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9. ročník 

ZMOS odmieta mix 
daní, nie však podiel na 

konsolidácii

 Zmena systému finan-
covania samospráv je pre zástup-
cov Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) neprijateľná. 
Zároveň však predstavitelia 
združenia tvrdia, že sú ochot-
ní podieľať sa na konsolidácii 
verejných financií. Jednou z 
možností, ako vyhovieť týmto 
požiadavkám je podľa predsedu 
združenia Jozefa Dvonča 
ponechanie súčasného sys-
tému prerozdeľovania financií 
samosprávam a zároveň zníženie 
podielu samospráv na výnose z 
dane z príjmov fyzických osôb.
Mestá a obce sú ochotné podielať 
sa na konsolidácii verejných fi-
nancií prostredníctvom rôznych 
opatrení s objemom prostried-
kov zhruba na úrovni 120 mil. 
eur.  Podľa pôvodného plánu 
ministerstva financií by po no-
vom mal štát odvádzať obciam, 
mestám a územným celkom 
podiel z mixu daní z príjmov, 
spotrebných daní a dane z pri-
danej hodnoty, kým doteraz boli 
financované iba z podielu na 
dani z príjmov fyzických osôb. V 
konečnom dôsledku by tak obce 
a mestá mali v budúcom roku 
dostať menej, ako by získali podľa 
pôvodného kľúča. Ministerstvo 
podiely v návrhu určilo tak, aby 
samosprávy dostali o 3 % viac 
zdrojov, ako majú v roku 2011 
(avšak už teraz sa nenapĺňajú 
prognózy príjmov na tento rok, 
t.j. príjmy budú nižšie o viac ako 
3 percentá, takže v skutočnosti 
by mestá a obce v budúcom 
roku nedostali ani toľko, koľko 
sa plánovalo na tento rok). 
 Svoju nespokojnosť s 
predloženým návrhom zmeny 
financovania miest a obcí vy-
jadrili aj delegáti mimoriadneho 
snemu Združenia miest a obcí 

Slovenska, ktorý sa konal 24. ok-
tóbra 2011 v Bratislave. Prítomní 
delegáti vyslovili jednomyseľné 
nie novému modelu financo-
vania samospráv, teda zavede-
niu tzv. daňového mixu. Zna-
menalo by to, že obce a mestá 
by budúci rok dostali minimálne 
1,3 miliardy eur a tak by ve-
deli zabezpečiť financovanie 
všetkých originálnych kompe-
tencií. 
 K uvedenej téme dňa 
16. októbra 2011 zasadalo aj 
Regionálne združenie tatran-
ských a podtatranských miest a 
obcí, ktoré podporilo konanie 
mimoriadne snemu ZMOS-u a 
zároveň podporilo aj doterajší 
postup ZMOS-u k tejto téme. 
 Na záver : Od uve-
deného zámeru však vláda SR 
začiatkom novembra upus-
tila (po jej páde). A preto v 
roku 2012 bude financovanie 
miest a obcí po starom, aj 
keď daňové prognózy sú pre 
nás dosť nepriaznivé, čo sa 
javí aj v rozpočte nášho mes-
ta chýbajúcimi príjmami.     

Na svojom zasadnutí dňa 16.11.2011 mestské 
zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) prijalo nasledovné 

rozhodnutia: 

Verejná schôdza v Strážkach
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta 
o verejnom stretnutí s obyvateľmi mestskej časti Strážky, ktoré sa 
uskutočnilo 27.10.2011 a záveroch prijatých na tomto stretnutí. 

Predaj budovy bývalej MŠ v Strážkach
MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľnosti s  pozemkom v Spišskej Belej, mestská časť Strážky 
(bývalá materská škola). Predložené boli dve ponuky na realizáciu 
pôvodne určeného zámeru (bývanie a zriadenie spoločenskej sály, resp. 
reštaurácie). Na základe názoru obyvateľov Strážok, ktorý zaznel na 
verejnom stretnutí dňa 27.10.2011, MsZ sa rozhodlo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk na predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti z dôvodu, 
že prípadná spoločenská sála, resp. reštaurácia by mohla neprimerane 
rušiť a obmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností. MsZ prijalo 
riešenie, podľa ktorého sa uvedená budova bývalej MŠ odpredá len na 
účely bývania, zároveň sa odpredá aj budova doterajšej spoločenskej sály 
v Strážkach (pri pohostinstve) a za takto získané finančné prostriedky sa 
zrekonštruuje budova bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach na účely 
zriadenia spoločenského domu, t.j. zriadenia spoločenskej sály a ďalších 
spoločenských priestorov.  MsZ teda schválilo vyhlásenie novej ob-
chodnej verejnej súťaže na predaj budovy bývalej MŠ (podmienky tejto 
súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a www.spisskabela.sk). 
                                                          (pokračovanie na strane 2)
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Výstavba nových nájomných bytov 
MsZ schválilo zámer na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu 
formou prístavby a nadstavby meštianskeho domu na Štefánikovej ul. č. 
18 v Spišskej Belej (zámer je zverejnený v časti Dôležité dokumenty na 
www.spisskabela.sk). 

Vysporiadanie pozemkov pod plánovanou cestou na Lipovej ulici 
MsZ schválilo vysporiadanie pozemkov pod plánovanou miestnou ko-
munikáciou na Lipovej ulici a čiastočne aj na Športovej ulici. Vyspori-
adanie sa uskutoční formou zámeny pozemkov.  Prvá zámena pozemkov 
sa uskutoční medzi Mestom Spišská Belá a Ing. Petrom Gažim, Spišská 
Belá tak, že mesto získa od Ing. Gažiho pozemky o výmere 1056 m2 za 
pozemky mesta vo výmere 524 m2 a doplatí mu rozdiel výmery za cenu 
13,28 EUR/m2. Druhá zámena sa uskutoční medzi mestom a JUDr. Joze-
fom Marhefkom s manž., Spišská Belá a Ing. Miroslavom Budošom s 
manž., Kežmarok tak, že mesto získa od uvedených vlastníkov pozemky 
vo výmere 2808 m2 za pozemky mesta vo výmere 1230 m2 a mesto doplatí 
uvedeným vlastníkom za rozdiel vo výmere pozemkov sumu 67 857 EUR.

Vysporiadanie pozemkov pod cestou na Popradskej ulici
MsZ schválilo vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou na 
Popradskej ulici tak, že odkúpilo od Mgr. Ivety Slovíkovej, bytom Spišská 
Belá, Popradská 64 pozemky v celkovej výmere 560 m2 za kúpnu cenu 
13,28 EUR/m2. 

Vysporiadanie pozemkov pod novostavbou
MsZ schválilo vysporiadanie pozemkov medzi mestom a Marcelom 
Ferenckom a Vladimírom Ordzovenským z dôvodu posunutia stavby 
polyfunkčnej budovy na ul. SNP (išlo len o výmeru 1 m2, resp. 2 m2). 
 Predaj stavebných pozemkov
Mesto schválilo predaj 4 stavebných pozemkov  v lokalite IBV Športová 
(Agátová ulica) nasledovným žiadateľom  a prípadným náhradníkom:
 
P.č. Meno                                               Trvalý pobyt
1. Pavol Malina a Anna Malina, 
                  rod. Budzáková                    Gen. Svobodu 11, Spišská Belá 
2. Lucia Fudalyová                        Kúpeľná  44, Spišská Belá                                                       
                  Denis Jankura                  Bernolákova 8, Ľubica 
3. Peter Majerčák                   Mierová 4,  Spišská Belá 
4. Marián Kalafút                  Poľná 5, Kežmarok

Náhradníci:  
P.č. Meno                   Trvalý pobyt
1. Jaromír Zoričák Mlynčeky č. 116
2. Jozef Bjalončík Holumnica č.  .....  
 Mesto schválilo predaj aj 1 stavebného pozemku v lokalite IBV Samu-
ela Webera v k. ú. Spišská Belá pre záujemcu : Patrik Gemza a Mária 
Horničáková, bytom Spišská Belá, L. Svobodu 9.

Pridelenie nájomného bytu
MsZ schválilo pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 11, 
na 2. poschodí  bytového domu na Štefánikovej ulici č. 42 v Spišskej Belej 
(nad zdravotným strediskom) do nájmu žiadateľovi Jozefovi Gužiakovi, 
trvale bytom Spišská Belá, Kúpeľná ulica č. 52.

Vecné bremeno pre SPP
MsZ schválilo zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch 
tvoriacich miestne komunikácie v lokalite IBV Samuela Webera v 
Spišskej Belej pre SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 
Bratislava, IČO 35 910 739 pre účely výstavby plynovodu.  
  
Správy športových, rekreačných a obdobných zariadení 
MsZ schválilo návrh Správy športových, rekreačných a obdobných zaria-
dení mesta Spišská Belá. Návrh je zverejnený v časti Dôležité dokumenty 
na www.spisskabela.sk. Za správcu týchto zariadení mesta bol určený Jozef 
Kuna, zástupca primátora mesta ako dlhodobo uvoľnený pre túto funkciu 
a z tohto dôvodu bol schválený aj dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej za účelom určenia 
odmeny za výkon tejto správcovskej funkcie. Zriadenie tejto správy 
súvisí najmä s prevádzkovaním nového futbalového štadióna s umelým 
trávnikom, ktorého výstavba sa práve dokončuje. Uvedená správa sa začne 
vykonávať od 1.1.2012.
 
Plnenie Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta
MsZ vzalo na vedomie  Správu o vyhodnotení priebežného plnenia Pro-

gramu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na roky 
2007-2013. Správa je zverejnená v časti Dôležité dokumenty na www.spis-
skabela.sk. 

Majetkoprávne vysporiadania pozemkov
MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 549 m2 za rodinným domom 
na Hviezdoslavovej č. 42 kupujúcemu Gustávovi Pompovi, bytom Spišská 
Belá, Hviezdoslavova č. 42 za kúpnu cenu 7 EUR/ m2 z dôvodu majetko-
právneho vysporiadania vlastníctva k pozemku (záhrada pri rodinnom 
dome). 
MsZ odročilo  žiadosť Viery Dugasovej, Petzvalova 59, Spišská Belá o zá-
menu pozemkov pri svojom rodinnom dome s Mestom Spišská Belá do 
vyriešenia susedského sporu.

Prenájom horárne Fľak
MsZ vzalo na vedomie informáciu o doterajších podmienkach prenájmu 
horárne Fľak s príslušenstvom, k.ú. Tatranská Lomnica, ktoré prezentoval 
primátor mesta na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom 
mesta. Horáreň Fľak sa nachádza na území mestských lesov neďaleko 
Tatranskej Kotliny a tvorí ju samotná budova horárne, hospodárske bu-
dovy a zastavené a priľahlé pozemky o výmere 10 709 m2. 
MsZ schválilo zmenu doterajších podmienok nájmu horárne Fľak pre 
doterajšieho nájomcu Jána Eliáša, bytom Spišská Belá, SNP č. 24 (je ná-
jomcom od roku 1994) nasledovne:
1.) určilo nájomné za nájom týchto priestorov (vrátane hospodárskych 
budov) a zastavaných a priľahlých pozemkov v celkovej výške 2.500 EUR 
ročne s účinnosťou od 1.1.2012, 
2.) požaduje od nájomcu doplatenie dlžného nájomného za posledné 3 
roky nájmu v zmysle platnej zmluvy,
3) v prípade neakceptovania vyššie uvedených zmenených zmluvných 
podmienok mesto vypovie predmetnú nájomnú zmluvu a bude hľadať 
nového nájomcu tohto areálu.  
 
Investičné akcie mesta 
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich 
investičných akciách mesta (výstavba nájomných bytov 2 x 8 b.j.      
v Strážkach, výstavba 6 nájomných bytov Zimná 8, výstavba futbalového 
štadióna, výstavba verejného osvetlenia na Športovej ulici a IBV S. We-
bera, oprava chodníkov – ul. SNP a Nová, a ďal.).  MsZ zároveň vzalo 

BELIANSKE VIANOCE
Mesto Spišská Belá

Vás pozýva na
VIANOČNÝ KONCERT

dňa 18. decembra 2011 (nedeľa) o 20.00 hod.
v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej 

Belej.

V rámci podujatia vystúpi sláčikové kvarteto One Two Three 
Quartet

a spevácka skupina BELAN zo Spišskej Belej s Vianočnými 
koledami.

Príďte si spríjemniť poslednú adventnú nedeľu a privítať na-
dchádzajúci

najkrajší sviatok v roku!

Vstupné: dobrovoľné

(Sláčikové kvarteto One Two Three Quartet pôsobí na Sloven-
sku už šiesty rok. Získali už mnoho

ocenení. Vo svojom repertoári majú najznámejších klasikov 
až po úpravy známych melódií

z filmov, ale aj jazzových skladieb.... Tento rok pripravili nád-
herný VIANOČNÝ KONCERT.

Dvaja členovia kvarteta sú členmi Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Všetci muzikanti sú profesionáli študujúci na VŠMU v Brati-
slave a AKU v Banskej Bystrici.)
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Výstavba futbalového štadióna
   Výstavba futbalového štadióna 
v našom meste je v záverečnej 
fáze. Samotná hracia plocha 
je už hotová, špeciálny umelý 
futbalový trávnik zn. TIGER 
TURF Soccer Champion je už 
položený.  Súčasnosti prebieha 
montáž vonkajšieho osvetlenia 
hracej plochy. Objekt tribúny 
sa dokončuje z vonku i zvnútra. 
Pokiaľ počasie umožní, tak sa 
objekt tribúny dokončí zvonka, 
ešte tento rok, ak nie, tak na jar 
budúceho roka. Avšak interiér 
tribúny – šatne sa dokončia 
do 15.decembra. Na jar 
budúceho roka sa dokončia aj 
terénne práce okolia štadióna. 

V súčasnosti prebieha výstavba 
verejného osvetlenia na 
prístupovej ceste (Športová 
ulica) a v lete budúceho roka sa 
plánuje aj jej asfaltácia. Rovnako 
sa plánuje zriadenie prechodu 
pre peších cez železničnú trať 
na Kúpeľnej ulici (pri dome 
č. 32). Štadión sa bude dať 
užívať asi od polovice januára 
2012 (na tréningy a prípravné 
zápasy) a od apríla 2012 sa 
na ňom už odohrá jarná časť 
súčasného ročníka futbalových 
súťaží. Štadión bude mať 
svojho stáleho správcu, ktorý 
bude dozerať nad poriadkom, 
údržbou a prevádzkou štadióna.        

Štát chce otvoriť 
peňaženky miest a obcí 

   Bratislava – 14. novembra 2011 - 
Združenie miest a obcí Slovenska 
sa zapojilo do Medzirezortného 
pripomienkového konania k 
návrhu Zákona o obecnej polícií. 
K návrhu zákona prezentovalo 
28 zásadných pripomienok.    
„Zriaďovanie a riadenie obecnej 
polície patrí medzi originálne 
kompetencie samosprávy, pričom 
si to žiada nemalé vstupné aj 
prevádzkové výdavky. Všetky si 
pritom v plnej výške musia hradiť 
samosprávy zo svojho rozpočtu,“ 
hovorí predseda Sekcie verejnej 
správy ZMOS a primátor mesta 
Spišská Belá Štefan Bieľak. 
Podľa neho by preto štát mal 
ďakovať samosprávam za ich 
snahu zvyšovať poriadok, chrániť 
majetok a zdravie. „Napriek tomu 
sme svedkami úplne opačnej 
reakcie. Štát chce navrhovaným 
zákonom otvoriť peňaženky miest 
a obcí, ktoré budú musieť platiť 
externým vzdelávacím agentúram 
pravidelné preškoľovanie svojich 

Nové prístrešky 
na autobusových 

zastávkach

 Pred niekoľkými dňami mesto 
umiestnilo na autobusových 
zastávkach na Továrenskej ulici 
3 nové prístrešky (čakárne) – 
dve menšie pri Javorine v.d. 
a jednu väčšiu oproti sídlisku. 
Tieto čakárne nahradili pôvodné 
staré plechové prístrešky. Len 
dúfajme, že odolajú náporu 
vandalov. 

(pokračovanie zo strany 2)
na vedomie informáciu o prebiehajúcej realizácii investičných projektov 
mesta podporených EÚ (Enviromentálna infraštruktúra Spišská Belá – 
rozšírenie vodovodu a vodojemu, Enviromentálna infraštruktúra Spišská 
Belá – rozšírenie spláškovej kanalizácie).

Výstavba inžinierskych sietí
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výstavbe 
telekomunikačnej siete  v IBV Samuela Webera v Spišskej Belej, ktorej 
investorom bude SLOVAK Telecom a.s. a informáciu o príprave 
rekonštrukcie elektrickej NN-siete v Strážkach – na  uliciach Popradská a 
L.  Medňanského, ktorej  investor bude VSE a.s. Košice.

Beliansky rybník 
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe vyspo-
riadania pozemkov v lokalite Beliansky rybník a o revitalizácii tohto 
územia. V rámci nej mesto vysadilo viac ako 60 nových stromov (javo-
rov) v tejto lokalite. Z toho 32 stromov boli vysadených rámci projektu 
podporeného Nadáciou DEXIA Banka a o.z. PONTIS popri chodníku k 
rybníku. Ostatné stromy boli vysadené v okolí rybníka (zo severozápad-
nej strany), kde nahrádzajú vyschnuté smreky.  

Kontroly hlavného kontrolóra
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o ním 
vykonaných následných kontrolách. 

Voľba nového riaditeľa ZUŠ 
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave voľby 
riaditeľa Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Doručené boli 3 
prihlášky do výberového konania, ktoré sa uskutoční 23.11.2011. 
O výbere nového riaditeľa školy rozhodne Rada školy.   

vlastných policajtov,“ zdôrazňuje 
Štefan Bieľak a zároveň 
dodáva: „Rovnako nesúhlasíme 
s neprimeraným zvyšovaním 
zásahu štátu cez ministerstvo 
vnútra do procesu riadenia a 
činnosti obecných a mestských 
polícií, čo vnímame ako snaha o 
ovládnutie činnosti týchto polícii. 
Avšak obecné polície nie sú a 
nemajú byť zložkami štátnej 
polície“.   Združenie miest a obcí 
Slovenska žiada návrh zákona 
stiahnuť z legislatívneho procesu 
a pripraviť nový návrh zákona 
zohľadňujúci naše pripomienky. 
Podľa názoru združenia je 
potrebné hľadať iné vhodné 
riešenia a návrhy, ktoré budú 
viesť ku skvalitneniu činnosti 
mestských polícií, avšak bez 
väčších finančných zaťažení 
miest a obcí. Uvítali by sme 
však širšiu diskusiu a schválenie 
zákona až po marcových 
parlamentných voľbách.  

Dňa 13.10.2011 sa pod gestor-
stvom ZŠ Štefánikova a CVČ 
Spišská Belá v našom meste  
uskutočnila výstava zeleni-
nových a ovocných jedál zo 
studenej kuchyne, spojená s 
ochutnávkou ovocia a veľmi 
chutných šalátov. To, že k 
zdravému životnému štýlu nie 
sú ľahostajní, nám dokázali 
sponzori podujatia , pán Maroš 
Mešár – veľkosklad ovocia a 
zeleniny, ktorý veľkoryso dodal 

ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL
chutné ovocie aj zeleninku 
a pán Damián Strišovský – 
pekáreň Goral, ktorý prispel 
chutnými ovocnými 
koláčikmi. Deti mestských 
škôl a školských zariadení sa 
popýšili vlastnoručne dopesto-
vaným ovocím aj zeleninou. Na 
výstave odzneli prednášky o 
zdravej výžive a o vplyve výživy 
na našu mladú generáciu, 
ktoré odprezentovali riaditeľka 
CVČ Mgr. Alena Schurdaková 
a vedúca školskej jedálne ZŠ 
Štefánikova, pani Božena Ne-
busová. Deti základnej školy 
dramatizáciou o jabĺčku oživili 
priebeh akcie. Sprievodným 
programom boli prednášky 
MUDr. Imriškovej z Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva z Popradu.
Výstava bola otvorená nie len 
pre pozvaných hostí a deti 
mesta, ale aj pre rodičov a 
širokú verejnosť. 



4

Spišskobeliansky spravodajNovember 2011



5

Spišskobeliansky spravodaj November  2011

Základná umelecká škola Spišská Belá získala medzinárodný úspech v 
Srbskom Belehrade.

 Výtvarný odbor na 
základnej umeleckej škole 
v spišskej belej dosahuje 
každoročne medzinárodné 
úspechy nielen u nás na 
slovensku,  ale aj vo svete. 
Tento rok žiačka aurélia stavi-
arská, bola pozvaná spolu 
so svojou triednou učiteľkou 
Mgr. Zuzanou Chorogwickou  
na 13. Medzinárodný festival 
detí a mládeže joy of európe 
2011 do srbského  hlavného 
mesta - Belehradu. Aurélia na 
tomto podujatí získala zlatú 
individuálnu medailu vo svojej 
kategórii od 11-14 rokov. 
Spolu s ňou boli pozvaní aj 
traja ďalší víťazi v každej 
kategórii z číny, nemecka a 
srbska. Učiteľky výtvarného 
odboru Mgr. Katarína Labu-
sová, Bc. Janette Kubalová, 
Mgr. Zuzana Chorogwická 
získali so svojimi žiakmi vi-
acero ocenení- zlatú medailu 
za kolekciu prác 7-10 rokov, 

striebornú medailu za kole-
kciu prác 7-10 rokov,  strie-
bornú medailu za kolekciu 
prác 5-6 rokov,   striebornú 
medailu za kolekciu prác 11-
14 rokov. Okrem toho bol žiak 
michal vida  ocenený striebor-
nou medailou v kategórii od 
7-10 rokov, čestné uznania 
si odniesli Karin Makovská a 
Viktória Vaverčáková.  Lidija 
Seničar,  ktorá je jednou z or-
ganizátorov tejto súťaže poz-
namenala,  že boli s prácami 
našej základnej umeleckej 
školy nadmieru uchvátení.  
Určite je to  veľké  ocenenie 
aj  pre učiteľov výtvarného od-
boru, ktorí majú svoju prácu  
veľmi  radi a teda pochvala 
spojená s obdivom prác ich 
žiakov je im určite inšpiráciou. 
Počas pobytu v Belehrade 
(Od 30.09.2011 Do 
04.10.2011) Sa Aurélia so 
svojou učiteľkou zúčastňovali 
na rôznych sprievodných 

Ste zvedaví, kde sa tu šarkaní nabrali? 

   V jedno októbrové popolud-
nie sa konala šarkaniáda v 
centre voľného času. 
 Slniečko krásne svietilo. Vietor 
fúkal taký akurátny. Šarkani 
nás nesklamali . Vzlietli 
vysoko, vysoko……. Väčšina 
sa dostala ponad hlavy nás 
všetkých  a to vďaka rýchlym 
nohám a usilovnosti majiteľov 
šarkanov, ktorí dostali svojich 
lietajúcich koníčkov do výšok.
Každý zo zúčastnených mal 
možnosť zažiť pocit víťazstva 
a radosť z letu šarkana. 
O to išlo organizátorkám 

šarkaniády – pracovníčkam 
cvč. Preto ak ste premeškali 
tohtoročnú šarkaniádu 
nesmúťte , šarkanov budeme 
púšťať aj budúci rok. Už teraz 
premýšľajte akého šarkana vy-
robíte!
A tu uvádzame víťazov    
Chovaňáková  Melánia, Krem-
paská Pavlína, Knapík Peťko, 
Hlatká Sabínka, Navrátilová 
Terezka, Suchanovská Alex-
andra, Hadzima Robko.      
                          M.Dlugošová

Chodník na Novej ulici
    Chodník na Novej ulici od č. 10 po č. 22 je už dokončený. 
V rámci plánovaných stavebných akcií mesta ho zrealizoval 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Boli osadené nové 
obrubníky a položená betónová dlažba. Na jar budúceho 
roka sa vysadia stromy a upravia trávniky v zelenom páse.

Svätohubertská slávnosť
V nedeľu 16.10.2011 sa v 
rímskokatolíckom kostole 
sv. Antona v našom meste 
uskutočnila svätá omša – 
venovaná sv. Hubertovi, 
patrónovi poľovníkov. 
Slávnosť pripravili členovia 
Mestského poľovníckeho 
spolku Poľana Spišská 
Belá. Vyzdobený kostol, 
osobitné „poľovnícke”obetné 
dary, poľovnícke trúby 
počas omše, poďakovanie 

za zver a starostlivosť o 
ňu.  Po bohoslužbe sa pred 
samotným kostolom konalo 
„pasovanie úspešného lovca, 
resp. odovzdanie zálomku 
úspešnému strelcovi ” jeleňa a 
následne poľovnícky sprievod 
aj s ulovenou zverou od 
kostola na rímskokatolícku 
faru. Bola to veľmi dôstojná 
a zaujímavá prezentácia 
poľovníctva v našom meste. 

akciách spojených s výtvar-
nou súťažou. Hlavným pro-
gramom a posolstvom tohto 
medzinárodného festivalu 
bola prehliadka tanečných 
a speváckych súborov z 
osemnástich krajín sveta. 
Naša Slovenská republika 
sa pochválila detským folk-
lórnym  súborom Čečinka 
s Bratislavy. Festival bol na 
veľmi vysokej úrovni , deti 
z celého sveta propagovali 
a charakterizovali svojimi 

vystúpeniami krajinu, z  ktorej 
pochádzajú, čo bolo naozaj 
veľmi pekné . Víťazi boli poz-
vaní do Srbskej televízie stu-
dio b, kde sa prezentovali  so 
svojimi výtvarnými prácami 
a získali vynikajúce recenzie 
od znalcov výtvarného ume-
nia.  Zážitky z festivalu joy of 
europe nám priniesli  mnoho 
nových priateľstiev a podne-
tov  a  sme naozaj vďačné, 
že sme ho mohli absolvovať  
vďaka  zuš v Spišskej Belej.  

V zajatí tónov a farieb
 je názov úspešného projektu realizovaného v Špeciálnej 
základnej škole s podporou  OZ  Zlatá rybka pri ŠZŠ v Spišskej Belej.
Prostredníctvom projektu sa dvanásť špeciálnych pedagógov v 
mesiacoch október a november 2011 zúčastňuje sebazážitkového 
artetarapeutického a muzikoterapeutického kurzu. Pedagógovia 
získajú nielen teoretické poznatky, ale hlavne praktické zručnosti 
s realizáciou terapeutických techník, ktoré budú môcť následne 
využiť pri práci s deťmi s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. 
Lektormi sú odborníci z Psychosociálneho centra z Košíc.  
OZ Zlatá rybka okrem aktivít s deťmi pamätá aj na dospelých, ktorí 
sa tiež môžu učiť hravo a objavne. Výsledkom tvorivej činnosti 
pedagógov je mnoho zaujímavých a netradičných prác, ktoré je 
možné zhliadnuť v priestoroch školy, alebo na web stránke školy. 

PaedDr. Eva Selnekovičová
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„Výstava „Barónka“
   10. novembra 2011 sa v kaštieli 
v Strážkach uskutočnila vernisáž 
výstavy „Barónka“ – osudy Margity 
Czóbelovej medzi Medňanským a 
Robbe-Griletom. Tejto vernisáže 
sa zúčastnilo mnoho pozvaných 
hostí i široká verejnosť, čo ocenil 
aj prítomný primátor nášho 
mesta Štefan Bieľak. Prítomných 
pozdravila aj generálna riaditeľka 
SNG Alexandra Kusá za účasti 
jej kolegu Dušana Burana. Až do 
13. mája 2012 je možné zhliadnuť 
výtvarné práce poslednej barónky, 
ktoré stoja za pozretie, nakoľko 
sa nezaprie príbuzenská blízkosť 
s Ladislavom Medňanským. 
Kurátorkami výstavy sú Katarína 
Beňová a Mária Šelepová. Pri 
tejto príležitosti bol prvýkrát 
odprezentovaný katalóg 
vystavených malieb barónky 
Czóbelovej so zaujímavými 
informáciami z jej života. Táto 
výstava sa uskutočňuje pri 
príležitosti 120. výročia narodenia 
Margity Czobelovej. A rovnako pri 
tejto príležitosti bola v spolupráci 
so Slovenskou poštou š.p. a na 
podnet p. Andreja Janovského z 
Kežmarku vydaná príležitostná 
poštová pečiatka s portrétom 
barónky. V tomto roku si však 
rovnako pripomíname 20 rokov 
od otvorenia prvej stálej expozície 
SNG v kaštieli v Strážkach.

  

Slovenská pošta vydala na 
základe objednávky mesta aj 
príležitostnú poštovú pečiatku, 
ktorá bola odprezentovaná na 
vernisáži výstavy

Aktuálne z FACE 
CLUB-u 

ČÍM SME PREŠLI
     Júl a august boli pre 
nás veľmi poučné mesiace 
v tom, že sme sa hľadali 
(a našli) v ponuke letných 
aktivít pre mladých. Niekoľko 
spoločných futbalov potešilo 
najmä mužské osadenstvo 
klubu, mini-prímestský tábor, 
resp. týždňový doobedňajší 
program pre deti zasa potešil 
najmladšie osadenstvo 
(a veríme, že aj ich rodičov). 
     Akciu Mexiko, ktorá bola prvou 
z nového „spoznávacieho“ 
cyklu, zvlášť predstavovať  ne-
treba, stačí, keď spomenieme, 
že klub bol počas nej doslova 
„nabitý“ a to nie len mladý-
mi, ale všetkými vekovými 
kategóriami, čo svedčí o úspe-
chu a záujme o túto akciu. 
     V neposlednom rade je však 
našou srdcovou  „aktivitou“ to, 
že ľudia si môžu prísť do klubu 
len tak posedieť pri kvalitnom 
nealku, niečo si zahrať alebo 
len tak byť spolu  a s nami sa 
rozprávať sa o tom, čo život 
prináša. V tomto smere je klub 
naozaj výnimočným miestom.

DO ČOHO IDEME
 Od septembra sme 
zaradili do programu klubu 
najmä aktivity, ktoré sa vo 
FACEclube doteraz osvedčili 
medzi mladými a na ktoré 
bola dobrá odozva, ale takisto 
niektoré nové veci, ktoré sme 
spolu s nimi našli ako zábavné 
a niektoré aj potrebné pre 
naše mesto. Na prvom 
mieste chceme dať do pozor-
nosti program, ktorý pripravuje 
p. Šleboda, cestovateľ, 
ktorý prešiel  rôzne krajiny 
a má o tom veľmi zábavné a 
zaujímavé prezentácie – pre 
veľký úspech jeho podania 
pohľadu na Mexiko sme sa s 
ním dohodli na ďalších stretnu-
tiach a tak bude v klube zase 
o jeden veľmi kvalitný formát 
naviac. 
     Dôležitou súčasťou bude 
znovurozbehnutie temati-
ckých programov: hudobný 
deň, tvorivé dielne, koncerty, 
Active day s hrami, (hľadáme 
možnosti, ako priniesť do Face-
clubu tanečné hodiny), opäť 
sa rozbehnú filmové večery. 
Konzultujeme s mladými umel-
cami (najmä zo Sp. Belej) 
a ponúkame im priestor na 
výstavy ich diel, príp. vernisáž. 

     Onedlho nám takisto do klu-
bu pribudnú nové hry a niek-
toré nové „športové“ pomôcky. 
Nebudeme všetko 
prezrádzať, aby ste si prišli 
na svoje a zavítali k nám, 
spomenieme napríklad „len“ 
stolný futbal a air hockey.
     Mladí z mesta sa začali 
formovať a hovoriť s nami aj 
o tom, že ako Belančania by 
chceli niečo urobiť pre to, aby 
naše mesto bolo ešte krajšie 
a tak vznikla a stále vzniká 
myšlienka dobrovoľníckych 
výjazdov na skrášľovanie 
mesta, ktorej sme zatiaľ dali 
názov „Mladí mestu“ a zbier-
ame informácie o tom, kde 
by mladí mohli priložiť ruku 
k dielu a pomôcť mestu. 
Spomedzi návrhov mladých 
na pomoc v rôznych častiach 
mesta (napr. čistenie oko-
lia rieky Poprad) v dialógu s 
mestom mladí urobia niečo 
aj pre priestor, v ktorom žijú. 
Za tím okolo Faceklubu a 
za mladých v ňom môžem 
povedať už len toľko, 
že je radosť vidieť toľko 
naštartovaných mladých ľudí 
a tešíme sa na všetko, čo 
spolu zažijeme. Možno by si 
sa chcel prísť pozrieť aj ty .

Nové prístrešky 
na autobusových 

zastávkach

    Pred niekoľkými dňami 
mesto umiestnilo na 
autobusových zastávkach 
na Továrenskej ulici 3 nové 
prístrešky (čakárne) – dve 
menšie pri Javorine v.d. a 
jednu väčšiu oproti sídlisku. 
Tieto čakárne nahradili 
pôvodné staré plechové 
prístrešky. Len dúfajme, že 
odolajú náporu vandalov. 

Odvodnenie štátnej cesty pri kaštieli

V súčasnosti prebiehajú práce na vybudovaní odvodňovacieho rigola vedľa štátnej cesty po-
pri oplotení kaštieľa v Strážkach. Tieto práce realizuje správca štátnej cesty – Slovenská správa 
ciest. Odvodnenie cesty sa realizuje na základe opakovaných podnetov správkyne kaštieľa i primá-
tora mesta z dôvodu poškodzovania murovaného oplotenia kaštieľa. Snahou SNG je v budúc-
nosti uvedené oplotenia kaštieľa opraviť, podmienkou však je odvodnenie uvedenej cesty.    



7

Spišskobeliansky spravodaj November  2011

 Dňa 15. októ-
bra sa uskutočnil 1. ročník 
Plenéra fotografov – Petz-
valova fotografia, ktorý pre 
neprofesionálnych a poloprofe-
sionálnych   fotografov  ,zorganizo-
vali Mesto Spišská Belá v spo-
lupráci s Múzeom J. M. Petz-
vala. Tento ročník sprevádzalo 
fotografovaniu nie veľmi nak-
lonené počasie, ale ani tento 
fakt neodradil sedemnástich 
účastníkov, aby sa plenéra 
zúčastnili. Tohtoročná téma 
pretransformovanie myšlienky 
do fotografie (súťažiaci si vy-
losovali citáty - myšlienky, ktoré 
mali vyjadriť vo fotografiách) 
nebola vôbec jednoduchá, 
avšak aj s touto témou sa 
účastníci statočne „popasova-
li“. Vznikli zábery, ktoré odrážali 
nielen myšlienky, ale aj celkovú 
atmosféru nášho mesta. Po-
rota po vyše hodinovom rozho-
dovaní vybrala tri víťazné 
fotografie v dvoch kategóriach:
1. miesto – farebná fotogra-
fia: DOMINIKA GONDOVÁ zo 
Spišského Podhradia („Život je 
len otvorenie a zatvorenie očí, 
a záleží len na tom, čo počas 
tejto krátkej pauzy uvidíme.“)
2. miesto – farebná fotogra-
fia: MÁRIA ŠKVAREKOVÁ 
zo Spišskej Belej („Všetko 
čo sme, je výsled-
kom našich myšlienok“)
3. miesto – farebná fotografia: 
MARTIN JANÍK z Popradu 
(„Najkrajší úsmev, zvyčajne 
ukrýva najsmutnejší príbeh.“)
1. miesto – čiernobiela foto-
grafia: NORBERT MILÁN 
z Popradu („Najkrajšie a 
najlepšie veci nemôžeš uvidieť, 
nemôžeš sa ich dotknúť, 
môžeš ich len pocítiť srdcom.“)
2. miesto – čiernobiela foto-
grafia: MARTIN KROLÁK z 
Popradu („To, čo je pre jed-
ného bezcenné, môže byť 
pre druhého všetkým.“)
3. miesto – čiernobiela foto-
grafia: MÁRIA ŠKVAREKOVÁ 
zo Spišskej Belej („Všetko 
čo sme, je výsledkom 
našich myšlienok“). 
V piatok 28. októbra sa v Múzeu 
J. M. Petzvala uskutočnilo vy-
hodnotenie víťazných fotografií 
a otvorenie výstavy, ktorá je 
verejnosti sprístupnená od 28. 
októbra do 25. novembra v 
čase prevádzky múzea. Víťazi 
boli odmenení finančnými 

cenami a prvé miesta si odniesli 
aj plaketu J. M. Petzvala. Veľké 
poďakovanie patrí Vladimírovi 
Hurajtovi, Ľubomírovi Hurajtovi 
a Antonovi Haratykovi- členom 
OZ v Poprade FOP (fotografia 
očami podtatrancov) a pani 
učiteľke Nikole Podolinskej zo 
SUŠ v Kežmarku, ktorí sa už 
druhý rok nezištne podieľajú na 
spoluorganizovaní tohto podu-
jatia. Tešíme sa na ďalší ročník.

Petzvalova fotografia

1. miesto v kategórii čiernobiela fotografia

1. miesto v kategórii farebná fotografia

Škola zážitkom
 Žiaci Špeciálnej základnej školy zo  Spišskej Belej sa v 

dňoch od 3. - 7. októbra 2011 zúčastnili pobytu v Škole v prírode vo 
Vyšných Ružbachoch. Celá aktivita bola realizovaná z príspevku  na 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre deti to bolo päť 
výnimočných dní, na ktoré nezabudnú. Školy v prírode sa zúčastnili 
žiaci, ktorí pochádzajú z rómskych osád a majú málo možnosti 
poznávať svoje okolie, vycestovať, poznávať život mimo osady a 
vidieť ako sa dá inak žiť. Naplánovanými aktivitami a zážitkovým 
učením sa žiaci podieľali na plnení cieľov vzdelávacích oblastí a 
enviromentálnej výchovy. Žiaci si upevnili kolektív, spoznali veľa 
nového, zažili  neopakovateľné chvíle  v lone prírody. V novom, inom 
prostredí si posilnili svoje socializačné zručnosti, byť sám za seba 
zodpovedný. Niektorí  žiaci boli prvýkrát z domu bez rodičov, ale 
zvládli to výborne za pomoci pedagogických pracovníkov, ktorí sa im 
venovali počas celého pobytu.        Mgr. Modlová, ŠZŠ Spišská Belá

Príprava založenia 
oblastnej organizácie 

cestovného ruchu

Mesto Spišská Belá spolu s 
ďalšími okolitými obcami a 
mestami v našom regióne 
pripravuje založenie oblastnej 
organizácie cestovného ru-
chu. Umožňuje to nový zákon 
o podpore cestovného ruchu 
č. 91/2010 Z. z. Podľa neho 
môžu mestá a obce spolu s 
podnikateľmi na ich území 
založiť právnickú osobu 
(združenie), ktorého cieľom 
má byť rozvoj cestovného ru-
chu v danom území. Cieľom 
má byť spoločné plánovanie 
rôznorodých aktivít, čiže vyt-
vorenie spoločnej stratégie 
podpory cestovného ruchu 
na danom území. Dôležité je, 
že musia sa spojiť podnikate-
lia , mestá a obce a vytvoriť 
partnerstvo a spoločne 
komunikovať, plánovať a 
realizovať konkrétne aktiv-
ity. Toto združenie  umožní  
uchádzať sa o dotáciu zo 
štátneho rozpočtu na pod-
poru cestovného ruchu (na-
jmä na jeho propagáciu a 
marketing v cestovom ruchu). 
Výška tejto dotácie môže byť 
max. do výšky 90% vybratej 
dane z ubytovania, čo núti 
mestá a obce zodpovedne 
vyberať túto daň a zároveň 
podnikateľom priznávať uby-
tovanie a za každé prenoco-
vanie platiť mestu/obci daň. 
Túto dotáciu môže minister-
stvo poskytnúť na základe 
podaného spoločného pro-
jektu tejto oblastnej organ-
izácie, avšak na túto dotáciu 
nie je právny nárok. Uve-
dené združenie by mohlo 
byť založené do konca tohto 
roka, aby sa budúci rok mohlo 
uchádzať o uvedenú dotáciu.
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Spoločenská kronika – september 2011

Narodili sa

Daniel Lukáč, Vivien 
Zemčiková, Adam Mešár, 
Nikola Mešárová, Michal 
Zelina, Dávid Ryan Hatala, 
Dominika Kovalčíková

Životného jubilea sa 
dožívajú

Michal Bederka 96 rokov, 
Genovena Stanková 91 
rokov, Ema Potočná 85 
rokov,      Rozália Monková, 
80 rokov, Ľudmila Ovčariková 
80 rokov, Ľudmila Černoková 
75 rokov, Terézia Orenčáková 
75 Alojz Svitana 70 rokov, 
František Britaňák 70 rokov,                 
Michal Lešundák 70 rokov,   
Andrej Tomala 70 rokov,      
Valéria Kušionová 70 rokov, 
Bernardína Gurníková 70 
rokov

Navždy nás opustili

Mária Mischeková vo veku 91 
rokov, Alžbeta Novoroľníková 
86 rokov, Ján Strela vo veku 64 
rokov

Historický kalendár

7.9.1932 

– Kolaudácia výstavby 
mestského vodovodu 
(15.6.1931-7.9.1932).

Výstavba spláškovej kanalizácie 
    V súčasnosti prebieha 
realizácia projektu EÚ pod 
názvom Environmentálna 
infraštruktúra Spišská Belá 
– splášková kanalizácia. 
Výstavba kanalizácie sa 
realizuje na dvoch miestach 
– v Spišskej Belej od čistiarne 
odpadových vôd okolo 
Belianskych kúpeľov po 
futbalový štadión a tiež medzi 
Spišskou Belou a Strážkami – 

realizuje sa výtlačné potrubie 
zo Strážok do belianskej ČOV. 
Stavbu realizuje združenie 
firiem Inžinierske stavby 
Košice a.s. a Arprog Poprad 
a.s..Výstavba kanalizácie 
bude prebiehať počas celého 
budúceho roka. Celkové 
náklady na stavebné práce sú 
zazmluvnené na sumu 5 159 
692,12  EUR (z toho mesto 
uhradí 5% týchto nákladov).  

Projekt  „Zelené obce 2011“
    Mesto Spišská Belá 
pripravilo a podalo malý projekt 
s názvom: „Revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny 
Beliansky rybník“ na základe 
výzvy, ktorú zverejnila Nadácia 
Dexie banky Slovensko v 
spolupráci s neziskovou 
organizáciou Pontis, n.o. 
v rámci programu „Zelené 
obce 2011“. Nadácia Dexie 
banky Slovensko prerozdelila 
finančné prostriedky vo výške 
25 000 EUR. Výška udeleného 
grantu pre projekt nášho 
mesta bola 1 150 EUR. Mesto 
prispelo z vlastného rozpočtu 
sumou 470 EUR. Cieľom 
projektu bolo zrevitalizovanie 
prístupového chodníka k 
mestskej oddychovej zóne 
Beliansky rybník výsadbou 
stromov. Táto zóna plní 

funkciu relaxu, oddychu 
a pokoja vďaka svojmu 
jedinečnému prírodnému 
prostrediu a vyhliadke na 
panorámu Vysokých Tatier, 
tak pre obyvateľov nášho 
mesta ako aj turistov. V rámci 
projektu sa nám podarilo 
vysadiť 32 nových stromov – 
javorov. Do výsadby stromov 
sa zapojili žiaci základných 
škôl a členovia mestských 
organizácií pod odborným 
dohľadom zástupcov z mesta, 
čím prevzali patronát nad nimi 
vysadenými stromami a priamu 
zodpovednosť za starostlivosť 
o ne. V tomto zámere plánuje 
mesto pokračovať, nakoľko 
v danom území je potrebné 
vysadiť omnoho väčší počet 
stromov.

       Dňa 29.9.2011 sme v 
našom zariadení ZOS Spišská 
Belá zorganizovali výlet pre 
klientky ale i dôchodcov zo 
Strážok a Spišskej Belej. 
Ráno po výdatných raňajkách 
sme nasadli do autobusu, a 
v dobrej nálade sme sa tešili 
na prekrásny slnečný deň . 
Dobre naladení sme dorazili 
do Červeného Kláštora, kde 
sme navštívili múzeum  mnícha 
Cypriána s odborným výkladom 
a zaujímavou prehliadkou ce-
lého kláštora. Po pútavej 

prehliadke sme sa v debatách, 
ale i v obdivovaní krásnej 
jesennej prírody, pomaly pešo 
presunuli  okolo Dunajca 
k penziónu Pĺtnik, kde nás 
čakal obed .   Pri penzióne, 

10.9.1912

-V Spišskej Belej zomrel Dr. 
Greisiger, beliansky lekár, 
archeológ a prírodovedec.

17.09.1891

-Vo Viedni zomrel beliansky 
rodák Jozef Maximilián Petzval, 
významný fyzik, matematik a 
vynálezca.

29.9.1919

-V Spišskej Belej bol zriadený 
plebiscitný komisariát v budove 
tabakovej továrne (laktáreň) 
pre zabezpečenie konania 
plebiscitu na spornom území 
Spiša medzi Poľskom a 
Československom, ktorý sa 
však nakoniec nekonal a časť 
územia Spiša bola pričlenená k 
Poľsku.

30.9.1263

-Prvá známa písomná zmienka 
o Spišskej Belej (Bela) v 
donačnej listine uhorského 
kráľa Belu IV.

30.9.1667

-Poľský kráľ Ján II. Kazimír 
zvýšil v privilégiu Spišskej 
Belej počet výročných 
dvojdňových trhov (jarmokov) 
z dvoch na tri dni.

Výlet do Červeného Kláštora                    
na samom brehu Dunajca, 
s úžasným výhľadom na Tri 

koruny, nám staršie účastníčky 
výletu oživili svoje detstvo, 
z v y k y, p r á c u . . . . r e l a x o v a l i 
sme spevom piesni, vtipmi. 
Niektorí naši spolucestujúci 
si urobili vlastný program, iní 
sa zase vybrali na nákupy do 
Poľska. Unavení, vyčerpaní, 
ale plní zážitkov, dojmov 
sme sa v popoludňajších 
hodinách vrátili do zariadenia.
Výletu sa celkovo zúčastnilo 

44ľudí, z toho 21 zo ZOS, 
12 dôchodcov zo Strážok a 
11členov z klubu dôchodcov. 
Touto cestou   chceme 

poďakovať pánu primátorovi 
mesta za zabezpečenie dopravy
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Výstavba vodovodu

 V súčasnosti prebieha realizácia projektu EÚ pod názvom 
Environmentálna infraštruktúra Spišská Belá – vodovod. Výstavba 
sa momentálne realizuje od bývalej tabakovej továrne po vodojem 
okolo rybníka a  novej cyklotrasy. V rámci tohto projektu sa zrealizuje 
výstavba vodovodu v dĺžke 5,2 km a rozšírenie vodojemu s objemom 
vody z doterajších 2x150 m3 na 2x600 m3, čím sa 4-násobne 
zvýši akumulácia vody pre naše mesto a odstránia sa problémy s 
nedostatočným tlakom vody v niektorých častiach mesta. Stavbu 
realizuje združenie firiem Inžinierske stavby a.s. Košice a Arprog Poprad 
a.s. Výstavba vodovodu a vodojemu bude prebiehať počas celého 
budúceho roka. Celkové náklady na stavebné práce sú zazmluvnené 
na sumu 2 455 179  EUR (z toho mesto uhradí 5% týchto nákladov).  

Výstavba vodovodu pri Belianskom rybníku

Mesto v spolupáci s Mestským podnikom s.r.o. v rámci protipovodňových 
opatrení začalo budovať ochranný kanál za rodinnými domami na ul. 
Osloboditeľov - výkopové práce budú postupne pokračovať za celou ulicou

Obhliadka mestských lesov
 Dňa 9. novembra 

primátor mesta Štefan Bieľak 
vykonal obhliadku mestských 
lesov za účasti riaditeľa 
Mestského podniku s.r.o. 
Vladimíra Kleina a vedúceho 
strediska mestských lesov 
Miroslava Andráša. Cieľom tejto 
obhliadky bolo skontrolovať 
protipovodňové opatrenia 
vykonané v mestských lesoch 

najmä nad obcou Ždiar, vidieť 
stav spracovania kôrovcovej 
kalamity a stav poškodenia 
lesa v dôsledku rozšírenia 
lykožrúta smrekového (kôrovca), 
stav postupnej obnovy a 
zalesňovania lesa, ako aj úpravu 
lesných ciest a zriadenie 2 
menších protipožiarnych nádrží 
pre prípad lesného požiaru

   Na obnovu dvoch najväčších 
vyťažených rašelinísk a 
ochranu vzácnych druhov 
rastlín v okolí Spišskej Belej sa 
podujala miestna samospráva. 
V spolupráci s DAPHNE- 
Inštitútom aplikovanej 
ekológie (Bratislava) spustili 
projekt revitalizácie týchto 
ekosystémov na Trstinných 
lúkach a Krivom kúte v k.ú. 
Spišská Belá. „V katastri 
mesta Spišská Belá sa v 
minulosti nachádzalo viacero 
rašelinísk. Vznikali tu viac 
ako desaťtisíc rokov a ich 
hĺbka dosahovala takmer tri 
metre. Rašelina sa ťažila od 
polovice 19. storočia, najskôr 
ako zdroj paliva a potom na 
výrobu záhradných substrátov. 
Ťažbu ukončili v 80.-tych 
rokoch 20. storočia,“ hovorí 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak. Obnova rašelinísk 
má pre človeka a prírodu 
významné dopady. „Rašelina, 
ktorá sa tvorí v rašelinisku, je 
prirodzene veľkou zásobárňou 
uhlíka absorbovaného 
rastlinami z ovzdušia, ale  
pri vysušovaní alebo ťažbe 
rašeliny naopak dochádza k 
uvoľňovaniu oxidu uhličitého 
späť do atmosféry“, vysvetľuje 
Viera Šefferová z organizácie 
DAPHNE. Oxid uhličitý je 
jedným z najvýznamnejších 
takzvaných skleníkových 

Obnova rašelinísk pri Spišskej Belej 
plynov, ktoré spôsobujú 
zmeny klímy.„Aj takéto 
regionálne projekty prispievajú 
k zníženiu koncentrácie 
oxidu uhličitého a zmierneniu 
klimatických zmien“, 
pripomína Andrea Čimborová, 
národná koordinátorka malej 
grantovej schémy Globálneho 
environmentálneho fondu, 
z ktorej bol podporený tento 
projekt. Rašeliniská patria 
medzi najohrozenejšie a 
najzraniteľnejšie ekosystémy 
sveta, pričom rovnaká situácia 
je aj na Slovensku.  Rašeliniská  
sa nachádzajú len na trvalo 
zamokrených miestach 
bez prístupu vzduchu, kde 
sa ukladajú odumreté, 
nerozložené zvyšky rastlín. 
Svoj domov tu nachádzajú 
viaceré vzácne a unikátne 
druhy rastlín a živočíchov.
Samotné práce na obnove 
rašelinísk začali v tomto 
roku a budú sa realizovať aj 
počas budúceho roka. Na 
týchto prácach sa podieľajú aj 
nezamestnaní občania mesta 
pod dohľadom zamestnancov 
mesta a odborným dohľadom 
zástupcov DAPHNE. Cieľom 
tohto projektu je tiež jedno z 
týchto rašelinísk po jeho obnove 
sprístupniť širokej verejnosti. 

Alkohol, návykové látky a deti
Viete, že podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení neskorších predpisov:

1. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať 
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa 
orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím 
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.

2. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru 
svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných 
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie uvedených zákazov maloletou osobou (do 15 rokov) môže 
obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur.

Za porušenie uvedených zákazov mladistvou osobou do 18 rokov 
jej obec uloží pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz 
navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje.
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7 rokov po vetrovej kalamite

Dňa 18. novembra sa na 
Štrbskom Plese uskutočnila 
odborná konferencia pod 
názvom „Stav tatranských 
lesov 7 rokov po vetrovej 
kalamite“. Konferenciu 
zorganizovali Štátne lesy 
TANAP-u. Konferenciu otvoril 
minister pôdohospodárstva SR 
Zsolt Simon, ktorý poďakoval 
všetkým, ktorí bezprostredne 
odstraňovali následky tejto 
smršte a počas 7 rokov sa 
snažia o obnovenie tatranských 
lesov. Avšak rovnako kriticky 
poznamenal, že za rozsiahlu 
kôrovcovú  kalamitu môže 
najmä neodborný postup 
štátnej ochrany prírody a 
niektorých mimovládnych 
organizácii. Následne po ňom 
Peter Liška, riaditeľ Štátnych 
lesov TANAP-u informoval, že 
rok 2011 bol OSN vyhlásený 
za rok lesov. Konferencie sa 
zúčastnil aj primátor nášho 
mesta Štefan Bieľak i riaditeľ 
Mestského podniku Spišská 

Belá s.r.o. Vladimír Klein. 
Cieľom konferencie bolo 
vyhodnotenie doterajšieho 
stavu tatranských lesov po 
7 rokov od veternej smršte, 
ktorá 19. novembra 2004 
poškodila aj naše mestské 
lesy na nepoznanie. Škoda je, 
že víchrica nebola najväčším 
škodcom tatranských lesov. 
Ten prišiel až neskôr v podobe 
podkôrneho hmyzu (najmä 
kôrovec smrekový). Ten za 7 
rokov zničil niekoľkonásobne 
väčšie výmery lesa (ako 
samotná smršť) a pokračuje 
ďalej. Už sa ho nedá zastaviť, 
ale len utlmiť. Tatranské lesy 
sa už nedajú zachrániť, ale 
len predĺžiť ich životnosť. 
Už sa to však nepočíta na 
desiatky rokov, ale len na 
niekoľko najbližších rokov. A 
na holinách budeme niekoľko 
rokov zalesňovať, aby sme o 
niekoľko desiatok rokov opäť 
mohli vidieť tatranský les.      

   Dňa 16. novembra sa primátor nášho mesta stretol s 
kežmarským primátorom Igorom Šajtlavom. Spoločne 
hovorili najmä o nasledovných témach:

- výstavba cyklotrasy mestom Kežmarkom a kaštieľom    
Strážky

- riešenie priestorových problémov stredných škôl v 
Kežmarku

- založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu v 
našom regióne 

- protipovodňová ochrana na rieke Poprad (iniciatíva 
mesta Kežmarok)

- ako ďalej s hokejovým štadiónom v Kežmarku.

Stretnutie s primátorom Kežmarku

Európske zoskupenie územnej 
spolupráce

 E u r o r e g i ó n 
TATRY (slovensko-poľské 
neformálne zoskupenie 
miest a obcí), ktorého 
členom je aj Mesto Spišská 
Belá, pripravuje založenie 
Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce 
na slovensko-poľskom 
pohraničí (na území 
dnešného euroregiónu). 
Cieľom je založiť právnickú 
osobu ako samostatný 
subjekt medzinárodného 
práva, ktorý by sa mohol 
uchádzať o čerpanie 
prostriedkov z fondov EÚ 
na spoločné slovensko-
poľské ciele a projekty. 
Zároveň by sa týmto 
zoskupením dala vyššia 
právna forma doterajšej 
cezhraničnej spolupráce. 
Členmi tohto zoskupenia 
by boli mestá a obce po 

oboch stranách hranice. 
Za účelom založenia tohto 
zoskupenia bola zriadená 
osobitná slovensko-poľská 
komisia, ktorej členom 
je aj primátor nášho 
mesta. Keďže zakladanie 
takýchto zoskupení na 
prihraničných regiónoch 
je prioritou EÚ, aj z tohto 
dôvodu sa členovia 
tejto pracovnej skupiny  
zúčastnili pracovných 
rokovaní v Bruseli (v 
sídle Európskej komisie). 
Uvedené zoskupenie by 
malo byť založené do 
leta 2012 s možnosťou 
uchádzať sa o finančné 
prostriedky z fondov 
EÚ na roky 2014-2020 
na spoločné projekty 
na slovensko-poľskom 
pohraničí. 

Slovensko-poľské hospodárske fórum 
Dňa 9. novembra sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo 
Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré už po  9-krát 
organizoval Euroregión TATRY. Na tomto fóre sa stretli 
slovenskí i poľskí podnikatelia so zástupcami štátnej správy 
i samosprávy (aj za účasti primátora nášho mesta) a vypočuli 
si niekoľko prednášok ako aj príkladov na tému ako zlepšiť 
doterajšie slovensko-poľské hospodárske (ekonomické) 
vzťahy najmä v oblasti cestovného ruchu a turizmu. 
Praktickým výstupom tohto stretnutia bola výmena kontaktov 
medzi zástupcami oboch strán pôsobiacimi v danej oblasti.  

Stretnutie k cyklotrasám

 Koncom októbra sa v Sanatóriu v Tatranskej Kotline 
uskutočnilo pracovné rokovanie členov Mikroregiónu 
Belianske Tatry (V. Tatry, Ždiar, Spišská Belá a ďalší) so 
zástupcami Prešovského samosprávneho kraja k tému 
budovania cyklotrás v našom kraji (najmä v regióne Tatier). 
Prešovský samosprávny kraj má ambíciu byť aktívnejším 
v budovaní cyklotrás a pripravuje stratégiu kraja pre 
túto tému. Na tomto stretnutí sa hovorilo o projekčne 
pripravených projektoch, ktoré sú nachystané na realizáciu 
v našom regióne – Cyklotrasa z Tatranskej Kotliny cez 
Ždiar po Podspády – štátna hranica (pokračovanie už 
existujúcej cyklotrasy zo Sp. Belej), Cyklotrasa Spišská 
Stará Vec – Červený Kláštor a časť Cyklotrasy Cesta okolo 
Tatier. Momentálne sú potrebné už len financie na ich 
výstavbu. Rovnako sa hovorilo o prepojení cyklotrás medzi 
Belianskymi Tatrami a Zamagurím cez Spišskú Maguru.        

Imatrikulácia prvákov
    Dňa 19. októbra sa v kinosále 
mesta stretli prváčikovia z 
oboch základných škôl v 
doprovode paní učiteliek a 
rodičov, pri príležitosti ich 
slávnostného prijatia do 
radov žiakov základných 
škôl. Po príhovore pána 
primátora Štefana Bieľaka a 
bohatom programe, plnom 
rozprávkových bytostí a 
pesničiek, ktorý tento rok 

pripravila ZŠ Štefánikova pod 
vedením pani učiteľky Beáty 
Gotzmannovej, si prváčikovia 
prišli prevziať slávnostné 
dekréty a drobné darčeky, 
ktoré im budú pripomínať túto 
významnú udalosť. Prváčikom 
želáme veľa chute do učenia, 
veľa kamarátov, zážitkov a 
dobrých výsledkov počas 
nasledujúcich školských rokov.

Zahrajme sa so 
zvedavčekom

Materská škola v Spišskej 
Belej sa zapojila do 
celoštátnej súťaže 
MŠ – Zahrajme sa so 
zvedavčekom, a to hneď 
úspešne. Prvú cenu získal 
Alex Kačmarčík pod 
vedením učiteľky Moniky 
Eliašovej. Materská škola 
za toto umiestnenie 
získala zaujímavé ceny.  
Gratulujeme.  

Nové orientačné 
tabule na cintoríne

Pred niekoľkými dňami mesto 
osadilo na starom a novom 
cintoríne mapy oboch častí 
cintorína s vyobrazením 
jednotlivých hrobov a s menným 
zoznam zosnulých. Uvedené 
mapy uľahčia orientáciu 
na cintoríne a prípadné 
vyhľadávanie konkrétnych 
hrobov. V prípade, že v 
uvedených zoznamoch nájdete 
nejaké chyby (nepresnosti), 
informujte mestský úrad (Bc. 
Neupauerovú)
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Pietna spomienka

Dňa 17. novembra 
sa uskutočnila pietna 
spomienka pri pamätníku 
obetiam komunizmu na 
miestnom cintoríne v 
Spišskej Belej pri príležitosti 
22. výročia  Nežnej revolúcie. 
Tento deň si pripomíname 
ako Deň boja za slobodu 
a demokraciu. Uvedenú 
pietnu spomienku pripravila 
Konfederácia politických 
väzňov Slovenska (v jej 
mene p. Mária Šelepová) v 
spolupráci s Mestom Spišská 
Belá. Po úvodnom slove 

DEŇ  JAZYKOV

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát 
si človekom“. Je to príslovie , 
ktoré nestratilo svoju platnosť 
ani v dnešnej modernej dobe. 
Práve naopak. Potreba učiť 
sa a vedieť cudzie jazyky 
stáva sa čoraz naliehavejšou. 
Ovládanie cudzieho jazyka  
neraz ovplyvňuje prijatie do 
zamestnania. A práve preto 
aj v našej škole dominuje 
jazykové vzdelávanie.Pri 
príležitosti Európskeho dňa 
jazykov predmetová komisia 
cudzích jazykov v ZŠ J. 
M. Petzvala zorganizovala 
25.októbra 2011 Deň jazykov. 
Pod vedením p. učiteliek 
Mgr. D. Buricovej, Mgr. K. 
Čížikovej a Mgr. Z. Tyborovej 
uskutočnili sa otvorené hodiny 
anglického a nemeckého 
jazyka. Rodičia mali možnosť 
vidieť jazykové laboratóriá,v 
ktorých prebieha výučba 
cudzích jazykov a presvedčiť 
sa, aké pokroky v učení robia 
ich deti.  Na vyučovacej 
hodine anglického jazyka 
v 5.A  žiaci predstavili v 
angličtine svoje pripravené 
projekty o krajinách Európy. 
Dokázali vyhláskovať 
svoje mená a priezviská, 
pomenovať, spočítať veci 
a predmety v učebni, čím 
preukázali aktívnu slovnú 
zásobu. Prítomných 
potešili pesničkou o malých 
Indiánoch a prejavili sa nielen 
ako dobrí speváci , ale aj 
herci. V závere hodiny žiaci 
spolu s rodičmi  mali možnosť 
si pozrieť svoje jazykové 
portfóliá – zbierku osobných 
prác , ktorými prezentujú 
svoje jazykové schopnosti. 
Žiaci si ich vytvárajú už od 

1.ročníka.   Otvorená hodina 
anglického jazyka žiakov 2.B 
triedy prebiehala v knižnici. 
Druháci zaujímavou formou 
plnili 9 požiadaviek únoscov 
plyšového vtáka Nortona 
– sprievodcu učebnicou a 
miláčika detí. Žiaci postupne 
plnili úlohy : spievali piesne, 
hrali hru Bingo, pracovali 
na interaktívnej tabuli atď.
Za splnenie úlohy dozvedeli 
sa 1 písmeno slova -úkrytu 
Nortona.(čierny kufor).
Na hodine bola využitá 
interaktívna tabuľa a 
najnovšie programy určené 
pre výučbu anglického 
jazyka. Žiaci 4.A triedy na 
hodine nemeckého jazyka 
dokázali, že po nemecky 
sa vedia už nielen hrať , ale 
i navzájom komunikovať, 
rozumejú pokynom p. 
učiteľky ,počutému textu a 
pod. V hre  preukázali bohatú 
slovnú zásobu z tematického 
celku jedlo a nápoje. Na 
osvojenie neznámej slovnej 
zásoby bola opäť použitá 
interaktívna tabuľa. Hodina 
bola spestrená spevom 
a párovou konverzáciou. 
Žiaci preukázali dobré 
jazykové zručnosti.    Všetky 
3 otvorené vyučovacie 
hodiny boli realizované 
na vysokej metodickej 
úrovni.Poďakovanie patrí 
vyučujúcim pani učiteľkám a 
všetkým, ktorí sa na príprave 
Dňa jazykov podieľali. 
Veríme, že  je to začiatok 
novej tradície v našej škole.

                                                                                  
Mgr. Dagmar Popovičová     

vedúca PK cudzích jazykov

p. Márie Šelepovej zo Sp. 
Belej a príhovore primátora 
nášho mesta a predsedníčky 
oblastnej organizácie KPVS 
v Poprade sa prítomným 
asi 40 účastníkom prihovoril 
Štefan Hrbček, kaplán 
našej rímskokatolíckej 
farnosti, ktorý zároveň 
posvätil pamätník obetiam 
komunizmu. Po položení 
kytíc prítomní zapálili sviece 
k pamätníku. Za technickú 
pomoc ďakujeme p. Júliusovi 
Zentkovi (ZEVA s.r.o.).     

 Environmentálne 
aktivity sú neoddeliteľnou 
súčasťou edukačného 
procesu i mimoškolských 
aktivít  v Špeciálnej 
základnej škole v Spišskej 
Belej. Toto úsilie žiakov a 
pedagógov sa odzrkadlilo 
v dosiahnutí najnižšej 
ekologickej stopy školy 
vo svojej kategórii v rámci 
Slovenska.  Certifikát i 
vecné ceny si osobne 
prevzala koordinátorka 
e n v i r o n m e n t á l n e j 
výchovy  Anna Grigerová 
na  XIV. ročníku Veľtrhu 
e n v i r o n m e n t á l n y c h 
výučbových programov 
v dňoch 13. - 15. októbra 
2011 v  Kúpeľoch SLIAČ, 
ktorý organizovalo 

Najnižšia  ekologická stopa

Centrum tvorby krajiny, 
e n v i r o n m e n t á l n e j 
výchovy a vzdelávania 
Slovenskej agentúry 
životného prostredia. Na 
tomto podujatí sa stretli 
ľudia, ktorí sa zaoberajú 
e n v i r o n m e n t á l n o u 
výchovou, sú ochotní 
podeliť sa o svoje poznatky 
a pri aktívnej výmene 
skúseností načerpať 
nové podnety a nápady. V 
druhom ročníku školského 
programu  EKOLOGICKÁ 
STOPA získalo certifikát 
ekologickej stopy 107 
škôl z celého Slovenska a 
zástupcovia ôsmych škôl 
s najnižšou ekologickou 
stopou vo svojej kategórii 
si prevzali certifikáty. 

Mesto Spišská Belá na 
základe podaného projektu 
a v spolupráci s ÚPSVaR v 
Kežmarku zriadilo ďalšie, v 
poradí už štvrté chránené 
pracovisko – tentokrát 
na podateľni mestského 
úradu. To umožnilo od 1. 
novembra zamestnať na 
tomto mieste 1 osobu so 

Nový projekt chráneného pracoviska 

zdravotným postihnutím 
z nášho mesta. Výhodou 
je, že všetky náklady na 
zamestnanie takejto osoby 
hradí štát po dobu 2 rokov 
a zároveň sa týmto dala 
možnosť zamestnať sa 
človeku, ktorý si ťažko 
dokáže nájsť prácu kvôli 
svojmu zdravotnému stavu.
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 V roku 2008 došlo k premiestneniu zreštaurovaného 
mariánskeho stĺpu so sochou Panny Márie z nedôstojného mi-
esta v parku oproti Belianskej vinárni, kde bola od roku 1983, 
na jej takmer pôvodné miesto na okraji hlavnej križovatky. Dnes 
tvorí významnú dominantu  pri pohľade na námestie Spišskej 
Belej spolu s  radnicou, zvonicou a vežou kostola sv. Antona.
Mariánsky stĺp v Spišskej Belej dal postaviť poľský starosta 
zálohovaných spišských miest knieža  Teodor Lubomirski  v 
roku 1729. Takéto stĺpy so sochami Panny Márie sú vo všetkých 
bývalých 13-tich zálohovaných spišských mestách, ktoré spra-
vovali poľskí  starostovia v Starej Ľubovni od roku 1412 až 
do ich prinavrátenia  Uhorsku  v roku 1772. Okrem Spišskej 
Belej je mariánsky stĺp v Ľubici, Vrbove, Tvarožnej, Poprade, 
Spišskej Sobote, Strážach pri Poprade, Veľkej, Matejovciach, 
Spišskej Novej Vsi, Spišskom Podhradí, Spišských Vlachoch a 
bol aj v už neexistujúcich Ruskinovciach.
Najpravdepodobnejšia verzia dôvodu výstavby týchto marián-
skych stĺpov je tá, že Lubomirski ich dal postaviť ako prejav 
svojho pokánia. Zálohované mestá totiž nivočil neúmerne 
vysokými daňami a viedol amorálny a hýrivý život. Bol známy 
aj pod prívlastkom „knieža pekelnej temnoty“, pre opakované 
sťažnosti zálohovaných miest ho cisár a uhorský kráľ Karol 
III. pokarhal, načo zmiernil daňové zaťaženie miest a začal s 
výstavbou mariánskych stĺpov (1724-1730).
V poslednom období dochádza k reštaurovaniu týchto stĺpov, a 
keďže tieto boli postavené z pieskovca, ktorý pomerne rýchlo 
zvetráva a výrazne  deštruuje kamenársku výzdobu, bolo nut-
né vyhotoviť niekde i nové kópie podľa pôvodných originálov. 
Takáto kópia je v Spišskej Belej, Vrbove, Spišskej Novej Vsi, 
Spišskej Sobote, Ľubici  a v Spišskom Podhradí. Škoda, že pri 
reštaurovaní sochy Panny Márie v Spišskej Belej  sa nedodržala 
pôvodná kompozícia – Panna Mária držala na pravom ramene 
Ježiška, ktorý okolo roku 1960 odpadol zo sochy a pri ama-
térskej oprave v roku 1971 sa len domodelovalo rameno bez 
Ježiška. Z  takejto predlohy sa vyhotovila v roku 1983 aj terajšia 
kópia.
V súčasnosti sa nesprávne zaužívalo pre všetky mariánske 
stĺpy so sochami Panny Márie pomenovanie „ Immaculata“, aj 
keď v niektorých prípadoch vôbec nejde o  Immaculatu.    
Základné typy sôch Panny Márie sú:  1. Klasická socha Panny 
Márie, bez iných atribútov, 2.  Madona – znázornená ako matka 
s dieťaťom, 3.  Immaculata (Nepoškvrnená) – Panna Mária stojí 
na zemeguli a často i na polmesiaci, pričom nohou šliape hada 
s jablkom v papuli, môže mať svätožiaru s 12 hviezdičkami.  
Immaculata  (Nepoškvrnená) znamená, že Panna Mária bola 
počatá (narodená) bez dedičného hriechu, ktorý sa znázorňuje 
biblickým hadom -diablom, ktorý podal v raji Eve jablko, čím 
vznikol dedičný hriech. Typická Immaculata je napríklad v 
Košiciach.  4. Assumpta (Nanebovzatá) – Panna Mária stojí v 
oblaku, ktorý zdvíhajú anjeli do neba.
 Z mariánskych stĺpov v bývalých  13. zálohovaných spišských 
mestách sú typické Immaculaty v 11 prípadoch, majú totiž 
základný atribút Immaculaty – sochy Panny Márie stoja na 
zemeguli a šliapu nohou hada, ktorý má v papuli jablko.  Ďalší 
nekonštantný znak Immaculaty – polmesiac (symbol noci, 
temna a hriechu) však úplne chýba. Dva mariánske stĺpy sú 
atypické. V Ľubici Panna Mária nestojí na hladkom valcovi-
tom stĺpe ako na iných spišských mariánskych stĺpoch, ale na 
vysokom zrezanom trojbokom ihlane, chýba aj zemeguľa, ale 
je tu základný atribút Immaculaty- Panna Mária šliape nohou 
hlavu hada s jablkom .
V Spišskej Belej je mariánsky stĺp ako jediný v 13. spišských 
mestách tordovaný, čiže stočený ako závitnica, je však 
zakončený korintskou hlavicou ako na iných stĺpoch. Socha 
Panny Márie ale nemá žiadne základné atribúty Immaculaty, 
nestojí na zemeguli a nešliape žiadneho hada s jablkom v pap-
uli. Belianska Panna Mária stojí v oblaku, pričom ju zdvíhajú 
anjeli.
Neznámy sochár vytvoril v Spišskej Belej v roku 1729 sochu 

Panny Márie takmer presne podľa predlohy obrazu „Nane-
bovzatie Panny Márie“, ktorý namaľoval slávny barokový talian-
sky maliar Guido Reni  (1575-1642), a to v roku 1631. Socha 
Panny Márie má dodržanú kompozíciu anjelov, ktorí držia jej 
plášť a dvíhajú ju v oblaku nahor, v dolnej časti sochy sú aj 
detaily z obrazu – symbolické hlavičky anjelov s krídelkami. 
Hornú časť sochy sochár pozmenil, tvár sa díva nie nahor ako 
na obraze, ale horizontálne, na pravé rameno originálnej sochy 
umiestnil dieťa, čo malo zrejme utvrdiť, že ide o Pannu Máriu, 
na dnešnej kópii už Ježiško chýba, čím sa však ešte viac 
umocňuje, že ide o Assumptu – Nanebovzatú. Pôvodný originál 
sochy by sa mohol nazvať aj ako kombinácia Madony a As-
sumpty, podobne je to na slávnom obraze  Sixtínska Madona 
od renesančného maliara Raffaela  Santiho. Súčasná socha 
Panny Márie v Spišskej Belej však v žiadnom prípade nie je Im-
maculata (Nepoškvrnená) ale Assumpta  (Nanebovzatá).

Dr. Andrej Novák

V Spišskej Belej nie je Immaculata
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2. september  

Panika na finančných trhoch sa nedotýka len finančníkov z  Wall 
street ale aj bežných „smrteľníkov“ z nášho mesta. Finančná 
strata, ktorú spôsobil Tomáš K. z Kúpeľnej ulice svojmu spon-
zorovi Františkovi B. z Hviezdoslavovej ulice nebola spôsobená 
investovaním do gréckych dlhopisov, ale zaplatením účtu za 
skonzumované alkoholické nápoje v miestom bare. K hádke 
oboch opitých mužov privolala hliadku MsP obsluha baru. 
Vzájomné vulgárne nadávky, osočovanie a vyhrážanie sa za-
bitím skončilo až príchodom policajtov. Vyvolaný konflikt sa 
po hodine podarilo objasniť a  „údajný“ finančný rozdiel, ktorý 
chýbal Františkovi našiel menovaný v druhom vrecku nohavíc. 
 
7. september 
 
V skorých ranných hodinách zavítal do nášho mesta „farmár“ Igor 
P. z Toporca. Gerbera je kvet krásny a pravidelné polievanie a 
hnojenie dokáže jeho krásu ešte znásobiť. Svojským spôsobom 
začal s „prihnojovaním“ aj tej našej Gerbery na Družstevnej ulici. 
Keďže však nešlo o žiaden kvet, ale o predajňu s rovnakým náz-
vom a menovaný Igor bol pri svojom konaní priamo prichytený 
hliadkou MsP a bol na mieste vyriešený blokovou pokutou.   

V popoludňajších hodinách privolala hliadku MsP obsluha 
skládky TKO, ktorá už dlhšie dobu nedokáže odolávať ná-
jazdom osadníkov z blízkej osady v Krížovej Vsi. Tí v pravi-
delných nájazdoch navštevujú smetisko a prehrabávajú sa v 
odpadkoch. Počas dnešného výjazdu sa policajtom podarilo 
počas takého „výpredajového ošiaľu“ zadržať a predviesť bra-
tov Jána a Mareka H. Obaja muži aj napriek viacnásobným 
výzvam odmietli smetisko opustiť a tak za nerešpektovanie 
výzvy im policajti udelili na mieste blokové pokuty. Po tej-
to udalosti sa aspoň na krátku dobu nájazdy Rómov stlmili.    

16. september 

Marcela G. z ulice Zimnej dnes ráno podala oznámenie na svojho 
švagra Rastislava G. Ten sa ako „krstný otec v sicílskom štýle“ 
predchádzajúci deň stretol so svojou neterou, maloletou Klau-
diou v centre mesta. Jeho správanie sa však nesúviselo s jeho 
nezištnou pomocou svojej krstnej dcére, ale s rodinnou „ven-
detou“. Sekera v hlavej ich babky a postupná fyzická likvidácia 
jednotlivých členov rodiny má byť liekom na jeho osobné prob-
lémy. Prípad je v štádiu objasňovania.  

17. september 

Tak ako každý rok aj dnes zabezpečovali hliadky MsP dohľad 
nad verejným poriadkom počas zemiakarského jarmoku. A 
ako je to už u nás „zvykom“ policajti sa aj počas tejto akcie ne-
nudili. Krátko po 21.00 hodine pomáhali pred V – penziónom 
opitému Tomášovi M. z mesta Turany a prechodne bytom 
na Kúpeľnej ulici. Za pomoc hliadke MsP im menovaný po-
riadne vulgárne vynadal. Hoci sa o niekoľko dní konkrétnym 
policajtom ospravedlnil, mastná bloková pokuta ho neminula.
Socha partizána umiestnená v parku za budovou MsÚ má 
pripomínať ľuďom útrapy a boj za slobodu počas 2.svetovej 
vojny. Krátko pred polnocou však spozorovala hliadka MsP 
trojicu mladíkov stojacu pred sochou. Marek G. z mes-
ta Kežmarok, Vladimír a Rastislav H. z obce Krížová Ves 
tam však neprišli, aby si zaspomínali na históriu, ale z 
čisto „biologických“ dôvodov. Ich močenie bolo kvalifiko-
vané ako priestupok a na mieste boli vyriešení pokutami. 

Z denníka mestskej polície 19. september 

„Multikulturalizmus v Európe zlyhal“ boli slová nemenovaného eu-
rópskeho politika po útoku v Nórsku. Možno aj to by mohlo platiť 
na príchod p.Márie K. pôvodom z Popradu, ktorá sa aj so svojimi 
deťmi prisťahovala za svojím druhom do nášho mesta. Pravde-
podobne má problémy „zapadnúť“ do miestneho spoločenstva a 
od doby, čo sa tu býva sme riešili niekoľko konfliktných situácii. 
Manželia Š. z Tatranskej ulice sa dnes ráno dostali do konfliktnej 
situácie s menovanou Máriou. Títo počas ranného odprevádzania 
detí do školy chceli vedieť, ktorí z jej synov „nadbieha“ ich dcére. 
Na túto otázku však nedostali žiadnu odpoveď. Na celú ulicu si 
však vypočuli kompletný zoznam činností, ktoré údajne ich dcéra 
robí a hádku pani Mária ukončila vulgárnymi nadávkami aj na 
adresu matky mladistvej dievčiny. Vec je v štádiu objasňovania.     

21. september 

S klesajúcou teplotou na teplomeri a pretrvávajúce existenčné 
problémy sa radikálne rozhodol vyriešiť Rastislav G. Vystúpiť 
zo začarovaného kruhu, v ktorom sa nachádza pomerne dlhú 
dobu chcel vyriešiť skokom pod idúce autá na Továrenskej 
ulici. K uvedenému mužovi boli privolaní nielen mestskí polica-
jti ale aj kolegovia zo štátnej polície. Policajti počas spoločného 
služobného zákroku muža zaistili a privolali vozidlo RZP, 
ktoré menovaného odviezlo na lekárske ošetrenie do Levoče.    
  
30. september 

Počas nočnej pochôdzky bol hliadkou MsP pred potravina-
mi Belan na Letnej ulici spozorovaný Anton A. Ten v prítom-
nosti Dávida H. zo Slnečnej ulice pripravil veľkolepú oslavu. 
Švédske stoly sa tam síce neobjavili, ale alkohol chýbať ne-
mohol. A dôvod oslavy? Veľmi jednoduchý. Niekoľko týždňový 
pobyt na slobode, nezabudnuteľné „spomienky na rekreačný 
pobyt“ a neodolateľná túžba po niektorom z nápravných ústa-
vov na Slovensku viedla Antona k zorganizovaniu niekoľkých 
„vlámaní“ na území mesta. A tak ešte poslednýkrát pred nástu-
pom do výkonu trestu zatúžil vychutnať fľašu pálenky. Výho-
vorky menovaného však na policajtov nezaberali a na mieste 
musel uhradiť pokutu za porušenie platného VZN o zákaze 
konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.  

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

 Mesto Spišská Belá 
spolu s ďalšími okolitými ob-
cami a mestami v našom regióne 
pripravuje založenie oblastnej 
organizácie cestovného ruchu. 
Umožňuje to nový zákon o pod-
pore cestovného ruchu č. 91/2010 
Z. z. Podľa neho môže mestá a 
obce spolu s podnikateľmi na ich 
území založiť právnickú osobu 
(združenie), ktorého cieľom má 
byť rozvoj cestovného ruchu v 
danom území. Cieľom má byť 
spoločné plánovanie rôznorodých 
aktivít, čiže vytvorenie spoločnej 
stratégie podpory cestovného ru-
chu na danom území. Dôležité je, 
že musia sa spojiť podnikatelia a 
mestá a obce a vytvoriť partner-
stvo a spoločne komunikovať, 
plánovať a realizovať konkrétne 

aktivity. Toto združenie  umožní 
sa uchádzať o dotáciu zo štátneho 
rozpočtu na podporu cesto-
vného ruchu (najmä na jeho pro-
pagáciu a marketing v cestovom 
ruchu). Výška tejto dotácie môže 
byť max. do výšky 90% vybratej 
dane z ubytovania, čo núti mestá 
a obce zodpovedne vyberať túto 
daň a zároveň podnikateľom 
priznávať ubytovanie a za každé 
prenocovanie platiť mestu/obci 
daň. Túto dotáciu môže minis-
terstvo poskytnúť na základe po-
daného spoločného projektu tejto 
oblastnej organizácie, avšak na 
túto dotáciu nie je právny nárok. 
Uvedené združenia by mohlo 
byť založené do konca tohto 
roka, aby sa budúci rok mohlo 
uchádzať o uvedenú dotáciu.

Príprava založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu
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MATERSKÁ 
ŠKOLA MIEROVÁ 

ZAPOJENÁ DO 
PROGRAMU 

ZELENÁ ŠKOLA 

 Slovenský program 
Zelená škola je súčasťou 
najväčšieho certifikačno-
vzdelávacieho programu Eco-
schools, teda siete Zelených 
škôl v medzinárodnom 
meradle. Zapojenie do 
programu školám a škôlkam 
odporúča aj Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Hlavným 
cieľom je zapojeným 
pomôcť nájsť cestu zmeny, 
ktorá povedie k zdravšej, 
„zelenšej“ a aktívnejšej škole 
a spoločnosti. Materská škola 
Mierová sa do programu 
zapojila od nového školského 
roku 2011/2012 a v okruhu 
35 km je z konkurencie 
ostatných materských škôl 
jedinou. Škola si zvolí tému, 
ktorej sa bude v danom 
školskom roku prioritne 
venovať, a k nej nasmeruje 
aktivity.Špecifickým prínosom 
programu je rozvoj tvorivosti 
u pedagógov, ktorá je 
pozitívnym atribútom učiteľa 
budúcnosti, ale aj u žiakov, 
čo je nesmierne dôležité 
najmä v súčasnej dobe, 
kedy sa kreativita stále veľmi 
postráda. Program vychádza 
z princípu, že nie je možné 
sa o ochrane životného 
prostredia len učiť, ale že 
je nevyhnutné sa zároveň 
snažiť o zmenu v našom 
konaní. Zahŕňa celú školu vo 
forme tímovej práce - žiakov, 
učiteľov, nepedagogických 
pracovníkov spolu s rodičmi, 
samosprávou, médiami, 
miestnymi organizáciami. 
Školy, ktoré počas 
certifikačného obdobia (aspoň 
2 šk. roky) úspešne zvládnu 
implementáciu jednotlivých 
krokov Zelenej školy, získajú 
medzinárodný certifikát Zelená 
škola a vlajku. Ich platnosť 
je následne dva kalendárne 
roky. K výhodám programu 
patrí výučba s inšpiratívnymi 
metodickými materiálmi 
a pracovnými listami, 
realizácia vzdelávacích 
a zážitkových workshopov 
pre pedagógov aj žiakov, 
informačný a poradenský 
servis a výmena skúseností 
medzi zúčastnenými 
školami. Vyučovací proces 
často prebieha v prírodnom 
prostredí, čo umocňuje 
pestovanie pozitívneho 

vzťahu k okolitému 
prostrediu a zodpovednosť 
zaň. V neposlednom rade 
je benefitom uznanie 
a zviditeľnenie zúčastnených 
škôl, ako aj významný 
ekonomický efekt, ktorý 
vždy sprevádza ekologické 
konanie. Program je finančne 
podporený Slovenskou 
vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou, a. s., ako 
exkluzívnym partnerom 
a Východoslovenskou 
energetikou, a. s., ako 
generálnym partnerom, 
z čoho vyplýva, že zúčastnení 
programu sú do istej miery aj 
finančne dotovaní.Z pohľadu 
rodičov sú certifikované 
Zelené školy zárukou, že 
okrem získavania vedomostí 
v každodennej praxi sa 
u žiakov rozvíjajú priaznivé 
environmentálne návyky. 
Škola, alebo škôlka, ktorá 
poskytuje nadštandardné 
služby, môže byť tiež omnoho 
lákavejšia pre deti, ale aj pre 
rodičov samotných. Materská 
škola Mierová je zároveň 
zapojená do Národnej siete 
škôl podporujúcich zdravie 
a tiež konkrétne do projektov 
„Chceme dýchať čistý vzduch“, 
„Adamko hravo a zdravo“, 
„Bezpečná škôlka“, „Zdravý 
úsmev“ a „Dobrú chuť, deti!“.

Výročná schôdza 
hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Belej pozýva 
všetkých svojich členov na 
výročnú členskú schôdzu, ktorá 
sa uskutoční 10. decembra 
2011 (v sobotu) o 15.00 hod. 
v budove hasičskej zbrojnice. 
Hasiči nezabudnite !!!

Preventívne 
protipožiarne kontroly

Nastalo zimné vykurovacie 
obdobie, keď po dlhšej prestávke 
opäť uvádzame do prevádzky 
vykurovacie telesá na rôzne 
druhy palív. Bude sa viac kúriť 
a svietiť aj v hospodárskych 
budovách, blížia sa zakáľačky, 
plesové sezóny, podujatia, na 
ktorých sa zhromažďuje väčší 
počet ľudí a v porovnaní s 
inými obdobiami, skladujeme 
viac úrody a palív. Toto všetko 
prináša zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiarov, preto sa na 
toto obdobie musíme dôkladne 
pripraviť. Aby sme včas predišli 
požiarom, svoju pozornosť a 
aktivity zamerajme najmä na 

nasledovné oblasti, či objekty:

1/ Vykurovacie telesá na tuhé 
palivo – dôkladne ich vyčistiť 
a odstrániť sadze. Podobne 
komíny, do ktorých sú zaústené, 
je treba vymiesť a cez vyberacie 
dvierka odstrániť sadze. Dvierka 
vyberacie ani vymetacie 
nesmú byť prehrdzavené. V 
okolí vymetacích dvierok na 
podkroví nesmie byť horľavá 
podlaha. V komínovom telese 
nesmú byť zapustené žiadne 
drevené konštrukcie. Do 1 
komína nemôžu byť zaústené 
vykurovacie telesá na rôzne 
druhy palív (napr. uhlie a 
plyn). Nevyhnutnú zásobu 
paliva pri kotli skladujte vo 
vzdialenosti, ktorú odporúča 
výrobca, inak platí minimálne 
80 cm. Pod pieckami na 
lokálne vykurovanie, ktoré 
sú na horľavej podlahe, 
musí byť nehorľavá 
podložka pred prikladacími 
dvierkami presahujúca 60 
cm a po stranách 30 cm.

2/ Vykurovacie telesá na 
plynné palivo – dajte ich 
vyčistiť a skontrolovať 
odborne spôsobilej osobe, 
ktorá má na to vybavenie.

3/ Domáce údiarne – mali 
by byť murované, vybavené 
lapačmi iskier a v dostatočnej 
vzdialenosti od horľavých 
materiálov, pri prevádzkovaní 
pod neustálym dozorom.

4/ Elektrická inštalácia – v 
zimnom období bude viac 
zaťažená. Sami skontrolujte, 
či nie je prerušená izolácia, 
či sú dotiahnuté spoje a či 
jej nehrozí skrat. V prípade 
závad ju dajte opraviť 
odborníkovi – elektrikárovi.

5/ Infražiarič elektrický 
– musí byť dodržaná 
minimálna vzdialenosť od 
horľavých materiálov 80 cm.

6/ Infražiarič plynový – 
minimálna vzdialenosť od 
horľavých materiálov je 150 
cm.

7/ Elektrické akumulačné 
kachle – 1 m v smere 
výfuku horúceho vzduchu.

8/ Stav prístupových ciest 
-  musia byť voľné, zbavené 
prekážok.

10/ Skladovanie palív – musí 
byť zabezpečené. Pozor na 
samovznietenie hnedého uhlia.

11/ Vybavenie hasiacimi 
prostriedkami – na prvý zásah 
musí byť pripravené dostatočné 
množstvo vody, najmä v 
podkroví, kde je sťažený prístup. 
Ak v zime zamŕza, pripraviť 
dostatočne dlhú vodovodnú 
hadicu na okamžité použitie.

Vážení občania, buďte v 
zimnom období ostražití viac, 
ako inokedy. Upozorňujeme na 
závady vo svojom okolí, lebo v 
zime sa požiare len veľmi ťažko 
likvidujú. Ľudský činiteľ sa nám 
stále nedarí eliminovať. Vždy 
bude existovať nedbanlivosť, 
nedisciplinovanosť, ale 
aj technické závady. 
Našou spoločnou 
úlohou je minimalizovať 
riziká vzniku požiarov.

V mesiaci december sa 
uskutočnia preventívne 
kontroly v našom meste na 
uliciach: Družstevná, Kpt. 
Nálepku, Krátka. Tieto 
kontroly vykonajú hasiči 
z Dobrovoľného hasičského 
zboru v Spišskej Belej, ktorý 
sa vám na požiadanie musia 
preukázať  

 Verejná ponuka na 
prenájom priestorov:

 
Mesto Spišská Belá 
ponúka na prenájom 
nebytové priestory na 
Hviezdoslavovej ulici 
č. 1 v Spišskej Belej 
(prevádzka doterajších 
Lahôdok - "Ryby") o 
výmere cca 119 m2. O 
budúcom nájomcovi 
a o druhu prevádzky 
rozhodne mestské 
zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí dňa 
15.12.2011. Priestory sa 
prenajímajú od 1.1.2012 
na dobu neurčitú. 
Bližšie podmienky vám 
budú poskytnuté na 
Mestskom úrade, Ing. 
Kleinová, tel. 4680512.    
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Mesto Spišská Belá
vyhlasuje

obchodnú verejná súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Predmet verejnej obchodnej súťaže:
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta: stavba - budova bývalej materskej školy, súp.č.1092 a pozemok KN „C“ 273,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 872 m2 L na LV č. 1 a priľahlé pozemky – parcela KN “E“ č. 166 - orná pôda
o výmere 369 m2 LV č. 211, parcela KN „E“ č. 167 - trvalé trávne porasty o výmere 426 m2 LV č. 1 a parcela KN „E“ 
č. 164
- záhrada o výmere 66 m2, LV č. 211.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže :
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke www.spisskabela.sk, na úradnej tabuli mesta. Doba
zverejnenia: od 18.11.2011 do 05.12. 2011.
2. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať
a) návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR
b) doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba (napr. výpis z OR).
3. Súťažný návrh (cenová ponuka) musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí 
05.12.2011
o 15.00 hod.. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky 06.12.2011 o 9.00 hod. a výsledky písomne oznámi 
uchádzačom
do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať
žiadny predložený návrh (cenovú ponuku).
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť (neprijať) všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky 
súťaže,
ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podmienky predaja
1. Predmetná nehnuteľnosť sa predáva na účely rodinného bývania – ide o zmluvnú podmienku, ktorej nedodržanie 
bude
sankcionované zmluvnou pokutou.
2. Požadovaná minimálna kúpna cena - 60.000,- EUR.
3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 15 dní od schválenia predaja nehnuteľností uznesením mestského 
zastupiteľstva.
Zaplatenie kúpnej ceny musí byť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

Kritériá hodnotenia návrhov
Kritériom hodnotenia je kúpna cena. Ak predložená ponuka nebude spĺňať podmienky minimálnej ceny a účely 
využitia
tejto nehnuteľnosti, bude vylúčená.

Spôsob podania ponuky
Cenovú ponuku s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Mestský úrad Spišská 
Belá,
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá označenú heslom: „Súťaž – budova Strážky – neotvárať“ v lehote do 05.12.2011 do
15.00 hod.
Bližšie informácie: Mestský úrad, Ing. Kleinová, Tel : 4680512.
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Upozornenie pre podnikateľov používanie 

elektronickej registračnej pokladnice

po 1.1.2012 

Od 1. januára 2012 sú  všetci podnikatelia, ktorí 
majú pri evidovaní tržieb povinnosť používať elektronickú 
registračnú pokladnicu (ďalej len „pokladnica“) povinní 
uplatňovať postup podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o ERP“) a pokladnica už musí 
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP.

Zákon o ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý 
predáva tovar alebo poskytuje služby, zoznam ktorých je 
taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby 
z predaja tovaru alebo z  poskytnutia služby prijíma v hotovosti 
alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Upozorňujeme, že podľa zákona oERP podnikateľ môže   
používať :

- pokladnicu, ktorou je elektronické registračné zariadenie 
vybavené ustanovenými technickými časťami podľa 
zákona o ERP, alebo počítač s vlastným registračným 
programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,

- len takú pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba 
vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód 
pokladnice, je označená plombou a spĺňa ďalšie 
požiadavky ustanovené zákonom o ERP ako aj 
technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.

Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje 
aj úhrada pohľadávky (faktúry) v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú 
v hotovosti na úhradu pohľadávky (faktúry) je podnikateľ, ktorý 
postupuje podľa zákona o ERP, povinný evidovať v pokladnici.

Podnikatelia, ktorí pri evidovaní prijatých tržieb 
postupujú v súčasnosti ešte podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. 
o spôsobe vedenia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o ERP“), môžu  
evidovať tržby podľa uvedenej vyhlášky do 31.12.2011. Nakoľko 
podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v  hotovosti nepovažuje 
úhrada pohľadávky (faktúry), platbu prijatú v hotovosti  ako 
úhradu  pohľadávky  nie sú povinní do 31.12.2011 evidovať v 
pokladnici. Od 1.1.2012 však aj títo podnikatelia sú povinní 
postupovať v zmysle zákona o ERP a aj tržby v hotovosti prijaté 
ako úhrady faktúr sú povinní evidovať v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo poskytovaní   
služby vystavuje faktúry sa môže od 1.1.2012 rozhodnúť  
že:
-tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti  -  
v tomto prípade je povinný evidovať v hotovosti prijaté 
tržby v pokladnici, alebo       
-úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len 
bezhotovostne - v tomto prípade nebude povinný 
evidovať tržby v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu na evidenciu 
tržieb certifikovanú podľa vyhlášky o ERP, by si mal u servisnej 
organizácii zistiť, či sa jeho súčasná pokladnica dá prispôsobiť 
na nové podmienky, alebo si bude musieť kúpiť novú pokladnicu, 
ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom o ERP. Na účely 
prispôsobenia pôvodnej pokladnice na nové technické podmienky 
ustanovené zákonom o ERP možno uplatňovať nasledovné  
postupy:
                Postup A

1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so 
žiadosťou o upgrade,

2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje 

grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy 
pokladnice v časti servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do 
fiskálnej pamäte zaznamená pôvodné DKP,  do knihy 
elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum 
uvedenia pokladnice do prevádzky a zároveň odovzdá 
podnikateľovi fotokópiu certifiktátu,

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej 
pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad, 
ktorý mu do knihy zapíše DKP s poznámkou, že ide 
o pôvodný DKP.   

                Postup B

1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so 
žiadosťou o upgrade,

2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje 
grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy 
pokladnice v časti servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi 
odovzdá kópiu certifikátu,

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej 
pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý 
mu do knihy zapíše nový DKP,

5. podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby 
uviedla pokladnicu do prevádzky,

6. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená 
nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy 
elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum 
uvedenia pokladnice do prevádzky.

Reg. servisných organizácií: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/rss/erp.html        

AKCIA!!! 
Jedinečná ponuka toaletného papiera

Ponúkame Vám toaletný papier za najnižšie ceny na trhu.

Vyberáme z našej ponuky toaletný papier:                                                
2 vrstvový 30m – 0,17€ 1Ks
2 vrstvový 68m – 0,33€ 1Ks
Ďalej Vám ponúkame rôzny(e): 
 Toaletný papier 1,2,3,4vrstvový  
Kuchynské a priemyselné utierky
Za bezkonkurenčné ceny

Pokiaľ nájdete porovnateľný výrobok za nižšiu cenu u nás vám dáme
ďalších 10 % zľavu z konkurenčnej ceny.

Nájdete nás na: Petzvalová 15, 1 poschodie Pracovné odevy 
( nad holičstvom Lucia )   

Separovaný zber odpadov v Spišskej Belej

December 2011 
15.12. (štvrtok) - plasty, kovy, textil 

16.12. (piatok) - papier, sklo  
Január 2012 

4.1.(streda) - plasty, kovy, textil 
5.1.(štvrtok) - papier, sklo

26.1.(štvrtok) - plasty, kovy, textil 
27.1.(piatok) - papier, sklo
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INZERCIA
   Predáme 1-izbový slnečný byt s balkónom na ul. Mierovej v  Spišskej Belej. 0949 20 24 20.

  Predáme prerobený rodinný dom v Bušovciach s pozemkom 550m2. 54000€. 0918 606 438.
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# Klub Z V R P Skóre Body +Body

1 SP.BELÁ 16 14 1 1 56:15 43 19

2 SP.ŠTVRTOK 16 13 1 2 52:25 40 16

3 KRAVANY 16 11 3 2 50:22 36 12

4 VIKARTOVCE 16 11 2 3 42:22 35 11

5 VERNÁR 16 10 1 5 35:22 31 7

6 V.LOMNICA 16 8 3 5 48:28 27 3

7 HORKA 16 6 4 6 38:35 22 -2

8 LUČIVNÁ 16 5 6 5 31:32 21 -3

9 V.SLAVKOV 16 6 2 8 37:34 20 -4

10 STRÁŽE 16 5 5 6 29:38 20 -4

11 BATIZOVCE 16 4 5 7 33:43 17 -7

12 SP.ST.VES 16 4 2 10 24:36 14 -10

13 MENGUSOVCE 16 4 1 11 25:60 13 -11

14 MLYNČEKY 16 3 1 12 18:49 10 -14

15 IHĽANY 16 2 2 12 26:49 8 -13

16 VRBOV 16 1 3 12 21:55 6 -21

Tabuľka - 1. trieda

# Klub Z V R P Skóre Body + Body

1 L.TEPLIČKA 14 7 5 2 26:16 26 5

2 JÁNOVCE 14 8 2 4 27:20 26 5

3 SP.HRHOV 14 8 1 5 38:21 25 4

4 HOZELEC 14 7 4 3 29:17 25 4

5 SP.BELÁ "B" 14 7 4 3 27:22 25 4

6 ST.LESNÁ 14 6 5 3 19:18 23 2

7 GÁNOVCE 14 6 1 7 19:22 19 -2

8 TOPOREC 14 4 6 4 30:26 18 0

9 HUNCOVCE 14 5 2 7 17:30 17 -4

10 SLOV.VES 14 4 3 7 19:24 15 -9

11 SP.TEPLICA 14 4 3 7 17:25 15 -6

12 ŠUŇAVA 14 4 2 8 18:27 14 -7

13 LENDAK 14 4 1 9 26:31 13 -8

14 GR.PETROVCE 14 3 3 8 15:28 12 -9

Tabuľka - 2. trieda

# Klub Z V R P Skóre Body

1 Poprad 15 10 3 2 44:14 33

2 Čaňa 15 10 3 2 35:26 33

3 KAC Košice 15 9 2 4 61:29 29

4 Michalovce "B" 15 8 3 4 42:26 27

5 Sabinov 15 8 3 4 33:19 27

6 Ľubotice 15 7 5 3 39:23 26

7 Snina 15 8 2 5 36:21 26

8 Moldava n/B 15 6 3 6 28:30 21

9 Š. Michaľany 15 5 2 8 27:34 17

10 Spišská Belá 15 5 1 9 21:38 16

11 Koš. N. Ves 15 5 0 10 21:33 15

12 Sobrance 15 4 2 9 19:35 14

13 St. Ľubovňa 15 3 1 11 19:59 10

14 Kežmarok 15 0 4 11 5:43 4

Starší dorast – 3. Liga VsFZ

# Klub Z V R P Skóre Body

1 Ľubotice 15 14 1 0 69:6 43

2 Michalovce "B" 15 13 1 1 60:9 40

3 Poprad 15 13 0 2 69:13 39

4 Moldava n/B 15 11 2 2 53:21 35

5 KAC Košice 15 10 1 4 59:19 31

6 Snina 15 6 2 7 26:40 20

7 Sabinov 15 6 0 9 23:27 18

8 St. Ľubovňa 15 6 0 9 18:41 18

9 Kežmarok 15 3 3 9 20:42 12

10 Čaňa 15 3 3 9 19:53 12

11 Koš. N. Ves 15 2 4 9 21:45 10

12 Š. Michaľany 15 2 3 10 16:71 9

13 Sobrance 15 2 2 11 10:38 8

14 Spišská Belá 15 2 2 11 22:60 8

Mladší dorast - 3. Liga VsFZ

# Klub Z V R P Skóre Body

1 Ľubica 9 8 0 1 39:12 24

2 Levoča 9 7 1 1 41:9 22

3 FAM Poprad 9 7 0 2 30:8 21

4 Krompachy 9 5 1 3 19:15 16

5 Sp. Vlachy 9 4 1 4 28:23 13

6 Smižany 9 3 2 4 16:19 11

7 Lendak 9 3 0 6 15:26 9

8 Svit 9 3 0 6 20:44 9

9 Plavnica 9 0 3 6 7:30 3

10 Spišská Bela 9 0 2 7 6:53 2

# Klub Z V R P Skóre Body

1 Krompachy 9 8 0 1 48:9 24

2 Lendak 9 8 0 1 44:6 24

3 FAM Poprad 9 7 1 1 29:3 22

4 Sp. Vlachy 9 6 0 3 26:14 18

5 Ľubica 9 4 0 5 9:21 12

6 Svit 9 3 1 5 18:23 10

7 Spišská Belá 9 2 1 6 10:25 7

8 Plavnica 9 1 2 6 10:40 5

9 Levoča 9 1 2 6 13:45 5

10 Smižany 9 1 1 7 10:31 4

Straší žiaci – 3. Liga VSFZ

Mladší žiaci – 3. Liga VSFZ

„Výsledky futbalových súťaží be-
lianskych družstiev po jesennej časti „
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MŠK Worms Kežmarok – Fighters Spišská Belá 5: 4  (2:1,3:1,0:2)
Góly: Vašaš 2, Godalla, Kosár, Ugray –
           Heldák, Bednarčík, Zadžora, Krmenčík 

HBK Kometa Vrútky – CVČ P.A.K. Podolínec 2: 0  (0:0,2:0,0:0)
Góly: Janík, Sahul  

ŠK 98 Pruské – JK Medokýš Martin  4: 0  (1:0,3:0,0:0)
Góly: Ilončiak 2, Hudec, Baláž   

DT ŠG Živena Pov. Bystrica – HBK Kometa Vrútky  1: 8  (1:0,0:5,0:3)
Góly: Slaninka – Sahul, Matuška, Honko po 2,
           Babinský, Junas  

CVČ P.A.K. Podolínec – ŠK 98 Pruské  0: 3  (0:1,0:2,0:0)
Góly: Ilončiak 2, Baláž 

JK Medokýš Martin – Fighters Spišská Belá 2: 4  (0:2,1:1,1:1)
Góly: Paško, Hodas – Kiska, Heldák, 
          Bednarčík, Lindeman  

MŠK Worms Kežmarok – ŠK 98 Pruské         1: 1  (0:1,1:0,0:0)
Góly: Tóth – Chudý 

DT ŠG Živena Pov. Bystrica – JK Medokýš Martin           odložené

Fighters Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 2: 1  (1:0,1:0,0:1)
Góly: Zadžora 2 – J. Čavajda 

Slovenská hokejbalová extraliga U16 
2011/2012

2.turnaj 16. 10. 2011 – Spišská Belá

1. ŠK 98 Pruské   5 4 1 0  22:2  9
2. Fighters Spišská Belá  5 4 0 1 40:10 8
3. MŠK Worms Kežmarok  4 3 1 0  29: 6 7
4. HBK Kometa Vrútky  6 2 1 3 13: 8  5
5. JK Medokýš Martin               4 1 1 2   9:  9 3
6. CVČ P.A.K. Podolínec  4 0 0 4   2:20 0
7. DT ŠG Živena Pov. Bystrica              4 0 0 4   2:62 0

TABUĽKA PO 2. TURNAJI

HBK Kometa Vrútky – Fighters Spišská Belá                4: 1  (1:0,3:1)
Góly: Fafrák 4 – Miklas      

CVČ P.A.K. Podolínec – MŠK Worms Kežmarok              3: 4  (2:3,1:1)
Góly: Reľovský, Hnatkovič, 
           Venglarčík – Vašaš 2, Skupín, Repel   

DT ŠG Živena Považská Bystrica – Fighters Spišská Belá 1:10  (0:5,1:5)
Góly: Moriš – Ježík, Bodák, Čarnogurský, 
          D. Štefaniak po 2, Žiak, Rády      

HBK Kometa Vrútky – MŠK Worms Kežmarok             2: 1  (1:1,1:0)
Góly: Sahul, Fafrák – B. Martančík   

JK Medokýš Martin – CVČ P.A.K. Podolínec             2: 0  (0:0,2:0)
Góly: Cerjan, Lacek   
 
HBK Kometa Vrútky–DT ŠG Živena Pov. Bystrica        15: 1  (5:1,10:0)
Góly: Fafrák 3, Babinský, Cibiri, Filgas po 2, Kanera, Kľoc, 
           Babjak, Figura, Ruman,Junas – Mahdoň       

JK Medokýš Martin – Fighters Spišská Belá                        3: 2  (1:1,2:1)
Góly: Stanek 2, Lacek – D. Štefaniak 2

MŠK Worms Kežmarok DT ŠG Živena Pov. Bystrica       10: 0  (8:0,2:0)
Góly: Vašaš 3, Vojtek, B. Martančík po 2,
           Danielčák, Repel, Hanigovský 

Slovenská hokejbalová extraliga U14 
2011/2012

3.turnaj 23. 10. 2011 – Kežmarok

1. JK Medokýš Martin               7 6 1 0 36: 8 13
2. HBK Kometa Vrútky  7 5 1 1 24: 9 11
3. MŠK Worms Kežmarok  8 3 3 2 35:15  9  
4. Fighters Spišská Belá  8 3 1 4 30:21  7
5. RŠK Ružinov   5 2 1 2 23:15  5 
6. CVČ P.A.K. Podolínec  7 1 3 3 18:15  5  
7. DT ŠG Živena Pov. Bystrica              8 0 0 8 2:95    0

TABUĽKA PO 2. TURNAJI

V Belej opäť na stolný tenis 

 Stolný tenis v Spišskej Belej bol v minulosti veľmi populárnym a úspešným športom. Hral sa tu už v 50-tých 
rokoch minulého storočia. Ďalšia etapa bola v rokoch 1962-1966. Najväčšie úspechy a popularitu dosiahol v rokoch 
1977-1997 pod vedením pána O. Susu, keď sa tu hrala až druhá Slovenská liga. V najlepších rokoch tu bolo až 
6 mužstiev - žiackych a dospelých a hralo tu aktívne až 40 hráčov. Po rozpade stolného tenisu v roku 1999 sa hráči 
rozpŕchli po okolitých mestách a obciach. Po niekoľkých rokoch váhania sa tohto roku skupinka nadšencov pre tento 
šport so zásadnou podporou pána primátora rozhodla obnoviť súťažný stolný tenis v našom meste. Základ novovznik-
nutého Stolnotenisového oddielu tvoria hráči, ktorí prišli z obce Krížová Ves a niekoľko hráčov zo Slovenskej Vsi a 
z Kežmarku. V sezóne 2011-2012 bude hrať mužstvo A 5.ligu a mužstvo B 6.ligu. Cieľom obidvoch mužstiev je čo 
najskôr postup do vyšších súťaži. Ďalším, no nie druhoradým, cieľom je podchytiť žiakov, ktorí ešte na základnej škole 
stolný tenis hrajú (aj keď niektorí už v žiackom veku reprezentujú okolité obce), no potom väčšinou so stolným tenisom 
skončia, alebo hrajú niekde v susedných obciach a umožniť im hrať stolný tenis doma a reprezentovať Spišskú Belú.
Súpisku hráčov tvorí: Smik Miroslav st., Vaško Jozef, Venglik Peter, Matava Matúš, Lojek Anton, Fedor Sla-
vomír, Čarnogurský Michal, Krempaský Marek, Voláth Martin, Vincler Oliver, Krempaský  Michal,  Smik Adrián .
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Podtatranský stolnotenisový zväz  POPRAD.
Športovo technická komisia

Výsledky po 6. kole - hrané 13.11.2011
5. liga mužov - Podtatranská
MŠK Slavoj Spišská Belá - OŠK Spišský Štvrtok B 17:1 (Smik st., Matava a M. Čarnogurský po 4,5, Krempaský 3,5 – Bajtoš 1)
STK Plaveč - MŠK Slavoj Spišská Belá 7:11 (L. Duffala 4, Krafčík 2, P. Szentyványi a Tomáš po 0,5 - Krempaský 3,5, Matava 3, M. Čarnogurský 2,5, 
Smik st. 2) 
MŠK Slavoj Spišská Belá - TJ STO Slovenská Ves C 13:5 (Matava 4, Smik st., M. Čarnogurský a Krempaský po 3 - A. Popovič 2,5, V. Matějovský 1,5, 
Pašinský a Susa po 0,5)
TJ Baník Hôrka - MŠK Slavoj Spišská Belá 5:13 (S. Lipták 3, Koš 2 - Smik st., M. Čarnogurský a Ma. Krempaský po 3,5, Matava 2,5)
MŠK Slavoj Spišská Belá - STT klub Toporec 15:3 (Matava a Smik st. po 4,5, M. Čarnogurský 3,5, Ma. Krempaský 2,5 - Saloň 2, J. Šoltés 1)
MŠK Slavoj Spišská Belá - TJ Obce Spišský Štiavnik B 14:4 (Smik st. 4,5, Matava a M. Čarnogurský po 3,5, Ma. Krempaský 3,5 - Mrava 3, M. Mar-
tinko 1)

Tabuľka. 5. liga mužov - Podtatranská

1. Spišská Belá 6 6 0 0 83:25 18
2. Lesnica 5 5 0 0 68:22 15
3. Poprad Veľká B 5 4 0 1 57:33 13
4. Slovenská Ves C 5 3 1 1 54:36 12
5. Hôrka 6 2 2 2 54:54 12
6. Plaveč 5 3 0 2 47:43 11

7. Spišský Štiavnik B 6 2 1 3 47:61 11

8. Fort. Kežmarok B 6 1 0 5 48:60 8

9. Toporec 6 1 0 5 31:77 8

10. Sp. Štvrtok B 5 1 0 4 23:67 7

11. Regina Poprad 5 0 0 5 28:62 5

6. liga mužov - Podtatranská
MŠK Slavoj Spišská Belá B - OŠK Spišský Štvrtok C 17:1 (Vaško a Vincler po 4,5, Lojek 4, Venglik 2,5, S. Fedor 1,5 – L. Javorský 1)
1. PPC Fortuna Kežmarok C - MŠK Slavoj Spišská Belá B 5:13 (Maňák 3, Šleboda a T. Kovalčík po 1 - Vincler 2,5, Vaško a Lojek po 2, Venglik 1,5, 
5xWO) 
MŠK Slavoj Spišská Belá B - ŠK Regina Poprad B 18:0 (Vaško, Vincler a Venglik po 4,5, Lojek 4, Fedor 0,5)
TJ Baník Hôrka B - MŠK Slavoj Spišská Belá B 6:12 (Mart. Sopko 3, Semko 2, Chovanec 1 - Venglik 4,5, Vincler 2,5, Vaško 2, S. Fedor a Voláth po 
1,5)
MŠK Slavoj Spišská Belá B - 1. PPC Fortuna Kežmarok D 15:3 (Vincler a Mi. Krempaský po 4,5, S. Fedor 3,5, Voláth 2,5 - Lešundák 2, Gallik 1)
MŠK Slavoj Spišská Belá B - TJ Severka Kežmarok E 14:4 (Vincler 4,5, Vaško 4, Venglik 2,5, Voláth 1,5, Mi. Krempaský 1, S. Fedor 0,5 - Novotný, 
V. Lukáč, E. Hagara a M. Podolský po 1)

Tabuľka. 6. liga mužov - Podtatranská

1. Spišská Belá B 6 6 0 0 89:19 18

2. Štrba 6 6 0 0 87:21 18
3. Sp. Štiavnik C 6 5 0 1 71:37 16
4. Spišská Teplica 6 4 1 1 73:35 15
5. Hôrka B 6 4 0 2 64:44 14
6. Sp. Bystré B 6 3 0 3 56:52 12

7. Fort. Kežmarok C 6 2 1 3 51:57 11

8. Regina Poprad B 6 2 0 4 33:75 10

9. Fort. Kežmarok D 6 1 0 5 37:71 8

10. Sp. Stará Ves B 6 1 0 5 34:74 8

11. Sev. Kežmarok E 6 0 1 5 30:78 7

12. Sp. Štvrtok C 6 0 1 5 23:85 7

Rozpis najbližších zápasov:

8. kolo nedeľa 27.11.2011 o 10.00 hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá - MŠK Adento Svit „B“
9. kolo nedeľa 4.12.2011 o 10.00 hod.
ŠK Regina Poprad - MŠK Slavoj Spišská Belá
10. kolo nedeľa 11.12.2011 o 10.00 hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá - STO Poprad Veľká „B“
11. kolo nedeľa 18.12.2011 o 10.00 hod.
Chata Pieniny Lesnica - MŠK Slavoj Spišská Belá

8. kolo nedeľa 27.11.2011 o 10.00 hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ - ŠKST Štrba
9. kolo nedeľa 4.12.2011 o 10.00 hod.
STO Obec Spišské Bystré „B“ - MŠK Slavoj Spišská Belá „B“
10. kolo nedeľa 11.12.2011 o 10.00 hod.
MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ - TJ Obce Spišský Štiavnik „C“
11. kolo nedeľa 18.12.2011 o 10.00 hod.
TJ Dunajec Spišská Stará Ves „B“ - MŠK Slavoj Spišská Belá „B“
Príďte sa pozrieť na zápasy našich stolných tenistov a povzbudiť ich. 
Viac informácii na www.sto.spisskabela.sk. 
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Medzinárodná automo-
bilová orientačná súťaž

           Automotoklub Spišská Belá 
usporiadal v spolupráci s mestom 
Spišská Belá v dňoch 07.- 
08.10.2011 jubilejný 25. ročník 
medzinárodnej automobilovej 
orientačnej súťaže "O putovný 
pohár Slavomila Rusiňáka", 11. a 
12.kolo 15.ročníka seriálu „Stre-
doeurópsky pohár“ (ktoré bolo 
zároveň finálovým kolom neo-
ficiálnych klubových majstrovs-
tiev strednej Európy v automo-
bilových orientačných súťažiach 
pre rok 2011 a bol vyhlásený aj 
absolútny víťaz seriálu „Stre-
doeurópsky pohár“ pre sezónu 
2011) a 4.kolo celoštátnej doprav-
no-výchovnej súťaže „Rodičia, 
jazdite opatrne“. Centrom tohto 
motoristického podujatia bolo 
SANATÓRIUM n.o. v Tatranskej 
Kotline. Súťaže sa zúčastnilo 34 
posádok zo Slovenska, Česka, Ru-
munska, Maďarska a Poľska. Trať 
súťaže viedla v okolí miest Spišská 
Belá, Kežmarok a priľahlých obcí 
a merala spolu 218 km. Bola 
rozdelená do dvoch nočných a 
dvoch denných etáp. Súčasťou 
nočnej aj dennej časti boli aj jazdy 
zručnosti. Posádky si na trati nič 
nedarovali, pretože o víťazovi 
Stredoeurópskeho pohára pre rok 
2011 rozhodla až súťaž v Spišskej 

Poradie Št.číslo 1.jazdec 2.jazdec Krajina
1 903 ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ
2 901 PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech PL
3 907 KRZEWSKI Maciej KRZEWSKI Mateusz PL
4 902 KUŹNIAK Norbert HALĄTKA Alicja PL
5 914 LISICKI Tomasz LISICKI Piotr PL
6 932 MAGDOLEN Roman jr. MAGDOLEN Roman SK

Výsledky medzinárodnej automobilovej orientačnej 
súťaže 11. a 12.kola 15.ročníka seriálu “ Stredoeurópsky Pohár 

” Spišská Belá, 07. - 08.10.2011

Poradie Št.číslo 1.jazdec Krajina
1 932 MAGDOLEN Roman ml. SK
2 910 PUCHALSKI Wojciech PL
3 911 DROBÍK Zdeněk CZPoradie Št.číslo 1.jazdec 2.jazdec Krajina

1 903 ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ
2 902 KUŹNIAK Norbert SKOWROŃSKI Maurycy PL
3 905 RAJ Agnieszka MOREL Andrzej PL
4 901 PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech PL
5 907 KRZEWSKI Maciej KRZEWSKI Mateusz PL
6 910 PUCHALSKI Wojciech MALICKA Anna PL

Poradie Št.číslo 1.jazdec Krajina
1 910 PUCHALSKI Wojciech PL
2 932 MAGDOLEN Roman jr. SK
3 902 KUŹNIAK Norbert PL

Konečné výsledky15.ročníka seriálu
 „ Stredoeurópsky pohár „JAZDA ZRUČNOSTI - 

sezóna 2011

Poradie Št.číslo 1.jazdec Krajina

1. 932. MAGDOLEN Roman jr. SK

Výsledky
XXV.ročníka medzinárodnej AOS

 “ Putovný pohár Slavomila Rusiňáka ” 
Spišská Belá, 07. - 08.10.2011

Jazda zručnosti

Belej. Pred dennou časťou súťaže 
si súťažiaci aj usporiadatelia uc-
tili pamiatku Slavomila Rusiňáka, 
na ktorého počesť sa táto 
súťaž každoročne usporadúva, 
položením kytice k jeho hrobu. 
Po súťaži sa netrpezlivo očakávali 
výsledky a po slávnostnej večeri 
na slávnostnom vyhlasovaní 
víťazov boli odmenení najlepší 
súťažiaci vecnými cenami a tro-
fejnými pohármi z rúk primá-
tora mesta Spišská Belá Štefana 
Bieľaka, riaditeľa pretekov Jozefa 
Pavlička a hlavného rozhodcu 
Petra Rusiňáka mladšieho. Počas 
odmeňovania víťazov bol ocenený 
Automotoklub Spišská Belá 
ako najlepší usporiadateľ Stre-
doeurópskeho pohára v sezóne 
2011 – ocenenie odovzdal Ladis-
lau Giurisici z autoklubu C.J.A.K. 
Timisoara (RO). Po vyhlásení 
výsledkov pokračoval slávnostný 
banket zábavou, tancom, spe-
vom a rozhovormi do skorých 
ranných hodín. Počas spra-
covávania výsledkov prebehlo 
stretnutie vedúcich klubov, ktoré 
usporadúvajú jednotlivé kolá 
Stredoeurópskeho pohára, kde sa 
prebrali niektoré úpravy pravi-
diel a dohodol sa kalendár jubile-
jného 16. ročníka Stredoeuróp-
skeho pohára na sezónu 2012. 
Automotoklubu Spišská Belá ako 
najlepšiemu usporiadateľovi  za 
rok 2011 bolo pridelené konanie 

finálového kola Stredoeurópskeho pohára aj v sezóne 2012 a to v dňoch 
05.-07.10.2012.                              
                   Ing. Peter Rusiňák 
                 (predseda AMK Spišská Belá)

Výsledky 11. a 12.kola 15.ročníka seriálu“ 
Stredoeurópsky Pohár ”Spišská Belá, 

07. - 08.10.2011 Jazda zručnosti

Konečné výsledky15.ročníka seriálu 
„ Stredoeurópsky pohár „sezóna 2011
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