
ROK  2014
170. výročie 

narodenia Augustína  Kaltsteina (1844) 

– obyvateľa Spišskej Belej, zakladateľa 

osady Tatranská Kotlina a spoluobjaviteľa 

Belianskej jaskyne 

125. výročie 

založenia miestneho rybárskeho spolku 

v Spišskej Belej (1889)

50. výročie 

založenia Múzea J. M. Petz vala v Spišskej 

Belej (1964)

SpišskoSpišsko
BelianskyBeliansky

spravodajspravodaj

Spišsko
Beliansky

spravodaj
www.spisskabela.skwww.spisskabela.skwww.spisskabela.sk

Číslo 4
12. ročník

jún 2014

• Cesta na Krížovú Ves bola na chvíľu zaplavená ako aj celé okolie „niž-
ných lúk“. 

• Rieka Poprad sa v Strážkach síce vyliala (viď vpravo), ale regulácia 
potoka Čierna voda ju zastavila. 

Výdatné dažde za posledných 
24 hodní spôsobili, že ja na území 
nášho mesta bol vyhlásený tretí 
stupeň povodňovej aktivity (v 
piatok ráno). Dôvodom neboli 
tradičné problémové miesta na 
potoku v Strážkach a na Belian-
skom potoku, ale vyliate rieky 
Poprad na cestu 3. triedy v smere 
do Krížovej Vsi pri Krížovskom 
moste (na tzv. nižných lúkach).   

Zatiaľ môžeme konštatovať, 
že nová protipovodňová ochra-
na mesta dokončená pred nie-
koľkými týždňami sa osvedčila. 

3. stupeň povodňovej aktivity aj v Spišskej Belej

Potok Čierna voda v Strážkach sa 
nevylial, aj keď rieka Poprad nám 
stále robí veľké obavy, nakoľko jej 
vysoká hladina sa tlačí proti prú-
du tohto potoka. Ale zatiaľ nová 
regulácia vydržala a vybudova-
ná hrádza pri futbalovom ihrisku 
postačovala odrážať nápor vody 
aj z rieky Poprad. K vyliatiu rie-
ky Poprad došlo, ale nie smerom 
k zastavenej časti Strážok. Treba 
však podotknúť, že bez tejto 
regulácie potoka v Strážkach by 
boli rodinné domy pri ihrisku 
opätovne „pod vodou“ (cca do 

0,5 m vody).  Rovnako zregu-
lovaný a upravený Beliansky 
potok bez problémov zvládal 
nápor veľkej vody. Avšak do 
budúcna bude nevyhnutné rie-
šiť rekonštrukciu mosta na ceste 
2. triedy v majetku Prešovského 
samosprávneho kraja v smere na 
Slovenskú Ves pri bývalej tabač-
ke, nakoľko priepustnosť tohto 
mosta je veľmi malá a most je aj 
zle osadený a to spôsobuje „lie-
vikový“ efekt a už teraz to bolo 
na úplnej hranici jeho kapacity. 
Mesto bude musieť opätovne 
komunikovať s Prešovským 
samosprávnym krajom na tému 
rekonštrukcie tohto mosta, resp. 
vybudovania nového mosta. A aj 
v minulosti problémové miesto 
pri skládke odpadov, kde do-
chádzalo k zaplavovaniu štátnej 
cesty na Bušovce, nerobilo počas 
uplynulých žiadny problém na-
priek veľkému množstvu vody, 
takže sa osvedčil odľahčovací 

kanál, ktorý mesto vybudovalo 
pred 3 rokmi. Samozrejme, že lo-
kálne sa v našom meste vyskytli 
menšie problémy, ale už nie také-
ho rozsahu ako v minulosti.  

I napriek tomu naši dobro-
voľní hasiči pomáhali pri vytiah-
nutí vody z niekoľkých pivníc, 
ale bolo to len v minimálnom 
rozsahu – v ojedinelých prípa-
doch (aj vďaka dobudovanej 
novej dažďovej a spláškovej 
kanalizácii v niektorých čas-
tiach miesta - napr. dlhoročný 
problém Kúpeľnej ulice). Avšak 
naši hasiči boli v piatok nadrá-
nom na výpomoc v Kežmarku 
(pomáhali vrecovať piesok do 
vriec), nakoľko tam bola situácia 
veľmi kritická. Napriek tomu , že 
hladiny potokov a rieky Poprad 
v našom meste poklesli, zostáva 
zatiaľ naďalej vyhlásený 3. stu-
peň povodňovej aktivity. Tak 
dúfajme, že sa táto situácia už 
upokojí. 

V pondelok 12. mája 2014 sa 
uskutočnila výstava subjektov 
pôsobiacich v cestovnom ruchu 
v tatranskom a podtatranskom 
regióne pod názvom EXPO 
TATRY 2014 v priestoroch hote-
la Bellevue. Išlo o podujatia prvé 
svojho druhu, ktoré pripravil Pre-

šovský samosprávny kraj v rámci 
projektu prípravy Klastra cestov-
ného ruchy regiónu od Tatrami. 
Projekt realizuje Centrum rozvo-
ja turizmu PSK pre Vysoké Tatry. 
Uvedený veľtrh otvoril podpred-
seda PSK a primátor nášho mesta 
Štefan Bieľak.  

Výstava cestovného ruchu EXPO 

Tatry
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Dňa 28. a 29. mája sa v Brati-
slave konal už 25. Snem Združe-
nia miest a obcí Slovenska. Tohto 
snemu sa zúčastnili Prezident SR 
ako aj predseda vlády SR Róbert 
Fico a ďalší ústavní činitelia. 
Hlavnými témami snemu boli:

- komunálna reforma (uvažo-
vaná reforma samosprávy) 

- zmeny v legislatíve (v ne-
prospech miest a obcí)

- financovanie miest a obcí
- nakladanie s odpadmi (ná-

vrh nového zákona)
- nové volebné zákony (práve 

prerokovávané v parlamente)
- príprava nového progra-

movacieho obdobia európskych 
fondov na roky 2014 - 2020

- a ďalšie témy
Na tomto sneme sa zúčastnil 

aj primátor mesta Štefan Bieľak.

25. snem 

ZMOS-u

ZUŠ Spišská Belá sa zúčast-
nila na najväčšej medzinárodnej 
výtvarnej súťaži na Slovensku, 
Bienále fantázie v Martine. Veľ-
kým potešením bolo, že ZUŠ zís-
kala to najvyššie ocenenie,  kde 
témou tohtoročnej súťaže  bo-
lo srdce. Výtvarno-scénické rie-
šenie výstavy vychádza z motta 
známeho  Exupéryho nádhernej 
knihy Malý Princ: Dobre vidíme 
iba srdcom. Tento rok súťaži-
lo  vyše 3 600 prác z 18 krajín.  
Medzinárodná porota udelila 81 
cien a vyše 500 čestných uznaní 
v rôznych vekových kategóriách. 
  Hlavnú cenu si odniesli šiesti 
žiaci zo ZUŠ Sišská Belá -   Lilia-
na Boháčová, Júlia Olekšáková, 
Marek Zemjanek, Michal Vida, 
Barbora Adamjaková, Tomáš 
Kovalčík za kolekciu autor-
ských kníh pod vedením Mgr. 

ZUŠ Spišská Belá bola ocenená 

ministrom školstva
Zuzany Chorogwickej, minister 
Dušan Čaplovič obdaroval Zu-
zanu Chorogwickú a žiakov 
ZUŠ krásnymi darčekmi, ale 
aj spomienkami z mladosti  na 
Spišskú Belú.              

Z veľkého množstva zasla-
ných výtvarných  prác naši vý-
tvarníci dosiahli aj ďalšie skvelé 
ocenenia. Bolo to udelenie až 
tridsiatich čestných  uznaní a dve 
individuálne ceny  Danielovi 
Eliášovi a Eme Kolumberovej. 
Je pre nás veľkým potešením 
a sme pyšní, že naša ZUŠ do-
sahuje tie najlepšej výsledky vo 
svete detskej výtvarnej tvorby. 
Poďakovanie patrí učiteľkám 
výtvarného odboru, ktoré svo-
jím vedením a prístupom do-
kazujú,  že výtvarné umenie má 
svoje miesto v našich školách 
a srdciach 

Kaštieľne (divadelné) hry 2014
28. a 29. júna 2014 v kaštieli Strážky

Sobota 28. 6. 2014 o 20.00 hod.
Štúdio L+S , Bratislava:   

PRACH „ALEBO  DVAJA  MAĎARI  SA  ZBLÁZNILI...“

Autor: György Spiró
Účinkujú: Attila Mokos  (muž),  Szidi Tobias (žena)
Réžia: Juraj Nvota

Vstupné: 5 eur • predpredaj: 4 € v kaštieli Strážky alebo v in-
formačnom centre v Spišskej Belej

Zamysleli ste sa už nad tým, čo by vás mohlo vytrhnúť z každo-
dennosti? Hlavná výhra v lote! Áno! Nie originálna, no lákavá 
možnosť. Čo všetko sa však môže stať, keď do fádnosti všedných 
dní naozaj udrie blesk z jasného neba vo forme miliónov? Čo 
s nimi, keď nám odrazu padnú do lona?  Komédia Györgya 
Spiróa prekladaná do mnohých jazykov a s úspechom hraná 
na európskych javiskách je anekdotou i krivým zrkadlom nie len 
súčasnosti, ale aj obdobiam našej nedávnej histórie, prevratu 
a prvých rokov po spoločenských zmenách. Autor príbehom 
manželského páru, ktorý vyhrá hlavnú výhru v lote, reflektuje 
dobre známe spoločenské i intímne rodinné problémy. Hra sa 
odohráva v jednej kuchyni počas jedného popoludnia. Rieši 
však široké spoločenské problémy: rodičov, dospievajúce deti, 
priateľov, rodinu, kolegov, prácu, nezamestnanosť, dokonca 
i mafiu. Spiró zatína do živého, dojíma, prekvapuje a zabáva.

Nedeľa  29. 6. 2014 od 14.30 hod.  
(divadelné popoludnie pre deti)

Spišské divadlo, Sp. Nová Ves: 
DLHÝ,  ŠIROKÝ  A BYSTROZRAKÝ

Mestské divadlo Actores, Rožňava: PIPPI DLHÁ PANČUCHA

Divadlo Portál, Prešov:  PYŠNÁ PRINCEZNÁ

Vstupné: deti do 6 rokov vstup voľný • dospelí 2 € • žiaci, 
študenti, dôchodcovia 1 €
Popoludnie bude plné zábavy: balóny, skákajúci domček, 
tvorivé dielne, animácie, koníky, cukrová vata...

V meste Spišská Belá:
Účasť:  12,47 %
Poradie:  1. KDH  22,89 %  (139 hlasov)
 2. SMER SD  16,96 % (103 hlasov)
 3. NOVA, KDS, OKS 13,17 % (80 hlasov) 
 4.  Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
   10,70 % (65 hlasov)
 5. Sloboda a solidarita 5,43 % (33 hlasov)
 6. SDKÚ DS  5,43 %  (33 hlasov)
 7.  Ľudová strana Naše Slovensko 
   4,94 % (30 hlasov)
 8. Strana TIP  3,62 % (22 hlasov)  

(ostatné politické strany získali menej ako 3 % hlasov) 

Voľby do Európskeho parlamentu 24. mája 2014

Za okres Kežmarok:
Účasť:  10,43 %
Poradie:  1. KDH - 28,05 %
 2. SMER SD – 18,11 %
 3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  – 8,41 %

VÝSLEDKY HLASOVANIA
Za Slovenskú republiku 
Účasť:  13,05 %
Poradie: 1. SMER SD – 24,04 %
 2. KDH - 13,21 %
 3. SDKÚ DS – 7,75 %

Zvolení poslanci do EP: 
Maroš Šefčovič  (Smer) 
Monika Beňová  (Smer) 
Boris Zala  (Smer)
Vladimír Maňka  (Smer)
Anna Záborská  (KDH)
Miroslav Mikolášik  (KDH)
Ivan Štefanec  (SDKÚ)
Eduard Kukan  (SDKÚ)
Branislav Škripek  (Obyčajní ľudia)
József Nagy  (Most-Híd)
Richard Sulík  (SaS)
Pál Csáky  (SMK)
Jana Žitňanská  (Nova, KDS, OKS)
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Vodovod s teplou a studenou 
vodou, či sociálne zariadenie sú 
dnes, až na výnimky, bežnou 
súčasťou našich bytov i domov. 
Je viac ako pravdepodobné, že 
väčšina ľudí sa nezaujíma o to, 
kam znečistená voda smeruje, či 
ako končí. Práve z toho dôvodu, 
sme spolu s našimi žiakmi absol-
vovali návštevu v Čistiarni od-
padových vôd v Spišskej Belej, 
aby sme získali odpovede na to, 
čo sa s odpadovou vodou deje. 

Počas exkurzie sa žiaci zo-
známili s prevádzkou čistiarne 
a dozvedeli sa nové informácie 
o mechanickom a biologickom 
čistení vôd. Pracovník čistiarne 
žiakom vysvetlil, ako fungujú 
jednotlivé nádrže a aký pro-

Exkurzia do čistiarne odpadových vôd

ces v nich prebieha. V rámci 
exkurzie mali žiaci možnosť 
obzrieť si priestory, kde zisťu-
jú kvalitu vody a dispečerské 
stredisko, odkiaľ mohli vidieť, 
ako sa čistiareň riadi pomocou 
počítačov a modernej techniky. 
Následne absolvovali exkurziu 
po areáli čistiarne a oboznámili 
sa čistením odpadových vôd 
mechanickým a biologickým 
spôsobom. Okrem iného videli 
aj kalové nádrže, v ktorých 
voda po prečistení odchádza 
z čistiarne upravená a zbavená 
nečistôt tak, že sa môže použiť 
ako úžitková voda a vracia sa 
späť do riek a potokov.  

Mgr. Vlasta Zamišková
ŠZŠ Spišská Belá

Dňa 14. mája 2014 zaznela 
našim mestom smutná správa, 
že vo veku nedožitých 89 ro-
kov zomrel František Dúbrav-
ský. Okrem nižšie uvedeného 
bol nositeľom dvoch ocenení 
mesta: Ceny primátora mesta 
Spišská Belá (udelená v roku 
2006) a vyššieho ocene-
nia Ceny mesta Spišská Belá 
(udelená v januári 2014). Fran-
tišek Dúbravský pochádzal 
z mnohočlennej rodiny, mal 
6 súrodencov. Otec pracoval 
ako železničiar, matka bola 

robotníčka v tabakovej továrni. 
V Spišskej Belej navštevoval ľu-
dovú školu, potom študoval na 
Gymnáziu v Kežmarku. Hneď 
po maturite v októbri 1945 bol 
prijatý do zamestnania v tabako-
vej továrni v Spišskej Belej, kde 
nepretržite pracoval na rôznych 
pozíciách (až do odchodu do 
dôchodku). V roku 1970 bol po-
verený funkciou riaditeľa, ktorú 
vykonával 16 rokov. 

Popri modernizácii tohto zá-
vodu sa venoval aj zlepšovaniu 
sociálnych istôt zamestnancov 
tejto továrne: zabezpečil vý-
stavbu 42 „tabačiarskych“ bytov, 
zriadenie závodnej materskej 
školy, výstavbu materskej školy 
a jaslí v našom meste, zakúpenie 
domu pre materskú školu, v kto-
rej dnes sídli Špeciálna základná 
škola na Zimnej ulici č. 21. Za-
slúžil sa o výstavbu Belianskeho 
rybníka, výstavbu dvoch budov 
doškoľovacieho strediska v Be-
lanských kúpeľoch, zriadenie 
stálej dovolenkovej základne 
pre zamestnancov „tabačky“ na 
Zemplínskej Šírave. Zabezpečil 

výstavbu plynovodu z Kežmar-
ku do Spišskej Belej a výstavbu 
samostatnej vysokonapäťovej 
linky z Kežmarku do závodu, 
ktorá zásobuje tiež hornú časť 
mesta naj v súčasnosti.

V rokoch 1957 – 1964 bol 
poslancom Mestského národ-
ného výboru v Spišskej Belej. 
Vo svojom voľnom čase sa rád 
venoval umeleckým aktivi-
tám - bol dlhoročným členom 
mestskej dychovky, hrával aj 
amatérske divadlo. Bol spolu-
zakladateľom speváckej sku-
piny Belan, v ktorej účinkoval 
do svojich 80 rokov. Venoval sa 
aj rybárstvu a práci s mládežou 
ako vedúci rybárskeho krúžku 
v Centre voľného času. Bol spo-
luautorom knihy „700 rokov 
mesta Spišská Belá“ a autorom 
publikácie „Metropola tabaku“, 
ktorá vyšla pri príležitosti 100. 
výročia založenia tabakovej 
továrne v Spišskej Belej a bol 
nápomocný pri zostavovaní 
Monografie nášho mesta (2006). 
Donedávna pôsobil ako predse-
da Klubu dôchodcov. V ostatnej 

dobe bol veľkým fanúšikom 
počítača a internetu (napriek 
svojmu vysokému veku). 

Okrem toho všetkého, bol 
to človek, ktorý miloval toto 
mesto, bol naň hrdý a snažil 
sa mu dať všetko, čo sa mu 
dalo dať a nebolo toho málo. 
Bol to človek, ktorý nevedel 
zaháľať a snažil sa každý deň 
prežiť aktívne a zmysluplne. 
Poznal som ho krátko (11 
rokov), ale jeho konanie vo 
verejnom (občianskom) živote 
bolo pre mňa výzvou a často 
krát aj inšpiráciou. Stretnutie 
s ním, či už v úrade alebo na 
uliciach nášho mesta, bolo 
pre mňa povzbudením a do-
daním značného optimizmu.  
Tak som ho poznal ja a takého 
si ho budeme pamätať.  

Odišiel teda veľký človek. 
Škoda len, že na poslednej 
rozlúčke s ním bolo málo 
Beľanov. Napriek tomu, za 
všetkých Beľanov (či Belan-
čanov) posielame jedno veľké 
ĎAKUJEME.   

primátor mesta

Už nie je medzi nami... František DÚBRAVSKÝ (1926 - 2014)

Mamkám by sme mali svoju 
lásku preukazovať každý deň, 
minimálne však v deň im urče-
ný a to na druhú májovú nedeľu. 
11. mája si v kinosále Mestského 
úradu naše mamičky uctili krás-
nym programom žiaci a učitelia 

Deň matiek
zo Základnej školy Štefánikovej. 
Bolo sa veru na čo pozerať. Deti 
mali úžasné tanečné choreogra-
fie, krásne spievali a na konci 
sa s divákmi rozlúčili veselou 
scénkou na konci ktorej zažiaril 
ohňostroj. 

Sociálne poradenstvo 

každý štvrtok
Mesto Spišská Belá v spolupráci s občianskym združením 

Kľúč vám naďalej ponúka bezplatné sociálne poradenstvo 
- a to každý štvrtok od 16.00 hod. v budove kina – na prízemí 
(vedľa mestského úradu). Využite túto možnosť a zadarmo si 
dať poradiť.
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej dňa 24. 4. 2014 prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2014 zo dňa 
24. 4. 2014, ktorým sa vydáva pre-
vádzkový poriadok verejných pohrebísk 
v meste Spišská Belá. Tento nový poria-
dok je účinný od 10. mája 2014. 

Tento prevádzkový poriadok pohrebis-
ka upravuje:

a) identifikačné údaje prevádzkova-
teľa pohrebiska,

b) rozsah služieb poskytovaných na 
pohrebisku,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe 
hrobového miesta,

d) povinnosti návštevníkov pohrebis-
ka v súvislosti s udržiavaním poriadku 
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti 
tohto miesta; spôsob a pravidlá používa-
nia zariadení pohrebiska a obradnej siene 
v dome smútku, 

e) čas, keď je pohrebisko prístupné 
verejnosti,

f) spôsob ukladania ľudských po-
zostatkov a ľudských ostatkov a plán 
hrobových miest,

g) dĺžku tlecej doby,
h) spôsob vedenia evidencie poh-

rebiska,
i) spôsob nakladania s odpadmi 

podľa osobitného predpisu,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa 

pohrebnej služby na pohrebisko,
k) cenník služieb.

Na  území mesta sú dve verejné 
pohrebiská:

a) pohrebisko nachádzajúce sa na 
Družstevnej ulici 

b) pohrebisko v mestskej časti 
Strážky nachádzajúce sa na Medňan-
ského ulici.

Pohrebiská na území mesta slúžia 
na pochovávanie súčasných alebo bý-
valých obyvateľov mesta. Pochovanie 
iných osôb ako obyvateľov mesta môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť 
primátor mesta. Obyvateľom mesta 
sa na účely tohto nariadenia rozumie 
ten, kto má alebo mal na území mesta 
trvalý pobyt. 

Zmena prevádzkovateľa – správcu 

Prevádzkovateľom oboch pohrebísk 
je od 10. 5. 2014 priamo Mesto Spiš-
ská Belá (doposiaľ to v mene mesta 
robila firma ZEVA, s. r. o., Spišská Belá 
– Ing. Július Zentko). V mene mesta 
ako prevádzkovateľa pohrebiska koná 
a vystupuje správca pohrebiska, ktorý 
je zamestnancom mesta. Mesto zriadilo 
v dome smútku tzv. chránené pracovisko, 
t. j. uvedený správca cintorína a domu 
smútku je osobou invalidnou, ktorý 
bol nezamestnaný a mesto na jeho za-

mestnávanie dostáva finančnú podporu 
zo štátu (cez úrad práce). Na základe 
výberového konania bol za správcu poh-
rebiska vybraný Ľubomír Pavlarčík (zo 
Spišskej Belej). Správca pohrebiska má 
v dome smútku zriadenú kanceláriu, kde 
má určenú prevádzkovú dobu pre styk 
s verejnosťou. Akékoľvek otázky súvi-
siace s cintorínom alebo domom smútku 
treba riešiť s uvedeným správcom. Buď 
ich vyrieši on sám alebo ich zabezpečí 
ich riešenie (po konzultácii s mestským 
úradom). Správca pohrebiska však ne-
zabezpečuje samotný pohrebný obrad 
a teda neposkytuje pohrebné služby 
(to riešia prevádzkovatelia pohrebných 
služieb).  

V súčasnosti pôsobia v našom meste 
tri pohrebné služby (ktorých služby so 
občania môžu vybrať): 

• ZEVA, s. r. o., pohrebná služba 
a kamenárstvo, Štefánikova 2, 059 01  
Spišská Belá,  kontaktná osoba: Ing. Jú-
lius Zentko, tel.: 0905 219 657 • www. 
zeva-sro.sk, e-mail: info@zeva-sro.sk

• Pohrebníctvo MP, Hviezdoslavova 
36, 059 01  Spišská Belá, kontaktná 
osoba: Miroslav Pješčák tel.: 0908 612 
946 • www. pohrebnictvo.6f.sk, e-mail: 
miroslav.pjescak@gmail.com

• Archa Belá, s. r. o., pohrebné a ka-
menárske služby, Hviezdoslavova 51, 
059 01 Spišská Belá, kontaktná osoba: 
Marek Paciga, tel.: 0903 596 364 • 
e-mail: archabela.sb@gmail.com

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je 
povinný

a) prevziať ľudské pozostatky alebo 
ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené 
príslušným dokladom 

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade 
so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska, 

c) viesť evidenciu pohrebiska podľa 
zákona, 

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa 
pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 
uzavretí rakvy pred pochovaním, 

e) zdržať sa v styku s pozostalými 
necitlivého správania a pri smútočných 
obradoch umožniť účasť cirkví a iných 
osôb v súlade s prejavenou vôľou obsta-
rávateľa pohrebu, 

f) písomne informovať nájomcu 
hrobového miesta o 

1. skutočnosti, že uplynie lehota, za 
ktorú bolo nájomné zaplatené, 

2.  dátume, ku ktorému sa má 
pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho 
adresa; súčasne túto informáciu  zverejniť 
na mieste obvyklom na pohrebisku, 

g) po výpovedi zmluvy o nájme 
hrobového miesta uschovať pomník, 

náhrobné kamene, náhrobné dosky, 
oplotenie (ďalej len príslušenstvo hrobu) 
na určenom mieste,

h) umiestniť na mieste obvyklom na 
pohrebisku cenník služieb a hodiny pre 
styk s verejnosťou.

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska:
a) zabezpečuje údržbu a prevádzku 

domu smútku,
b) uzatvára zmluvy o nájme hrobo-

vého miesta medzi mestom a nájomcom 
(ďalej len nájomná zmluva),

c) vyberá nájomné za nájom hro-
bového miesta a nájomné za užívanie 
priestorov domu smútku,

d) disponuje plánom miest pocho-
vávania na pohrebisku, ktorý musí byť 
dostupný verejnosti a  zabezpečuje, aby 
bol vyvesený v dome smútku, resp. pred 
domom smútku,  

e) zodpovedá za dodržanie predpísa-
ného spôsobu pochovávania a úpravu 
hrobového miesta v súlade s projektovou 
dokumentáciou resp. situačným plánom 
pohrebiska,

f) vymeriava hrobové miesta 
v súlade s plánom hrobových miest na 
pochovávanie,

g) ak zistí nedostatky v starostlivosti 
o hrob, vyzýva nájomcu, aby ich v prime-
ranej lehote odstránil,

h) v odôvodnených prípadoch ob-
medzuje alebo zakazuje rozsvecovanie 
kahancov a sviečok a manipuláciu 
s otvoreným ohňom,

i) preruší alebo zastaví stavebné 
a podobné práce na pohrebisku, ak 
zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto 
prevádzkového poriadku alebo ak by 
táto činnosť rušila pohrebný obrad na 
pohrebisku, 

j) sa stará o vonkajší vzhľad poh-
rebísk, spoločné hroby a neprenajaté 
miesta na pohrebisku, 

k) vykonáva správu a údržbu chod-
níkov a komunikácii, zelene, spevnených 
plôch, oplotenia pohrebiska, prvkov 
drobnej architektúry, rozvodu úžitkovej 
vody, verejného osvetlenia pohrebiska, 
údržbu a prevádzku domu smútku za 
podmienok dohodnutých s mestom na 
základe osobitnej zmluvy,

l) odstraňuje netrvanlivé ozdoby 
na hrobových miestach (napr. kytice, 
vence), ak dlhodobo rušia estetický 
vzhľad pohrebiska a ak ich nájomca 
sám neodstránil,

m) prevádzkuje určené informačné 
tabule na pohrebisku a pravidelne aktu-
alizuje údaje na nich

n) zabezpečuje všeobecný dohľad 
a verejný poriadok na pohrebisku.

Správa domu smútku

(1) Dom smútku je určený: 
a) na uloženie ľudských pozostatkov 

do času pochovania v chladiacom za-
riadení, ktoré zabezpečí trvalé udržanie 
teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C, ak doba 
od úmrtia do pochovania presiahne 14 
dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských 
pozostatkov, tieto sa uložia do mrazia-
ceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé 
udržanie teploty nižšej ako – 15 °C. 

b) na vykonanie pohrebných obradov 
(poslednej rozlúčky so zosnulým).

(2) Dom smútku je vybavený
a) chladiacim zariadením (pre teplotu 

do - 15 °C)
b) obradnou sálou
c) sociálnym zariadením pre ve-

rejnosť 
d) sociálnym zariadením pre prevádz-

kovateľa pohrebiska 
e) kancelárskym priestorom pre 

styk prevádzkovateľa pohrebiska s ve-
rejnosťou

f) miestnosťou na úpravu telesných 
pozostatkov

g) skladovými priestormi. 
(3)  Dom smútku prevádzkuje pre-

vádzkovateľ pohrebiska.
(4)  V dome smútku je zakázané :
a) robiť hluk a správať sa nevhod-

ne,
b) vodiť psov, mačky a iné zvieratá,
c) fajčiť alebo požívať alkoholické 

nápoje a iné omamné látky.
(5) Cirkevné a občianske smútočné 

obrady v dome smútku zabezpečuje 
obstarávateľ pohrebu a prevádzko-
vateľ pohrebiska poskytuje potrebnú 
súčinnosť.

(6) Dom smútku sa sprístupní pre 
pozostalých 1 hodinu pred začatím 
smútočného obradu alebo podľa doho-
dy s obstarávateľom pohrebu. Prevádz-
kovateľ pohrebiska umožní 30 minút 
pred konečným uzavretím rakvy pred 
pochovaním prítomnosť obstarávateľa 
pohrebu a blízkych osôb. 

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska 
(ním určený správca) a prevádzkovateľ 
pohrebnej služby (a jeho zamestnanci) 
pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) 
s rakvou v dome smútku sú povinní 
citlivo a slušne sa správať k obstaráva-
teľovi pohrebu a blízkym osobám a byť 
primerane oblečení.

(8) Prevádzkovateľ pohrebnej služby 
je oprávnený si prenajať obradnú sálu na 
vykonanie pohrebného obradu, prenajať 
chladiace zariadenie a miestnosť na 
úpravu za podmienok uvedených v tomto 
prevádzkovom poriadku . Za ich prenájom 
je prevádzkovateľ pohrebnej služby povin-
ný uhradiť nájomné (poplatok) vo výške 
určenej v cenníku (viď nižšie).

Nová správa cintorínov a domu smútku v našom meste

(Pokračovanie na 6. strane)
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(9) O uložení ľudských pozostatkov 
do chladiaceho zariadenia domu smútku 
rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska 
na základe požiadavky prevádzkovateľa 
pohrebnej služby. Do chladiaceho zariade-
nia sa prioritne uložia ľudské pozostatky 
zosnulého, ktorý bude pochovaný na 
pohrebisku v Spišskej Belej. Ľudské 
pozostatky iných zosnulých, ako sú 
uvedené v predchádzajúcej vete, je 
možné umiestniť v chladiacom zariadení 
za predpokladu, že tým nebude ohrozená 
možnosť uloženia ľudských pozostatkov 
zosnulých, ktorí majú byť pochovaní na 
pohrebisku v Spišskej Belej.

(10) Ak prevádzkovateľ pohrebnej 
služby využije so súhlasom prevádzko-
vateľa pohrebiska priestory domu smútku 
určené na úpravu ľudských pozostatkov 
zosnulého v prípade, že zosnulý nebude 
pochovaný na pohrebisku v Spišskej Be-
lej, je prevádzkovateľ pohrebnej služby 
povinný uhradiť úhradu za využitie týchto 
priestorov v zmysle cenníka služieb.

(11)  Prevádzkovateľ pohrebnej služ-
by je povinný počas využívania priestorov 
a zariadení domu smútku udržiavať čis-
tou a poriadok pri výkone svojej činnosti 
a odpad, ktorý vznikol jeho činnosťou, je 
povinný odviezť na svoje náklady mimo 
pohrebisko.

(12)  Prevádzkovateľ pohrebiska 
vedie evidencie všetkých zosnulých 
umiestnených v chladiacom zariadení 
domu smútku a tiež zosnulých, ktorí boli 
upravení v určených priestoroch domu 
smútku (bez umiestnenia v chladiacom 
zariadení). 

    
Podmienky vstupu pohrebnej služby 

na pohrebisko

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je 
povinný umožniť prevádzkovateľovi 
pohrebnej služby vstup na pohrebisko 
na vykonanie pohrebnej služby podľa 
rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu za podmienok určených týmto 
prevádzkovým poriadkom. Prevádzko-

vateľ pohrebnej služby sa musí riadiť 
prevádzkovým poriadkom pohrebiska 
a pokynmi určenými prevádzkovateľom 
pohrebiska.

(2) Výkopové práce, súvisiace 
s pochovávaním alebo exhumáciou, 
pochovávanie, vykonávanie samotnej 
exhumácie zabezpečuje na pohrebisku 
pohrebná služba. Tieto činnosti je 
možné vykonávať na pohrebisku len so 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska 
za podmienok určených prevádzkovým 
poriadkom a za podmienok určených 
mestom. Prevádzkovateľ pohrebiska je 
oprávnený požadovať od týchto osôb 
preukázanie súhlasu nájomcu hrobového 
miesta na realizáciu takýchto činností na 
danom hrobovom mieste.  

Cenník služieb

Mesto zároveň schválilo cenník slu-
žieb za používanie priestorov a vybavenia 
domu smútku a ďalšie úkony. Mesto totiž 
cez osobu správcu pohrebiska bude robiť 
aj činnosti (úkony), za ktoré sa doposiaľ 
platilo pohrebnej službe a táto suma po 
sčítaní všetkých nákladov bola takmer 
dvojnásobná oproti tomu, čo sa bude 
platiť po novom. Uvedené úhrady za 
služby (za chladničku, obradnú sálu, 
resp. miestnosť na úpravu zosnulého) 
správcovi pohrebiska zaplatí pohrebná 
služba, ktorá zabezpečuje pohreb, ale 
následne tá ich refakturuje pozosta-
lému, pričom táto suma sa dá presne 
odkontrolovať v tejto faktúre.  Čo je 
v tejto cene za túto službu, je uvedené 
nižšie v cenníku služieb. A za tieto služby 
(úkony), ktoré sa zaplatili správcovi, už sa 
nemôže opätovne platiť pohrebnej službe. 
Uvedené úhrady teda zaplatia pozostalí, 
ktorí obstarávajú pohreb (ako doposiaľ), 
ale presne vedia za čo platia, komu 
platia a budú platiť menej ako doposiaľ. 
Samozrejme, za činnosť pohrebnej služby 
pozostalí budú platiť pohrebnej službe na 
základe ich faktúry.        

Ďalšie informácie prinesieme v ďal-
šom vydaní spravodaja.

Pohrebisko Spišská Belá

Dom  smútku 

Kancelária prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku:   
Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, 
Sp. Belá 

Meno zodpovedného správcu: Ľubomír Pavlarčík

Tel. kontakt:  0905 575 800

PREVÁDZKOVÉ HODINY 
pre styk s verejnosťou (v pracovné dni):

Pondelok    od  8.30 do 11.30 hod.
Utorok        od  8.30 do 11.30 hod.
Streda         od  8.30 do 11.30 hod.
     15.30 do 17.30 hod.
Štvrtok        od 8.30 do 11.30 hod.
Piatok          od 8.30 do 11.30 hod.
Mimo uvedený čas volajte na vyššie uvedené tel. číslo.

Ďalšie telefónne kontakty:
Mestský úrad - tel.: 468 05 11, 468 05 02, 0905 
535 639
V prípade porušovania verejného poriadku volajte na:

Mestská polícia v Spišskej Belej – 0915 905 638

6. 6. 2014 o 19.306. 6. 2014 o 19.30

(Dokončenie z 5. strany)

Nová správa cintorínov...

ODBER SA USKUTOČNÍ
12. 6. 2014 (štvrtok) od 8.00 do 13.00 h,

 v zasadačke MsÚ Spišská Belá,
kde vás srdečne pozývame.

PRIMÁTORSKÁ PRIMÁTORSKÁ 
KVAPKA KRVI KVAPKA KRVI 
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Vyššie uvedené cenové položky uhrádza prevádzkovateľ 
pohrebnej služby v pokladni prevádzkovateľa pohrebiska (v 
kancelárii v dome smútku). Úhrada sa vykoná najneskôr v deň 
pohrebného obradu zosnulého, resp. v deň odvezenia telesných 
zostatkov zosnulého z domu smútku. 

Vysvetlenie k jednotlivým cenovým položkám:
Položka č. 1:  Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku 
• 1 deň sa rozumie 24 hodín - počíta sa čas od umiestnenia 

zosnulého do chladiaceho zariadenia podľa evidencie vedenej 
prevádzkovateľom do hodiny ukončenia chladenia telesných 
zostatkov zomrelého – počíta sa aj každý začatý takto počítaný 
deň (každých nových 24 hodín).   

Položka č. 2: použitie priestorov domu smútku, ak nie je 
pohrebný obrad v dome smútku – zahŕňa:

• prevzatie zosnulého do domu smútku (sprístupnenie domu 
smútku)

• sprístupňovanie zosnulého pre pozostalých (príbuzných)
• možnosť využitia priestoru na úpravu telesných zostatkov 

zosnulého
• upratanie priestorov domu smútku
Položka č. 3: Použitie priestorov domu smútku na vykonanie 

pohrebného obradu zahŕňa:

• prevzatie zosnulého do domu smútku (sprístupnenie domu 
smútku)

• použitie obradnej sály domu smútku
• sprístupňovanie zosnulého pre pozostalých (príbuzných)
• prítomnosť správcu domu smútku počas pohrebného obradu 

(v dome smútku)
• ozvučenie domu smútku počas obradu (ozvučenie obradu 

pri hrobovom mieste však zabezpečuje pohrebná služba)
• príprava obradnej sály pre pohrebný obrad (napr. zapálenie 

sviečok a pod.)
• zvonenie počas obradu v dome smútku
• upratanie priestorov domu smútku po obrade
• použitie vozíka na prevoz zosnulého počas obradu (kata-

falk)
• vytýčenie hrobového miesta 
(ak sa uhradí nájomné podľa tejto položky, neplatí sa nájomné 

podľa položky č. 2)

Tento cenník bol schválený ako príloha č. 5 Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Spišská Belá č. 2/2014, ktorým sa vydáva 
prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská 
Belá (uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 56/2014 zo dňa 
24. 4. 2014)

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách v Sp. Belej 

(platný od 10. mája 2014)

1. Nájomné za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku 8 eur/deň/osoba

2.
Nájomné za použitie priestorov domu smútku, ak nie je pohrebný obrad v dome 
smútku 

15 eur/osoba

3. Nájomné za použitie priestorov domu smútku na vykonanie pohrebného obradu 50 eur/osoba
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V našom meste vznikla 
občianska  iniciatíva za prijatie 
takéhoto všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým by sa zaká-
zalo prevádzkovanie hazard-
ných hier na celom území mesta. 
Aj na jej základe primátor mesta 
nariadil začiatkom januára 2014 
vykonať kontrolu všetkých pod-
nikateľských prevádzok, kde sa 
prevádzkujú uvedené hazardné 
hry. Následne mestské zastupi-
teľstvo na svojom zasadnutí 
dňa 23. januára 2014 vzalo na 
vedomie informáciu o súčas-
nom stave a prevádzkovaní ha-
zardných hier na území mesta. 
V roku 2009 bolo v našom meste 
prevádzkovaných 26 výherných 
hracích prístrojov („výherných 
automatov“), tento počet 
postupne klesal, pričom v sú-
časnosti nie je v našom meste 
prevádzkovaný žiadny výherný 
hrací prístroj. Ale na druhej stra-
ne postupne narástol počet tzv. 
videohier (akási nová, moder-
nejšia forma výherných hracích 
prístrojov). V januári 2014 bolo 
na území nášho mesta 23 video-
hier („hracích prístrojov“): 

• 6 ks Herňa Belagio (pri 
autobusovej zastávke) 

• 5 ks Herňa Zlatý Dukát 
- obchodný dom 

• 5 ks Herňa VIX, Hviezdo-
slavova 9 

• 1 ks Expreso, Družstevná ul. 
• 1 ks Bufet Srdiečko, Tová-

renská ul. 
• 5 ks Reštaurácia v mlyne, 

Petzvalova ul.
Za každý prístroj na prevádz-

kovanie videohier sa platí správ-
ny poplatok vo výške 800 EUR 
ročne (podľa zákona), ktorý je 
príjmom rozpočtu mesta. Pred-
pokladaný príjem do rozpočtu 
mesta pre rok 2014 je napláno-
vaný vo výške 18 400 EUR.

Podľa zákona č. 171/2005 
Z. z. o prevádzkovaní hazard-
ných hier v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) 
licenciu - povolenie na pre-
vádzkovanie videohier vydáva 
ministerstvo financií spravidla 
na 2 roky. Licencie (tzv. povo-
lenia) na prevádzkovanie ha-
zardných hier (v tomto prípade 
videohier) vydáva ministerstvo, 
ktoré ich musí vydať, ak žiada-
teľ splní všetky predpísané 
náležitosti podľa zákona. Nie 
je na vôli týchto úradov vydať 
alebo nevydať túto licenciu, je 

Petícia proti prevádzkovaniu hazardných hier v Spišskej Belej

to ich zákonná povinnosť a na 
druhej strany zákonný nárok 
žiadateľa na vydanie licencie 
(povolenia).   

Mesto (obec) však môže za 
nižšie uvedených podmienok 
ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením mesta, že nie je mož-
né prevádzkovať na jeho území 
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 
písm. b), d), e), a i) zákona, t.j.   

- 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 vzťahovať 
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 účin-
nosti všeobecne záväzného 
nariadenia, sa toto všeobecné 
záväzné nariadenie nevzťahuje 
až do doby skončenia platnosti 
tejto individuálne licencie.  Také-
to všeobecne záväzné nariadenie 
môže mesto vydať len vtedy, ak 
sa obyvatelia mesta petíciou sťa-
žujú, že sa v meste narúša verej-
ný poriadok v súvislosti s hraním 
hazardných hier, pričom takúto 
petíciu musí podporiť najmenej 
30 % obyvateľov mesta, ktorí 
dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie 
takéhoto všeobecne záväzného 
nariadenia mesto oznámi bezod-
kladne ministerstvu s uvedením 
dátumu jeho účinnosti.

Tento zákaz by sa však týkal 
len pre nové prípady – nové 
žiadosti o vydanie licencie na 
prevádzkovanie videohier. Do-
posiaľ platné licencie by platili 
do uplynutia lehoty ich platnosti 
(najneskôr do 2 rokov). Takže 
najneskôr do dvoch rokov od 
účinnosti uvedeného nariadenia 

mesta by na území mesta nebol 
prevádzkovaný žiadny z vyš-
šie uvedených prístrojov.   

Ak sa mestské zastupiteľstvo 
rozhodne prijať uvedené naria-
denie, musí sa vecne vysporia-
dať aj s otázkou, či a ako práve 
v súvislosti s prevádzkovaním 
hazardných hier dochádza 
k narúšania verejného poriadku 
v meste. Avšak samotnú mieru 
závažnosti narúšania verejného 
poriadku posúdi mestské zastu-
piteľstvo na základe všetkých 
známych okolností. Zákon 
neurčuje, čo sa rozumie pod 
pojmom narušenia verejného 
poriadku a ako má byť inten-
zívne toto narušenie (vážnosť 
porušenie právnych predpisov, 
časové trvanie a pod.). Rovnako 
má ísť nie o náhodný ojedinelý 
prípad narušenie verejného 
poriadku, ale o dlhšie trvajúci, 
resp. opakujúci sa stav na-
rúšania verejného poriadku. 
Preto v zmysle zákona je na 
posúdení väčšieho počtu osôb 
– t. j. poslancov mestského za-
stupiteľstva (nie na rozhodnutí 
primátora mesta), aby posúdili 
mieru (intenzitu) konkrétneho 
narúšania verejného poriadku 
s prihliadnutím práve na miest-
ne pomery, či je toto narúšanie 
verejného poriadku tak intenzív-
ne (vážne), že najlepším riešením 
je prijať nariadenie o zákaze pre-
vádzkovania hazardných hier na 
území mesta.  

Samozrejme, že sú argu-
menty na podporu tejto petície, 
ako aj proti nej. Aj v našom 
meste sú podporovatelia tejto 
petície, ako aj jej odporcovia. 
Obe skupiny majú svoje argu-
menty. Podstatné je, či sa pod 
túto petície podpíše aspoň 30% 
voličov nášho mesta, aby táto 
petícia mohla byť návrhom pre 
mestské zastupiteľstvo, ktoré by 
tak mohlo prijať uvedený zákaz 
(podmienky určené zákonom).  
Petičný výbor tak bude potre-
bovať viac ako 1500 podpisov 
(rozhodujúci bude počet voli-
čov v čase prerokovania petície 
v mestskom zastupiteľstve).  
Termín na predloženie tejto pe-
tície mestu nie je určený – je na 
rozhodnutí petičného výboru, 
kedy tak urobí (kým zozbiera 
dostatočný počet podpisov).

Podľa zákona mesto môže, 
ale nemusí vyhovieť takejto pe-
(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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tícii obyvateľov mesta, ktorou 
sa domáhajú zákazu hazard-
ných hier z dôvodu narúšania 
verejného poriadku v meste (aj 
keď ju podpíše min. 30% opráv-
nených voličov mesta). Samotná 
petícia ešte neznamená automa-
tický zákaz týchto hazardných 
hier. Petícia je len podnetom 
(návrhom) na to, aby mestské 
zastupiteľstvo zvážilo možnosť 
prijať všeobecné záväzné na-
riadenie, ktorým by hazardné 
hry zakázalo (petícia nie je 
automaticky záväzná pre mest-
ské zastupiteľstvo).  Preto sa 
mestské zastupiteľstvo vopred 
zaoberalo touto otázkou, t. j. 
či by podporilo takúto petíciu, 
ak by sa zozbieral dostatočný 
počet podpisov. Mestské zastu-
piteľstvo prijalo dňa 27. 2. 2014 
uznesenie, ktorým predbežne 
(avšak ešte nezáväzne) vyjad-
rilo názor, že prijme nariadenie 
o zákaze hazardných hier na 
území mesta, ak mu bude pred-
ložená petícia s dostatočným 
počtom podpisov. A teda podľa 
názoru väčšiny poslancov je len 
na obyvateľoch mesta, či chcú 
zakázať hazardné hry v našom 
meste. O tomto zákaze budú po-
slanci mestského zastupiteľstva 
rozhodovať, keď petičný výbor 
predloží mestu (na mestský 
úrad) uvedenú petíciu. Tak sa 
rozhodnite!

Priestor v Belianskych kúpe-
ľoch po dlhšej dobe opätovne 
ožil.  Mesto v spolupráci s 
prevádzkovateľom reštaurácie 
Belianske kúpele Vladom Ko-
valčíkom pripravili v nedeľu 
1. júna zábavné popoludnie pre 
deti. Aj napriek nie najlepšiemu 
počasiu si deti mohli vyskúšať 
množstvo atrakcií a aktivít, 
okrem iných aj takýto drevený 
detský kolotoč, ktorý vyrobil 
drevorezbár František Bednár 
zo Spišskej Belej. Vyskúšať si 
ho môžete aj počas Dní mesta  
7. a 8. júna.

Deň detí 

v Sp. Belej 

PONÚKAM NA PREDAJ 

malý, slnečný 1-izbový byt 
s balkónom a výhľadom 

na Tatry v Kežmarku.

Tel.: 0907 049 318

Problém s cintorínskym plotom 
V poslednom obdo-

bí sme zaznamenali na 
niekoľkých miestach 
poškodenia murova-
ného oplotenia staré-
ho cintorína v našom 
meste. K týmto po-
škodeniam dochádza 
vplyvom počasia ako 
aj materiálu, z ktoré-
ho je múr postavený 
(pieskovcový kameň). 
Dokonca je narušená 
aj statika portálu 
– náhrobku rod. Szi-
monisz v rohu cinto-
rína za potravinami na ploche 
železničnej stanice. Dochádza 
totiž k postupnému nakláňa-
niu tohto portálu smerom do 
chodníka z vonkajšej strany 
cintorína. V polovici apríla sa 
uskutočnila obhliadka tohto 
miesta za účasti primátora mes-
ta a zástupcu Krajského pamiat-
kového úradu, keďže portály na 
cintoríne sú pamiatkovo chráne-
né. Pamiatkový úrad odporučil 
mestu dať spracovať statické 
posúdenie odklonu uvedeného 
portálu a zároveň navrhnúť 
technické riešenie ako túto 
situáciu riešiť vrátane spôsobu 
opravy celého cintorínskeho 
múra. Následne toto riešenie 
posúdi pamiatkový úrad. Tie 
najakútnejšie práce sa urobia 
ešte v tomto roku.  

(Dokončenie z 8. strany)

Zasadala dozorná rada 
V utorok 27. mája zasadala Dozorná rada Mestského podniku 

Spišská Belá, s. r. o., ktorá sa zaoberala hospodárením podniku za 
uplynulý rok 2013. Hospodárenie podniku skončilo  prebytkom vo 
výške 5946,00 € pred zdanením. Týmto hospodárením sa bude zao-
berať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. 

Hospodárenie po strediskách na podniku bolo nasledovné:  
stredisko  11 -  Lesy zisk +  11 670   €
stredisko  33 -  Píla                      zisk                      +    1 800   €
stredisko  22 -  Služby                 strata                     -  34 357   €     
stredisko  23 -  Separácia             strata                    -   22 269   €
stredisko  44 -  Stavby                 zisk                       + 47 619    €                  
stredisko  45 -  Kameňolom         zisk                      +   1 483    €   

• V ostatných dňoch Mestský pod-
nik Spišská Belá, s. r. o., uskutočnil 
opravu výtlkom na miestnych ces-
tách v našom meste. V rámci toho sa 
opravil aj poškodený chodník pred 
budovou pošty.
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Tohtoročný Deň otvorených 
dverí sa uskutočnil 21. mája 
2014 pri príležitosti ukončenia 
projektu Aktívne a inovatívne 
vyučovanie najmä s využitím 
informačno-komunikačných 
technológií v rámci opatrenia 
Premena tradičnej školy na mo-
dernú, operačný program Vzde-
lávanie. Prítomných na stretnutí 
privítala Mgr. Anna Rothová, 
riaditeľka školy. Zároveň ich  
prostredníctvom powerpointo-
vej prezentácie oboznámila  so 
zameraním, cieľmi a aktivitami 
projektu. Po informácii o projek-
te pozvaní hostia videli ukážky 
vybraných materiálov z projektu 
s využitím výučbového a študij-
ného softweru ActivInspire, ktoré 
odprezentoval Marek Šoltés, žiak 
VII.A triedy. Pri práci s interak-
tívnou tabuľou  housmerňoval  
RNDr. Emil Valek PhD., asistent 
projektovej manažérky Mgr. 
A. Rothovej. Súčasťou Dňa 
otvorených dverí boli otvorené 
vyučovacie hodiny s využitím 
vytvorených a v praxi overených 
inovatívnych materiálov na vyu-
čovaní – interaktívnych cvičení, 
testov vytvorených v prostredí 
ASC Agendy či v programe Hot 
Potatoes.

Vyučovaciu hodinu v VII. 
A triede odučila MVDr. Viera-
Košická. Žiaci si precvičovali 
poznatky  prostredníctvom 
interaktívnych cvičení, ktoré 
obsahovali učivo 7. ročníka z bi-
ológie. Pomocou interaktívnej 
tabule si pútavou formou – for-
mou súťaže  zopakovali jednot-
livé sústavy človeka. Vyplňovali 
príslušné okienka presúvaním 
ponúkaných textov, priraďovali 
a zoraďovali pojmy na správne 
miesta v obrázkoch, riešili rôzne 
kvízy, skladali obrázky a takto si 
hravou formou opakovali učivo. 

Tieto aktivity boli pre žiakov veľ-
mi zaujímavé a príťažlivé,  čo ich 
nepriamo a hravou formou vťa-
hovalo do vyučovacieho procesu. 
Obľúbenou úlohou bolo použitie 
lupy a magického atramentu, 
pomocou ktorých žiaci získali 
okamžitú spätnú väzbu.

Otvorená vyučovacia hodina 
informatickej výchovy v III. 
A triede bola zameraná na písa-
nie s použitím grafického editora, 
čiže vkladanie textu k obrázku. 
Žiaci pracovali samostatne, kaž-
dý pri svojom počítači, podľa 
pokynov učiteliek – Mgr. Sone 
Fodorovej a Gabriely Pliškovej. 
Používali grafický program Re-
velationNaturalArt a portál Bez 
kriedy. Využili sa aj online testy, 
ktorými sa zisťovala úroveň za-
pamätania nových poznatkov.

Otvorená hodina anglického 
jazyka so žiakmi IX.A triedy sa 
uskutočnila v jazykovom labora-
tóriu, ktoré je vybavené interak-
tívnou tabuľou so slúchadlami 
pre žiakov. Žiaci pracovali 
s textom súčasnej piesne, taktiež 
pracovali s  videomo autistickom 
umelcovi, ktorý spamäti kreslí 
panorámy svetových metropol. 
Aktivita bola zameraná na mesto 

New York, videu predchádzala 
metóda  tzv. brainstormingu 
– súhrn myšlienok a poznatkov, 
ktoré majú žiaci o tomto meste. 
Poslednou aktivitou bola za-
ujímavá moderná prezentácia 
o tomto meste vytvorená po-
mocou portálu prezi.com, ktorú 
odprezentovali žiaci. Vyučovaciu 
hodinu odučila Mgr. Dagmara 
Buricová.

V IV.C triede bola hodina 
telesnej výchovy zameraná na 
pohybové aktivity s použitím 
netradičných pomôcok: PET 
fľaše, noviny, deky, nafukovacie 
balóny, štipce na bielizeň a iné. 
Cieľom bolovniesť do vyučova-
cej hodiny telesnej výchovy nové 
psychomotorické aktivity a mo-
tivovať žiakov k bezprostrednej  
radosti z pohybu. Otvorená vy-
učovacia hodina prebiehala pod 
vedením Mgr. Yvety Tomaľovej.

Pozvanie na Deň otvorených 
dverí prijali zástupcovia Mesta 
Spišská Belá – viceprimátor  
Jozef Kuna, vedúca školského 
úradu Mgr. Amália Lacušová 
,bývalí pedagogickí pracovníci 
školy, rodičia a verejnosť. Spon-
zormi Dňa otvorených dverí 
boli Baliarne obchodu Poprad, 

a. s., Veľkoobchod s ovocím 
a zeleninou Spišská Belá - Ma-
rek Mešár, Reštaurácia v Mlyne 
- Dušan Rojko, ktorým patrí naše 
poďakovanie.

Každoročnou realizáciou Dňa 
otvorených dverí v našej škole 
sa napĺňa myšlienka modernej 
a otvorenej školy. Projektová čin-
nosť školy je na vysokej úrovni. 
Z tejto činnosti sa výrazne 
financujú moderné didaktické 
pomôcky a implementujú nové 
vyučovacie metódy a postupy. 
Realizáciou projektu Aktívne 
a inovatívne vyučovanie najmä 
s využitím IKT (2012 - 2014) 
škola získala 8 nových interak-
tívnych tabúľ, 8 dataprojektorov, 
16 notebookov, 8 reproduktorov, 
1 multifunkčné zariadenie, 1 
digitálny fotoaparát, softvér 
na tvorbu dokumentov a pre-
zentácií, 1 keramickú pec, 1 
hrnčiarsky kruh, 1 keybord, 30 
pamäťových kľúčov. Vytvorili 
sme databázu didaktických 
materiálov: vyučovacie hodi-
ny s využitím interaktívnych 
tabúľ – program ActivInspire, 
vyučovacie hodiny zamerané na 
rozvoj čitateľskej, matematickej 
a funkčnej gramotnosti, vyučo-
vacie hodiny s využitím softvéru 
MS Office 2010, vyučovacie ho-
diny s využitím vzdelávacieho 
portálu EduPage, vyučovacie 
hodiny s využitím testov a cvi-
čení zhotovených v programe 
HotPotatoes, projektové vyučo-
vanie, viachodinové didaktické 
projekty, inovatívne pracovné 
listy.

Jedným z výstupov projektu 
bolo aj vydanie publikácie Mo-
dernizácia vzdelávacieho pro-
cesu v ZŠ J. M. Petzvala, ktorú 
dostal každý zúčastnený.

Mgr. A. Rothová, 
riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala

 Deň otvorených dverí v ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej
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Aj keď tieto slova zo starej 
latinskej študentskej piesne si 
privlastnili stredoškoláci, platí 
to aj o základnej umeleckej ško-
le a jej žiakoch za podané výko-
ny.  Základná umelecká škola  
v Spišskej Belej usporiadala 
dňa 22. 5. 2014 verejný koncert 
absolventov 1. stupňa, čiže žia-
kov 4. ročníka. Zúčastnili sa ho 
žiaci zo Spišskej Belej, Spišskej 
Starej Vsi, Spišských Hanu-
šoviec  a Slovenskej Vsi, ktorí 
zahrali svoje skladby v kinosále  
v Spišskej Belej.  Žiakov prišli 
povzbudiť a podporiť rodičia 
a starí rodičia. Aj touto cestou 
by sme chceli poďakovať pani 
riaditeľke Zuzane  Pavličkovej 
za zorganizovanie tohto podu-
jatia, ktoré nás všetkých, divá-
kov  i žiakov, naplnilo úžasom 
a radosťou. Poďakovanie patrí, 
samozrejme, pánom učiteľom 
a pani učiteľkám zo všetkých 
pobočiek  ZUŠ  a predovšetkým 
malým umelcom, ktorí našli 
odvahu a vystúpili pred verej-
nosťou  a zároveň poodhalili 

Vivat academia, vivat profesores

tajomstvo ich talentu, nadania, 
pracovitosti a zodpovednosti. 
Mimoriadne prekvapenie v nás 
zanechal umelecký dojem, 
s akou pozornosťou a úctou si 
žiaci vypočuli výkony svojich 
spolužiakov, keďže o nich veľa 
nevedia, pretože klaviristi,  har-
monikári, tanečníci i gitaristi 
pochádzajú z rôznych obcí. Je 
potrebné vyzdvihnúť  samot-
ných absolventov, ktorí prišli 
prekrásne vyobliekaní  a vkusne 
upravení. Všetko to umocňoval aj 
ten fakt, že každý žiak pozorne  
počúval svojich spolužiakov  
a publikum odmeňovalo  malých 
koncertných umelcov potleskom 
či dokonca aplauzom.  ZUŠ pra-
jeme do ďalšej práce veľa úspe-
chov, trpezlivosti, odhodlania, síl 
, aby naďalej dávala možnosť na-
šim deťom rozvíjať, čo v nich je. 
Odmenou  pre nich a  pre nás bol 
určite  aj  tento koncert a pevne 
verím, že aj všetky nasledujúce 
budú také úspešné ako tento.

Vďační rodičia 
zo Spišských Hanušoviec

Vo štvrtok 23. mája 2014 
sa uskutočnilo zasadnutie vý-
ročného Kongresu Združenia 
Región Tatry v Červenom Kláš-
tore (v kúpeľoch Smerdžonka). 
Takmer 50 prítomných zástup-
cov členských miest a obcí (Spiš-
skú Belú zastupoval primátor 
mesta Štefan Bieľak) preroko-
valo Správu o činnosti združe-
nia za ostatných 12 mesiacov 
a správu revíznej komisie. Vzali 
na vedomie aktuálne projektové 
aktivity združenia a tiež prípra-
vu spoločnej poľsko –slovenskej 
stratégie činnosti Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce. 
Najviac sa diskutovalo o práve 

Kongres Euroregiónu Tatry

pripravovanom novom progra-
me cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovenská republika 
2014 - 2020 a potrebách miest 
a obcí z nášho regiónu. Rovnako 
sa diskutovalo aj o ďalej budúcej 
forme spolupráce medzi oboma 
stranami.

• Rozšírenie verejného osvetlenia na Letnej ulici (pred č. 27 - 31). Mesto ešte 
pred položením nového asfaltu na miestnej ceste  rozšírilo verejné osvetlenie, 
ktoré na tejto časti ulice chýbalo - osadili sa dva nové stĺpy.

• Mesto Spišská Belá vydalo 3 nové pohľadnice venované 50. výročiu založenia Múzea J.  M. Petzvala v Spišskej 
Belej (múzea optiky a fotografie).

Mesto Spišská Belá pripra-
vilo a podalo malý projekt na 
získanie dotácie z grantovému 
programu Ministerstva kultúry 
SR na nákup kníh pre mestskú 
knižnicu v Sp. Belej. Ministerstvo 
schválilo mestu na nákup nových 
kníh dotáciu vo výške 1 000 eur 
a mesto má vo svojom rozpočte 
pre tento rok pripravených ďal-
ších 800 eur. Takže knižničný 
fond mestskej knižnice bude 
v tomto roku bohatší o knihy 
v hodnote 1 800 eur.   

Dotácia 

na knihy 

Miestna organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v našom meste spo-
lu so zástupcami mesta si dňa 7. 

Spomienka na ukončenie 

2. svetovej vojny
mája 2014 uctili obete 2. svetovej 
vojny položením venca k pamät-
níku 2. svetovej vojny (k soche 
partizána).

VSD, a. s., Košice ozna-
muje svojim zákazníkom 
(obyvateľom Sp. Belej), 
že dňa 6. júna 2014 bude 
v čase od 8.00 h max. do 
16.30 h prerušená distribú-
cia elektrickej energie na 
nasledovných uliciach: 

- Tatranská 1 - 50
- Štefánikova 1 - 42
- Svobodu 1 - 30
- Novomeského 1 - 61
- Popradská 1 - 68.

Prerušenie 
distribúcie 
elektriny
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V piatok 9. mája 2014 boli 
v kežmarskom hoteli Club 
vyhlásené výsledky ankety 
„Najlepší športovci okresu 
Kežmarok za rok 2013“. Už po 
15 krát boli ocenení jednotlivci 
i športové kluby. Ceny najlep-
ším odovzdávali Jerguš Bača, 
hokejového reprezentanta SR 
a Eva Šuranová, rekordérka 
v skoku do diaľky, Igor Šajtla-
va, primátor mesta Kežmarok 
a Štefan Bieľak, primátor mesta 
Spišská Belá. 

V kategórii dospelí – jednot-
livci cenu získali:

1.) Boris Oravec (1990) a Os-
kar Šľachtič (1989) – hokejbalis-
ti, MŠK Kežmarok 

2.) Štefan Bednár (1990), 
športové lezenie, Kežmarok

3.) Ľudmila Bednárová 

(1980), hokej, HK Poprad
  
V kategórii mládež do 19 ro-

kov – jednotlivci cenu získali:
• Michal Mati (2004) – kara-

te, MŠK Kežmarok
• Jaroslav Krigovský (2002) 

– tanec hip-hop, Spišská Belá 
(ZUŠ Kežmarok)  

V kategórii Kolektívy:
• Dospelí - Lukostrelecké 

družstvo MŠK Kežmarok (tré-
ner Vladimír Majerčák) 

• Mládež do 19 rokov 
– Hokejbalové družstvo MŠK 
Kežmarok U 14 (tréner Ladislav 
Majerčík)

Osobitné ocenenie organizá-
torov ankety získal: 

1.) Radoslav Filip (1992) - 
kulturistika, Ľubica, Veterinary  

Najlepší športovci okresu za 2013

Bodybuilding club Košice 
2.) Denis Kušmírek (1991) 

– kickbox, Kežmarok (Kikcbox 
Body Gym Poprad) 

3.) Samuel Hadzima (1992) 
– kickbox, Spišská Belá (Kikcbox 
Body Gym Poprad)

4.) Matej Madeja (1992) 
- Sára Šimoňáková (1996) 

– športové tance (MŠK TŠC 
Tempo Kežmarok) 

 
V kategórii dlhoroční funk-

cionári a športovci 
1.) Jozef Kuna (1964) – volej-

bal, Spišská Belá
2.) Jana Gantnerová (1959) 

- lyžovanie, Kežmarok.

Rybárske 

preteky
V sobotu 10. mája 2014 

sa uskutočnilo rybárske 
preteky na Belianskom 
rybníku pre deti i dospelých 
rybárov. Preteky pripravila 
Miestna organizácia SRZ v 
Spišskej Belej v spolupráci  
s Mestom Spišská Belá. 
Najväčší úlovok z kaprovej 
vody rybníka meral takmer 
60 cm. Týmito pretekmi 
rybári odštartovali novú 
rybársku sezónu. Tak lovu 
zdar.

Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá
Vás pozýva na

5. lesnícku konferenciu,
ktorá sa uskutoční dňa 5. júna 2014 v Sp. Belej v kinosále o 16.00 h

(v rámci Dní mesta Spišská Belá) 
Program konferencie:
16.00 - 16.20 h - Privítanie účastníkov konferencie
16.20 - 18.00 h - Prednášky:
 • Prezentácia filmu Stromy umierajú postojačky
 •  História mestských lesov mesta Spišská Belá z pohľadu lesného hospodárstva 
     (MUDr. Andrej Novák)
 • 10 rokov po veternej kalamite z 19. 11. 2004 (Ing. František Pisarčík, vedúci LS MP SB)
 • Z činnosti mestských lesov (Ing. František Pisarčík, Peter Ježík, MP SB)
18.00 - 18.30 h - Diskusia a záver konferencie, občerstvenie

Táto konferencia je určená aj pre širokú laickú verejnosť (kapacita kinosály 160 miest).
Ing. Vladimír Klein, konateľ spoločnosti (riaditeľ podniku)
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MAMUT CUP - turnaj v hokejbale chlapcov do 18 rokov sa 
odohral v Spišskej Belej na hokejovom ihrisku na Tatranskej 
ulici v dňoch 17. a 18. mája 2014. Primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak spolu s p. Jaroslavom Mihálom zo Slovenskej hokejbalovej 
únie (predsedom športovotechnickej komisie) odovzdali prvým 
trom mužstvám medaile a víťazné poháre a ocenili aj najlepších 
jednotlivcov tohto turnaja. Primátor mesta poďakoval všetkým 
zúčastneným družstvám za ich účasť na týchto majstrovstvách, 
osobitne Slov. hokejbalovej únii - za dôveru pre MŠK Spišská Belá 
pripraviť a zorganizovať tieto majstrovstvá. Ale veľké ĎAKUJEM 
patrí domácim organizátorom týchto majstrovstiev, rodičom detí 
hrajúcich hokejbal, ale aj ďalším osobám, ktorí pomáhali pred i 
počas týchto majstrovstiev, najmä pri modernizácii samotného 
ihriska (výmena mantinelov, obnova čiar, a pod.). A poďakova-
nie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí pomohli finančne alebo 
materiálne. 

MAMUT CUP 2014 (Majstrovstvá Slovenska v hokejbale) 
– kategória U14

Kežmarok, 17. – 18. 5. 2014

SKUPINA A   SKUPINA B
MŠK Kežmarok  HBK Medokýš Martin
HBK Bošany   MŠK Spišská Belá
MHbK CVČ Worms Kežmarok MHK Podolínec
L2 Hockey Gajary Flames ŠK 98 Pruské

MŠK Spišská Belá – MHK Podolínec  6:0 (2:0, 4:0)
Góly: D. Pajer 3, Pješčák 2, Šoltés 

MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské  2:2 (1:1, 1:1)
Góly: Krišanda, R. Hohol – Chromiak, Deneš

HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá  3:2 (1:0, 2:2)
Góly: Kúdelka, Majeríková, Fedorová – D. Pajer, Gerhart 

Tabuľka skupina A  
1. MHbK CVČ Worms KK 3  3  0  0  20:1  6 
2. L2 Hoc Gajary Flames 3  1  1  1  7: 7  3
3. MŠK Kežmarok  3  0  2  1  7:11  2
4. HBK Bošany 3  0  1  2  3:18  1

Tabuľka skupina B
1. HBK Medokýš MT 3  3  0  0  16:7  6
2. MŠK Spišská Belá 3  1  1  1  10:5  3
3. ŠK 98 Pruské 3  1  1  1  12:8  3
4. MHK Podolínec 3  0  0  3  8:26  0  

  
SEMIFINÁLE 
HBK Medokýš Martin – L2 Hockey Gajary Flames  3:0 (0:0, 3:0)
Góly: Fedorová 3

MHbK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Sp. Belá  2:3 sn (0:2, 2:0 - 0:1)
Góly: Nespala, Krajč – Šoltés, D. Pajer, rozh. nájazd R. Hohol

O 3. MIESTO
L2 Hockey Gajary Flames – MHbK CVČ Worms Kežmarok   
 4:2 (1:1, 3:1)
Góly: Hercog 2, Pavelka, Wágner – Kovalčík, Krajč

FINÁLE
MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin  2:1 (0:0, 2:1)
Góly: Gerhart, Šoltés – Rumanová 

Hokejbalisti do 14 rokov majstri 

Slovenska, 16- a 18-roční bronzoví

KONEČNÉ PORADIE
1. MŠK Spišská Belá
2. HBK Medokýš Martin
3. L2 Hockey Gajary Flames
4. MHbK CVČ Worms Kežmarok 
5. ŠK 98 Pruské   
6. MHK Podolínec  
7. HBK Bošany
8. MŠK Kežmarok 

 
Najlepší brankár: Pavličko Alex (MŠK Spišská Belá)  

    

 
MAMUT CUP 2014 (Majstrovstvá Slovenska v hokejbale 

– kategória U16)
Nové Zámky a Nitra, 9. – 11. 5. 2014

HBK Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá  0:3 (0:1, 0:2)
Góly: Reľovský, Slanina, Krišanda

MŠK Spišská Belá – CTM Bratislava  3:1 (2:1, 1:0)
Góly: Vašaš, Pitoňák, Miklas – Tóth

MŠK Spišská Belá – HBK Kyjov (ČR)  2:0 (1:0, 1:0)
Góly: Vašaš, Miklas 

HBK Adler Trebišov – MŠK Spišská Belá  0:6 (0:3, 0:3)
Góly: Reľovský, Vašaš po 2, Slanina, Modrič

Tabuľka skupina A    
1. Worms MŠK Spišská Belá  4  4  0  0  14:1  8
2. HBK Kometa Vrútky  4  3  0  1  15:5  6
3. CTM Bratislava  4  2  0  2  18:6  4
4. HBK Kyjov  4  1  0  3  10:11  2
5. HBK Adler Trebišov  4  0  0  4  1:35 0 

    
Tabuľka skupina B
1. MŠK Kežmarok  4  4  0  0  26:6  8
2. HBK Nitrianski rytieri Nitra  4  3  0  1  22:10  6
3. HBK Medokýš Martin  4  2  0  2  15: 8  4
4. HBK Nové Zámky  4  0  1  3  5:19  1
5. HC Petržalka 2010  4  0  1  3  3:28  1

SEMIFINÁLE
MŠK Kežmarok – HBK Kometa Vrútky  5: 0 kont.
Vedenie HBK Kometa Vrútky stiahlo svoje družstvo z turnaja za 
porušenie klubových stanov.

MŠK Spišská Belá – HBK Nitrianski rytieri Nitra   
 5:6 sn (2:3, 3:2 - 0:1)
Góly: Žiak 2, Slanina, Reľovský, Bodák – Buček 3, Rácz, Gubo, rozh. 
nájazd Buček

• MŠK Slavoj Spišská Belá U14 - Majstri Slovenska pre rok 2014.
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O 3. MIESTO
HBK Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá  0:5 kont.
Vedenie HBK Kometa Vrútky stiahlo svoje družstvo z turnaja za 
porušenie klubových stanov.

FINÁLE
HBK Nitrianski rytieri Nitra – MŠK Kežmarok  0:2 (0:0, 0:2)
Góly: Panáček, Václav

KONEČNÉ PORADIE
1. MŠK Kežmarok
2. HBK Nitrianski rytieri Nitra
3. MŠK Spišská Belá
4. HBK Kometa Vrútky
5. CTM Bratislava
6. HBK Medokýš Martin
7. HBK Kyjov
8. HBK Nové Zámky
9. HC Petržalka 2010
10. HBK ADLER Trebišov

MAMUT CUP 2014 
(Majstrovstvá Slovenska v hokejbale – kategória U18)

Spišská Belá, 17. – 18. 5. 2014

SKUPINA A SKUPINA B
MŠK Spišská Belá MHbK CVČ Worms Kežmarok
HBK Medokýš Martin HBK Nové Zámky
MŠK Kežmarok ŠK 98 Pruské
THK Juniors Spišské Vlachy

MŠK Spišská Belá – MŠK Kežmarok  7:1 (4:1, 3:0)
Góly: Bednarčík 2, Miklas, Heldák, Mitura, L. Zadžora, Klempa 

– Václav 

THK Juniors Spišské Vlachy – MŠK Sp. Belá  0:10 (0:4, 0:6)
Góly: Bednarčík, L. Zadžora po 2, M. Krempaský, Čupka, Reľov-

ský, Miklas, Mitura, Rakoczy

MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin  2:0 (0:0, 2:0)
Góly: Miklas, Klempa

Tabuľka skupina A  
1. MŠK Spišská Belá  3  3  0  0   19:1  6
2. MŠK Kežmarok  3  2  0  1   25:9  4
3. HBK Medokýš Martin 3  1 0  2   10:6  2
4. THK Juniors Sp. Vlachy  3  0  0  3   0:38  0

Tabuľka skupina B
1. MHbK CVČ Worms KK  2  1  1  0   4:2  3
2. ŠK 98 Pruské  2  1  1  0   4:2   3
3. HBK Nové Zámky  2  0  0  2   0:4  0
  

SEMIFINÁLE 1
MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské  1:3 (1:2, 0:1)
Góly: Miklas – Šimko 2, Andrisík 

SEMIFINÁLE 2
MHbK CVČ Worms Kežmarok – HBK Nové Zámky  1:4 (0:2,1:2)
Góly: D. Mazurek – Schwarz, Ondris, Novák, Trabalík

O 3. MIESTO
MHbK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Sp. Belá  0:2 (0:1, 0:1)
Góly: Heldák, Pjecha 

FINÁLE
ŠK 98 Pruské – HBK Nové Zámky  5:1 (3:0, 2:1)
Góly: Šimko 3, Huňa, Cíbik – Ondris 

KONEČNÉ PORADIE 
 1. ŠK 98 Pruské
 2. HBK Nové Zámky 
 3. MŠK Spišská Belá
 4. MHbK CVČ Worms Kežmarok
 5. MŠK Kežmarok
 6. HBK Medokýš Martin
 7. THK Juniors Spišské Vlachy

 
Najlepší obranca: Marek Drvár (MŠK Spišská Belá)  

Slovenská hokejbalová extraliga U16 2013/2014
5. turnaj 13. 4. 2014 – Vrútky

MŠK Sp. Belá – MHbK CVČ Worms Kežmarok  3:3 (1:3, 2:0)
Góly: Čarnogurský, Reľovský, D. Štefaniak – Modrič, Vašaš, 

Svitana

HBK Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá  5:0 (3:0, 2:0)
Góly: D. Babinský 3, Hlavaj 2

KONEČNÁ TABUĽKA
1. MŠK Kežmarok  12  10  1  1   64:18  21
2. HBK Medokýš Martin  12  9  1  2   47:18  19
3. HBK Kometa Vrútky  12  7  0  5   37:22  14
4. MŠK Spišská Belá  12  6  2  4   52:27  14
5. MHbK CVČ Worms Kežmarok  12  4  2  6   32:48  10
6. HBT Slovan Bratislava  12  2  1  9   18:57  5
7. PROTEF DT Pov. Bystrica  12  0  1  11   13:73  1 

MAJSTROM SLOVENSKA SA STALO DRUŽSTVO MŠK 
KEŽMAROK!

O poradí na 3. a 4. mieste rozhodlo skóre zo vzájomných zápasov. 

Slovenská hokejbalová extraliga U19 2013/2014

KONEČNÁ TABUĽKA
1. HBK Kometa Vrútky  24  22  0  0  2   132:41  66
2. MŠK Spišská Belá  24  18  1  1  4   144:55  57
3. ŠK 98 Pruské   24  14  0  2  8   116:69 44
4. HBK Nitrianski rytieri Nitra  24  13  2  0  9   100:90  43
5. N-Sport SŠaTZM B. Bystrica  24  6  0  1  17   67:139 19
6. HBK Medokýš Martin  24  5  1  0  18   56:96  17
7. HBT Slovan Bratislava  24  2  0  0  22   44:169   6

Slovenská hokejbalová extraliga U14 2013/2014
5. turnaj 27. 4. 2014 – Kežmarok

MŠK Kežmarok – MŠK Spišská Belá  3:1 (1:0, 2:1)
Góly: Figura, Dlugoš, Janček – Krišanda 

MŠK Spišská Belá – HBK Medokýš Martin  8:2 (1:0, 7:2)
Góly: Pajer 3, Nespala 2, D. Krempaský, R. Hohol, Gerhát – Ru-

manová, Majeríková 

MŠK Spišská Belá – L2hockey Gajary Flames  3:2 (3:1, 0:1)
Góly: Nespala, D. Pajer, P. Talár – Kožányi, Hercog

KONEČNÁ TABUĽKA
1. MŠK Kežmarok  12  11  0  1  43:10  22
2. HBK Kometa Vrútky  12  9  2  1  41:13  20
3. MŠK Spišská Belá  12  7  3  2  54:21  17
4. HBK Medokýš Martin  12  6  0  6  29:29  12
5. L2hockey Gajary Flames  12  4  1  7  30:30  9
6. ŠK 98 Pruské  12  2  0  10  12:39  4
7. ŠK HOGO Žilina  12  0  0  12  6:73  0

(Dokončenie na nasledujúcej strane)



JÚN 2014Spišskobeliansky spravodajSTRANA 18

Spišskobeliansky spravodaj - Občasník vydáva Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00326518. Kon-
taktná osoba: Mgr. Marta Hlaváčová. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská Belá, 
tel.: 052/468 05 17, 468 05 10, fax: 052/468 05 20, e-mail: hlavacova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo: EV 
3567/09, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

Aj naše mesto Spišská Belá 
sa dňa 28. mája zapojilo do 
celoslovenskej akcie: Challenge 
Day - deň pohybu. Challenge 
Day je „súťažou“ obyvateľov 
miest s približne rovnakým 
počtom obyvateľov, ktorí sa 
v priebehu dňa majú zapojiť 
do ľubovoľných pohybových 
aktivít, zvyšujúcich pulzovú 
frekvenciu, ako napr. chôdza, 
beh, plávanie, bicyklovanie, ta-
nec, aerobic, zábavné pohybové 
hry a pod., v trvaní  nepretržite 
aspoň 15 minút. V tomto roku 
našimi partnerskými mestami 
boli mestá Trstená a Nováky, 
s ktorými sme si merali sily. 
V rámci národnej súťaže budú 
výsledky dosiahnuté v našich 
mestách porovnané.

Do aktivity sa zapojili ľudia 
všetkých vekových skupín, ale 
hlavne deti, ktorá mali záujem 
najmä o športové, pohybové 
a súťažné aktivity. Najväčší zá-
ujem bol o aktivity na základ-
ných školách nielen v našom 
meste, ale aj na školách v ob-
vode Školského úradu Spišská 
Belá. Športové aktivity sa kon-
centrovali prevažne do areálov 
škôl, kde sa o športovcov starali 
koordinátori podujatia. V našom 
meste sa zapojili do tejto akcie 
obe základné školy, špeciálna 
základná škola, materská škola 
i Základná umelecká škola. Na 
pohybové aktivity deti, ale aj 
dospelí využili cyklotrasu, fut-

balový štadión, športové ihriská, 
kde svojimi výkonmi podporo-
vali mesto v národnej súťaži. Aj 
výrobné družstvo JAVORINA so 
svojimi zamestnancami sa zapoji-
lo do aktivity a svojimi výkonmi 
prispeli k celkovému výsledku. 
Do aktivít Challenge Day sa 
zapojili aj členovia Face clubu, 
ktorí v popoludňajších hodinách 
pripravili na námestí pri mest-
skom úrade zaujímavé pohybo-
vé disciplíny a tak si prítomní 
mohli vyskúšať skákacie nohy, 
streetbalový kôš, slack line. Po 
vyhodnotení zapojenia sa oby-
vateľov a návštevníkov mesta 
do aktivity, môžeme uviesť tieto 
výsledky: Challenge Day mesta 
Spišská Belá so  46,76% účasťou 
všetkých obyvateľov v meste 
(do športovania sa zapojilo 3 
031 obyvateľov a návštevníkov 
mesta, z toho 2 710 detí a mláde-
že zo škôl a školských zariadení 
v správe školského úradu Mesta 
Sp. Belá). 

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zapojili do 
tejto akcie a rovnako tým, ktorí 
sa podieľali na jej príprave, a to 
hlavne organizátorom, primáto-
rovi mesta za podporu podujatia 
a Asociácii športu pre všetkých 
Slovenskej republiky, ktorá túto 
aktivitu na národnej úrovni za-
strešovala. A čo tak nielen jeden 
deň v roku sa takto hýbať, ale 
častejšie? 

 Alena Schurdaková, CVČ

• Žiaci škôl využili plochu futbalového štadióna ako za čias niekdajšej 
spartakiády. 

• Aj žiaci a učitelia našej ZUŠ-ky sa zapojili do podujatia Challenge 
day.

CHALLENGE  DAY  2014MAJSTROM SR V KATEGÓRII U14 SA STALO DRUŽSTVO 
MŠK KEŽMAROK! 

Slovenská hokejbalová extraliga U12 2013/2014
3. turnaj 4. 5. 2014 – Kežmarok

MŠK Sp. Belá – MHbK CVČ Worms Kežmarok  4:3 (0:3, 4:0)
Góly: F. Mešár 4 – Janček, Gvušč, Skokan 

L2hockey Gajary Flames – MŠK Spišská Belá  4:1 (3:0, 1:1)
Góly: Petras 2, Marton, Kulman – Turek 

HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá  8:0 (4:0, 4:0)
Góly: Danielčák, Majeríková po 3, Fedorová, Rumanová

MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky  3:4 (2:2, 1:2)
Góly: F. Mešár, S. Talár, Turek – Siakeľ 3, M. Ivan 

KONEČNÁ TABUĽKA 
1. HBK Medokýš Martin  12  9  2  1  77:26  20
2. MHbK CVČ Worms Kežmarok  12  8  0  4  44:37  16
3. L2hockey Gajary Flames  12  6  2  4  43:29  14
4. MŠK Spišská Belá  12  3  0  9  27:68  6
5. HBK Kometa Vrútky  12  2  0  10  24:55   4

MAJSTROM SLOVENSKA SA STALO DRUŽSTVO HBK ME-
DOKÝŠ MARTIN!

Výsledky turnaja futbalových 

prípravok 
Dňa 22. 5. 2014 sa v Starej Ľubovni uskutočnil ďalší turnaj 

futbalových prípravok 10 a 11 ročných mladých futbalistov 
Prípravka U11:
FK Poprad – MŠK Spišská Belá 0:9
FK Lendak - MŠK Spišská Belá 1:1
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Sp. Belá 3:0
Prípravka U10:
FK Poprad - MŠK Spišská Belá 0:0
FK Lendak - MŠK Spišská Belá 0:1
MFK Stará Ľubovňa - MŠK Spišská Belá 5:0


