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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Sp. 
Belej sa na svojom zasadnutí 
dňa 26. marca 2015 venovalo 

aj týmto témam: 

(Pokračovanie na 4. str.)

Zakázali sa hazardné hry
• MsZ opätovne preroko-

valo petíciu obyvateľov mesta 
v zmysle zákona č. 171/2005 Z. 

z. o hazardných hrách v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa 
požaduje zákaz prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta 
Spišská Belá. Predmetnú petíciu 
už raz prerokovalo Mestské za-
stupiteľstvo v Spišskej Belej na 
svojom zasadnutí dňa 14. 8. 2014 
(uznesenie č. 105/2014), avšak 
neprijalo Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta o zákaze ha-

zardných hier v meste Spišská 
Belá. Po opätovnom preroko-
vaní tejto petície MsZ schváli-
lo návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Spišská Belá č. 
3/2015,  ktorým sa zakazuje pre-
vádzkovanie hazardných hier na 
území mesta Spišská Belá. Za 
návrh nariadenia hlasovalo 9 
z 11 poslancov, jeden sa zdržal 
a jeden hlasoval proti. 

Podľa zákona č. 171/2005 Z. 
z. o prevádzkovaní hazardných 
hier v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zákon“) licenciu 
- povolenie na prevádzkovanie 
videohier vydáva ministerstvo 
financií spravidla na 2 roky. 
Licencie (tzv. povolenia) na 
prevádzkovanie hazardných 
hier (v tomto prípade vide-

Pozvanie na kultúrno-spoločenské podujatia 
M Á J

 3. 5. 2015 (nedeľa)  –   Svätofloriánska (hasičská) slávnosť spojená so 180. výročím narodenia Samuela Webera - od 10.30 h sv. 
omša v rímskokatolíckom kostole  v Sp. Belej a od 13.00 h Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici 

 3. 5. 2015 (nedeľa)  –  detské divadelné predstavenie – hrá divadlo Theatroballans v kinosále mesta
 7. 5. 2015 (štvrtok)  –  Deň víťazstva nad fašizmom – spomienka
 9. 5. 2015 (sobota)  –  Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých na belianskom rybníku od 9.00 h 
 10. 5. 2015 (nedeľa)  –  Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále mesta
 14. 5. 2015 (štvrtok)  –  Obvodná súťaž „Zlatý kľúčik“ - súťaž v speve moderných piesní (v kinosále mesta)
 24. 5. 2015 (nedeľa)  –  Beliansky majáles
 24. 5. 2015 (nedeľa)  –  Cyklisticko-korčuliarske preteky detí 
 máj 2015 – Challange day – Deň pohybu 

z a č i a t o k  J Ú N A
5. – 7. 6. 2015 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ 
a v rámci toho:
 5. 6. 2015 (piatok)  –  Firemné športové dni – rôzne športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Sp. Belej a okolia 
 6. 6. 2015 (sobota)  –  Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia spišskobelianskych spolkov
 6. 6. 2015 (sobota)  –  Beliansky škovránok - prezentácia detí z materských škôl + kultúrny program na námestí 
 7. 6. 2015 (nedeľa)  –  Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“ + kultúrny program na námestí

Evanjelický zbor a. v. 
v Spišskej Belej si 
v nedeľu 3. mája 2015 
o 11.00 h v evanjelic-
kom kostole pripomenie 
službami božími 180. vý-
ročie narodenia Sameula 
Webera - evanjelického 
kňaza, historika a jed-
nej z najvýznamnejších 
osobností Sp. Belej.

Mesto Spišská Belá 
v súčasnosti realizuje 
výstavbu móla na Be-
lianskom rybníku. Mólo 
bude vyrobené z oceľovej 
konštrukcie s drevenou 
podlahou. Mólo bude 
vyrobené tak, že umožní 
návštevníkom rybníka (ale 
aj rybárom) bližší kontakt 
s vodou. Bude 24 metrov 
dlhé a 3 metre široké. 
Mesto na jeho výstavbu 
získalo finančnú podporu 
(dotáciu) z Krajskej orga-
nizácie cestovného ruchu 
v Prešove a  Oblastnej 
organizácie cestovného 
ruchu v Kežmarku v cel-
kovej výške 3 000 EUR.

Mólo na Belianskom rybníku
180. výročie 

narodenia 
Samuela 
Webera
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Pred niekoľkými dňami Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. ukon-
čil stavebné práce na rekonštrukcii chodníka na Medňanského ulici 
v Strážkach (1. etapa - od kostola po novú IBV). Ide o pokračovanie 
prác, ktoré začali ešte koncom minulého roka. Celkové náklady boli 
takmer  vo výške 18 tis. EUR a boli financované z rozpočtu mesta.

Rekonštrukcia chodníka 
na Medňanského ulici

Mesto Spišská Belá v prie-
behu marca 2015 zrealizovalo 
výmenu strešnej krytina na 
meštianskom dome na Zimnej 
ulici č. 8. Stará poškodená 
a pretekajúca plechová krytina 

Dňa 12. marca 2015 sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra 
mesta. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie 31. 3. 2015. 
Dňa 15. 1. 2015 sa vyhlásila voľba a určila lehota na podávanie 
prihlášok kandidátov. Doručené boli prihlášky od nasledovných 
kandidátov:

1.  Ing. Adrián Gallík, Športová 5, Spišská Belá 
2.  Ing. Veronika Kováčiková, Spišská Belá, Slnečná č. 6
3.  Ing. Tomáš Molitoris, Krížová Ves č. 113
4.  Ing. Damián Pajer, Spišská Belá, Letná č. 56
5.  Bc. Štefan Rusnák, Spišská Belá, L. Medňanského č. 66
6.  Ing. Pavol Ščigulinský,  Spišská Belá, gen. L. Svobodu č. 20  
7.  Ing. Slávka Tomalová,  Spišská Belá, Krátka  č. 21
8.  Ľubomír Vnenčák, Jezersko č. 108
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 3. 2015 poslanci 

najprv schválili podmienky priebehu voľby hlavného kontrolóra:
1.  tajné hlasovanie (krúžkovaním čísla pred menom kandidáta 

na hlasovacom lístku)
2.  prezentácia každého kandidáta v trvaní 5 minút (poradie 

kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska).
Po prezentácii jednotlivých kandidátov poslanci pristúpili 

k voľbe hlavného kontrolóra. V tajnom hlasovaní mestské zastu-
piteľstvo zvolilo za nového kontrolóra mesta na dobu 6 rokov Ing. 
Slávku Tomalovú, trvale bytom Krátka ulica č. 21, Spišská Belá, 
ktorá získala 6 z 11 hlasov poslancov. Doterajšia kontrolórka Ing. 
Veronika Kováčiková získala 5 hlasov. Ostatní kandidáti nezískali 
žiadny hlas. Nová kontrolórka nastúpi do funkcie 1. apríla 2015. 
Nová kontrolórka má vysokoškolské vzdelanie ekonomického 
smeru a pracuje na pracovisku Finančnej správy SR v Kežmarku 
(bývalý daňový úrad).

V piatok 20. 3. 2015 sa od 10.00 
h vo Face klube v Spišskej Belej 
uskutočnila inaugurácia, čiže 
uvedenie do života novej knihy 
pre deti pod názvom „Počítačový 
vírus“. Je to v poradí už štvrtá 
detská kniha autorky Renáty Boč-
kayovej-Vasekovej (1970), ktorá 
pochádza zo Spišskej Belej. Síce 
toho času býva v Dolnom Kubíne, 
kde učí slovenský jazyk na Strednej 
zdravotníckej škole, ale svoju novú 
knihu , nakoľko ju inšpirovali deti 
z našej materskej školy a pohľadni-
ca, ktorú jej deti poslali.  Na úvod 
prítomných privítala Eva Janusová, 
vedúca našej mestskej knižnice, kto-
ré organizačne pripravila celú túto 
slávnosť (ĎAKUJEME!). Následne 
sa  predstavili žiaci oboch našich zá-
kladných škôl s dramatizáciou časti 
príbehu z tejto novej knihy. Primá-

Inaugurácia knihy 
Počítačový vírus

Výmena strešnej krytiny 
na Zimnej č. 8

bola nahradená poplastovaným 
plechom. Práce realizovala firma 
Remeslá Belá s.r.o. Spišská Belá. 
Celkové náklady boli vo výške 
necelých 8 000 EUR a mesto ich 
hradilo zo svojho rozpočtu.

Nový hlavný kontrolór mesta

tor mesta  Štefan Bieľak poďakoval 
pani spisovateľke za to, že sa roz-
hodla uviesť do života túto knihu 
práve doma, v Spišskej Belej a za to, 
že robím výbornú reklamu nášmu 
mestu práve cez svoje knihy.  Potom 
prítomných žiakov oboch ZŠ a ich 
pedagógov, ale aj ďalších prítom-
ných pozdravila pani spisovateľka 
Renáta Bočkayová, ktorá priblížila 
ako túto knihu písala, ako aj svoj 
vzťah k Spišskej Belej. Zároveň sa 
so žiakmi pozhovárala o čítaní kníh 
a tiež niektorým z nich darovala 
túto novú knihu. Tony Kováčik, 
ako vedúci Face clubu prítomným 
okrem iného vysvetlil ako vznikol 
nápad na plagát na túto slávnosť. 
O čom táto kniha je?  Tak si ju za-
kúpte (napr. v niektorom kníhku-
pectve) alebo si ju môžete požičať 
v našej mestskej knižnici.   
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V súčasnosti je možnosť pri-
pomienkovať návrh projektovej 
štúdie na rozšírenie kapacity ma-
terskej školy formou prístavby 
k existujúcej budove školy. Jeden 
návrh počíta s rozšírením o 4 
nové oddelenia (triedy). Druhý 
návrh počíta aj s presťahovaním 
kuchyne a jedálne a tiež s malou 

Dňa 11. marca 2015 primátor 
mesta Štefan Bieľak už tradične 
prijal v obradnej sieni mestského 
úradu na slávnostnom obrade 
jubilantov, ktorí sa dožili v po-
sledných 3 mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého životného jubi-
lea. Pri tejto príležitosti každé-
mu z nich poďakoval za prínos 
pri rozvoji mesta a odovzdal im 

Prijatie jubilantov v obradnej 
sieni mestského úradu

Mestský podnik Spišská 
Belá s. r. o. oznamuje občanom, 
že v pracovných dňoch od 8.00 
hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 
8.00 hod. do 13.00 hod.  môžu 
bezplatne doviezť do zberného 
dvora v areáli Mestského pod-
niku na Továrenskej č. 30 nasle-
dovný vytriedený odpad:

- sklo, papier, kovy, plasty 
- elektro odpad 

Dňa 24. marca 2015 sa v poľ-
skom Nowom Targu uskutoč-
nilo zasadnutie Zhromaždenia 
Európskeho zoskupenia územ-
nej spolupráce Tatry (EZUS 
TATRY). Predsedom zhromaž-
denia ako najvyššieho orgánu 
tohto zoskupenia je primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak.  
14 poľských a slovenských 
primátorov diskutovalo o dote-
rajšej činnosti tohto zoskupenia 
v rámci cezhraničnej spolupráce, 

Dňa 25. marca 2015 sa 
primátor nášho mesta zúčast-
nil prvého zasadnutia Rady 
ZMOS-u v Bratislave. Cieľom 
toho rokovania bolo riešenie 
aktuálnych problémov sloven-
ských samospráv, ako aj prípra-
va snemu ZMOS-u, ktorý bude 
28. a 29. apríla 205 v Bratislave, 
na ktorom sa bude voliť aj nový 

Dňa 26. marca 2015 sa 
primátor nášho mesta ako 
podpredseda PSK stretol s mi-
nistrom pôdohospodárstva 
Ľubomírom Jahnátkom na 
konferencii k príprave Integro-
vaného regionálneho operačné-
ho programu v Prešove. Tento 
program umožňuje v období 

Od 1. apríla 2015 mesto 
plánuje zamestnať 13 neza-
mestnaných cez Úrad práce 
v Kežmarku. Nový program 
podpory zamestnanosti umož-
ňuje mestu získať od štátu na 
podporu zamestnania týchto 
osôb až 95 percent všetkých 

Od 1. apríla mesto zamestnalo 
13 nezamestnaných

nákladov ceny práce. Uvedení 
ľudia môžu pracovať max. po 
dobu 6 mesiacov, avšak na plný 
pracovný úväzok (8 hod. den-
ne). Ide o manuálne práce ako 
kosenie trávnikov, maľovanie 
a pomocné práce pri údržbe 
mesta.      

Rokovanie Rady ZMOS-u
predseda ZMOS-u. Tento post 
pre najbližšie 4-ročné obdobie 
„patrí“ starostom, pričom na 
tento post kandidujú dvaja sta-
rostovia: Michal Sýkora, starosta 
obce Štrba a Radoslav Mičúnek, 
starosta obce Píla. Jeden z nich 
vystrieda súčasného predsedu 
ZMOS-u Jozefa Dvonča, primá-
tora Nitry.      

Zberný dvor na odpad 
je občanom k dispozícii

- bioodpad zo záhrad
- veľkoobjemový odpad 

(napr. nábytok, sedacie súpra-
vy a pod.)

- drobný stavebný odpad
- nebezpečný odpad
Pri vstupe do areálu pod-

niku sa občan musí preukázať 
platným dokladom totožnosti, 
ktorý potvrdí, že je obyvateľom 
Spišskej Belej.

Návrh na rozšírenie kapacity 
materskej školy

telocvičňou. Financovanie tejto 
prístavby sa predpokladá z fon-
dov EÚ a štátneho rozpočtu. 
Predmetná štúdia bola prero-
kovaná vedením MŠ Mierová 
ako aj poslancami mestského 
zastupiteľstva. Štúdia je zve-
rejnená na www.spisskabela.sk 
v časti Dôležité dokumenty.

Rokoval EZÚS TATRY
ale aj o novom programovacom 
období cezhraničnej spolupráce 
na roky 2014-2020. Prítomní sa 
zhodli aj na presadzovaní 1 spo-
ločného veľkého investičného 
projektu „Pokračovanie budo-
vania cyklotrasy okolo Tatier“.  
Slovenskú stranu zastupovali 
okrem primátora nášho mesta 
aj primátori Liptovského Miku-
láša, Ružomberka, Kežmarku, 
Trstenej, Starej Ľubovne a Spiš-
skej Novej Vsi. Stretnutie s ministrom 

pôdohospodárstva 

2014 - 2020 čerpanie financií 
z fondov Európskej únie. Naše 
mesto plánuje z tohto programu 
realizovať projekt prístavby ma-
terskej školy (rozšírenie kapacity 
škôlky), modernizáciu a rozšíre-
nie kapacity Zariadenia opatro-
vateľskej služby v Strážkach, či 
budovanie cyklotrás.      

Pred niekoľkými dňami 
Mestský podnik Spišská Belá s. 
r. o. zrealizoval stavebnú úpra-
vu miestnej cesty na Partizán-
skej ulici (v časti od železničnej 
zastávky po koniec ulice). Tieto 

kyticu kvetov a malý finančný 
dar. V popoludňajších hodinách 
privítal na slávnostnom obrade 
novorodencov, ktorí pribudli do 
radov občanov nášho mesta za 
posledné 3 mesiace. Primátor 
mesta odovzdal rodičom malý 
finančný dar a kyticu kvetov a 
poprial im veľa trpezlivosti a síl, 
zdravia a lásky.

VO FEBRUÁRI 2015
• narodili sa: Daniel Rušin, Marko Batory, Natália Blanárová, 

Lukáš Šťastný, Henrich Urban.
• navždy nás opustili: Anton Hangurbadžo – vo veku 63 

rokov.
• životného jubilea sa dožili: Juliana Kovalčíková – 91 rokov, 

Emil Bainský – 85 rokov, Júlia Čížiková – 80 rokov, Alfréd Hlaváč 
– 80 rokov, Jozef Neupauer – 80 rokov, Emília Pisarčíková – 80 
rokov, Gejza Roth – 80 rokov, Margita Vdovjaková – 80 rokov, 
František Brežina – 75 rokov, Mária Habiňáková – 75 rokov, Anna 
Tomčíková – 75 rokov, Rudolf Tremba – 75 rokov, Ľudmila Gal-
liková – 70 rokov, Emília Hangurbadžová – 70 rokov, Helena 
Maliňaková – 70 rokov, Anna Ulbrichová – 70 rokov.

V MARCI 2015
• narodili sa: Marek Novajovský, Šimon Koštival, Lilien 

Rothmajerová.
• navždy nás opustili: Júlia Olšavská – vo veku 88 rokov, 

Kornélia Žabková – 87 rokov, Ján Molitoris – vo veku 77 rokov, 
Soňa Tekeľová – vo veku 64 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Milistenferová – 94 rokov, 
Emil Trembáč – 93 rokov, Žofia Bekešová – 85 rokov, František 
Varga – 80 rokov, Mária Jašňáková – 75 rokov, Rozália Neupau-
erová – 75 rokov, Helena Papanová – 75 rokov, Žofia Krigovská 
– 70 rokov, Eduard Pajer – 70 rokov, Jozef Pajer – 70 rokov.

Úprava cesty na Partizánskej 
ulici 

práce spočívali v oprave osade-
nia obrubníkov a vo vyrovnaní 
povrchu cesty novým štrkom. 
Táto cesta potrebuje ešte asfal-
tový povrch, na ktoré však zatiaľ 
nie sú finančné prostriedky.    

Spoločenská kronika 
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(Dokončenie z 1. str.)
ohier) vydáva ministerstvo, 
ktoré ich musí vydať, ak žia-
dateľ splní všetky predpísané 
náležitosti podľa zákona. Nie 
je na vôli týchto úradov vydať 
alebo nevydať túto licenciu, je 
to ich zákonná povinnosť a na 
druhej strany zákonný nárok 
žiadateľa na vydanie licencie 
(povolenia). Mesto (obec) však 
môže za nižšie uvedených pod-
mienok ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením mesta, 
že nie je možné prevádzkovať 
na jeho území zákonom určené 
hazardné hry:   

- hazardné hry v kasíne,  
- hazardné hry prevádzkova-

né prostredníctvom výherných 
prístrojov,  

- hazardné hry prevádzko-
vané prostredníctvom technic-
kých zariadení obsluhovaných 
priamo hráčmi alebo pre-
vádzkované prostredníctvom 
telekomunikačných zariadení 
a videohry,

- hry, ktoré nie sú hazardnými 
hrami podľa písmen a) až h), ak 
spĺňajú podmienky ustanovené 
v zákone.

Takéto všeobecne záväzné 
nariadenie musí platiť na celom 
území mesta a musí sa vzťaho-
vať na všetky vyššie uvedené ha-
zardné hry pre všetky prevádz-
ky (z tohto zákazu neexistuje 
výnimka).  Na prevádzkovateľa 
hazardnej hry, ktorému bola 
udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry 
pred nadobudnutím účinnosti 
všeobecne záväzného nariade-
nia, sa toto všeobecné záväzné 
nariadenie nevzťahuje až do 
doby skončenia platnosti tejto 
individuálne licencie. Doposiaľ 
platné licencie zostávajú v plat-
nosti až do uplynutia lehoty ich 
platnosti (najneskôr do 2 rokov). 
Počas uvedenej doby budú v na-
šom meste ešte prevádzkované 
uvedené hazardné hry. Na ro-
kovaní mestského zastupiteľ-
stva prítomní prevádzkovatelia 
hazardných hier v našom meste 
sa verejne vyjadrili, že využijú 
zákonné prostriedky na preskú-
manie uvedeného rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva. Je 
teda možné, že predmetný 
zákaz ešte budú posudzovať 
príslušné štátne orgány. Až 
do ich rozhodnutia však platí 
uvedený zákaz s účinnosťou 

od 1. 5. 2015 (pre nové prípady 
- žiadosti). Uvedené všeobecne 
záväzné nariadenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk

2. zmena rozpočtu mesta 
pre rok 2015 

• MsZ schválilo návrh na zme-
nu rozpočtu mesta Spišská Belá 
na rok 2015 rozpočtovým opat-
rením č. 2. Táto zmena rozpočtu 
aj s komentárom je zverejnená na 
webovej stránke mesta.

Nová IBV na Okružnej ulici
• MsZ schválilo návrh Vše-

obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 2/2015 o 
určení názvu ulice „Okružná“ 
v Spišskej Belej (všeobecne zá-
väzné nariadenie je zverejnené 
na webovej stránke mesta). 
Poslanci zároveň prerokovali 
návrh zmluvy o spolupráci 
medzi investormi a mestom 
pri realizácii projektu IBV 
Okružná ulica v Spišskej Belej 
a nesúhlasili s predloženým 
návrhom zmluvy. Výhrady boli 
vznesené najmä k tomu, že nie 
sú jasné podmienky, za akých 
sa má táto výstavba rodinných 
domov realizovať. Nie je zrejmé, 
kto bude financovať a realizovať 
výstavbu inžinierskych sietí 
a cesty s verejným osvetlením. 
Jedno je však jasné, že mesto 
Spišská Belá to nebude. Ide 
o súkromnú investíciu a mesto 
je len v úlohe poskytovanie 
potrebnej súčinnosti, či pomo-
ci. Nie je povinnosťou mesta 
zabezpečovať inžinierske siete, 
a už vôbec nie, ak ide o takúto 
súkromnú investíciu. V súčas-
nosti niektorí zo 17 investorov 
už predávajú pozemky v tejto 
lokalite, pričom predmetné po-
zemky (vraj stavebné) predávajú 
bez doriešenia napojenie tohto 
pozemku na inžinierske siete, či 
prístupovú cestu. Výhrady boli 
vznesené aj k tomu, že na strane 
investora vystupuje 17 osôb, či 
17 spoluinvestorov (vlastníkov 
pozemkov), s ktorými má mesto 
komunikovať (aj keď splnomoc-
nili na zastupovanie v ich mene 
jedného z nich). 

Predaj skladových priestorov 
na Továrenskej ulici

• MsZ schválilo predaj neby-
tových priestorov na Továren-
skej ulici v Spišskej Belej vráta-
ne priľahlých pozemkov (cca o 

výmere 3 256 m2) doterajšiemu 
nájomcovi – prevádzkovate-
ľovi tohto veľkoskladu ovocia 
- zeleniny Marekovi Mešárovi, 
bytom Spišská Belá, Zimná 68 za 
kúpnu cenu 116 000 EUR. Mesto 
Spišská Belá dalo vypracovať 
znalecký posudok na určenie 
hodnoty týchto nebytových 
priestorov (budov) vrátane 
pozemkov, pričom cena podľa 
znaleckého posudku bola urče-
ná na sumu 111 000 EUR. Avšak 
minimálna cena pozemku podľa 
všeobecne záväzného nariade-
nia mesta (pre podnikateľské 
účely) je 15 EUR/m2 (vyššia 
oproti znaleckému posudku), 
preto celková hodnota bola 
po prepočte ceny pozemku 
zvýšená na celkovú konečnú 
sumu 116 000 EUR. Predmet-
né priestory sa odpredávajú 
z dvoch dôvodov – priestory sú 
v technickom stave, v ktorom 
potrebujú väčšiu rekonštruk-
ciu (nie bežného charakteru), 
ktorú by muselo znášať mesto 
zo svojho rozpočtu. Zároveň 
doterajší nájomca Marek Mešar 
má záujem predmetné priesto-
ry postupne zrekonštruovať 
podľa svojich podnikateľských 
zámerov (investovať) a tento 
odpredaj mesto vníma aj ako 
podporu podnikania miestneho 
podnikateľa.

Ďalšie prevádzkovanie 
kotolne na Mierovej ulici
• MsZ schválilo prenájom 

mestskej kotolne vrátane 
technologického zariadenia na 
Mierovej ulici č. 12 v Spišskej 
Belej za nájomné vo výške 1 
EUR ročne na dobu nájmu 10 
rokov žiadateľovi - podnika-
teľovi Dušanovi Hudačekovi 
HD, Spišská Belá, Športová č. 6 
za týchto podmienok:

1.) všetky investície a všetku 
inú ako bežnú údržbu bude 
zrealizovať nájomca s predchá-
dzajúcim súhlasom mesta, avšak 
na náklady nájomcu

2.) bežnú údržbu bude zrea-
lizovať nájomca bezodkladne na 
náklady nájomcu   

3.) podanie žiadosti o navý-
šenie ceny za teplo a TUV (teplú 
úžitkovú vodu) je nájomca po-
vinný vopred  prerokovať s mes-
tom (v MsZ) s predložením dô-
vodov pre zvýšenie ceny (aj keď 
o tom rozhoduje URSO)

4.) nedodržiavanie pod-

mienok nájmu a povinností 
nájomcu ako prevádzkovateľa 
kotolne vyplývajúce z nájomnej 
zmluvy sa bude sankcionovať 
zmluvnou pokutou (vo výške 
1 000 EUR za každé porušenie) 
- okrem toho má prenajímateľ 
právo po predchádzajúcom 
upozornení odstúpiť od tejto 
nájomnej zmluvy

5.) v najbližších 5 rokoch ná-
jomca na svoje náklady  zrealizu-
je v kotolni tieto investície:

- vymení 4 obehové čerpadlá
- zmodernizuje ohrev TUV 

– výmena bojlérov a osadenie 
doskových výmenníkov

- opraví zatekajúcu strechu 
kotolne

- zrealizuje nový náter fasá-
dy a vonkajších dverí budovy 
kotolne.

Podmienky toho prenájmu 
boli zverejnené na úradnej tabuli 
mesta po dobu dlhšiu ako 15 dní 
a neboli k nim vznesené žiadne 
pripomienky. 

Plán stavebných 
a investičných aktivít mesta

• MsZ schválilo plán staveb-
ných a investičných aktivít mes-
ta Spišská Belá pre rok 2015. Plán 
uvedených aktivít mesta je zve-
rejnený na www.spisskabela.sk 
v časti Dôležité dokumenty.

Správa o činnosti Mestskej 
polície za rok 2014

• MsZ vzalo na vedomie 
správu o činnosti Mestskej po-
lície Spišská Belá za rok 2014. 
Táto správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk

 
Správa o činnosti Správy 

športových, rekreačných a 
oddychových zariadení mesta

• MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Správy športových, 
rekreačných a oddychových za-
riadení mesta Spišská Belá za rok 
2014. Túto správu predniesol jej 
vedúci Jozef Kuna. 

 
Prenájom horárne 

na Kardolíne 
• MsZ schválilo prenájom 

horárne Kardolína s priľahlými 
pozemkami za Tatranskou Kot-
linou v smere na Ždiar nájom-
covi – občianskemu združeniu 
Dobrovoľnému hasičskému 
zboru Spišská Belá, Petzvalova 
9, Spišská Belá za ročné nájomné 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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1 EUR na doba 1 roka (v prípade 
obojstrannej spokojnosti sa tento 
nájom predĺži). Naši dobrovoľ-
ní hasiči budú od 1. mája 2015 
vykonávať úlohu správcu tejto 
horárne a za určených podmie-
nok sa táto horáreň bude môcť 
prenajať aj ďalších organizáciám 
z nášho mesta.    

Prenájom pozemkov pod 
poľovníckou zvernicou 

na Šarpanci
• MsZ schválilo prenájom 

pozemkov o celkovej výmere 
0,86 ha pod už existujúcou 
poľovníckou zvernicou na Šar-
panci (dnes pletivom oplotený 
areál) slúžiacou pre potreby 
nájomcu - Mestského poľovníc-
keho spolku Poľana Spišská Belá 
za nájomné 1 EUR ročne na dobu 
nájmu 10 rokov.  

 
Prenájom priestorov na zria-
denie advokátskej kancelárie

• MsZ vzali na vedomie vy-
hodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nebyto-
vých priestorov o výmere 22 m2  
na Hviezdoslavovej č. 8 v Spiš-
skej Belej (na prízemí). Doručená 
bola len jedna ponuka od Mgr. 
Zuzany Kovalčíkovej, bytom 
Spišské Hanušovce za účelom 
zriadenia advokátskej kancelá-
rie v Spišskej Belej. Prenájom 
bol schválený na dobu neurčitá 
(s možnosťou 3-mesačnej výpo-
vednej lehoty) za ročné nájomné 
25 EUR/m2. 

Prenájom poľnohospodárskej 
pôdy

• MsZ schválilo pokračovanie 
(predĺženie) prenájmu poľnohos-
podárskych pozemkov o celkovej 
výmere cca 16 ha v k. ú. Spišská 
Belá Poľnohospodárskemu  

družstvu Podieľnikov v Kež-
marku za nájomné 50 EUR/ha 
ročne na dobu 5 rokov. 

 
Predaj pozemku 

pod predzáhradkou
• Mestské zastupiteľstvo 

schválilo predaj pozemku pred 
rodinným domom (pozemok 
predzáhradky) na Zimnej ulici 
č. 38 žiadateľovi Jozefovi Brita-
ňákovi a manž., trvale bytom 
Družstevná 27, Spišská Belá 
za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2 
podľa geometrického plánu, 
ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ 
na svoje náklady.

Poďakovanie  
hlavnej kontrolórke

• MsZ vzalo na vedomie In-
formácia hlavného kontrolóra 
mesta Ing. Veroniky Kováčikovej 
o priebežne vykonaných kontro-
lách od začiatku  roku 2015. Na 
záver tohto bodu rokovania 
primátor mesta poďakoval Ing. 
Veronike Kováčikovej, vo funk-
cii končiacej kontrolórke mesta, 
za 6 rokov jej veľmi aktívneho 
pôsobenia v tejto funkcii. Podľa 
primátora mesta, jej pôsobenie 
obohatilo všetkých a jej práca 
bola rozhodne prínosom pre 
samotné zlepšovanie činnosti 
mesta, mestského úradu i orga-
nizácii mesta. 

Refinancovanie existujúceho 
úveru mesta

• MsZ schválilo prijatie nové-
ho úveru na refinancovanie už 
existujúceho úveru mesta. Na 
financovanie projektov mesta 
s podporou zo štrukturálnych 
fondov EÚ mesto v roku 2009 
prijalo úverovú linku na zákla-
de uznesenia MsZ č. 207/2009 
zo dňa 16. 12. 2009. Uvedený 
špeciálny úver poskytla PRIMA 

Banka Slovensko a. s. na základe 
úverovej zmluvy č. 54/021/09 zo 
dňa 23. 12. 2009 (viď tabuľka).  

Uvedená suma predstavuje 
spolufinancovanie uvedených 
projektov zo strany mesta. 

Lehota trvania uvedenej 
úverovej linky bola do konca 
marca 2015. Po uplynutí tejto 
lehoty bolo nutné túto úverovú 
linku nahradiť dlhodobým in-
vestičným úverom. Preto mesto 
oslovilo 6 bánk so žiadosťou 
o predloženie ich ponúk na 
poskytnutie úveru na refinan-
covanie tejto úverovej linky. Po 
vyhodnotení všetkých kritérií 
najvýhodnejšiu ponuku mestu 
predložila Československá ob-
chodná banka, a. s. (ČSOB a.s.) 
a preto MsZ schválilo prijatie 
nového úveru vo výške 1 186 300 
EUR na refinancovanie tohto 
predchádzajúceho úveru za 
nasledovných podmienok: 

1. Zabezpečenie úveru je 
vlastnou vista blankozmenkou 
(mesto má cez túto banku pre-
smerované tzv. príjmy z podielo-
vých daní a v prípade neuhrade-
nia mesačných splátok má banka 
právo si stiahnuť platby z týchto 
príjmov mesta)  

2. Ročná úroková sadzba je 
1,10 % + jednomesačný EURI-
BOR 

3. Doba splatnosti úveru je 
max. 15 rokov (možnosť pred-
časného splatenia do výšky 200 
tis. EUR ročne bez poplatku)  

Úroková sadzba pre mesiac 
apríl 2015 je 1,10 % (1 mesačný 
euribor + 1,10 %, avšak EURI-
BOR je v súčasnosti vo výške 0, 
resp. menej ako 0, preto sa pou-
žije len sadzba 1,1%)

Predpokladané ročné splátky 
(istina s úrokmi), ktoré zaťažia 
rozpočet mesta, sú vo výške cca  

91 740 EUR, pričom mesto splá-
ca tento úver v mesačných splát-
kach. V súčasnosti mesto spláca 
dlhodobý investičný úver na 
výstavbu futbalového štadióna 
v pôvodnej výške 1,5 mil. EUR.  
K 31. 12. 2014 je výška tohto 
úveru 1 296 044 EUR a mesto 
ročne uhradí na splátky tohto 
úveru (istina + úroky) sumu cca 
110 145 EUR. V rozpočte mesta 
pre rok 2015 sú už splátky oboch 
úverov (110 145 EUR a  91 740 
EUR, t. j. spolu 201 885 EUR) 
zapracované a teda schválený 
rozpočet mesta pre tento rok 
s nimi už počíta.

Mesto neprekročí zákonom 
stanovený maximálny limit 60 % 
skutočných bežných príjmov za 
predchádzajúci kalendárny rok 
a ročné splátky týchto úverov 
neprekročia 25 % skutočných 
bežných príjmov predchá-
dzajúceho rozpočtového roka 
v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprá-
vy v znení neskorších predpisov.  
Celková úverová zaťaženosť 
mesta k mesiacu marec 2015 
predstavuje sumu 2 469 165 
EUR (t. j. súčet zostatku úveru 
na futbalový štadión a vyššie 
uvedeného nového úveru).  
Skutočné bežné príjmy mesta za 
predchádzajúci rok 2014 boli vo 
výške 4 512 929,56 EUR. Takže 
celková úverová zaťaženosť 
mesta je 54,7 % bežných príjmov 
mesta za predchádzajúci rok.  
Naviac mesto plánuje uhradiť 
mimoriadnu splátku tohto 
nového úveru ešte do októbra 
2015 vo výške 150 tis. EUR (je to 
už schválené v rozpočte mesta), 
potom bude celková úverová 
zaťaženosť mesta vo výške do 
50 % bežných príjmov mesta za 
predchádzajúci rok.

Zrealizované investičné projekty mesta  zostatok úverovej linky v EUR

Dobudovanie systému separovaného zberu odpadu  19 664,55

Environmentálna infraštruktúra - splášková kanalizácia 523 786,32 

Environmentálna infraštruktúra – vodovod 119 477,27 

Modernizácia (rekonštrukcia) hasičskej zbrojnice   62 189,03

Rekonštrukcia centra mesta  70 964,11

Rekultivácia starej skládky odpadov  30 948,58

Protipovodňová ochrana mesta 131 670,54 

Rekonštrukcia (modernizácia) Základnej školy Moskovská 139 582,05

Belianske Tatry – spolu a lepšie (cyklotrasa Spišská Belá -  
Tatranská Kotlina)

  87 995,26

SPOLU      1 186 277,71

Diskusné 
fórum 

Dňa 19. 3. 2015 a dňa 
23. 4. 2015 sa uskutočnilo 
diskusné fórum primátora 
mesta s poslancami mest-
ského zastupiteľstva. Dis-
kutovali o témach, ktoré 
budú predmetom rokova-
nia najbližšieho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, 
ale aj o ďalších témach 
a problémoch mesta.
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V sobotu 6. júna 2015 v rámci Dní mesta Spišská Belá 2015 
sa uskutoční 9. ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky 
kotlík vo varení gulášu. Variť sa bude priamo na námes   
na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú 
verejnosť (guláš môže variť ktokoľvek) v zmysle nižšie uve-
dených pravidiel. 

Pravidlá súťaže:
1.  Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, 

najneskôr do 3. júna v RTIC (Regionálnom turis  ckom 
informačnom centre), Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, 
tel.: 052/468 05 17; 468 05 10, osobne, písomne, telefo-
nicky alebo mailom na: hlavacova@spisskabela.sk 

2.  Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že sú-
hlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťa-
žiaci sa tejto súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

3.  Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvo-
lia.

4.  Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko po-
trebné náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabez-
pečia súťažné družstvá samé na svoje náklady. Pitnú vodu 
poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) – súťažiaci 
si zabezpečí nádobu na vodu.

5.  Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal 
byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť aby medzi zemou 
a ohňom bol železný plech (platňa) v hrúbke min. 3 mm.

6.  Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá ur-
čia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.

7.  Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 
11.00 hod. na námes   pred mestským úradom. Každému 
súťažiacemu družstvu bude presne určený priestor, po-
trebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo. 

8.  Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po ofi ciálnom „odštarto-
vaní“ môžu súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho 

času môžu vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre 
varenie guláša.

9.  Súťaž bude prebiehať do 15.00 hod. Po jej ofi ciálnom 
ukončení odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša 
hodno  acej komisii.

10.  Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom roz-
dávať bezplatne alebo predávať za nejakú symbolickú 
cenu.

11.  Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimál-
ne 5-členná hodno  aca komisia. Hodno  aca komisia po-
sudzuje guláš z hľadiska jeho chu   a vzhľadu. Každý člen 
komisie hodno   jednotlivé vzorky istým počtom bodov. 
Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní bodov od všetkých členov 
komisie získa ich najvyšší počet.

12.  Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší 
guláš. Víťazné družstvo  ež získava na dobu 1 roka Pu-
tovný spišskobeliansky kotlík, na ktorý bude vygravírova-
ný názov víťazného družstva.

13.  Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta 
Spišská Belá. Nemôže byť majetkom súťažného družstva, 
alebo jeho členov. Ak získa Putovný spišskobeliansky kot-
lík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt, bude kotlík uložený 
na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. 
miesto v trikrát po sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže, 
stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto 
víťazného družstva.

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Hlaváčová, 
infocentrum, tel. 052/468 05 10, hlavacova@spisskabe-
la.sk. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa pri-
hláste, ide predovšetkým o zábavu. Nech je  súťažiacich 
čo najviac. 

Dni  mesta Spišská Belá – 5. - 7. júna 2015
9. ročník súťaže vo varení gulášu • 6. jún 2015 – SOBOTA

Ochotnícke divadlo zo Spiš-
skej Belej sa aj tohto roku zú-
častnilo na dvoch postupových 
prehliadkach ochotníckych 
divadiel. V okresnej súťaži Diva-
delná Šuňava sme sa umiestnili 
na prvom mieste s postupom na 
Krajskú scénickú žatvu v Levo-
či. Z Levoče sme odchádzali 
s ocenením za druhé miesto. 
Posmelení týmito úspechmi 
budeme aj naďalej pokračovať 
v ďalšej tvorbe. Ďakujeme za 
Vašu podporu. 

Nezabúdame ani na našich 
najmenších divákov, ktorým už 
čoskoro predstavíme novú roz-
právku o škriatkovi Galifukovi 
a jeho dobrodružstvách.

Úspech na súťažných prehliadkach ochotníckych divadiel
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30. marec 2015 patril v Spišskej Belej hlavne učiteľom. Ako každý 
rok, i tento sa zišli učitelia zo všetkých škôl a školských zariadení 
v našom meste v kinosále mesta na pozvanie primátora mesta na 
slávnostnej akadémii venovanej Medzinárodnému dňu učiteľov, 
ktorú organizuje Mesto Spišská Belá. Ako povedal moderátor 
tohto podujatia Dušan Kubaň, určite by veľa ľudí chcelo žiť tak, 
aby sa ich narodenie oslavovalo ešte po vyše štyristo rokoch, ako 
je to v prípade J. A. Komenského (28. marec).

Slávnostnú atmosféru popoludnia ešte viac zvýraznil výkon hu-
dobného zoskupenia La Speranza, v ktorej účinkovala aj riaditeľka 
Základnej umeleckej školy Spišská Belá Zuzana Pavličková. Vo svo-
jom príhovore primátor mesta Štefan Bieľak ocenil prácu všetkých 
učiteľov a poďakoval im za ich snahu, úsilie a pracovné nasadenie, 
ktoré prejavujú pri napĺňaní svojho učiteľského poslania a za to, že 
napĺňajú odkaz J. M.  Komenského. Pri tejto príležitosti primátor 
mesta každoročne oceňuje aktívnych pedagógov i pedagógov – se-
niorov. Aj na tejto slávnosti boli ocenení seniori, ktorým chceme 
poďakovať za ich dlhoročnú náročnú a obetavú prácu s deťmi, 
ktorou prispeli k rozvoju vzdelávania a výchovy v našom meste. Z 
rúk primátora mesta si prevzali plaketu Jána Amosa Komenského, 
ďakovný list, kyticu kvetov a podpísali sa do pamätnej knihy. 

Ocenení boli:
• Lýdia Lunterová, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZŠ. J. M. 

Petzvala Mgr. Anna Rothová.
• Ing. Stanislav Chlebo, ktorého na ocenenie navrhla riaditeľka 

ZŠ Štefánikova Mgr. Helena Stachová

Naša škola sa v čo najväčšej miere zapája do aktivít týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia. Keďže sme aj my zapojení do projektu 
Zelená škola, tohtoročný karneval alebo inač nazvaný maškarný ples 
sme pripravili v duchu EKO masiek. Žiaci na elokovanom praco-
visku si za pomoci svojich učiteľov vyrobili masky z odpadových 
materiálov a záležalo už len na fantázii, kto vyhotoví originálnejšiu 
masku. Komisiu zloženú z učiteľov zaujali viaceré „ekomasky“ ako 
napríklad budík, geometrický kráľ, pastelky, cigánka, plastová fľa-
ša, motýľ, slnko, koza a mnoho iných zaujímavých masiek. Porota 
mala náročnú prácu. Brala do úvahy kvalitu, originalitu a hlavne 
EKO tému karnevalu. Po dobrej hudbe a zábave porota vyhodno-
tila a ocenila nielen najkrajšie masky peknými vecnými cenami, 
ale malý darček taktiež dostali ostatné masky. Pani učiteľka Vlasta 
Zamišková, ktorá bola hlavnou organizátorkou karnevalu všetkým 
poďakovala a vyzvala nás, aby sme nezabúdali na prírodu tým, že 
sa budeme podieľať na recyklácii odpadového materiálu.

   Mgr. Vlasta Zamišková
                        ŠZŠ Spišská Belá

Tohtoročný karneval v duchu EKO masiek

Slávnostná akadémia belianskych pedagógov
• Mgr. Bernadeta Knollová, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka 

Špeciálnej ZŠ Dr. Renáta Smoroňová,
• Jolana Božeková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Mater-

skej školy na Mierovej ulici - Margita Labisová,
• Marcela Reiskupová, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka 

Základnej umeleckej školy Mgr. Zuzana Pavličková.

Následne boli ocenení pedagógovia, ktorí stále aktívne prispie-
vajú k rozvoju vzdelávania v našom meste. Z rúk pána primátora 
si prevzali ďakovný list, finančný dar, kyticu kvetov a podpísali sa 
do pamätnej knihy.

Ocenení boli:
• Mgr. Mária Pavlarčíková – Základná škola J. M. Petzvala, 

Moskovská 20, Spišská Belá
• Mgr. Stanislav Pitoniak - Základná škola, Štefánikova 19, 

Spišská Belá
• Mgr. Monika Kovaľová– Špeciálna základná škola, Zimná 21, 

Spišská Belá
• Mgr. Alžbeta Kisková – Materská škola, Mierová 1, Spišská 

Belá
• Lucia Kosturová, DiS.art – Základná umelecká škola, Zimná 

12, Spišská Belá

Po záverečnej skladbe zoskupenia LA SPERANZA pokračovala 
slávnostná akadémia čašou vína (s malým občerstvením) v Reštau-
rácii v mlyne a neformálnymi rozhovormi a stretnutiami.
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Názov akcie/projektu Zdroje fi nancovania  Popis akcie

1
Stavebná úprava miestnej komu-
nikácie na Mierovej ul. pri MŠ 

z rozpočtu mesta na rok 2015
Dokončenie akcie z roku 2014 – asfaltácia cesty medzi parko-
vacími miestami 

2
Zriadenie parkovacích miest a 
úprava oplotenia – pri športovom 
areáli Moskovská 

z rozpočtu mesta na rok 2015
vybudovanie parkovacích miest pri ihrisku– dokončenie akcie 
– osadenie obrubníkov a zatrávňovacích tvárnic – dokončenie 
akcie 

3
Rekonštrukcia chodníka na 
Medňanského ulici v Strážkach 
(1. etapa) – pokračovanie z roku 
2014

z rozpočtu mesta na rok 2015
Vybudovanie nového chodníka vrátane parkovacích plôch pred 
rodinnými domami – zatiaľ v úseku od kostola po začiatok IBV 

4
Modernizácia budovy mestskej 
knižnice 

Z rozpočtu mesta na rok 2015 1. etapa - kompletná výmena okien na 1. poschodí 

5
Stavebná úprava chodníka medzi 
Slnečnou ul. a ul. Osloboditeľov 

Z rozpočtu mesta na rok 2015
Prechod zo Slnečnej ul. okolo domuč. 43 na ul. Osloboditeľov 
- vybudovanie nového asfaltového chodníka

6
Chodník k pamätníku padlým v 2. 
sv. vojne – k soche partizána

Z rozpočtu mesta na rok 2015
Realizácie časti projektu modernizácie parku – len chodník 
k soche Partizána 

7
IBV Samuela Webera – výstavba 
miestnej komunikácie – úprava 
vjazdov k RD 

z rozpočtu mesta na rok 2015
Úprava vjazdov k rodinným domom z miestnej komunikácie na 
tých stranách, kde nie sú chodníky pre peších

8
 Cyklochodník Spišská Belá 
– Kežmarok (2. etapa Kaštieľ 
Strážky – Pradiareň) 

z rozpočtu mesta na rok 2015
Ide o výstavbu nového cyklochodníka na k.ú. Strážky ako sú-
časť cyklotrasy Kežmarok – Spišská Belá v dĺžke do 300 m 
- bude mať štrkový povrch

9
Zriadenie 3 nových priechodov 
pre chodcov na štátnej ceste 
1/67 a 1/77

z rozpočtu mesta na rok 2015
Stavebná úprava chodníkov pre zriadenie 3 priechodov - pred 
obchodným domom + pri ZUŠ na Zimnej ul. + pod mestským 
úradom vrátane vybudovania nasvietenia týchto priechodov

10
Rozšírenie kapacity Zariadenia 
opatrovateľskej služby Spišská 
Belá (v Strážkach) 

z rozpočtu mesta na rok 2015
Aktualizácia projektovej dokumentácie na prestavbu, prístavbu 
a nadstavbu budovy tohto zariadenia 

11
Príprava výstavby polyfunkčných 
objektov na Mierovej ulici za OD 
COOP Jednota

Príprava je fi nancovaná z roz-
počtu mesta - výstavba je súk-

romnou investíciou 

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

12
Rozšírenie mestského kamerové-
ho systému

dotácia zo štátneho rozpočtu + 
rozpočet mesta na 2015

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

13
Oprava fasády zvonice v Sp. Be-
lej – 1. etapa

z rozpočtu mesta na rok 2015 1. etapa – zrealizovať reštaurátorský prieskum 

14 Rozšírenie verejného osvetlenia z rozpočtu mesta na rok 2015
Osadenie 3 stĺpov verejného osvetlenia so svietidlami v areály ihriska 
na Moskovskej ul.

15
Stavebná úprava miestnej komu-
nikácie pri OMV 

z rozpočtu mesta na rok 2015
Zriadenie pravého jazdného odbočovacieho pruhu (pre odbo-
čenie na Kežmarok) pri výjazde na štátnu cestu z vedľaj. cesty 
od OMV 

16 Rozšírenie kapacity MŠ Mierová z rozpočtu mesta na rok 2015
Vypracovanie projektovej dokumentácie – formou prístavby 
k súčasnej budove na Mierovej ulici (v zadnej časti)

17

Odvodnenie územia ul. Oslobo-
diteľov – pokračovanie smerom 
cez Slnečnú na Letnú ul. (vyúste-
nie pri J. Kunovi)

z rozpočtu mesta na rok 2015
Zaústenie povrchových vôd do Belianskeho potoka z územia za 
ul. Osloboditeľov 

18
Výmena strešnej krytina na meš-
tianskom dome na Zimnej 8 

z rozpočtu mesta na rok 2015 Predná časť domu – výmena strešnej krytiny

19
Zriadenie dreveného móla na 
Belianskom rybníku 

Dotácia + rozpočet mesta
Zriadenie móla oproti rybárskemu domu – s cieľom umožniť 
prístup k vode - zo železnej konštrukcie obloženej drevom 

20
Modernizácie areálu futbalového 
ihriska v Strážkach

Z rozpočtu mesta na rok 2015
Vypracovanie projektovej štúdie na modernizáciu celého areálu 
bývalého futbalového ihriska 

21
Oprava oporného múra z palisád 
– Petzvalova ul. pred domami č. 
1-5

z rozpočtu mesta na rok 2015 Zámena poškodených palisád za iné technické riešenie 

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

z rozpočtu mesta na rok 2015 Údržba

23
Oprava fasády mestského úradu 
(bočná stena) 

z rozpočtu mesta na rok 2015 Údržba

24
Oprava palisád v križovatke 
v centre mesta

z rozpočtu mesta na rok 2015 Údržba

Akčný plán stavebných a iných investičných akcií mesta v roku 2015
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O niekoľko dní si pripome-
nieme 70. výročie oslobodenia 
a ukončenia 2. svetovej vojny. 
Koncom januára 1945 zavítala 
sloboda aj pod najmenšie, no 
najkrajšie veľhory na svete 
– pod Vysoké Tatry. Pripomeň-
me si preto, ako to v roku 1945 
pod Tatrami prebiehalo. V pr-
vej časti je opísané oslobodenie 
okresu Kežmarok. Dozviete sa 
aké jednotky oslobodili nielen 
mesto Kežmarok, ale aj okolité 
obce a Zamagurie. V druhej časti 
bude opísaný priebeh oslobode-
nia okresu Poprad vrátane Vyso-
kých Tatier. 

Oslobodzovanie miest a obcí 
okresov Poprad a Kežmarok 
prebiehalo v poslednom janu-
árovom týždni v roku 1945. 
Zo severovýchodu, od Starej 
Ľubovne, vstúpili na územie 
okresu Kežmarok divízie 107. 
streleckého zboru genpor. D. V. 
Gordejeva, ktorý bol začlenený 
do 1. gardovej armády genpor. 
A. A. Grečka. Tento zbor po-
stupoval od Plavča smerom na 
Spišskú Starú Ves. Veľké boje sa 
odohrali najmä v oblasti Spišskej 
Magury. Od Starej Ľubovne sme-
rom na Podolínec a Spišskú Belú 
postupoval 320. gardový strelec-
ký pluk 129. streleckej divízie, 
ktorému velil mjr. A. P. Fokin. 
Ako prvá obec okresu Kežmarok 
bola 26. januára 1945 okolo 18.00 
hod. oslobodená obec Toporec. 
Ostatnú časť okresu Kežmarok 
a okres Poprad oslobodili vojská 
18. armády genpor. A. J. Gasti-
loviča, v zostave ktorej bojoval 
aj 1. československý armádny 
zbor v ZSSR pod velením brig. 
gen. L. Svobodu. Vojská tejto 
armády postupovali od Levoče 
a Spišskej Novej Vsi. Jeden prúd 
smeroval na Kežmarok a druhý 
na Poprad.

 
OKRES KEŽMAROK 

Prístupy do údolia Popradu 
nepriateľ silne opevnil a úporne 
bránil i nasadením dosť silného 
delostrelectva. Dňa 25. janu-
ára 1945 vytlačili útvary 107. 
streleckého zboru nepriateľa 
z obranných postavení pri Ka-
mienke vo smere Veľký Lipník 
a z obranných postavení posil-
nených samohybnými delami 
pri Lomničke vo smere Podo-
línec. Tým si uvoľnili dôležité 
smery pre oslobodenie prvých 

obcí a miest okresu Kežmarok 
zo severovýchodu. Jeden vie-
dol severným úpätím Spišskej 
Magury na Spišskú Starú Ves 
a Nowy Targ, druhý údolím 
rieky Poprad ku Spišskej Belej 
do podtatranskej oblasti. Pri 
rýchlej zmene situácie na fronte 
prebehla 21. januára 1945 v Kež-
marku druhá vlna evakuácie 
všetkých obyvateľov nemeckej 
národnosti. Žiakov nemeckých 
škôl nacisti jednoducho naložili 
aj s učiteľmi na autá a odviezli 
do Nemecka. Vyvezený bol 
aj mestský archív a mestská 
pokladnica. Začiatkom januára 
1945 bola zastavená výroba vo 
Weinovej textilke a jej majitelia 
a majstri tiež evakuovali. Bol 
vydaný rozkaz na demontáž 
strojového zariadenia a pripra-
voval sa aj odvoz strojov, suro-
vín a výrobkov. Časť výrobkov 
sa Nemcom podarilo odviezť, 
no ďalším škodám zabránili 
členovia ilegálneho hnutia. Do 
podzemných kanálov ukryli 
textilný tovar, potraviny, dôle-
žité súčasti strojového zariade-
nia, náradia a pokladňu. Plány 
nacistov na obranu Kežmarku 
sa stali nereálne. Rýchlim postu-
pom frontu a jeho priblížením 
nebol čas na obranu mesta, ale 
ani na jeho zničenie. V posled-
ných januárových dňoch ostali 
v meste iba deštrukčné skupi-
ny, ktoré podmínovali mosty 
cez rieku Poprad, železničnú 
trať, poštu, sklady potravín, ka-
sárne, textilnú továreň a ďalšie 
dôležité objekty. Vďaka zásahu 
niektorých duchaprítomných 
občanov mesta a pre krátkosť 
času nestihli Nemci svoje dielo 
skazy celkom zavŕšiť. Zničené 
boli iba niektoré sklady, mosty 
a pošta. Posledné nemecké jed-
notky opustili mesto 27. januára 
1945 popoludní a odišli smerom 
na Veľkú Lomnicu.

 
Ráno dňa 27. januára 1945 

o 6.00 h prenikla prieskumná 
hliadka Červenej armády do 
Spišskej Belej. Za ňou došli do 
mesta ďalší sovietski vojaci a po 
krátkej prestrelke Spišskú Belú 
oslobodili. V priebehu 27. janu-
ára 1945, po oslobodení Levoče, 
začali vojaci 1. čs. armádneho 
zboru prenasledovať ustupujú-
ce nepriateľské jednotky v smere 
na Kežmarok. Severne nad ob-

cou Ruskinovce, na okraji lesa, 
zaujal nepriateľ obranné posta-
venie a kryl prístupy na Kež-
marok a Huncovce. V priebehu 
dňa československé jednotky 
pokračujú v postupe a prenikajú 
ťažkým horským terénom ďalej 
na západ. Postup bol vo veľkom 
snehu a za snehovej fujavice 
ťažký. Na cestách boli zničené 
všetky mosty a naokolo bolo 
všetko zamínované. Všade, kde 
cesta prechádzala lesom, bola 
zatarasená veľkými zásekmi. 
Od nepriateľa vyčistili jednotky 
1. čs. brigády prvé obce a osady 
okresu Kežmarok od juhový-
chodu – Hradisko, Ruskinovce, 
Vlkovce a Tvarožnú. 

Posledné nemecké jednotky 
opustili Kežmarok popoludní 
27. januára 1945 a zničiť stihli len 
niekoľko skladov, mosty a poš-
tu. Vo večerných hodinách okolo 
22.00 hod. vstúpili do Kežmarku 
vojaci 3. práporu 1. čs. samostat-
nej brigády, ktorej veliteľom bol 
plk. J. Satorie. Spolu s nimi 
vstúpili do Kežmarku aj vojaci 
trestného oddielu, ktorému 
velil por. T. Bojko. Za nimi vstú-
pili do mesta aj sovietski vojaci 
a jednotky sovietskeho delostre-
lectva. 1. čs. samostatnú brigá-
du v tomto období podporoval 
sovietsky stíhací protitankový 
delostrelecký pluk a dve soviet-
ske horské mínometné batérie. 
Kežmarok bol po príchode čes-
koslovenských jednotiek takmer 
vyľudnený. Mesto vítalo svojich 
osloboditeľov vyzváňaním zvo-
nov a nad mestským úradom 
zaviala československá zástava. 
Na mnohých domoch sa objavili 
biele zástavy s nápisom „Hitler 
kaput“. Taktiež ešte v ten večer, 
27. januára 1945, bola oslobode-
ná obec Vrbov jednotkami 3. čs. 
brigády veliteľa brig. gen. K. 
Klapálka. V priebehu noci z 27. 
na 28. januára 1945 bol zdolaný 
aj odpor nepriateľských jedno-
tiek nad obcou Ruskinovce. 

Jednotky nemeckej 253. pešej 
divízie, delostrelectvo a jednotky 
1. maďarskej armády sa snažili 
držať úsek v smere Veľký Lipník 
– Spišská Stará Ves. Chceli tak 
hlavným silám zaistiť usporia-
daný ústup na západ. Boje na 
tomto smere pokračovali aj 26. 
januára 1945, kedy sa Nemci po-
stavili útočiacim sovietskym di-
víziám ešte raz na silnejší odpor 

na západných brehoch Dunajca 
pri Spišskej Starej Vsi. Napriek 
tomu, že nepriateľ sa na ústupo-
vých čiarach húževnato bránil až 
silou jedného pluku za podpory 
delostrelectva, bola v Zamagurí 
26. januára 1945 oslobodená 
obec Lechnica. Ešte v ten istý 
deň bojové sily 107. streleckého 
zboru podporované kaťušami 
prekročili československo-poľ-
skú hranicu pri Spišskej Starej 
Vsi v smere na Nowy Targ, 
prekonávajúc silný odpor ne-
priateľa na západných brehoch 
Dunajca. Dňa 27. januára 1945 
bola oslobodená Spišská Stará 
Ves, významné administratívne 
a hospodárske stredisko Za-
maguria. Tento bojový úspech 
Červenej armády bol citovaný 
aj v rozkaze vrchného veliteľa 
maršala Sovietskeho zväzu J. V. 
Stalina, č. 260 zo dňa 27. januá-
ra 1945, v ktorom vyjadril svoje 
veliteľské poďakovanie útva-
rom za preukázanú vynikajúcu 
bojovú činnosť. V Moskve vypá-
lili z 224 diel dvadsať oslavných 
sálv, ako hold vojskám, ktoré sa 
pričinili o oslobodenie Spišskej 
Starej Vsi. I keď oblasť Spišskej 
Magury, v ktorej prebiehali 
ťažké boje, určite nebolo možno 
hodnotiť ako zvlášť vojensky 
dôležitú, neušetrili ju nemecké 
vojská od ničenia a drancovania. 
Vyhodené mosty, podmínované 
cesty v horských údoliach, zata-
rasené komunikácie a vykrad-
nuté dediny presne vyznačo-
vali ústupové cesty nemeckých 
vojsk. O niekoľko dní po bojoch 
prechádzal osadou Hágy (dnes 
Reľov) vojenský dopisovateľ 
moskovskej Pravdy. Od miest-
nych obyvateľov počul, ako tu 
nacisti kradli, ničili a strieľali. 
Mnoho z miestnych obyvateľov 
radšej odišlo do hôr alebo sa 
ukrývalo, len aby nepadli na-
cistom do rúk. Obyvatelia obcí 
pod Spišskou Magurou žiadali 
dopisovateľa, aby na stránkach 
Pravdy vyjadril za nich poďako-
vanie Červenej armáde. 

28. januára 1945 o 03.00 hod. 
ráno boli oslobodené Huncovce 
a do večera oslobodili vojaci 3. 
čs. brigády v súčinnosti s jed-
notkami Červenej armády Starú 
Lesnú, Novú Lesnú, Smokovce 
a Tatranskú Polianku. 1. čs. 
brigáda sa 28. januára 1945 po 

Pripomenieme si 70. výročie oslobodenia

(Pokračovanie na vedľajsej str.)
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krátkom odpočinku sústredila 
v oblasti Huncoviec a Veľkej 
Lomnice. Vo večerných hodi-
nách sa začala spolu so 108. 
gardovým samohybným de-
lostreleckým plukom, ktorého 
veliteľom bol mjr. P. V. Frolov, 
presúvať od Huncoviec smer 
Štrba. 

29. januára 1945 navštívil 
Weinovu textilnú továreň 
v Kežmarku (neskôr Tatraľan) 
náčelník politického oddele-
nia 18. armády genmjr. L. I. 
Brežnev (sovietsky politik, 
v rokoch 1964 - 1982 najvyšší 
predstaviteľ Sovietskeho zväzu) 
spolu so skupinou sovietskych 
dôstojníkov. Prezreli si celú 
továreň a informovali sa, ako 
sa podarilo zachrániť niektoré 
stroje a čo sa bude vo fabrike 
v najbližšom období robiť. Po 
skončení návštevy sa Brežnev 
so svojim doprovodom, zástup-
cami mesta a továrne nechal na 
pamiatku vyfotografovať pred 
budovou textilky. Fotografiu 
vyhotovil dôstojník ČA M. M. 
Levin. Bola to jediná fotografia 
takéhoto druhu v bývalom Čes-
koslovensku. Na svojej ceste 
sa ešte v ten deň genmjr. L. I. 
Brežnev zastavil aj v Baťových 
závodoch vo Svite a v Štrbe sa 
stretol s veliteľom 1. čs. armád-
neho zboru v ZSSR brig. gen. L. 
Svobodom. 

Oslobodenie miest a obcí 
okresu Kežmarok:

• 26. januára 1945
Toporec, Holumnica, Bušov-

ce, Jurské, Ihľany, Podhorany, 
Spišská Stará Ves, Matiašovce, 
Lechnica, Červený Kláštor, Ma-
jere a Lysá nad Dunajcom.

•  27. januára 1945
Vlkovce, Tvarožná, Hradis-

ko, Vrbov, Ruskinovce, Ľubica, 
Kežmarok, Malý Slavkov, Stráne 
pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy, 
Strážky, Spišská Belá, Krížová 
Ves, Slovenská Ves, Výborná, 
Lendak, Vojňany, Osturňa, Veľ-
ká Franková, Malá Franková, 
Spišské Hanušovce, Zálesie, 
Havka, Jezersko a Reľov. 

• 28. januára 1945
Huncovce, Veľká Lomnica, 

Stará Lesná, Pikovce, Abrahá-
movce, Vlková a Žakovce. 

Autor: Marcel Maniak, 
vojnový historik, predseda 

Historicko - dokumentačnej 
komisie pri OV SZPB v Poprade

Tridsaťdva malých spevákov 
sa v utorok 10. marca zišlo v ki-
nosále mesta Spišská Belá, aby 
predviedlo svoj talent a chuť 
súťažiť. Účelom súťaže Miss bá-
bika okrem podpory mladých 
talentov v oblasti spevu, je 
udržiavanie ľudových tradícií 
a rozvíjanie lásky k folklóru 
regió nu, aj preto ako bábiky vy-
zerali aj samotné malé súťažiace, 
ktoré boli vyobliekané v krojoch 
alebo zdobených šatočkách.

Súťažilo sa v troch kategó-
riách: deti z najstaršieho oddele-
nia MŠ, žiaci 1. ročníka ZŠ, žiaci 
2. ročníka ZŠ. Porota v zložení: 
p. Eva Ležáková, p. Anna Sis-
ková a p. František Grich, to 
veru nemala ľahké. Hodnotil 
sa výber uspávanky, intonácia, 
hlasové dispozície a zaobchá-
dzanie s bábikou pri uspávaní. 
Tohto roku sa do súťaže zapojili 
tieto základné a materské školy: 
Spišská Belá, Lendak, Slovenská 
Ves, Krížová Ves a Toporec. 

Výhercom blahoželáme. 

Prvá kategória
1. miesto – Lenka Neupauerová (MŠ Lendak)
2. miesto – Andrea Horváthová (MŠ Krížová Ves)
3. miesto – Mária Krajancová (MŠ Krížová Ves)
Druhá kategória
1. miesto – Lenka Kovalčíková (ZŠ Toporec)
2. miesto – Darina Polhošová (ZŠ Štefánikova Spišská Belá)
3. miesto – Sarah Vaverčáková (ZŠ Štefánikova Spišská Belá)
Tretia kategória
1. miesto – Miriama Galliková (ZŠ Lendak)
2. miesto – Bibiana Macková (ZŠ Slovenská Ves)
3. miesto – Andrea Fedorová (ZŠ Štefánikova Spišská Belá)

Udržiavanie tradícií a podpora mladých talentov

 Už tradične sa 13. apríla 
2015 v našom meste konala 
súťaž „Slovenčina moja, krásne 
ty zvuky máš...“, v ktorej žiaci 
základných škôl prezentovali 
tvorbu slovenských autorov 
prednesom poézie a prózy. Do 
súťaže bolo prihlásených 47 
žiakov zo základných škôl v 
Toporci, Lendaku, Holumnici, 
Slovenskej Vsi, Krížovej Vsi a 
Spišskej Belej.

Mladé talenty boli rozdelené 
do štyroch kategórii podľa tried a 

typu prednesu. Žiaci svoju úlohu 
zvládli bravúrne, nielenže svoje 
texty ovládali s prehľadom, ale 
dokázali sa povzniesť i nad tré-
mu a vniesť do svojich prejavov aj 
cit a emóciu, za čo im patrí veľké 
uznanie. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti mala naša porota 
pomerne ťažké rozhodovanie, 
no predsa musela vybrať tých 
najlepších, ktorí boli odmenení 
vecnými cenami. Tretie priečky 
vo svojich kategóriách obsadili 
Zuzana Kačurová z Toporca, 

Miroslava Brežinová zo Spiš-
skej Belej, Monika Grichová zo 
Spišskej Belej, Alexandra Ma-
jerčáková z Lendaku a Vanessa 
Gaborčíková zo Slovenskej 
Vsi. Na druhých miestach sa 
umiestnili Klaudia Monková zo 
Spišskej Belej, Emma Nebusová 
zo Spišskej Belej, Patrik Gallik 
z Lendaku a Stanko Blanár z 
Krížovej Vsi. Víťazmi v jednot-
livých kategóriách sa stali Anna 
Majerčáková z Lendaku, Gašpar 
Koršňák z Toporca, Sára Špaková 
z Lendaku a Laura Laufová zo 
Spišskej Belej. Všetkým víťazom 
srdečne blahoželáme. Napriek 
tomu, že nie každý mohol byť na 
víťazných priečkach, bol každý 
súťažiaci odmenený i diplomom 
za účasť a sladkou odmenou.

Poďakovanie patrí hlavne 
pani učiteľkám, ktoré svojich 
žiakov dôkladne pripravili na 
túto súťaž, odbornej porote v 
zložení: Mgr. Ľudmila Lešun-
dáková, Mgr. Anna Tkačiková, 
Mgr. Silvia Pisarčíková, ThLic. 
Erika Bineková PhD., Mgr. 
Dagmara Buricová, Mgr. Alena 
Schurdaková, ako aj dobrovoľ-
níkom z Face Clubu za mode-
rovanie a vytváranie príjemnej 
atmosféry pre súťažiacich počas 
prestávok.  

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...

(Dokončenie z predchádzajúcej str.)
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„Hojdana, hojdana, nepude 
za pana, ale za takiego, jako jo ja 
sama...“, takáto veselá hudba 
sa dňa 16. apríla 2015 ozývala 
kinosálou nášho mesta. 

I tento rok sa v nej totižto 
konala súťaž Beliansky slávik, 
do ktorej sa zapojili základné 
školy zo Slovenskej Vsi, Toporca, 
Lendaku, Holumnice a Spišskej 

Belej, aby si spoločne pripome-
nuli tradície našich starých otcov 
a materí.

V krojoch vyfintení súťažiaci 
boli rozdelení do troch kategórii 
podľa tried na základnej škole. 
Každý sa predstavil s ľudovou 
piesňou z regiónu a s piesňou 
zo slovenskej ľudovej tvorby. 
Vďaka svojim učiteľom a star-

ším žiakom boli doprevádzaní 
na rôznych hudobných nástro-
joch, čo prispelo k radostnej nôte 
celého dopoludnia.

Tento ročník súťaže nám zno-
vu potvrdil, že v našom meste 
i okolí máme veľké množstvo 
mladých a talentovaných spe-
vákov. So svojimi pripravenými 
piesňami a krásnym hlasom sa 
nám predstavilo viac ako tridsať 
z nich. Súťažiaci boli ohodnote-
ní porotou a tí najlepší ocenení 
vecnými cenami. Tretie miesta 
vo svojich kategóriách obsadili 
Klára Nebusová z Lendaku, 
Veronika Grichová zo Spišskej 
Belej a Stanislav Halčin z Lenda-
ku. Druhé miesta patrili Natálii 
Palčovej zo Spišskej Belej, Márii 
Fiasovej z Toporca a Gabrielovi 
Gildeinovi zo Slovenskej Vsi. 
A víťazmi sa stali Vladimíra 

Tradičný Beliansky slávik rozozvučal kinosálu
Gildeinová zo Slovenskej Vsi, 
Gabriel Hábor z Lendaku 
a Katarína Kraváriková zo Spiš-
skej Belej. No keďže sa medzi 
súťažiacimi objavilo ešte veľa 
neocenených talentov, porota sa 
rozhodla udeliť jednu špeciálnu 
cenu za výnimočný interpretač-
ný talent Lukášovi Šatalovi zo 
Spišskej Belej. Víťazom srdečne 
blahoželáme. Nik však neobišiel 
naprázdno, každý zúčastnený 
bol odmenený sladkou odme-
nou a diplomom za účasť. Ve-
ríme, že sa nám takto spoločne 
podarí stretnúť a zaspievať si aj 
budúci rok.

Touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať odbornej porote, 
pani Annamárii Paľko a pánovi 
Michalovi Paľkovi, tiež Antono-
vi Kováčikovi za moderovanie 
celej súťaže.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií získateinformácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Zelená škola je najväčší eko-
-program pre školy u nás aj vo 
svete. Pomáha deťom, učiteľom 
a širšej verejnosti nielen sa 
o prírode a životnom prostredí 
učiť, ale aj prakticky konať a to 
v šiestich konkrétnych témach: 
Voda, Zeleň a ochrana prírody, 
Zelené nakupovanie, Odpad, 
Energia  a Doprava a ovzdušie. 

 Do tohto programu sa zapo-
jila Materská škola na Mierovej 
ulici v Spišskej Belej roku 2011 
témou Zeleň a ochrana prírody. 
Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica a Špi-
rála udelilo roku 2013 škôlke 
medzinárodný certifikát a vlajku 
Zelenej školy za úspešnú realizá-
ciu medzinárodnej metodiky „7 
krokov“ a environmentálnu vý-
chovu s praktickými aktivitami 
školskej komunity. Ocenenie si 
prevzali počas slávnostného 
oceňovania v Košiciach pani 
riaditeľka Margita Labisová, 
zástupkyňa  Mária Ovčariková 
a koordinátorka programu Mgr. 
Sylvia Strelová.

Keďže sa o titul Zelená 
škola rozhodla materská škola 
uchádzať naďalej, zvolila si pre 
dvojročnú prácu tému Voda.  Po-
stupovali sme podľa spomínanej 
metodiky 7 krokov:

1. krok - Získaj priateľov 
– vytvorila sa akčná skupina 
programu na škole – Kolégium 
Zelenej školy, ktoré pozostáva 
zo zástupcov mesta, rodičov a 
zamestnancov školy

2. krok - Zisti stav – skúmali 
sme vplyv školy na životné 
prostredie – spotreba vody 
a pod.

3. krok – Zoraď nápady – vy-
tvorili sme  environmentálny  
akčný plán školy „ZVEDAVÉ 

OČKÁ A ŠIKOVNÉ RÚČKY 
znižujú spotrebu vody, ktorý 
zahŕňa aktivity ako poučenie 
detí o význame šetrenia vody, 
umiestnenie  piktogramov 
v umyvárkach, čistenie okolia 
malých vodných tokov, ekohry, 
beseda s lesníkom na danú 
tému, pozorovanie jazierka 
s vodnými rastlinami, podpo-
riť pitie vody z vodovodu, nie 
z plastových fliaš a i.

4. krok – Zhodnoť akcie 
– priebežne sme sledovali, ako 
sa nám na škole darí plniť aktivi-
ty akčného plánu - napr. po na-
montovaní desiatich perlátorov 
na vodovodné batérie sa nám 
podarilo znížiť spotrebu vody 
za obdobie šiestich mesiacov 
v porovnaní s minulým rokom 
o 5 % 

5. krok – Zaujmi ostatných 
– pro–environmentálnou vý-
učbou sme prenášali témy, tý-
kajúce sa vody, do edukačného 
procesu formou prijateľnou pre 
predškolský vek, informovali 
sme rodičov o pripravovaných 
aktivitách na rodičovských 
združeniach a vyzvali ich 
k spolupráci

6. krok – Zaktivizuj svoje 
okolie – informovali a zapojili 
sme rodičov do niektorých 
aktivít akčného plánu, napr. 
výstava vo vestibule MŠ k Dňu 
vody, názorná ukážka čiste-
nia menších vodných tokov, 
pripravili sme divadielko pre 
rodičov s environmentálnym 
námetom a pod.

7. krok – Zakresli hodnoty 
– umelecké znázornenie hodnôt 
školy Eko-kódex – je vystavený 
v priestoroch MŠ.

Keďže sa blíži záver nášho 
programu, ako aj koniec školské-

ho roku, väčšiu časť aktivít sme 
úspešne realizovali. V mesiaci 
máj nás čaká stretnutie s pra-
covníkmi kancelárie programu 
Zelená škola, ktorí zhodnotia 
naše dvojročné snaženie. Nie 
je podstatou získať certifikát 
či vlajku, dôležité je, aby  naše 
deti vnímali okolie a prírodu 
s vedomím, že je potrebné ju 
chrániť a zveľaďovať.

Ako môžete k nášmu sna-
ženie prispieť vy všetci? Tu je 
niekoľko rád:

1. Pri ručnom umývaní a pri 
umývaní zubov a holení nene-
chávajte tiecť vodu zbytočne

2. Pračku a umývačku zapni-
te, až keď sú plné

Každoročne sa Základná 
škola Štefánikova zapája do 
projektu Deň narcisov s cieľom 
vyjadriť podporu a spolupatrič-
nosť s tými, ktorí bojujú s rako-
vinou. Žiačky našej školy s pani 
učiteľkami Danielou Baksovou 
a Darinou Kostkovou v uliciach 
nášho mesta predávali symbo-
lické narcisy za dobrovoľný prí-

Zelená škola v našej Materskej škole na Mierovej ulici

Deň narcisov – 27. marec 2015
spevok, takto mohli nielen naši 
žiaci a zamestnanci školy, ale aj 
obyvatelia mesta prispieť onkolo-
gickým pacientom a ich rodinám 
na celom Slovensku. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli na dobrú 
vec a dali vedieť chorým, že nie 
sú v tomto boji sami, ale myslí-
me na nich a majú našu podporu. 
Vyzbierali sme 702,01 €.

3. Umiestnite na vodovodné 
kohútiky ekologické násadky 
– perlátory

4. Opravte kvapkajúce ko-
hútiky – môžu zvýšiť spotrebu 
vody až o 5 000 litrov ročne

5. Uprednostnite sprchovanie 
pred kúpaním sa vo vani

6. Do splachovacej nádržky 
si nainštalujte šetrič vody – ak 
zatiaľ nemáte toaletu na dvojité 
splachovanie

7. Ak máte dom, zbierajte 
dažďovú vodu na zalievanie 
záhrady

8. Nepoužívajte prúd vody na 
rozmrazovanie potravín.

Mgr. Alžbeta Kisková
členka kolégia programu                                  
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V dnešnom svete na deti striehne množstvo 
nástrah, no ľudia si to však často neuvedomujú. 
V rámci prevencie patologických javov sa žiaci 
prvého stupňa našej školy opäť zúčastnili akcie 
Lieky nie sú cukríky. 

Akcia Lieky nie sú cukríky ako prevencia 

Súčasťou školského vzdelávacieho programu na našej  škole  je 
plavecký výcvik v treťom ročníku a lyžiarsky výcvik v siedmom 
ročníku. Žiaci výcvikmi získali základné zručnosti a zdokonalili  
sa v plávaní a lyžovaní. 

Lyžiarsky výcvik žiaci absolvovali v Bachledovej doline pod 

Plavecký a lyžiarsky výcvik na ZŠ Štefánikova
vedením pána učiteľa Miroslava Burdíčka a pána učiteľa Ľudovíta 
Gumuláka.  Plavecký výcvik sa konal v Základnej škole v Ľubici 
pod vedením profesionálneho inštruktora plávania. V posledné 
dni výcvikov si žiaci zasúťažili a dobre zabavili. Ostali im pekné 
spomienky a zážitky. 

Je utorok, posledný marco-
vý deň tohto roku. V  školskej 
knižnici ZŠ J. M. Petzvala v Sp. 
Belejje rušnejšie ako inokedy. 
Deti sa chichocú, prekárajú, 
napochytre sa snažia dokončiť 
posledné súpravy kostýmov, 
rekvizít, divadelných kulís, 
farebných plagátov. Niektoré 
však zvážneli, majú trošku 
trému. Všetci sa chystajú na 
svoje vystúpenie – moderátor-
ské, divadelné alebo spevácke. 
Stretnutie mladých divadelní-
kov a hudobníkov s názvom Tak 
sa hráme bolo zatiaľ poslednou 
zo série zaujímavých aktivít 
realizovaných v našejškolskej 

knižnici. Deti zo šiesteho a ôs-
meho ročníka pripravili pre 
svojich mladších spolužiakov 
dramatizáciu známych literár-
nych žánrov – Andersenovej 
rozprávky Snehulienka, Ezo-
povej bájky Havran a líška, 
slovenskej báje Tatranské plesá 
a balady štúrovca Jána Botta Lu-
cijný stolček. Piataci predviedli 
dramatizáciu 1. a  poslednej 
kapitoly knihy Renáty Boč-
kayovej-Vasekovej Počítačový 
vírus krstenej nedávno v spiš-
skobelianskom FACE KLUBE. 
V pauzách medzi vystúpeniami 
sa predstavili menší aj väčší spe-
váci a hudobníci. Záver marca 

- mesiaca kníh sa v našej škole 
vydaril. Školská knižnica na 
Moskovskej ulici v našom mes-
te poskytuje priestor nielen na 
vyučovanie, ale aj zázemie pre 
relax, miesto na stretávanie a za-
pojenie sa žiakov do poobedňaj-
ších aktivít. Okrem výpožičiek 
tu prebiehajú mnohé zaujímavé 
akcie - mimočítankové čítanie 
žiakov, recitačné a rétorické sú-
ťaže, tvorivé a čitateľské dielne, 
vedomostné kvízy, divadelné 
predstavenia pre žiakov, besedy 
so spisovateľmi a zaujímavými 
osobnosťami nášho regiónu, 
niekedy sa tu stretávajú aj žiaci 
na krúžkoch. Školská knižnica sa 

snaží u žiakov podporiť rozvoj 
kreativity, fantázie, práce s infor-
máciami, prebudiť v nich túžbu 
po poznaní a vedomostiach, zá-
bavnou formou ich pritiahnuť 
ku knihám, upevniť ich vzťah 
k čítaniu a  ku školskej kniž-
nici. Pre žiakov, pracovníkov 
školy i pre verejnosť je otvorená 
každý štvrtok buď od 13.30 
do 14.30 hodiny, alebo počas 
šiestej vyučovacej hodiny. Pani 
učiteľky Vasjuková a Fodorová 
vychádzajú  žiakom i učiteľom 
v ústrety aj mimo týchto hodín 
vyhradených na výpožičky. 
Žiaci našej školy neplatia žiaden 
registračný poplatok. Miestnosť 
je vybavená najmodernejšou 
technikou, ktorú vyučujúci 
využívajú na skvalitnenie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. 
Vždy, keď je to možné, sú zakú-
pené nové knihy. V minulom 
kalendárnom roku sme rožší-
rili knižničný fond o množstvo 
zaujímavých titulov pre deti 
a mládež v hodnote 1690 eur 
– beletriu aj populárno-náučnú 
literatúru pre žiakov – ktoré si 
isto so záujmom prečítajú mno-
hí naši školáci a pomôžu tiež pri 
individuálnej príprave na vyu-
čovanie či pri príprave na rôzne 
umelecké súťaže a olympiády.

Deti aj učitelia sú so služ-
bami poskytovanými školskou 
knižnicou spokojní, radi ju na-
vštevujú a aktívne sa zapájajú 
do všetkých akcií, ktoré im sú 
ponúknuté. Mgr. I. Vasjuková

Naša školská knižnica

V spoločnosti je táto téma stále aktuálna a dáva 
nám odpovede, ako uchrániť deti pred nevedo-
mým užívaním liekov. Aktivity sa zúčastnili žia-
ci, ktorí už absolvovali základnú protidrogovú 
aktivitu: ako povedať droge nie. V úvode akcie 
si žiaci zahrali hru „moje meno je a mám rád,“ 
ktorou sa uvoľnili a osmelili. To, že lieky nie sú 
cukríky žiaci vyvodili v hre s obrázkami. Pomo-
cou názornej hry si vysvetlili dôležitosť ovládania 
prevencie pri užívaní liekov. Dôležité informácie 
sa žiaci dozvedeli aj o uskladňovaní liekov mimo 
ich dosahu, ako aj o svojvoľnom a nadmernom 
užívaní liekov a rovnako aj to, že lieky patria do 
rúk iba dospelým. 

Zvedavosť je typická vlastnosť detí a najmä 
menšie deti si mnohokrát do úst dávajú to, čo sa 
im dostane do rúk. Veríme, že deti sa vďaka tejto 
akcii naučili, že lieky im do rúk nepatria, no neza-
búdajme na to ani my, dospelí.

 Mgr. Vlasta Zamišková
 ŠZŠ Spišská Belá
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Dňa 18. apríla 2015 mesto 
Spišská Belá usporiadalo volej-
balový turnaj o Pohár primátora 
mesta Spišská Belá s medziná-
rodnou účasťou. 

V telocvični na Moskovskej 
ulici sa stretlo 5 družstiev zo 

Medzinárodný volejbalový turnaj 
Slovenska a Poľska, aby si 
systémom „každý s každým“ 
odohrali po 4 zápasy na dva 
víťazné sety. Potešila nás účasť 
najmä 3 družstiev z Poľska 
– z Krempach, z Szczawnice 
a z Ožarowa a okrem nich druž-

stva z Popradu a zo Spišskej Be-
lej. Po dohratí 10 zápasov bolo 
nasledovné končené poradie: 1. 
Poprad, 2. Krempachy, 3. Spišská 
Belá, 4. Szczawnica, 5. Ožarow. 
Najlepším trom mužstvám 
primátor mesta Štefan Bieľak 

odovzdal športové poháre. Na 
tomto turnaji bol prítomný aj 
primátor mesta Ožarow Marcin 
Majcher.  Za prípravu turnaja 
patrí poďakovanie najmä Jozefo-
vi Kunovi, Jaroslavovi Dobešovi 
a ďalším.

6. turnaj Spišská Belá – 19. 4. 2015
• MHBK CVČ Worms Kežmarok – HBK Kometa Vrútky 0:

1 (0:1, 0:0)
Gól: D. Babinský 
• MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin 4:1 (2:0, 2:1)
Góly: Krišanda 2, Džadoň, T. Pajer – Cerjan 
• HBC Ducks 16 Košice – HBC DT Pov. Bystrica 1:2 (1:0, 0:2)
Góly: Longauer – Černota, Pišoja 
• MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 1:2 (1:1, 0:1)
Góly: Džadoň – Knesl, Babiak 
• HBC Ducks 16 Košice – HBK Medokýš Martin 4:3 (0:2, 4:1)
Góly: Longauer 3, Varchola – Kirschner 2, Striško 

Slovenská hokejbalová 
extraliga U19 2014/2015

SEMIFINÁLE PLAY OFF
17. 4. 2015 – 2. kolo play off – 3. zápas: 
• ŠK 98 Pruské – MHbK Worms Kežmarok 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
Góly: Huňa 2, Rusnák, Šimko – J. Tóth, M. Olejník po 2, Mar-

tančík
Na zápasy: 1:2, postupuje MHbK Worms Kežmarok

18. 4. 2015 – 2. kolo play off – 3. zápas:
• MŠK Spišská Belá – HBK Nitrianski Rytieri Nitra 9:1 (6:0, 2:

0, 1:1)
Góly: L. Zadžora 3, Krmenčík 2, Čupka, Miklas, Bjalončík, Mi-

tura – Rácz 
Na zápasy: 2:1, postupuje MŠK Spišská Belá

FINÁLE 
25. 4. 2015 – 3. kolo play off – 1. zápas: 
• MŠK Spišská Belá – MHbK Worms Kežmarok 4:1 (1:0, 3:0, 

0:1)
Góly: Krmenčík 2, Čupka, Bjalončík – Kosár 
Na zápasy: 1:0

26. 4. 2015 – 3. kolo play off – 2. zápas: 
• MHbK Worms Kežmarok – MŠK Spišská Belá 5:4sn (0:2, 3:

2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: J. Tóth, M. Olejník, Ugray, Tešlár, rozh. nájazd Godalla 

– Bednarčík, Lindeman, Bjalončík, L. Zadžora
Na zápasy: 1:1

Tretí – rozhodujúci zápas o majstra Slovenska sa hrá v sobotu 
2. mája 2015

Slovenská hokejbalová 
extraliga U16 2014/2015

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)



MAREC 2015 STRANA 17Spišskobeliansky spravodaj

Starší žiaci – 2. slovenská liga VsFZ – skupina C 
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  MFK Stará Ľubovňa 19 18 1 0 86 : 9 55 31

2  MŠK Slavoj Spišská Belá 19 15 1 3 61 : 12 46 16

3  FAM Poprad 19 14 2 3 75 : 20 44 14

4  FK Družstevník Plavnica 19 12 3 4 60 : 19 39 12

5  MŠK Spišské Podhradie 19 9 2 8 45 : 31 29 2

6  1. MFK Kežmarok 19 9 1 9 60 : 39 28 -2

7  TJ Tatran Ľubica 19 8 4 7 27 : 36 28 -2

8  FK 05 Levoča 19 8 2 9 54 : 53 26 -1

9  FK Pokrok SEZ Krompachy 19 5 6 8 23 : 31 21 -9

10
 Spojená škola, Školská 

535/5, Lendak
19 5 3 11 21 : 51 18 -9

11  ŠK Nová Ľubovňa 19 4 5 10 25 : 53 17 -13

12  FK Svit 19 4 4 11 25 : 63 16 -14

13  TJ Slovan Smižany 19 2 3 14 19 : 84 9 -21

14
 DOVAJ - Podpora športových 

talentov
19 1 1 17 9 : 89 4 -23

Mladší žiaci – 2. slovenská liga VsFZ – skupina C 
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  MŠK Spišské Podhradie 19 18 0 1 134:15 54 27

2  MFK Stará Ľubovňa 19 15 0 4 95:27 45 21

3  1. MFK Kežmarok 19 13 0 6 63:41 39 9

4  FK 05 Levoča 19 11 2 6 60:34 35 8

5
 DOVAJ - Podpora športových 

talentov
19 10 3 6 55:35 33 6

6  FAM Poprad 19 10 3 6 55:39 33 3

7  TJ Tatran Ľubica 19 8 7 4 26:34 31 1

8  FK Družstevník Plavnica 19 10 0 9 43:47 30 3

9  FK Svit 19 7 2 10 27:41 23 -7

10  ŠK Nová Ľubovňa 19 6 2 11 37:54 20 -10

11  MŠK Slavoj Spišská Belá 19 5 3 11 25:65 18 -12

12
 Spojená škola, Školská 

535/5, Lendak
19 4 3 12 32:74 15 -12

13  TJ Slovan Smižany 19 1 3 15 16:94 6 -24

14  FK Pokrok SEZ Krompachy 19 0 2 17 14:82 2 -28

Starší dorast – 2. slovenská liga – skupina Východ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  MFK Vranov nad Topľou 23 18 2 3 49 : 16 56 17

2  FK Spišská Nová Ves 23 17 3 3 75 : 19 54 21

3  FK Poprad 23 16 4 3 63 : 23 52 19

4  FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 23 15 3 5 47 : 26 48 12

5  ŠK Odeva Lipany 23 14 3 6 50 : 17 45 9

6  ŠK FUTURA 23 12 5 6 42 : 24 41 8

7  MŠK Tesla Stropkov 23 10 5 8 53 : 39 35 2

8  FK Košická Nová Ves 23 10 3 10 36 : 29 33 -3

9  MFK Snina 23 7 7 9 23 : 29 28 -8

10  MFK Slovan Giraltovce 23 7 4 12 24 : 46 25 -11

11  TJ Sokol Ľubotice 23 7 3 13 25 : 39 24 -9

12  SLAVOJ Trebišov 23 6 4 13 25 : 39 22 -14

13  FK Kechnec 23 6 2 15 36 : 74 20 -16

14  MŠK Slavoj Spišská Belá 23 4 5 14 27 : 64 17 -16

15  KAC Jednota Košice 23 3 3 17 24 : 64 12 -15

16  MFK Slovan Sabinov 23 2 4 17 14 : 65 10 -26

Mladší dorast – 2. slovenská liga – skupina Východ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  FK Poprad 23 18 3 2 77 : 17 57 24

2  MFK Snina 23 15 4 4 47 : 19 49 13

3  ŠK FUTURA 23 15 1 7 48 : 18 46 13

4  FK Spišská Nová Ves 23 14 1 8 75 : 38 43 10

5  SLAVOJ Trebišov 23 12 5 6 24 : 16 41 5

6  MFK Vranov nad Topľou 23 10 6 7 45 : 39 36 -3

7  MFK Slovan Giraltovce 23 11 3 9 37 : 39 36 0

8  ŠK Odeva Lipany 23 10 6 7 32 : 38 36 0

9  TJ Sokol Ľubotice 23 8 5 10 43 : 44 29 -4

10  FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 23 8 4 11 53 : 42 28 -8

11  MFK Slovan Sabinov 23 8 2 13 33 : 51 26 -10

12  KAC Jednota Košice 23 7 3 13 36 : 43 24 -3

13  MŠK Tesla Stropkov 23 7 3 13 39 : 47 24 -9

14  MŠK Slavoj Spišská Belá 23 6 5 12 27 : 51 23 -10

15  FK Košická Nová Ves 23 4 5 14 25 : 55 17 -19

16  FK Kechnec 23 2 2 19 19 : 103 8 -28

MŠK SLAVOJ  Spišská Belá – futbalový klub MŠK SLAVOJ  Spišská Belá – futbalový klub 
(priebežné poradie – stav k 26. 4. 2015)(priebežné poradie – stav k 26. 4. 2015)

• MHBK CVČ Worms Kežmarok – HBC DT Považská Bystrica 
3:0 (3:0, 0:0)

Góly: R. Svitana 2, S. Majer 
• HBC Ducks 16 Košice – HBK Kometa Vrútky 2:2 (1:1, 1:1)
Góly: Matyas, Varchola – D. Babinský, Knesl
• MHBK CVČ Worms Kežmarok – HBK Medokýš Martin 

4:3 (2:2, 2:1)
Góly: M. Bača 2, R. Svitana, Zemjanek – Cerjan 2, Rosenberg 
MŠK Spišská Belá – HBC DT Považská Bystrica 5:2 (2:1, 3:1)
Góly: D. Miklas 3, Slodičák, D. Krempaský – Mar. Fusko, Ju-

renka 
 

KONEČNÁ TABUĽKA 
 1.  MHBK CVČ Worms Kežmarok  18  17 0 1 82:18 34
 2.  MŠK Kežmarok 18 13 1 4 68:24 27
 3.  HBK Kometa Vrútky 18  11 3 4 71:27 25
 4.  MŠK Spišská Belá 18  11 0 7 77:37 22
 5.  HBC Ducks 16 Košice 18 8 3 7 46:45 19
 6.  HBK Medokýš Martin 18 8 2 8 72:39 18
 7.  HBC DT Pov. Bystrica 18 7 2 9 53:61 16
 8.  L2 Hockey Gajary Flames  18 6 1  11 44:58 13
 9.  HBK Adler Trebišov 18 3 0  15 24:116  6
 10.  HBT Slovan Bratislava 18 0 0  18 10:122  0

 

6. turnaj 26. 4. 2015 – Spišská Belá
• MŠK Spišská Belá – RŠK Ružinov 3:0 (0:0, 3:0)
Góly: Pješčák, F. Mešár, Sabol 
• MŠK Spišská Belá – L2 Hockey Gajary Flames 0:5 (0:3, 0:2)
Góly: Kotvan 2, Hercog, Čulen, Kožányi 
• MHbK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Sp. Belá 2:2 (1:0, 1:2)
Góly: Ludányi, Bača – Sabol, S. Talár 

KONEČNÁ TABUĽKA
 1.  L2 Hockey Gajary Flames 16  14 2 0  112:20 30
 2.  ŠK 98 Pruské 16  10 3 3 72:15 23
 3.  MŠK Kežmarok 16  10 2 4 91:20 22
 4.  MHbK CVČ Worms Kežmarok  16 9 2 5 68:37 20
 5.  MŠK Spišská Belá 16 7 1 8 54:47 15
 6.  ŠK HOGO Žilina 16 7 1 8 51:53 15
 7.  HBK Medokýš Martin 16 7 1 8 57:47 15
 8.  RŠK Ružinov 16 1 1  14 16:112  3
 9.  THK Juniors Spišské Vlachy 16 0 1  15  6:176  1

O poradí na 5. – 7. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

(Dokončenie z predchádzajúcej strany) Slovenská hokejbalová 
extraliga U14 2014/2015
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Dňa 7. 3. 2015 sa uskutočnil 
v poradí už 6. ročník halového 
futbalového turnaja mladších 
a starších žiakov pod názvom 
Memoriál Ľubomíra Mačugu 
(spomienka na bývalého futba-
lového trénera mládežníckych 
kategórii v Spišskej Belej). 
Turnaj zorganizoval MŠK SLA-
VOJ Spišská Belá v spolupráci 
s mestom Spišská Belá. Zápasy 
sa odohrávali v telocvični ZŠ J. 
M. Petzvala. Turnaja sa zúčast-
nili starší a mladší žiaci FAM 
Poprad, FK 05 Levoča, FK SŠ 
Lendak a domáci MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá. Všetky zápasy v 
trvaní 1 x 22 min.- mladší žiaci 
a 1 x 26 min.- starší žiaci roz-
hodovali skúsení rozhodcovia 
– František Ohálek a Marek 
Paciga. Turnaj otvoril primátor 
mesta Štefan Bieľak, ktorý pri-
pomenul osobnosť Ľubomíra 
Mačugu a chlapcom poprial 
veľa športových zážitkov a 
úspechov. 

Na organizácii a príprave 
turnaja sa podieľali: Vladimír 
Bachleda, Martin Strakula, Ma-
rek Milaňák, Peter Tomas, Patrik 
Gallik, Martin Kuraj, Ján Loren-
čík, Samuel Zednikovič, ktorím 
touto cestou ďakujeme. 

Osobitne ďakujeme mestu 
Spišská Belá a ZŠ J. M. Petzvala 
za poskytnuté priestory.

Sponzori turnaja: Hudaček 
Dušan, Bachleda Vladimír, 
Kuraj Martin, Exisport, Veľ-
koobchod ovocie - zelenina 
Marek Mešár

Memoriál Ľ. Mačugu - halový futbalový turnaj kategórií U13, U15

Kategória U13 – mladší žiaci MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
Dole zľava: Kovalčík P., Majerčák, Šatala, Zemianek, Krigovský, Boleš, Bachleda. Hore zľava: tréner – Peter 
Tomas, Belončák M., Simonis, Čaban D., Strakula G., Makovský, Tetemonte, Štupák, asistent trénera – Martin 
Strakula.

MLADŠÍ ŽIACI U13 

MŠK Slavoj Spišská Belá – FK SŠ Lendak  1:7
FAM Poprad – FK 05 Levoča   2:1
FK SŠ Lendak - FAM Poprad   1:2
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK 05 Levoča  2:1
FK SŠ Lendak - FK 05 Levoča   1:2
MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad  2:2

Konečná tabuľka 
1. FAM Poprad  7b  6:4 
2. MŠK SLAVOJ Spišská Belá  4b  5:10 
3. FK 05 Levoča  3b  4:5 
4. FK SŠ Lendak  3b  9:5

Najlepší jednotlivci: 
•  Najlepší strelec: Stolár Pavol – FK SŠ Lendak 

- 4 góly 
• Najlepší hráč: Bališ Richard – FAM Poprad
•  Najlepší brankár: Simonis Alan – MŠK Slavoj 

Spišská Belá

STARŠÍ ŽIACI U15

MŠK Slavoj Spišská Belá – FK SŠ Lendak  4:2
FAM Poprad – FK 05 Levoča   2:5
FK SŠ Lendak - FAM Poprad   0:3
MŠK Slavoj Spišská Belá - FK 05 Levoča  6:1
FK SŠ Lendak - FK 05 Levoča   4:9
MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad  2:4

Konečná tabuľka
1. MŠK SLAVOJ Sp. Belá  6b  12:7 
2. FAM Poprad  6b 9:7
3. FK 05 Levoča  6b  15:12 
4. FK SŠ Lendak  0b  6:16
O poradí na 1. až 3. mieste rozhodlo skóre zo 
vzájomných zápasov.

Najlepší jednotlivci:
•  Najlepší strelec: Jurčák Erik – MŠK Slavoj Spiš-

ská Belá – 7 gólov
• Najlepší hráč: Piljan Adam – FAM Poprad
•  Najlepší brankár: Farkašovský Samuel – FK 

05 Levoča

Výsledky turnaja

MŠK SLAVOJ  Spišská Belá – futbalový klub MŠK SLAVOJ  Spišská Belá – futbalový klub 
(priebežné poradie – stav k 26. 4. 2015)(priebežné poradie – stav k 26. 4. 2015)

MUŽI „A“ - 5. liga Podtatranská VsFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  TJ Štart Hrabušice 19 11 5 3 54:27 38 8

2  AŠK Maria Huta Gelnica 19 11 4 4 47:24 37 7

3  TJ Slovan Smižany 19 12 1 6 38:21 37 10

4  FK Poprad B 19 10 4 5 36:15 34 4

5  MŠK Slavoj Spišská Belá 19 10 2 7 40:23 32 5

6  TJ Družstevník Spišské Bystré 19 9 4 6 25:29 31 4

7  OFK Kravany 19 8 3 8 34:24 27 0

8  FK Slovan Helcmanovce 19 7 4 8 18:26 25 -5

9  TJ Slovan Nálepkovo 19 6 6 7 27:26 24 -6

10  FK 05 Levoča 19 5 7 7 34:34 22 -8

11  FK Prakovce 19 6 4 9 22:34 22 -5

12  OŠK Teplička 19 3 6 10 22:43 15 -15

13  TJ Toporec 19 3 5 11 19:48 14 -13

14  1. MFK Kežmarok 19 2 5 12 12:54 11 -16

MUŽI „B“ – 6. liga PFZ
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1  FK 1931 Hranovnica 19 10 4 5 28:20 34 7

2  MŠK Slavoj Spišská Belá B 19 10 3 6 39:31 33 6

3  TJ Tatran Liptovská Teplička 17 10 1 6 31:28 31 4

4  FK Veľká Lomnica 18 8 6 4 38:18 30 0

5  TJ Tatran Ľubica 18 8 4 6 30:16 28 -2

6  FK 49 Spišský Hrhov 19 6 10 3 26:16 28 -2

7  TJ Družstevník Batizovce 19 8 4 7 37:38 28 -2

8  ŠK Zemedar Poprad - Stráže 18 8 3 7 24:24 27 0

9  OŠK Spišský Štvrtok 19 7 5 7 32:31 26 -1

10  OFK Prebojník Hozelec 19 7 5 7 26:27 26 -1

11  OFK Vikartovce 19 7 2 10 39:39 23 -4

12  TJ Partizán Vernár 18 6 4 8 16:27 22 -2

13  TJ Baník Hôrka 19 3 4 12 24:47 13 -17

14  OFK Veľký Slavkov 19 4 1 14 25:53 13 -14
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• V priebehu apríla 2015 mesto upravilo plochu pri športovom areáli na 
Moskovskej ulici na parkovanie osobných áut. Stavebné práce zrealizoval 
Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. 

Dňa 12. 4. 2014 odohrali stolní tenisti MŠK Spišská 
Belá (A-tím) – doposiaľ bez prehry  rozhodujúci zápas 
o prvé postupové miesto s druhým mužstvom Fortú-
na Kežmarok na jeho „pôde“ v Kežmarku. Po veľkom  
vypätom súboji dokázali naši stolní svoju suverenitu v 

súťaži a po výhre 12:6 obsadili bez jedinej prehry počas celej súťaže 
prvé miesto v 4. lige a postúpili do 3. slovenskej ligy.  

4. liga
Fortuna Kežmarok B - Slavoj Spišská Belá A 6:12 (M. Milan 3, 

K. Kovalčík 1.5, J. Kocúr 1, M. Harabin 0.5 - P. Brežina 3, M. Matava 
2.5, M. Smik st. 2.5, M. Smik ml. 2, 2xWO)

6. liga
• Nadstavba 1 - 8
   ŠK Regina Poprad A - MŠK Spišská Belá  B  6:12
• Nadstavba 9 - 16
   TJ Severka Kežmarok D - MŠK Spišská Belá  C 14:4

Viac informácii na: www.sto.spisskabela.sk

Postup stolných tenistov do 3. ligy

Dňa 28. marca 2015 sa 
uskutočnil 3. ročník bedmin-
tonového turnaja v Spišskej 
Belej. Turnaj otvoril primátor 
mesta Štefan Bieľak, ktoré sa aj 
sám aktívne ako hráč zúčastnil. 
Za účasti 15 mužov a 5 žien sa 

bojovalo v skupinách, z ktorých 
postúpili dvaja najlepší a dvaja 
z tretieho miesta. Ďalej sa bojo-
valo systémom „KO“, z ktorých 
vzišli víťazi. 

Kategória muži: 
1. miesto – Rastislav Lech ml.

Tretí ročník bedmintonového turnaja už má svojich víťazov

2. miesto – Pavol Brežina
3. miesto – Matúš Matava 
Kategória ženy:  
1. miesto – Zuzana Lechová
2. miesto – Alena Garanová
3. miesto – Lenka Lechová
Všetkým zúčastneným 

a sponzorom turnaja sa chcem 
poďakovať za účasť. 

Fotografie z turnaja a čin-
nosti bedmintonového klubu 
si môžete pozrieť na webovej 
stránke www.bedminton.spis-
skabela.sk

Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod 
Slovenska (Prešov) Vás pozýva 
na Cyklopátrania - leto 2015. 
Pripravených je päť zábavno-
-súťažných Cyklopátraní, na 
ktorých spoznáte miesta s 
krásnymi výhľadmi, historické 
a kultúrne pamiatky, krčmičky aj 
kostolíky a samozrejme pripra-
vené sú pestré ceny a obľúbené 
medaily. Novinkou budú aktivi-
ty a program pre deti.  

Informácie o Cyklopátra-
niach v lete 2015 nájdete tu: http:
//www.severovychod.sk/info/
93423-cyklopatrania-leto-2015

Sledujte aj náš profil na 
Facebooku, kde sa dozviete 
novinky o Cyklopátraniach, 
aj o ďalších aktivitách a letnej 
kampani KOCR Severovýchod 
Slovenska. 

Chcete vedieť viac 
o bedmintone? 

Čítajte na novej webstránke klubu
www.bedminton.spisskabela.sk

Cyklopátranie 2015

20. jún - Medzilaborce 
- Cyklopátranie krajom An-
dyho Warhola
ŠTART: penzión Driečna 
- Havaj

4. júl – Bardejov 
 ŠTART: hotel Helios - Barde-
jovské Kúpele

1. august – Pieniny
ŠTART: Goralský  dvor - Ha-
ligovce

15. august – Levoča 
ŠTART:  Autocamping Levoča

19. september – Prešov 
ŠTART: Kolmanova záhrada 
- Prešov
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