budú stimulovať
šetrenie a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Hľadáme
možnosti ako znížiť výdavky,
pričom úsporné opatrenia by sa
mali dotknúť väčšiny programových kapitol rozpočtu mesta.
Na úsporný režim hospodárenia
a obmedzenie výdavkov sme písomne vyzvali mestom zriadené
rozpočtové organizácie a mestskú
spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. Bežné výdavky
je nevyhnutné udržiavať na minimálnej úrovni, čerpať len po
dôkladnom zvážení, či sa jedná
o nevyhnutné výdavky potrebné
pre chod a existenciu daného

zariadenia či organizácie.
Ekonomická nestabilita výrazne ovplyvní predovšetkým plnenie
dane z príjmov fyzických osôb,
z dôvodu zmeny zákona o dani
z príjmov a z dôvodu zvyšovania nezamestnanosti. Pre mestá
a obce to znamená nižšie príjmy
z tejto dane a teda nižšie príjmy
rozpočtu mesta.
Momentálne mesto výpadok
svojich príjmov odhaduje v sume
cca 130 tis. €. Preto sa pripravili
potrebné rozpočtové opatrenia
vo výdavkovej a príjmovej časti
rozpočtu.
V záujme zachovania rovnováhy príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta, vedenie mesta navrhlo
časť rozpočtovaných prostriedkov viazať podľa odhadovaného
výpadku príjmov, ďalej navrhlo
niektoré rozpočtované výdavky
úplne z rozpočtu vypustiť, nakoľko sú pre mesto menej prioritné
alebo je možné získať finančné
prostriedky z iných zdrojov na
ich realizáciu v roku 2009 alebo
2010 (najmä investičné akcie
mesta). Ak by sa tieto iné zdroje
nezískali, tak sa tieto zrušené aktivity zrealizujú prioritne v roku

Nový riaditeľom Ing. Vladimír Klein
Na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 8. apríla 2009
poslanci vyslovili súhlas s vymenovaním Ing. Vladimíra Kleina
(bytom ul. SNP 26, Spišská Belá)
za nového riaditeľa (konateľa)
Mestského podniku Spišská Belá,
s. r. o. Za jeho vymenovanie boli
všetci 9 prítomní poslanci.
Dňa 9. apríla 2009 primátor
mesta (ako predseda valného
zhromaždenia Mestského podniku) vymenoval na základe
predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva Ing. Vladimíra Kleina do uvedenej funkcie
s účinnosťou od 14. apríla 2009.
Ing. Vladimír Klein (1952) je
poľnohospodársky inžinier, ktorý
pôsobil tak v štátnej správe, ako
aj v súkromnej sfére. Skúsesnoti
má aj v samospráve - 2 volebné
obdobia bol poslancom mestského
zastupiteľstva, 2 roky aj členom
Dozornej rady Mestského podniku, s. r. o., takže do určitej miery
pozná problematiku, do ktorej
ide, pričom zároveň externe

pracoval priamo aj v mestských
lesoch mesta Spišská Belá. Pre
jeho schválenie boli rozhodujúce
najmä jeho skúsenosti a znalosti
v oblasti mestských lesov, ako aj
jeho osobnostné predpoklady pre
výkon tejto funkcie a dôvera poslancov a primátora mesta v jeho
osobu a v jeho osobné predpoklady pre výkon tejto funkcie.
Jeho schváleniu a vymenovaniu prechádzalo rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva
dňa 26. marca a 2. apríla, avšak na
týchto rokovaniach nebol vybraný
ani jeden z dovtedy prihlásených
kandidátov.
Na uvedenom zasadnutí poslanci zároveň uložili novému
hlavnému kontrolórovi podať
písomnú správu i pôsobení bývalého riaditeľa Mestského podniku,
s. r. o., vo tejto funkcii.
Prečo došlo k výmene riaditeľa Mestského podniku Spišská
Belá, s. r. o.? Pretože svojím
konaním stratil dôveru primátora
mesta, dozornej rady mestského
podniku, i poslancov mestského

2010 z rozpočtu mesta. Navrhované rozpočtové opatrenia znížili
aj mzdové prostriedky /zrušenie
odmeny primátora, hlavného kontrolóra a odmien zamestnancov/,
ktoré sú súčasťou výdavkovej
časti rozpočtu. Navrhované
opatrenia - zníženie výdavkov
v rozpočte je navrhované vyššie
ako je predpokladaný výpadok
rozpočtových príjmov, čo vytvára dočasnú rezervu mesta vo
výške 36 607 eur (cca 1 103 tis.
Sk) na krytie prípadných ďalších
nepredpokladaných situácii v dôsledku hospodárskej krízy.
Navrhované zníženie príjmov:
47 241 eur
Navrhované zníženie výdavkov: 83 848 eur
Navrhované opatrenia sú zatiaľ postačujúce na doterajší vývoj
a dostupné informácie týkajúce sa
hospodárskej krízy a jej dopadu.
Vzhľadom k vyššie uvedeným
skutočnostiam budeme situáciu
pravidelne monitorovať a rozpočet mesta pravidelne prehodnocovať s cieľom zabezpečiť stabilitu
samosprávnych financií, podľa
toho ako sa budú vyvíjať udalosti
na Slovensku.
zastupiteľstva, nakoľko bývalý
riaditeľ Ing. Radoslav Urban bol
sám dlžníkom Mestského podniku. Stručne povedané bol dlžný
sumu 31 359,29 eur (944 730 Sk)
za odobratý a nezaplatený materiál - za rezivo z mestskej píly.
Uvedené rezivo odobrala firma
BAUTIP, s. r. o. Išlo o rodinnú
firmu bývalého riaditeľa, v ktorej
pôsobil a keďže táto firma zanikla,
bývalý riaditeľ prevzal vzniknutý
dlh na seba, ale ho nezaplatil. Keď
sa začiatkom januára 2009 zistila
existencia tohto dlhu vlastnou
kontrolou mesta a následne sa to
preverilo, bol tento problém prerokovaný v Dozornej rade Mestského podniku, s. r. o. Bývalý
riaditeľ bol vyzvaný na okamžité
zaplatenie uvedeného dlhu a na
zváženie svojho ďalšie zotrvania
v tejto funkcii. Uvedený dlh riaditeľ zaplatil začiatkom februára
a zároveň sa rozhodol vzdať funkcie riaditeľa (konateľa) Mestského
podniku. Dňa 5. 2. 2009 bola táto
vzniknutá situácia prerokovaná
v mestskom zastupiteľstve, ktoré
vyhlásilo voľbu nového riaditeľa
(konateľa) Mestského podniku.
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Historický
kalendár mesta
13. 3. 1878 - Vznik Dob-

rovoľného hasičského zboru
v Spišskej Belej.

15. 3. 1947 - Spišskej Belej
odňaté tatranské katastrálne
územie v prospech mesta
Vysoké Tatry nariadením
SNR č. 52.

15. 3. 1972 - Zomrela
barónka Margita Czóbelová,
posledná majiteľka kaštieľa
v Strážkach.

22. 3. 1977 - Zomrel be-

liansky kňaz, kanonik Jozef
Vojtas, spišský historik a organizátor generálnej opravy
rímskokatolíckeho kostola
v Spišskej Belej.

26. 3. 1835 - Narodil sa

Samuel Weber, evanjelický
kňaz, významný spišský historik a zakladateľ viacerých
spolkov v Spišskej Belej, autor prvej monografie o Spišskej Belej.

31. 3. 1993 - Spišskej Belej
vrátené mestské pozemky
v Tatrách Správou Tatranského národného parku.

Darujte 2 %
zo svojej dane
Vážení občania, do konca
apríla máte možnosť darovať časť
zo svoje dane (2 %), ktorú ste už
zaplatili štátu do jeho rozpočtu.
Prečo ich nedarovať nejakému
občianskemu združeniu (spolku,
či športovému klubu) pôsobiacemu v našom meste? Využite
možnosť a pomôžme našim,
miestnym spolkom.

Jarné upratovanie
V rámci jarného upratovania
mesta budú veľkoobjemové kontajnery (11 kusov) na zber veľkoobjemových odpadov v našom meste
umiestnené na svojich obvyklých
miestach v dvoch termínoch v piatok 24. apríla a vo štvrtok 30.
apríla 2009. Žiadame obyvateľov
mesta, aby do týchto kontajnerov
neumiestňovali konáre zo stromov
(tie ukladajte vedľa kontajnerov,
nakoľko ide o tzv. zelený odpad,
ktorý sa nesmie ukladať na skládke
odpadov, ale na kompostovisku).

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 3

APRÍL 2009

Nový hlavný kontrolór mesta

• Čierne skládky odpadov v našom meste ...dokedy to tak bude? Sme
nenapraviteľní?

Zákaz vypaľovania trávy
V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi platí jednoznačný zákaz
vypaľovanie suchých trávnatých porastov. Preto Vás žiadame o rešpektovanie tohto zákazu v záujme ochrany života, zdravia i Vášho
majetku. Nedodržanie tohto zákazu je sankcionované pomerne vysokými pokutami.

Rokovanie so Slovak telekomom
Primátor mesta zvolal pracovné rokovanie so Slovak Telekomom z dôvodu prejednania
rozšírovania a skvalitňovania
rozvodnej telekomunikačnej
siete v našom meste. Predmetom
rokovania boli požiadavky mesta

na rozšírenie novej siete v plánovanej výstavbe rodinných domov
na Športovej ulici a Ul. S. Webera
ako aj prekládka vzdušného vedenia do zeme - na Slnečnej ulici,
za cintorom pri železničnej stanici
a v Strážkach pri kostole.

Stretnutie s ministerkou práce
V utorok 17. marca sa uskutočnilo vo Vysokých Tatrách
zasadnutie Rady Združenia miest
a obcí Slovenska (aj za účasti
nášho primátora mesta) s ministerkou práce sociálnych vecí
a rodiny. Predmetom rokovania

boli 2 témy: zakladanie sociálnych
podnikov ako nástroja na riešenie
dopadov súčasnej hospodárskej
krízy a nový zákon o sociálnych
službách účinný od 1. 1. 2009
a nové úlohy miest a obcí v tejto
oblasti.

Vzhľadom na to, že doterajšiemu hlavnému kontrolórovi
mesta Ing. Ladislavovi Fudalymi
končí 31. marca funkčné obdobie,
mestské zastupiteľstvo vyhlásilo
v zmysle zákona o obecnom zriadení voľbu na nového kontrolóra
mesta, ktorá sa uskutočnila dňa 19.
marca 2009 na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z prihlásených
16 kandidátov sa voľby v daný
deň zúčastnilo 13 kandidátov. Po
odprezentovaní a vypočutí týchto
kandidátov 9 prítomní poslanci
svojím hlasovaním odovzdali
hlasy nasledovne:
Ing. Veronika Kováčiková
- 6 hlasov
Ing. Vladimír Klein - 3 hlasy
Ostatní uchádzači nezískali
žiadny hlas.
Na zasadnutí neboli neprítom-

ní títo poslanci: Ing. Kováčiková
(z dôvodu kandidovania za hlavného kontrolóra) a Mgr. Olekšáková (z dôvodu vycestovania do
zahraničia).
Za hlavného kontrolóra mesta
Spišská Belá bola na roky 2009
- 2015 zvolená Ing. Veronika
Kováčiková. Menovaná je zo
Spišskej Belej, má 50 rokov,
vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - do roku 1997
pracovala v tomto odbore a od
uvedeného roku až doposiaľ pracuje ako stredoškolský pedagóg
ekonomických predmetov. Od
roku 2003 až dňa zvolenia (do
19. marca) aktívne vykonávala
funkciu poslanca mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej
a predsedu niekoľkých komisií
mestského zastupiteľstva.

Pracovné stretnutia s Mestom V. Tatry
ohľadom rozvoja Tatranskej Kotliny
V priebehu februára a marca sa
uskutočnili dve pracovné stretnutia zástupcov nášho mesta a Mesta
Vysoké Tatry (za účasti oboch
primátorov) aj za účasti riaditeľa
Sanatória Tatranská Kotlina a riaditeľa Slovenskej správy jaskýň.
Predmetom týchto rokovaní boli
najmä tieto témy:
1. návrh nového územného
plánu mesta Vysoké Tatry (najmä
vo vzťahu k T. Kotline),
2. príprava riešenia výstavby
nového záchytného parkoviska na
začiatku Tatranskej Kotliny,
3. príprava úprava lesoparku
medzi týmto plánovaným parkoviskom a Sanatóriom v T. Kotline.

V oboch posledných prípadoch
ide o pozemky vo vlastníctve mesta Spišská Belá. Prítomné strany
diskutovali aj o možnostiach
financovania týchto zámerov
(zdroje EÚ, štátne zdroje, vlastné zdroje). Najbližšie rokovanie
bude aj za účasti projektantov,
ktorí budú pripravovať projektovú štúdiu a následne projektovú
dokumentáciu pre spomínané
aktivity (tieto dokumenty budú
financované Mestom Vysoké
Tatry). Spoločným cieľom je mať
do konca tohto kalendárneho roka
pripravené všetky podklady (vrátane stavebného povolenia) pre
realizáciu týchto zámerov.

Organizácie so sídlom v Spišskej Belej, ktoré môžu byť poberateľom 2 % z dane
z príjmov za rok 2008
Názov

Forma

IČO

Mesto

PSČ

„DUKÁTIK”

Občianske združenie

37943120

SID

2008

Mierová č. 1

Spišská Belá

059 01

Automobilový klub Spišská Belá

Občianske združenie

37942468

2008

Továrenská č. 13

Spišská Belá

059 01

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Občianske združenie

31990274

2008

Kpt. Jána Náleku č. 622/23

Spišská Belá

059 01

Mestský poľovnícky spolok POĽANA

Občianske združenie

37870653

2008

Petzvalova č. 18

Spišská Belá

059 01

Občianske združenie pri Základnej
umeleckej škole Spišská Belá

Občianske združenie

37943944

2008

Zimná č. 12

Spišská Belá

059 01

Rodičovské združenie pri Základnej
škole, Moskovská č. 20 v Spišskej Belej

Občianske združenie

37943111

2008

Moskovská č. 20

Spišská Belá

059 01

Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves

Občianske združenie

42084024

2008

Mierová č. 6

Spišská Belá

059 01

Telovýchovná jednota Strážky

Občianske združenie

42080398

2008

Popradská č. 10

Spišská Belá

059 01

Združenie rodičov Základnej školy
Spišská Belá, Štefánikova

Občianske združenie

42032920

2008

Štefánikova č. 19

Spišská Belá

059 01

Podporte naše miestne organizácie. Urobte tak čo najskôr!!! Ďakujeme za každé EURO.

Rok

Ulica
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Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2008
Mestská knižnica plní vzdelávacie a kultúrno-výchovné
poslanie. Nákup knižného fondu
sme v roku 2008 realizovali samostatnými nákupmi prihliadajúc na
schválený rozpočet.
Knižný fond - r. 2007
26 562 zv.
Prírastok v roku 2008
315 nových zv.
Úbytok v roku 2008
120 vyradených zv.
Knižný fond k 31. 12. 2008
26757 zv.
Všetky knižné jednotky sme
počas roka 2008 pečiatkovali,
roztriedili podľa vedných odborov, označili detskú literatúru,
zapísali do prírastkového zoznamu, zhotovili knižný, revízny
a katalógový lístok. Knihy sme
balili do ochrannej fólie. Pohyb
knižnej jednotky sme evidovali na
karte pohybu knižného fondu.
V roku 2008 sme za projekt
„Kultúrne poukazy“ získali dotáciu od MK SR vo výške 30 350
Sk. Tento finančný obnos bol využitý na dofinancovanie nákupu

knižničného programu „Clavius“
a na nákup knižničných jednotiek.
Aj počas roka 2008 pokračovalo
spracovanie knižného fondu - retro - k dnešnému dňu je spracovaných 18 650 zv.
Služby požívateľom sú základnou funkciou knižnice zameranou
na uspokojovanie ich potrieb. Počas roka boli služby zamerané na
tieto úlohy:
- poskytovanie literatúry,
- poskytovanie informácií,
- využívanie internetu,
- sprostredkovanie literatúry
prostredníctvom MVS,
- kolektívne formy práce.
Z celkového počtu návštevníkov 8 603 bolo návštevníkov
internetu 3 321.
V roku 2008 sme zaznamenali
nárast čitateľov oproti roku 2007
o 68.
Upomínaním čitateľov za nedodržanie výpožičnej doby sme
získali 5 855 Sk.
V roku 2008 sme na požiadanie čitateľov objednávali literatúru, ktorá sa vo fonde knižnice
nenachádza - 26 zv. + 16 fotokópií

článkov. Je to platená služba - príjem bol 1 796 Sk. V roku 2008
sme poskytovali aj fotografické
služby, z ktorých sme mali príjem 771 Sk. V minulom roku na
požiadanie čitateľov sme objednávali rešerše (zoznamy literatúry
k určitej téme) - príjem 140 Sk (za
jeden záznam - 1 Sk)
Vzhľadom na vekovú štruktúru
čitateľov (458) do 15 rokov bola
počas roka venovaná značná pozornosť detskému čitateľovi.
V spolupráci s MŠ sme poriadali informatickú výchovu pre 3
triedy - 21x.
V rámci informatickej výchovy pre ZŠ bolo pripravených
16 hodín pre jednotlivé triedy.
Obsahom hodín bola informácia
- osobnosti mesta - využitie monografie „Spišská Belá“ a kniha
J. M. Petzval.
V mesiaci marec sa žiaci I.
stupňa ZŠ stretli na besede so
spisovateľkou Renátou BočkayVýpožičky
Výpožičky celkom

ovou-Vasekovou - rodáčkou
nášho mesta. Pre II. stupeň ZŠ
sme zorganizovali stretnutie so
zostavovateľkou monografie
„Spišská Belá“ - PhDr. Zuzanou
Kollárovou - mesiac október.
V tomto mesiaci sme v spolupráci s Amáliou Lacušovou pripravili
stretnutie so žiakmi ZŠ Toporec
(kultúrne poukazy 2008).
V roku 2008 sme usporiadali
celkom 38 podujatí s 1 127 účastníkmi. Počas roka sa návštevníci
Múzea Dr. Michala Greisigera
oboznámili s poslaním a životným
dielom polyhistora. V spolupráci
so ZUŠ sa v týchto priestoroch
uskutočnila výstava prác žiakov
školy. Bola to dôstojná reprezentácia žiakov a ich pedagógov.
V roku 2008 múzeum navštívilo 192 návštevníkov - z toho
104 detí.
Vstupné v roku 2008 činilo
1 400 Sk.
Eva Janusová
rok 2006 rok 2007 rok 2008
20 537

21 815

18 550

náučná literatúra pre dospelých

3 484

3 902

3 423

- z toho:
Čitatelia
Registrovaní čitatelia

rok 2006

rok 2007

rok 2008

669

676

744

krásna literatúra

7 492

9 334

7 571

- z toho do 15 rokov

425

417

458

krásna literatúra detská

7 657

6 523

6 054

Návštevníci knižnice

5 217

6 044

8 603

náučná literatúra detská

1 904

2 056

1 918

Spôsob pochovávania na cintoríne
Na rozšírenej časti cintorína
(pohrebiska) v našom meste na
Družstevnej ulici (na bývalom
futbalovom ihrisku) je možné
okrem dnes tradičného pochovávania - hroby s betónovým
náhrobkom alebo rámom alebo
kopané hroby s navŕšením zeminy nad hrobovým miestom
(zóna D), je možné pochovávať
aj do vybudovaných podzemných
hrobiek, ktorú si žiadateľ môže

dať vybudovať (zóna F). Novým
spôsobom je možnosť pochovávania do kopaných hrobov s pomníkovou doskou bez navŕšenia
zeminy nad úroveň terénu a bez
náhrobkov a betónových rámov
(zóna E). Pripomína to štýl
amerických cintorínov, kde nad
zemou je len kríž alebo pamätná
doska a celá plocha hrobového
miesta je zatrávnená a upravuje
sa kosením.

Spoločenská kronika - január 2009
Narodili sa:
Damián Krempaský, Tomáš Mazurek, Tomáš Gallik, Hugo Lorenčík, Kamila Mirgová, Timotej Lorenčík, Milan Marek
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Bederková 85 rokov, Ján Koščák 80 rokov, Pavol Heldák
75 rokov, Alžbeta Šelepová 75 rokov, Ján Jašňák 75 rokov, Pavla
Kozubová 75 rokov
Navždy nás opustili:
Ján Stempák vo veku 88 rokov, Katarína Ištocyová vo veku 83
rokov, Božena Žrubeková vo veku 55 rokov
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Skládka odpadov aj v sobotu a bezplatne
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Vám oznamuje, že riadená
skládka odpadov v našom meste:
1) je otvorená aj každú druhú (tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00 do
12.00 h (inak skládka je otvorená Po - Pia od 7.00 do 15.00 h),
2) obyvatelia mesta - fyzické osoby majú možnosť bezplatne uložiť
komunálny odpad na tejto skládke do hmotnosti 500 kg (po predložení
občianskeho preukazu - dôkaz o trvalom pobyte v meste),
Zároveň upozorňujeme, že v areáli Mestského podniku na Továrenskej ulici je zberný dvor, kde je možné počas pracovnej doby bezplatne
uložiť do osobitne určených kontajnerov - plasty, papier, sklo, elektroodpady, iné nebezpečné odpady, „zelený” odpad.

Zber veľkoobjemového odpadu
Nadrozmerného odpadu sa
obyvatelia mesta Spišská Belá
môžu celoročne bezplatne zbavovať v areáli Skládky TKO
v Spišskej Belej.
Počas piatkov a sobôt:
24. 4. 2009, 1. 5. 2009
a 2. 5. 2009
Pre tento účel však budú pristavené veľkoobjemové kontajnery
(VOK-ky) pre jesenné upratovanie na obvyklých miestach
v meste. Bude tu možné uložiť
veľkoobjemový komunálny odpad - vyradené predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery
nie je možné umiestniť do smetných nádob.

Žiadame občanov o dodržiavanie jednoduchých pravidiel:
- pristavené kontajnery nepreplňujte,
- je zakázané tu ukladať nebezpečný odpad, bielu techniku,
elektronický odpad a stavebnú
suť v akomkoľvek množstve!
- drevený odpad (konáre, kríky...) dávajte vedľa VOK-ov
- umožní sa tak ďalšie zhodnotenie,
- do VOK-ov nepatrí bežný
domový odpad
- kontajnery nie sú určené
pre podnikateľov na zbavenie sa
odpadu zo svojej podnikateľskej
činnosti!

• Na stĺpoch verejného osvetlenia vedľa nového chodníka ku železničnej
zastávke v Strážkach boli namontované odpadkové koše. Žiaľ, už pár
týždňov tam chýbajú, nakoľko záhadne „zmizli“. Podľa zisťovania mestskej polície „si nikto nič nevšimol, nikto nič nevidel“. Škoda, že takto
vznikla škoda vo výške cca 200 eur (cca 6 tis. Sk), nakoľko „zmizli“
4 koše a jeden stál cca 50 eur. V tomto prípade však nevyčíňali vandali,
ale zlodeji, nakoľko koše boli jednoducho demontované. A žiaľ, deje sa
to aj v iných častiach nášho mesta. Lenže aj v týchto prípadoch platí,
že nikto si nič nevšimol. Však platí, kým nejde o „moje“, tak...

Rokovanie starostov a primátorov okresu
V pondelok 16. marca sa
uskutočnilo spoločné rokovanie
starostov a primátorov kežmarského okresu. Predmetom rokovania boli nasledovné témy:
1. súčasná situácia v kežmarskej nemocnici,
2. činnosť spoločného staveb-

ného úradu a školského úradu,
3. rekonštrukcia a údržba ciest
2. a 3. triedy v rámci Prešovského
samosprávneho kraja,
4. návrh nového stavebného
zákona,
5. dopady hospodárskej krízy
na rozpočty miest a obcí.

Výzva - voľné miesta v radách škôl
V súvislosti s novelizáciou
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a s vyhláškou o školskej samospráve č. 291/2004 Z. z.
je potrebné doplniť do školských
rád škôl a školských zariadení
v našom meste ďalšieho jedného
delegovaného zástupcu za zriaďovateľa týchto škôl (t. j. za mesto).
Preto primátor mesta vyzýva tých
obyvateľov mesta, ktorí majú záujem byť členmi niektorej z rady
škôl, aby to písomne oznámili na
mestský úrad alebo na adresu pri-

mator@spisskabela.sk v termíne
do 28. apríla 2009. Uvoľnené
miesta sú:
1 miesto v Rade školy pri ZŠ
J. M. Petzvala,
1 miesto v Rade školy pri ZŠ
Štefánikova,
1 miesto v Rade školy pri MŠ
Mierová,
1 miesto v Rade školy pri ZUŠ
Spišská Belá.
Rada školy je najvyšších
samosprávnym orgánom školy,
ktorá okrem iného aj volí a odvoláva riaditeľa školy.

Zmena úradných hodín
na majetkoprávnom oddelení
V dôsledku zabezpečenia plnenia nových požadovaných úloh na
majetkoprávnom oddelení (Ing. Kleinová) Mestského úradu v Spišskej Belej sa až do odvolania určuje pre toto oddelenie nasledovná
zmena úradných hodín:
Pondelok, streda, piatok - úradné hodiny (ako doposiaľ)
Utorok a štvrtok - nestránkové dni
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Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
MÁJ
i 10. 5. - Deň matiek - kultúrne pásmo
i 9. - 10. 5. - Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a rybárske
preteky dospelých
i 17. 5. - Beliansky majáles (na belianskom rybníku)
i 17. 5. - Otvorené majstrovstvá mesta Spišská Belá v hádzaní
šípok (na Belianskom rybníku)
i 17. 5. - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž pre
rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový klub
Spišská Belá)
i 31. 5. - 5. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
i 31. 5. - Medzinárodný deň detí - v parku v kaštieli v Strážkach
i „Beliansky škovránok“ - 5. ročník folklórneho festivalu detí
v speve
JÚN
i 12. - 14. 6. - Dni mesta Spišská Belá (vrátane regionálne hasičské
preteky XVIII. Ročník „O putovný pohár primátora mesta“)
i 13. 6. - Streetball Bela Cup 2008 - otvorený basketbalový turnaj
amatérskych družstiev mužov a žien - na námestí pred mestským
úradom
i 17. 6. - Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava výtvarných absolventských prác ZUŠ Spišská Belá
i 27. - 28. 6. - Kaštieľne hry 2009 (v kaštieli v Strážkach)
i Junior cup - futbalový turnaj o pohár primátora mesta (organizuje
CVČ + mesto)
i 28. 6. - 6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá)
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Ako volili prezidenta SR voliči
v meste Spišská Belá
Kandidáti 1. kola

Počet hlasov

Počet hlasov

Dagmar Bollová

18 hlasov

0,95 %

Ivan Gašparovič

823 hlasov

43,57 %

Zuzana Martináková

108 hlasov

5,72 %

Milan Melník

64 hlasov

3,39 %

František Mikloško

243 hlasov

12,86 %

Iveta Radičová

617 hlasov

32,66 %

Milan Sidor

16 hlasov

0,85 %

Kandidáti 2. kola

Počet hlasov

Počet hlasov

Ivan Gašparovič

1 158 hlasov

57,75 %

Iveta Radičová

847 hlasov

42,24 %

1. kolo - 21. marca 2009
počet oprávnených voličov:
4 697
počet odovzdaných hlasovacích
lístkov:
1 913
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:
1 889
volebná účasť:
40,72 %2. kolo - 4. apríla 2009
počet oprávnených voličov:
4 693
počet odovzdaných hlasovacích
lístkov:
2 018
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:
2 005
volebná účasť:
43 %

Mesto Spiská Belá
a
Centrum vo�ného �asu Spiská Belá
Vás pozývajú na obvodovú sú�a v speve �udovej piesne

 Beliansky slávik
Kedy? 24. 4. 2009
Kde? kino Spiská Belá
�as? 14.00 h
Prí�te povzbudi� talenty náho regiónu.

Anton Rákay
Dňa 12. 3.
sa v priestoroch Klubu
d ô ch o d co v
v Spišskej
Belej na pozvanie Mestskej knižnice
v Spišskej Belej uskutočnilo
stretnutie s lekárom a spisovateľom Antonom Rákayom. Narodil
sa vo Vrbovom v roku 1925
a ako lekár pôsobil v Kvetnici,
Tatranských Matliaroch, Novej
Polianke a Novom Smokovci,
kde sa venoval najťažším prípadom ženskej tuberkulózy a práve
v tomto prostredí si uvedomil, že
je potrebné liečiť komplexne (aj
dušu) a že úspešne pomôcť sa dá
aj slovom. Za najúčinnejšie antituberkulotikum považoval pravdu
a jeho krédom sa stal výrok - Ak
raz ťažko chorému poviete, že zomrieť nemusí, začne bojovať.
Knižne debutoval v roku 1991
románom Tabu. Vo svojich románoch poskytuje zdravotnícku
osvetu, venuje sa témam rakovina,
lekárska etika, následky nepriaznivého životného prostredia, eutanázia a každá jeho kniha končí
otázkou s možnosťou výberu za
alebo proti. Anton Rákay žije na
dôchodku v Štôle, venuje sa aj tvorbe pre deti (Príbehy psíka Rexíka)
a v súčasnosti chystá vydanie knihy
Nenáviď blížneho svojho, ktorá sa
zaoberá témou holokaustu.
Knihy Antona Rákaya sú populárne medzi čitateľmi každej
vekovej kategórie Mestskej knižnice v Spišskej Belej a tento lekár
a spisovateľ je otvorený ďalšiemu
najbližšiemu stretnutiu.
Bc. Tamara Čarnogurská,
kultúrny referent
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Čo momentálne pripravujeme?
1. Plánovanú výstavbu dažďovej kanalizácie na Športovej
ulici v úseku od Palenčárne“ po
nový futbalový štadión vrátane
dvoch nových plánovaných ulíc
(týmto sa zároveň vyriešia problémy s nedostatočnou kapacitou
kanalizácie na Kúpeľnej ulici
a s vytápaním pivníc rodinných
domov).
2. Výsadbu nových stromov
cca 30 ks na ul. 1. mája, Zimnej,
Novomeského v rámci Plánu údržby a obnovy mestskej zelene.

3. Asfaltáciu cesty - miestnej
komunikácie na Družstevnej ulici
pred rodinnými domami - od tzv.
družstevníckej bytovky č. 31 až
po bývalé Vojenské lesy.
4. V rámci projektu zvýšenia
bezpečnosti cestnej premávky
v našom meste v súčasnosti pripravujeme:
a) projekt dopravného riešenia
centrálnej križovatky v našom meste (iné riešenie ako
okružná križovatka),
b) projekt dopravného značenia

celého mesta - na základe
tohto projektu sa ešte doplnia
chýbajúce dopravné značky,
c) osvetlenie 3 priechodov pre
chodcov v centre mesta - v centrálnej križovatke (podobne
ako prechod pri cintoríne) - na
základe spracovanej projektovej dokumentácie a súhlasu
pamiatkového úradu,
d) nastriekanie niektorých priechodov pre chodcov červeno-bielou farbou na štátnej ceste
1/67 a 1/77 (7 priechodov) podobne ako to môžeme vidieť
v Poprade, či v Kežmarku.
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Stretnutie
s primátorom
mesta Kežmarok
Začiatkom marca sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie
primátora nášho mesta s primátorom mesta Kežmarok. Predmetom
rokovania boli najmä 2 témy:
súčasná situácia v kežmarskej
nemocnici a plánovaný zámer
výstavby cyklochodníka medzi
Spišskou Belou (Strážkami)
a Kežmarkom. Súčasný územný
plán nášho mesta počíta s 3 variantnými riešeniami napojenia
Strážok s mestom Kežmarok.
Ktorý variant sa vyberie, ukážu najbližšie mesiace, počas
ktorých by sa mal tento zámer
spoločne prerokovať za účasti
oboch strán.

Zasadnutie
Regionálneho
združenia
Dňa 13. marca sa pod vedením
primátora nášho mesta uskutočnilo zasadnutie starostov a primátorov tatranského a podtatranského
regiónu vo Svite za účasti aj
predsedu ZMOS-u Michala
Sýkoru. Predmetom rokovania
boli najmä otázky súvisiace so
súčasnou hospodárskou krízou,
prípravou nového stavebného
zákona ako aj prípravou novelizácie zákona o obecnom zriadení
a zákona o majetku obcí.

Príprava
urbanistickej
štúdie
V súčasnosti mesto pripravuje
v spolupráci s Technickou univerzitou v Bratislave, fakultou architektúry variantné urbanistické štúdie riešenia zástavby územia medzi
Spišskou Belou a Strážkami (lokalita nad Belianskymi kúpeľmi).
V priebehu marca sa na mestskom
úrade uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie skupiny 12 študentov,
ich profesora s primátorom mesta
a zamestnancami odboru výstavby
mestského úradu. Odkonzultovali
sa prvé pracovné návrhy, ktoré
bude treba ešte dopracovať do
finálnej podoby (po ešte niekoľkých ďalších vzájomných konzultáciách). Konečné návrhy by mali
byť predložené niekedy koncom
mesiaca mája 2009.
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Marec „Mesiac knihy“ v Mestskej knižnici
Mesiac marec, ktorý práve
uplynul máme už od školských
čias zapísaný ako „Mesiac knihy.“
Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi,
keď bolo oveľa menej možnosti
vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu
má literatúra v živote stále svoje
miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné
zbierky, ale svoje nezastupiteľné
miesto tu majú aj knižnice.
Túto skutočnosť potvrdila
svojimi aktivitami Mestská knižnica, ktorá na podporu čítania
pripravila kolektívne podujatia

pre deti materskej školy a žiakov
základných škôl.
Dňa 12. marca sa stretli seniori
nášho mesta v Klube dôchodcov
na besede so spisovateľom Antonom Rákayom. Na tomto stretnutí
autor prezentoval svoju doterajšiu
tvorbu, ktorou poukazuje na neduhy tejto doby. Necháva čitateľa
nad problémami rozmýšľať a vytvoriť si k nastolenej problematike
svoj názor.
V tento deň navštívili knižnicu
aj 3 triedy Materskej školy. Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť
deťom svet kníh a ich význam.
Podujatia v knižnici pokračovali aj v „Týždni slovenských

Rozprávkové písmenká
V intencii - tvorivosti, s tvorivosťou a pre tvorivosť v pred
primárnom vzdelávaní - sa nieslo
metodické pracovné stretnutie pedagógov Materskej školy v Spišskej Belej. Pani riaditeľka Margita
Labisová sa rozhodla pre otvorenú
hodinu vyučovania. Z tohto dôvodu predmetová komisia pracujúca
pri tomto druhu predškolského
zariadenia, s praktickým pedagogickým výkonom Mgr. Pauly Malinovej a Mgr. Sylvii Ovčarikovej,

s cieľom propagovať svoj vlastný
školský vzdelávací program na
báze inovatívnych metodických
trendov s dôrazom na tvorivosť,
pripravila výstupnú hodinu
pre zriaďovateľa, verejný výstup
pedagógov. Jeho podstatu predstavovala obojstranná tvorivosť.
Tvorivosť zo strany pedagógov
podnecovala tvorivosť detí. Rozkotúľané písmenká z rozprávky
predstavovali zmes metodických
prístupov kognitívnych poznatkov

Poďakovanie sponzorom
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knižníc.“ Žiakom 11 tried ZŠ
J. M. Petzvala boli predstavené
literárne osobnosti Podtatranského regiónu a ich tvorba formou
hovorenej bibliografie. Mestskú
knižnicu v mesiaci marci navštívilo aj 6 tried I. stupňa ZŠ na
Štefánikovej ulici s cieľom oboznámiť sa s náučnou literatúrou
pre mládež a taktiež s knihami,
ktorých súčasťou sú CD, superlupy, magické karty.
Svet rozprávok ožil v knižnici
v prvých aprílových dňoch. S deťmi materskej školy sme si na 3
stretnutiach pripomenuli výročie
veľkého dánskeho rozprávkára
Hansa Christiana Andersena.

Tieto návštevy obohatili svojou
prítomnosťou aj dospelí - primátor
mesta JUDr. Štefan Bieľak, farár
katolíckej cirkvi Peter Petrek,
farár evan. cirkvi Martin Fečko,
Ing. Mária Kušmireková (hlavný
ekonóm mesta), Mgr. Amália
Lacušová(školský úrad). Deťom
rozprávky prečítali a zároveň im
pohovorili o svojich obľúbených
rozprávkových hrdinoch. Deti
s napätím počúvali, hľadali rozprávkové rekvizity a za nájdený
poklad boli odmenené čokoládovými dukátikmi.
V mesiaci marci knižnicu nvštívilo 674 čitateľov a 376 používateľov bezplatného internetu.
Eva Janusová, vedúca
mestskej knižnice

s empirickými poznatkami, ktorými deti už disponujú. Kombinovaná vzdelávacia formatívnosť pri
osvojovaní si písmen z abecedy
zohľadňovala individuálne tempo
detí, slovnú a pohybovú slobodu
ich vedomostného prejavu zahrňujúc aj ich vlastnú kreativitu pri
tvorbe spredmetnených výtvorov
pri práci s písmenkami, s kockami a s slovným - pojmovým
textom.
Vystúpenie učiteliek sa nieslo
v dynamickom rytme striedania
vzdelávacích a výchovných
prvkov sústavne podnecujúcich
asertivitu a flexibilitu individuálneho detského prejavu,

na báze rozvíjania myslenia,
predovšetkým postrehu a slovne
interpretovaného vnemu v spojení
so psychomotorickým rozvojom
zručností detí viditeľných pri práci
s papierom, kockami aj so samotnými písmenkami. Takýto postup
je nielen dôkazom odbornej znalostí tzv. alternatívnych metód,
ale aj potvrdením meniaceho sa
charakteru vzdelávania a školskej
klímy v intencii - ja na to prídem
sám, ja to sám viem a dokážem.
Ak pôjde školstvo v budúcnosti
týmto smerom, nemusíme sa báť
o jeho odbornú výstupnú kvalitu.
Mgr. A. Lacušová,
Školský úrad Spišská Belá

Centrum voľného času ďakuje sponzorom, ktorí prispeli cenami na
Fašiangový karneval, ktorý sa konal 20. 2. 2009 v CVČ. Vďaka týmto
sponzorským darom sme mohli obdarovať viac detí a tak rozžiariť
úsmev na ich tváričkách.
Sponzori: Kvetinárstvo - J. Hudačková, OD - J. Praženica, Drogéria
- J. Mešár, Dekor - F. Monka.

Miss Bábika
Centrum voľného času
v v Spišskej Belej uskutočnilo
dňa 17. marca 2009 v kinosále
mesta obvodovú súťaž MISS
BÁBIKA.
Cieľom súťaže je udržiavanie
ľudových tradícií, rozvíjanie lásky
k folklóru nášho regiónu a podporovanie mladých talentov v tejto
oblasti. Malí umelci sa prezentovali uspávankou a detskou
piesňou, prípadne slovenskou
ľudovou piesňou. Súťažili deti
vo veku 5. - 8. rokov a to v troch
kategóriách:
I. kategória - deti z najstaršieho
oddelenia MŠ
II. kategória - žiaci 1. ročníka ZŠ
III. kategória - žiaci 2. ročníka ZŠ

Ocenení speváci - I. kategória:
1. Tatiana Galschneiderová
MŠ Podhorany
2. Aneta Mišalková
MŠ Slovenská Ves
3. Victória Petrillová
MŠ Spišská Belá
II. kategória:
1. Aneta Anna Pompová
ZŠ Toporec
2. Kristína Pisarčíková
ZŠ Štefánikova, Sp. Belá
3. Veronika Čekovská
ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá
III. kategória:
1. Vladimíra Gildeinová
ZŠ Slovenská Ves
2. Aneta Kuligová ZŠ Toporec
3. Monika Slovíková
ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá
Víťazom blahoželáme.

Oprava - prevádzková doba v knižnici
V poslednom čísle mestského spravodaja bola nesprávne uvedená
prevádzková doba (pre verfejnosť) v mestskej knižnici v Spišskej
Belej. Takže správny prevádzkový čas je pondelok, utorok,
štvrtok, piatok: 10.00 - 17.00 h, streda zatvorené. Ďakujeme za
pochopenie a za chybu sa ospravedlňujeme.
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Školská knižnica ZŠ J. M. Petzvala
Pri príležitosti Mesiaca knihy
sa uskutočnila 3. marca v ZŠ J. M.
Petzvala beseda s ilustrátorkou
detskej knihy Slnička a Tulipko
Janou Peštovou-Sýkorovou.
Ešte pred jarnými prázdninami pani učiteľky tried na
1. stupni oboznámili dôkladne
svojich žiakov s touto knihou
a s kresbami pani výtvarníčky
Janky Peštovej-Sýkorovej. Žiakom sa zapáčila, tí najmenší sa
pokúsili aj o vlastné ilustrácie,
ktoré vyjadrovali ich prežívanie
prečítaných básničiek. Práce boli
vystavené v audiovizuálnej učebni našej školy a pani výtvarníčke
sa veľmi páčili. Počas besedy sa
žiaci dozvedeli veľa nielen o súčasnom živote autorky ilustrácií
detskej literatúry, ale napríklad aj
to, že kedysi pred rokmi učila tu,
v našej škole. Momentálne sa
venuje talentovaným deťom v Základnej umeleckej škole v Námestove a spolu s nimi pripravila vo
veľkom obchodnom centre v Ná-

mestove krst prezentovanej knihy.
Ako to všetko počas krstu knihy
prebiehalo, mohli žiaci vidieť na
DVD. Nasledovala diskusia, žiaci
sa aktívne zapájali, pýtali sa na
všetko, čo ich na práci výtvarníka
a ilustrátora zaujímalo.
Táto veľmi úspešná beseda
bola zatiaľ posledným podujatím, ktoré pre žiakov našej školy
systematicky organizujú učiteľky
pracujúce v školskej knižnici.
V tomto školskom roku sme
už absolvovali návštevu veľmi
úspešného filmového spracovania muzikálu Mamma Mia s hitmi skupiny Abba, zatancovali sme
si s deťmi oblečenými v maskách
literárnych postáv, žiaci sa zabavili pri riešení jazykových hier
či zasúťažili si v pravopisnej
olympiáde alebo písaní a rozprávaní príbehov. Tiež mali možnosť
prejaviť svoje nadanie v tvorivých
dielňach pri ilustráciách slovenských povestí Márie Ďuríčkovej,
z ktorých bola v knižnici pekná
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výstava. O týchto voľnočasových aktivitách pravidelne informujeme na webovej stránke školy
a v časopise Školník.
Knižnica teda žije svojím
pestrým životom. Samozrejme,
jej primárnou funkciou je viesť
deti od útleho veku k čítaniu,
porozumeniu a používaniu písaných textov. Len v minulom
kalendárnom roku bolo na nákup
nových titulov do našej školskej
i učiteľskej knižnice použitých
takmer 60 tisíc ešte slovenských
korún. Stala sa tak množstvom
a kvalitou ponúkaných kníh pre
čitateľov a používateľov ešte
príťažlivejšou. Najväčší záujem
je dlhodobo o všetky diely Harryho Pottera, osudy siroty Anny
Shirleyovej od Lucy Maud Montgomeryovej a príbehy rakúskeho
spisovateľa Thomasa Brezinu.
Menšie deti si rady požičiavajú
krásne ilustrované dobrodružstvá Zuzanky z vydavateľstva
Junior. Okrem beletrie môžu žiaci
siahnuť aj po odbornej literatúre,
encyklopédiách, dielach literatú-

ry faktu. S týmito publikáciami
sa pracuje nielen na vyučovacích
hodinách, ale pomáhajú aj pri
príprave na rôzne vedomostné
súťaže, olympiády.
Momentálne v škole pracujeme na rozvojovom projekte
Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc. Hoci už nejaký čas využívame na evidenciu
výpožičiek počítačový program
Clavius, z prostriedkov Ministerstva školstva SR by sme chceli
použiť ponúkaných 3 300 eur na
nákup nového počítača, tlačiarne,
čítačky kódov a realizáciu aktivít
rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť a čitateľskú kultúru žiakov.
Z dôvodov obmedzených
kapacitných možností budovy
našej školy priestory školskej
a učiteľskej knižnice sú trošku
stiesnené, avšak vybavené novým
moderným nábytkom vo veselých
farbách. Dúfajme, že po úspešnej
realizácii spomínaného rozvojového projektu tu nebude chýbať
ani najmodernejšia technika.
Mgr. Ingrid Vasjuková

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku
Hotelová akadémia Otta
Brucknera v Kežmarku je moderná stredná odborná škola s dlhoročnou tradíciou. Založená bola
v roku 1930 riaditeľom Ottom
Brucknerom. Odvtedy prešla
mnohými vývojovými etapami
až po súčasnosť, ale vždy pripravovala svojich žiakov pre oblasť
služieb v turizme a v spoločnom
stravovaní.
Škola je členom AEHT (Asociácie európskeho hotelového
školstva a škôl pre turizmus)
v Strasburgu, Slovenskej barmanskej asociácie a je nositeľom
prestížneho ocenenia Prominent
ekonomiky za rok 2007 za kvalitnú úroveň odbornej prípravy
absolventov školy.
Študijné odbory školy:
Na škole sú akreditované
2 študijné odbory, v ktorých sa
výchovno-vzdelávací proces
realizuje podľa školského vzdelávacieho programu s názvom
HOGATUR (hotelierstvo, gastronómia, turizmus):
1. hotelová akadémia - 5-ročné štúdium zamerané na prípravu
študentov na riadiace činnosti
v oblasti služieb a turizmu
2. manažment regionálneho
cestovného ruchu je zameraný
na prípravu študentov pre prácu

v oblasti regionálneho cestovného ruchu a vidieckeho turizmu
- 4-ročné štúdium
Odborná prax je
neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho
procesu, študenti ju
vykonávajú vo vlastnom
zariadení školy BARÓNKA
a v reštauračných a hotelových
zariadeniach regiónu.
Pridaná hodnota k základnému štúdiu:
Niekoľkomesačné odborné
stáže študentov v špičkových hotelových zariadeniach v Rakúsku,
SRN, Švajčiarsku, Grécku, Tunisku, Francúzsku, Taliansku a Turecku, projekty EÚ - Leonardo
da Vinci a Socrates Comenius
a účasť žiakov na nich, organizácia certifikovaných kurzov - barmanský, someliersky, carvingový,
baristický, Hospodársky týždeň,
Podnikanie v cestovnom ruchu
Aktivity školy:
Škola každoročne organizuje
prezentačné podujatia pre verejnosť GASTRODNI ŠKOLY,
Európsky deň rodičov a školy,
Medzinárodný deň cestovného
ruchu, Medzinárodný deň turistických sprievodcov, ples Hotelovej
akadémie Otta Brucknera a participuje na medzinárodnom festivale

EĽRO. Umožňuje talentovaným
a nadaným študentom účasť na
národných a medzinárodných odborných
súťažiach, kde sa
študenti umiestňujú na popredných
miestach. Posledným
úspechom je 1. miesto našej študentky a 3. miesto školy
na medzinárodnej carvingovej
súťaži (ozdobné vyrezávanie zeleniny a ovocia) v januári 2009 na
veľtrhu cestovného ruchu Gastro
- Danubius v Bratislave.
Študenti školy úspešne reprezentujú školu, región a SR na
medzinárodných prezentáciách
v zahraničí, ale aj doma.

Kontakty:
Hotelová akadémia Otta
Brucknera, MUDr. Alexandra
29, 060 01 Kežmarok
Telefón, fax: 052/452 30 35,
052/452 27 48
e-mail: haobk.mail.t-com.sk
http://home.sinet.sk/haobkk/
http://haobkk.edupage.org/

Centrum voľného času,
Zimná 47, Spišská Belá
Čo sme pre Vás pripravili na mesiac APRÍL
22. 4. 2009

14.00 h

Deň Zeme - kreslenie na chodník „NAŠA
ZEM JE GUĽATÁ“
námestie Sp. Belá

24. 4. 2009

14.00 h

„Beliansky slávik“ - obvodová súťaž
kinosála Sp. Belá

28. 4. 2009

10.00 h

„Loptou za zdravím“ - pohybové súťaže
záhrada CVČ

30. 4. 2009

14.00 h

Vyhlásenie tajničky
CVČ
Zmena programu vyhradená!
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Správa o činnosti Regionálneho turistického informačného centra za rok 2008
Regionálne turistické informačné centrum (ďalej len RTIC)
zameriava svoju činnosť na propagáciu mesta Spišská Belá a jeho
okolia. Zvyšuje informovanosť
domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach
letnej turistiky, zimných horských
športov, mestského a kultúrneho
cestovného ruchu, kúpeľného
a zdravotného cestovného ruchu,
vidieckeho cestovného ruchu
a agroturistiky.
RTIC poskytuje v súčasnosti
tieto služby:
- Poskytovanie informácií domácim a zahraničným turistom
a návštevníkom o aktuálnych
kultúrnych a športových podujatiach, o možnostiach návštev
kultúrno-historických zariadení,
o možnostiach turistiky a zimných športov, nielen v meste
Spišská Belá, ale aj v tatranskom
a podtatranskom regióne, resp. na
území celého severného Spiša. Informácie o existencii a adresách
firiem a organizácií nachádzajúcich sa v Spišskej Belej.
- Propagácia mesta Spišská
Belá v rámci veľtrhov cestovného ruchu.
- Získavanie a následná distribúcia propagačných materiálov

kultúrno-historických a rekreačných objektov, ubytovacích
zariadení a pod.
- Poskytovanie možnosti
zakúpenia publikácií, pohľadníc
vydaných Mestom Spišská Belá.
- Informovanie obyvateľov
mesta Spišská Belá prostredníctvom rozhlasu o kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatiach, predajných akciách
a havarijných stavoch distribúcie vody a elektriny, stratách
a nálezoch, inzercie miestnych
podnikateľov.
- RTIC ponúka návštevníkom
a obyvateľom mesta možnosti
prijímania a odosielania faxov
a kopírovania.
- Predpredaj vstupeniek na
divadelné predstavenia.
- Výdaj rybárskych lístkov.
Ponúkaný tovar v RTIC:
- predaj turistických máp,
automáp;
- pohľadníc;
- pexies a magnetiek;
- DVD Vysoké Tatry;
- kníh: monografia mesta
Spišská Belá, monografia J. M.
Petzval, monografia S. Weber;
- predaj cenín a pamätných
mincí J. M. Petzvala;
- predaj turistických známok

s motívom Spišskej Belej a SNG
Kaštieľa v Strážkach;
- predaj suvenírov (keramické
výrobky s motívom Vysokých
Tatier).
Poskytované služby v RTIC
za rok 2008:
Zo služieb ponúkaných v RTIC
boli najviac využívané faxové,
kopírovacie služby a možnosť
vyhlásenia v mestskom rozhlase.
Za rok 2008 boli:
- 206-krát využité faxové
služby,
- 61-krát využité kopírovacie
služby,
- 145-krát využitá možnosť
vyhlásenia v mestskom rozhlase.
Predaný tovar v RTIC za
rok 2008:
Ceniny: J. M. Petzval
6 ks
Knihy:
Monografia mesta Spišská Belá
51 kusov
Monografia J. M. Petzval
45 kusov
Monografia Samuel Weber
64 kusov
Pohľadnice:
153 kusov
Mapy:
Predaj turistických máp a automáp bol najvyšší počas letnej

sezóny - najmä v mesiacoch júl
až september 2008
31 ks
Keramické výrobky s motívom
Vysokých Tatier
7 ks
Turistické známky s motívom
Spišskej Belej a SNG Kaštieľa
v Strážkach
47 ks
Tržby za služby v RTIC za rok
2008 - 11 870,50 Sk.
Tržby za tovar v RTIC za rok
2008 - 88 012,00 Sk.
Návštevnosť RTIC za rok
2008:
Počet návštevníkov RTIC za
rok 2008 - 1 633.
Z toho návštevníkov zo Slovenska 1 315, zahraničných návštevníkov 318 (viď príloha).
Najväčší počet návštevníkov,
a to najmä návštevníkov zo zahraničia bol zaznamenaný v letnej turistickej sezóne, v mesiacoch jún
až september podobne ako je tomu
v celom regióne Vysokých Tatier.
Zo zahraničných návštevníkov
prevládali najmä turisti z Poľska
a Českej republiky. Prevažná
väčšina ostatných zahraničných
návštevníkov komunikovala
v angličtine.
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Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (február 2009)
2. február
Odpaľovaním petárd na ulici
Mierovej si trošku akcie do ospalého pondelkového popoludnia
rozhodol vniesť Samuel M.
z Krížovej Vsi. Každá akcia má
však aj svoju reakciu, ktorá tento
krát prišla v podobe hliadky MsP.
Keďže však išlo o maloletého páchateľa vec bola na mieste riešená
napomenutím menovaného.
Prevetrať si hlavu a na
chvíľu zabudnúť na psí život sa
v neskorých nočných hodinách
rozhodol psík špic, ktorého odchytil príslušník MsP. Pretože sa
nejednalo o prvý jogging milého
psíka po našich uliciach, hliadka
MsP jeho paničku predvolala na
MsP a za porušenie VZN o držaní
psov ju pokutovala v sume 5 €.
Hrozba ďalšej pokuty ju snáď
prinúti k tomu, aby bránu svojho
domu na noc zatvárala.
7. február
Svojským spôsobom sa pokúsil vyznať svoju lásku k nemenovaj dievčine pán František B.
z ulice Hviezdoslavovej. Keďže
v nočných hodinách je problém
nejaké kvety pozhánať, čo ho asi
veľmi trápilo. Dostal geniálny nápad, ako si ich môže zadovážiť.

Namiesto cesty do kvetinárstva si
to namieril priamo ku kvetinovému erbu pri hlavnej križovatke,
odkiaľ potrebné kvety odcudzil.
9. február
To, že areál cintorína je
v posledných týždňoch miestom
častých stretnutí našich občanov,
je nám všetkým známe. Nechodia tam však, aby si z úctou
spomínali na svojich blízkych,
ale konzumovať alkoholické
nápoje. A tak, to nebolo iné ani
dnes vo večerných hodinách.
Hliadka MsP pri kontrole areálu
si všimla podozrivú skupinku 3
mládencov a to Dominika H.,
Emila H. z Hviezdoslavovej ulice
a Patrika O. z ulice Letnej a v ich
blízkosti našla poloprázdnu fľašu
„Gazdovej Hrušky”. Akékoľvek
výhovorky boli zbytočné a menovaní boli vyriešení blokovými
pokutami.
Pán J. K. z ulice Medňanského sa preukázal byť „ekologickým
expertom”, keď splašky zo svojej
žumpy vypúšťal priamo do dažďového kanála na uvedenej ulici.
V lokalite patrolujúcej hliadke
jeho počin hneď udrel do nosa
a uvedený pán sa za svoj priestupok už čoskoro zodpovedal.

Predaj rekreačných chatiek
Mesto Spišská Belá ponúka na predaj 2 rekreačné chatky v Belianskych kúpeľoch (aj s priľahlým pozemkom). Viac informácií
poskytne realitná kancelária REMAX - BENARD Kežmarok, tel.
0911 419 189.

Preventívne kontrolné akcie
V utorok 24. marca 2009 sa
v dopoludňajších hodinách v našom meste rozbehla v poradi už 6.
spoločná dopravno - preventívna
akcia príslušníkov mestskej a štátnej polície. Táto kontrola bola tentokrát zameraná na dodržiavanie
dopravných predpisov - prikázaný smer jazdy, zákaz zastavenia,
danie prednosti v jazde a hlavne
prechody pre chodcov. Dve
kombinované hliadky, ktoré sa
tak spoločnými silami vytvorili
umožnili efektívnejšie kontrolu
na území mesta Spišská Belá.
A výsledok? Viac ako dve desiatky skontrolovaných vozidiel a ich
vodičov. Drobné priestupky boli
na mieste riešené napomenutím
a v štyroch prípadoch boli udelené blokové pokuty.
Na základe vzájomnej dohody
medzi riaditeľom Obvodného od-

delenia PZ v Ždiari a náčelníkom
MsP v Spišskej Belej sa v stredu
25. marca 2009 v dopoludňajších
hodinách uskutočnila 7. spoločná
kontrolná akcia mestských a štátnych policajtov. Tentokrát sme
túto akciu zamerali na kontrolu
mestských lesov na Šarpanci
v okolí rómskej osady. Policajti hneď na začiatku kontroly
spozorovali skupinku 5 rómov,
ktorí už na zemi rozrúbavali 20
metrov dlhý kmeň stromu na
menšie kúsky. Priamo pri čine sa
podarilo zadržať 2 rómov a ostatní
boli chytení na úteku. Po zadržaní
všetci páchatelia skončili na policajnej stanici v Ždiari, kde bolo
voči nim vznesené obvinenie
z trestného činu krádeže. Celý
skutok realizuje OO PZ Ždiar.
Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

Bloková pokuta spravila bodku za
týmto ekologickým prípadom.
12. február
Kríza nekríza, jesť sa musí!
V takomto hesle sa niesol aj počin rómov z osady v Rakúsoch.
V popoludňajších hodinách
členovia poľovného združenia
doviezli vlečku kŕmnych zemiakov na Kvašnú poľanu, aby aspoň
takouto formou pomohli ťažko
skúšanej zveri prežiť krutú zimu.
Keďže v prírode silnejší vyhráva,
tak zver nemala šancu a zemiaky
skončili v kuchyni rómov v Rakúsoch. Niektorí páchatelia skončili
v rukách polície a celý prípad je
ešte v štádiu riešenia.
16. február
Neustále sa zvyšujúce ceny
energií natoľko strašia rómov
z Rakús, že v nájazdoch pokračujú v rabovaní aj v našich mestských lesoch. Pri kontrole lesov
sa podarilo hliadke MsP chytiť
priamo pri čine 4 mládencov.
Táto nepovolená aktivita, však
bude mať dohru u policajného
vyšetrovateľa a to vznesením obvinenia z trestného činu krádeže.
18. február
S prichádzajúcou tmou do ulíc
mesta, vychádzajú aj naši spoluobčania, ktorí sa pravidelne stretávajú na „vybraných” miestach.
Nebolo by na tom nič zlé, len
keby tie ich stretnutia neboli
spojené s konzumáciou alkoholu
na verejných priestranstvách. Iné
to nebolo ani dnes. Hliadka MsP
v uvedený deň 2 krát riešila takéto
„spoločné” stretnutie.
25. február
Predajňa potravín Milk Agro
na Zimnej ulici sa stala miestom
ďalšej krádeže. Vďaka pozornosti
vedúcej predajne sa podarilo páchateľa krádeže prichytiť priamo
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pri čine. Keďže pán Imrich K.
z Košíc sa dopustil opakovanej
krádeže v priebehu 12 kalendárnych mesiacov, bude voči nemu
vznesené obvinenie z trestného
činu krádeže.
•
Právomoci mestskej polície
boli v oblasti porušovania dopravných predpisov dosť obmedzené. To sa však zmenilo novým
cestným zákonom od. 1. februára
2009. V spolupráci s Obvodným
oddelením PZ Spišská Belá sme
sa dôslednejšie zamerali na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. A tak od prvého februára nám
celkovo narástla priestupkovosťv
tejto oblasti. Počas celého mesiaca február sa nám za pomoci kamerového systému podarilo zistiť
celkovo 121 dopravných priestupkov „iba” v centre mesta. Z tohto
množstva bolo 41 priestupkov
oznámených na OO PZ v Spišskej Belej k ďalšiemu riešeniu,
2 priestupky boli oznámené dopravnému inšpektorátu a 78 sme
vyriešili v blokovom konaní.
Celkovo sme v mesiaci február
riešili 163 priestupkov, z ktorých „iba” 5 bolo oznámených
MsP a zvyšných 158 sme zistili
vlastnou činnosťou. Vzhľadom na
vyššie uvedené čísla upozorňujeme všetkých obyvateľov mesta na
zvýšenú kontrolnú činnosť nielen
mestskej polície, ale aj štátnej
a dopravnej polície v našom
meste. A preto jazdite opatrne
a podľa predpisov, aby ste zbytočne nemuseli platiť pokuty.
Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
Kontakty na Mestskú políciu
v Spišskej Belej:
tel.: 459 15 55
mobil: 0915 905 638
mail: msp@spisskabela.sk

• Zadržaní obyvatelia rómskej osady Rakúsy pri krádeži dreva v mestských lesoch na Šarpanci.

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 12

Hokejový turnaj
Dňa 28. 2. 2009 sa uskutočnil
4. ročník hokejového turnaja o Pohár primátora mesta Spišská Belá.
Na hokejovom štadióne v Kežmarku si počas 6 hodín 4 mužské
družstvá z nášho mesta (spolu 54
hráčov) v plnej hokejovej výstroji
zmerali svoje hokejové schopnosti. Zápasy rozhodovali 2 hokejoví
rozhodcovia a za čas dozeral časomerač Peter Tomala.
Výsledky zápasov:
Levici - Švajčiarovci
4:2
Balamuty - Fighters
2:4

Fighters - Levici
3:4
Balamuty - Švajčiarovci
3:6
Balamuty - Levici
8:11
Švajčiarovci - Fighters
1:5
Konečné poradie:
1. Levici
6b
2. Fighters
4b
3. Švajčiarovci
2b
4. Balamuty
0b
Najlepším strelcom turnaja
bol Jozef Ištoci ml. (6 gólov)
a najlepším hráčom sa stal Ján
Novoroľník.
Za organizačnú prípravu
turnaja ďakujeme najmä Majovi
Novoroľníkovi (Levikovi).
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• 1. miesto obsadilo družstvo „Levici“ s kapitánom Majom Novoroľníkom (Levikom).

• Takmer všetci hráci Hokejového turnaja o pohár primátora nášho
mesta.

Turnaj v stolnom futbale
Pod záštitou Mesta Spišská
Belá, Mestského mládežníckeho
parlamentu a Centra voľného
času sa dňa 27. 2. 2009 v Centre
voľného času uskutočnil turnaj
v stolnom futbale (kalčete).
Súťažilo sa vo dvojiciach. Deti
a mládež si tak spríjemnili posledný deň jarných prázdnin. Pri
zápasoch nechýbalo napätie, ani

zápal pre „boj“. Záujem o turnaj
bol nielen zo strany súťažiacich,
ale aj divákov, ktorí hráčov v ich
súbojoch podporovali.
Víťazi: I. miesto - Ondrej
Firek a Marek Červenka
II. miesto - Juraj Šoltys a František Martinovič
III. miesto - Richard Schurdak
a Marek Hudaček

Futbalové súťaže
Dospelí - Spišská Belá (1. trieda Podtatranský futbalový zväz)
29. 4. Spišská Belá - Vernár
5:1
5. 4. Veľká Lomnica - Spišská Belá
2:1
12. 4. Spišská Belá - Lučivná
1:2
Dorast - Spišská Belá (5. liga Východoslovenský kraj - skupina SZ)
5. 4. Malcov - Spišská Belá
1:0
11. 4. Spišská Belá - Podolínec
3:1
Žiaci - Spišská Belá (1. trieda Podtatranský futbalový zväz)
4. 4. Kravany - Spišská Belá
1:7
11. 4. Spišská Belá - Vikartovce
0:1
Strážky - Dospelí (2. trieda Podtatranský futbalový zväz)
5. 4. Strážky - Toporec
1:1
12. 4. Strážky - voľno
Strážky - žiaci (2. trieda Podtatranský futbalový zväz)
4. 4. Strážky - T. Lomnica
11. 4. Slovenská Ves - Strážky
0:2

• Najlepším a zároveň najskúsenejším hráčom turnaja bol Ján Novoroľník (vľavo).

Inzercia
• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt. Tel. kontakt: 0905 523 138.
Aktuálna tabuľka - I. trieda DOSPELÍ (stav k 12. 4. 2009)
#
1.
2.
3.
4.

Klub
OFK KRAVANY
ŠM V. SLAVKOV
Slavoj SP. BELÁ
0ŠK SP. ŠTVRTOK
FK Marco-Climatech
HRANOVNICA
TJ Partizán VERNÁR
TJ Družstevník BATIZOVCE
FK Lobbe ŽAKOVCE
T. LOMNICA
Tatran MLYNČEKY
FK V. LOMNICA
OFK VIKARTOVCE
OFK JÁNOVCE
Slávia Dunajec SP. ST. VES
ŠK LUČIVNÁ

Z
19
19
19
19

V
14
12
11
10

R
4
2
2
3

P
1
5
6
6

Skóre
73:16
40:30
48:28
39:27

Body
46
38
35
33

18

9

4

5

37:20

31

19
19
19
19
19
19
19
19
18
19

10
7
7
7
7
6
6
6
6
6

1
5
3
2
2
4
4
3
2
1

8
7
9
10
10
9
9
10
10
12

27:27
43:47
46:47
28:30
33:57
38:42
39:50
33:50
29:42
26:52

31
26
24
23
23
22
22
21
20
19

16. ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE

19

5

2

12

31:45

17

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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