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• Belianski dobrovoľní hasiči si pripomenú tento rok 140. výročie založenia zboru. O prípravách na toto výročie, ako aj o úspešnom minulom roku 
2017 sa diskutovalo na ich výročnej schôdzi.

• Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť v nedeľu 11. februára Valentínsku 
kvapku krvi.

• V Kaštieli Strážky sa uskutočnilo už 13. fašiangové popoludnie pre 
seniorov z nášho mesta a okolia.
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• Vedenie mesta Spišská Belá sa rozhodlo doplniť nádoby na zber triedeného 
odpadu. Maloobjemové kontajnery o objeme 1 100 l určené pre papier, plasty 
a sklo pribudli na troch miestach v Spišskej Belej.

• Začiatkom leta zmena dopravy na križovatke v centre mesta. Po novom 
hlavná cesta bude v smere  Kežmarok – Stará Ľubovňa a vedľajšia cesta v 
smere na Ždiar/Zamagurie.

• Začiatkom februára sa na podnet primátora mesta stretlo asi 50 be-
lianskych podnikateľov. Cieľom tohto stretnutia bolo stretnúť sa, lepšie 
sa poznať, čo následne umožní viac spolu komunikovať a vzájomne si 
pomáhať a spolupracovať.

• Domček vianočných želaní splnil jedno výnimočné želania dvojčiat 
Kozákových. Želali si, aby ich mamka mohla vidieť Bratislavu, kým jej to 
ešte zdravie bude dovoľovať.

• Belianski hokejbalisti U19 odohrali 17. februára dohrávaný ligový zápas 
ešte z jesennej časti, v ktorom porazili rovesníkov z Považskej Bystrice 
4:3 po samostatných nájazdoch. 18. februára odohrali svoj dohrávaný zápas 
aj chlapci v kategórii U16, v ktorom zvíťazili nad hokejbalistami z Košíc 2:0. 
Chalanom gratulujeme! Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomohli upraviť 
hraciu plochu na tieto ligové zápasy.             Zdroj: www.hokejbal.sk

• Mesto Spišská Belá pripravilo počas jarných prázdnin prekvapenie pre 
všetkých žiakov. Na klzisku pred radnicou si mohli spestriť ich voľné 
dni.
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Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

Mesto Spišská Belá hľadá 
investora na vybudovanie mul-
tifunkčného voľnočasového 
centra, pritom  pozemok po-
núka za symbolickú cenu – už 
za 1 EUR! Rozhodujúci je účel 
využitia pozemku – aké služby 
budú poskytované v centre pre 
obyvateľov mesta.

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 31. decembra 
2018 schválilo návrh primátora 
mesta na vyhlásenie obchod-
nej verejnej súťaže na predaj 
pozemku na výstavbu tohto 
centra. Čo ponúka mesto pre 
budúceho investora? Pozemok 
o výmere podľa potreby (podľa 
predloženej a mestom schvále-

Mesto hľadá investora na vybudovanie multifunkčného 
voľnočasového centra

nej projektovej štúdie) – môže 
to byť až do 2 000 m2 – všetko 
bude závisieť od rozsahu služieb 
a aktivít navrhovaných v tomto 
multifunkčnom centre.

Centrum má by vybudované 
pri futbalovom štadióne vedľa 
plánovanej hokejbalovej haly na 
Športovej ulici. V tomto centre 
by sa mohlo nachádzať detské 
zábavné centrum, kurt na tenis, 
či ihrisko na bedminton alebo 
squash, bowling, regeneračné 
alebo iné podobné služby, čiže 
najmä také služby, ktoré v meste 
dnes chýbajú a sú obyvateľmi 
žiadané. Mesto sa rozrastá, pri-
chádzajú, resp. zostávajú v ňom 
mladé rodiny, ktoré chcú v rámci 
kvalitného bývania mať aj do-

stupné služby a širšie možnosti 
trávenia voľného času.

Podľa schválených podmie-
nok pozemok bude odpredaný 
až po kolaudácii stavby – najprv 
sa uzatvorí len zmluva o budú-
cej kúpnej zmluve s investorom, 
ktorá mu umožní začať realizo-
vať tento projekt – po ukončení 
tohto projektu za podmienky 
dodržania podmienok dohodnu-
tých v zmluve o spolupráci a po 
jeho skolaudovaní odpredá po-
zemok do vlastníctva investora. 
Záujemca je povinný predložiť 
mestu na schválenie projektovú 
štúdiu. Až po schválení tejto 
projektovej štúdie sa podpíše 
so záujemcom (budúcim ku-
pujúcim) zmluvu o budúcej 

kúpnej zmluve. Termín zreali-
zovania zámeru je určený do 24 
mesiacov od podpísania zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve. Ponu-
ku so zámerom na investovanie 
je potrebné predložiť mestu do 
2. apríla 2018. Kritériom pre 
výber budúceho investora bude 
rozsah a druh služieb a pláno-
vaných aktivít poskytovaných 
v tomto centre a v ďalšom rade 
aj kúpna cena.  Podmienky in-
vestovania sú zverejnené v prí-
lohe (podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže), kde sa nachádza 
aj situačná mapa s orientačný 
vymedzením navrhovanej plo-
chy. Všetky ďalšie podmienky sú 
predmetom ďalšieho rokovania 
s mestom.

Čas jarných prázdnin využíva 
Základná škola M. R. Štefánika 
v Spišskej Belej na modernizá-
ciu svojich priestorov. V rámci 
plánovanej postupnej moder-
nizácie budovy elokovaného 
pracoviska na Štefánikovej ulici 

Počas prázdnin sa realizujú stavebné úpravy v budove školy 
na Štefánikovej ulici

č. 39 sa v týchto dňoch budujú 
úplne nové toalety na prízemí. 
Doterajšie toalety boli už vo 
veľmi zlom technickom stave a 
boli aj kapacitne nedostatočné 
(po novom sa veľkosť priestorov 
zdvojnásobní). V tejto budove sa 

okrem tried 1. stupňa základnej 
školy nachádza aj samostatný 
priestor školského klubu (bý-
valá školská družina) a školská 
jedáleň s kuchyňou. Aj preto je 
nutné vytvoriť nové, moderné 
WC kapacitne postačujúce pre 

uvedené účely. V minulom roku 
sa v tejto budove zrekonštruova-
li toalety na poschodí a vymenili 
sa dvere s presklenou stenou do 
priestorov školskej jedálne. Sta-
vebné práce realizuje Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o.
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Mesto Spišská Belá vyčlenilo 
zo svojho rozpočtu na rok 2018 
časť svojich financií, o ktorých 
využití rozhodujú priamo oby-
vatelia mesta (tzv. participatívny 
rozpočet). Cieľom tohto postupu 
je dať možnosť obyvateľom mes-
ta prerozdeliť aspoň časť peňazí 
z rozpočtu mesta na realizáciu 
dobrého nápadu či myšlienky 
vo forme malých projektov. Zá-
roveň aj to je spôsob ako získať 
prehľad o niektorých potrebách 

30. januára 2018 sa konal 
v poradí už 23. spoločný kon-
gres slovensko – poľského 
cezhraničného zväzku Eurore-
gión TATRY v poľskom meste 
Szczawnica. Poľskú stranu vo 
vedení kongresu zastupoval 
BoguslawWasmundski, pred-
seda Rady Zväzku Euroregión 
Tatry v NowomTargu. Sloven-
skú stranu zastupoval Ján Feren-

Mesto Spišská Belá bude po-
stupne budovať polopodzemné 
kontajnery na odpad. Rozhodli 
o tom poslanci mestského 
zastupiteľstva na návrh primá-
tora mesta. Tomuto rozhodnu-
tiu predchádzala opakovaná 
diskusia počas minulého roka 
s cieľom zlepšiť spôsob nakla-
dania s komunálnymi odpad-
mi. Podľa vyjadrenia primátora 
mesta Štefana Bieľaka: „Inšpirá-
ciou boli pre nás skúsenosti zo 
zahraničia, kde tento systém už 
funguje dlhší čas, ako aj z niekto-
rých slovenských miest. Rovna-
ko sme navštívili naše poľské 
partnerské mesto Ožarow, kde 
tieto polopodzemné kontajnery 
majú v prevádzke už 3 roky 
a tento systém zberu odpadu 
sa im veľmi osvedčil.“ Nielenže 
sa výrazne zlepšil poriadok, 
čistota a hygiena okolo zber-
ných miest (k  odpadu v týchto 
kontajneroch sa fyzicky nedá 
voľne dostať), ale zvýšilo sa 
množstvo vytriedeného odpa-
du. A zároveň sa znížili nákla-

Polopodzemné kontajnery na odpad budú aj v Spišskej Belej

dy na zber odpadu, nakoľko 
sa znížila frekvencia odvozu z 
dôvodu väčšieho objemu týchto 
kontajnerov.

Mesto plánuje v tomto roku 
umiestniť polopodzemné kon-
tajnery (ako pilotný projekt) na 
sídlisku na Mierovej ulici. Po 
posúdení sa navrhujú zacho-
vať súčasné 3 zberové miesta 
na parkovisku (na začiatku, 
v strede a na konci sídliska), 
avšak súčasné kontajnery s prí-

streškami sa nahradia novými 
polopodzemnými kontajnermi.

Každé uvedené zberové 
miesto bude obsahovať 6 polo-
podzemných kontajnerov:

– na ostatný komunálny od-
pad  – objem 5 m3 – počet 2 ks

– kontajner na plasty  – objem 
5 m3 – počet 1 ks

– kontajner na papier  – ob-
jem 3 m3 – počet 1 ks

– kontajner na sklo – objem 3 
m3 – počet 1 ks

– kontajner na kovy  – objem 
1,5 m3 – počet 1 ks

Predpokladané náklady 
na vybudovanie 1 zberového 
miesta (v počte uvedených 6 
ks kontajnerov) sú na úrovni 
15 500 EUR, takže v prípade 3 
zberových miest by išlo o sumu  
46 500 EUR. K uvedenej cene 
je potrebné pripočítať náklady 
na samotné osadenie týchto 
kontajnerov (výkupové práce, 
osadenie kontajnerov a úprava 
povrchu – vydláždenie betóno-
vou dlažbou) – teda súhrne cca 
8 000 EUR. Tieto stavebné práce 
bude realizovať Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o.  Na tento účel 
mesto vyčlenilo zo svojho roz-
počtu sumu 55 tis. EUR.

Okrem toho bude potrebné, 
aby Mestský podnik Spišská 
Belá zabezpečil na vyprázdňo-
vanie týchto kontajnerov špeci-
álnu úpravu jedného zo svojich 
zberových vozidiel alebo dočas-
ne to zabezpečil cez niekoho, kto 
disponuje vozidlom s hydraulic-
kou „rukou“.

VÝZVA - Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá 2018
obyvateľov nášho mesta.

Takýto prístup umožňuje 
budovať lepší vzťah k svojmu 
mestu, k svojmu okoliu, po-
dieľať sa na realizácii nejakých 
aktivít a zapojiť miestnych ľudí, 
prípadne aj svojich susedov do 
premeny svojho okolia, do 
vylepšenia súčasného stavu. 
Podporiť dobrovoľníctvo, ale aj 
budovať princíp zodpovednos-
ti za seba, za svoju komunitu, 
ulicu, okolie... A keď prípadne 

konkrétny projekt, či nápad 
nedostane podporu, môže byť 
impulzom pre mesto, aby ho 
zrealizovalo samotné mesto (aj 
keď cieľom tohto prístupu je 
zapojiť obyvateľov do verejno-
-prospešnej aktivity). Projekty sa 
môžu týkať rôznych oblastí, kto-
ré určí mesto vo výzve – môže 
to byť šport, kultúra a umenie, 
mládež, vzdelávanie, verejné 
priestory, životné prostredie, 
prípadne iné oblasti.

Dňa 31. januára 2018 mestské 
zastupiteľstvo schválilo verejnú 
výzvu na zasielanie návrhov 
– projektov na naplnenie tohto 
participatívneho rozpočtu. Pro-
jekty je možné predkladať do 15. 
marca 2018. V rozpočte mesta na 
tento rok je na projekty partici-
patívneho rozpočtu určených 
celkom 10 tis. EUR. 
Ďalšie podmienky čerpania 

toho rozpočtu sú zverejnené na 
www.spisskabela.sk v rovno-
mennom článku. 

Na www.spisskabela.sk je zá-
roveň zverejnený aj odporúčaný 
vzor projektu.

23. spoločný kongres slovensko-poľského 
cezhraničného zväzku Euroregión TATRY

čák, predseda Rady Združenia 
Euroregión Tatry a primátor 
Kežmarku. Na kongrese boli 
prítomní členovia Euroregiónu 
Tatry – zástupcovia miest a ob-
cí zo slovenskej aj poľskej časti 
cezhraničného zväzku. Medzi 
nimi aj Štefan Bieľak, primátor 
Spišskej Belej a predseda Eu-
rópskeho zoskupenia územnej 
spolupráce (EZUS) TATRY. Na 
kongrese sa hovorilo nielen 
o činnosti oboch združení Eu-
roregiónu TATRY za rok 2017, 
ale aj o spoločnej vízii na ďalšie 
roky. Súčasťou kongresu bola 
prezentácia novej publikácie – 

„Ročenky Euroregiónu TATRY“. 
Prezentoval sa aj projekt Cesty 
okolo Tatier – 2. etapa (výstavba 
cyklotrás), ktorý sa už realizuje 
ako aj projekt Cesty okolo Tatier 
– 3. etapa, ktorý bol pripravený 
a ktorý je momentálne v štá-
diu hodnotenia.  Na kongrese 
boli odprezentované aj ďalšie 
úspešné cezhraničné projekty. 
Na kongrese bolo odovzdané 
ocenenie pre dobre vzájomne 
spolupracujúce samosprávy na 
slovensko-poľskom pohraničí 
– Cena Petra Buriana – za rok 
2017 pre poľské Mesto Szczaw-
nica a slovenskú obec Lesnica.

OZNAM 
pre budúcich 

prvákov

Zápis detí 
do 1. ročníka

základných škôl 
v Spišskej Belej

bude 3. a 4. 
apríla 2018.  

Viac informácií aj 
na Facebookovej 

stránke mesta 
Mesto Spišská Belá
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  NÁZOV ŽIADATEĽA
poskytnutá 

dotácia v 2017
žiadaná 

dotácia 2018
návrh komisie 
dotácia 2018

1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá 33 000,00 36 000,00 35 500,00

 Futbalový klub 17 000,00 17 000,00  17 000,00  

 Hokejbalový klub 12 000,00 15 000,00  14 500,00  

 Stolnotenisový klub 2 500,00 2 500,00  2 500,00  

 Bedmintonový klub 1 500,00 1 500,00  1 500,00  

2. Automotoklub Spišská Belá 800,00 2 800,00 800,00

3. Racing Klub Spišská Belá 200,00 620,00 200,00

4. CEDIMA Spišská Belá 10 330,00 9 556,00 9 556,00

5. Spišská katolícka charita (ADS Kežmarok) 2 500 3 760,00 0,00

6.
Katolícka jednota Slovenska, pobočka 
Spišská Belá

2 100,00 2 700,00 2 100,00

7. Miestny klub Slovenského orla, Spišská Belá 600,00 1 400,00 0,00

8. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 500,00 1 660,00 500,00

9.
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia 
Spišská Belá

500,00 1 500,00 500,00

10.
Slovenský zväz chovateľov, základná 
organizácia Spišská Belá

300,00 1 250,00 300,00

11.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Základná organizácia Spišská Belá

700,00 845,00 800,00

12. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 1 000,00 3 000,00 2 500,00

13.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 
základná organizácia Spišská Belá

250,00 260,00 260,00

14.
Združenie SEGMENT 2006 Spišská Belá 
(Dychová hudba Belančanka)

200,00 200,00 200,00

15.
Občianske združenie „Moje mesto Spišská 
Belá“

2 000,00 2 000,00 2 000,00

 SPOLU 55 180 EUR 67 551 EUR 55 216 EUR

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 na návrh hodnotiacej komisie schválilo dotácie 
z rozpočtu mesta na podporu činnosti spolkov a občianskych združení pôsobiacich s našom meste:

Najviac z balíka dotácií z rozpočtu mesta dostanú športovci

V rozpočte mesta je na rok 
2018 plánovaných na dotácie 
na verejnoprospešné účely cel-
kom 56 000 EUR. Hodnotiaca 
komisia navrhuje poskytnúť 
dotácie vo výške 55 216 EUR 
a zvyšná suma zostane na mi-
moriadne dotácie (v prípade 
potreby sa počas roka 2018 táto 
suma môže navýšiť).

Vysvetlenie k niektorým 
žiadostiam:

• Žiadateľ  Miestny klub 
Slovenský orol Spišská Belá 
– nedostatočne zdôvodnená 
žiadosť – nepotrebujú finan-
cie na celoročnú činnosť, ale 
na zorganizovanie určitých 

podujatí, ktoré ale nešpecifiko-
vali – v prípade organizovania 
konkrétnych akcií a podujatí si 
môžu požiadať o mimoriadnu 
dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá 
im bude poskytnutá.

• CEDIMA, o. z. Spišská 
Belá – ide o občianske zdru-
ženie pri Centre voľného času 
(CVČ) v Spišskej Belej a uvedená 
dotácia je na úhradu príspevku 
za rodičov pre všetkých deti na-
vštevujúce krúžok v CVČ (výška 
dotácie zodpovedá súčasnému 
počtu detí v CVČ a preto je tam 
zníženie pre nižší počet povinne 
platiacich detí v CVČ).

• Žiadateľ Spišská katolícka 

charita – neposkytla sa riadna 
dotácia pre 2018, nakoľko aj do-
táciu za rok 2017 vrátili v plnej 
výške (vôbec ju nevyčerpali), 
nakoľko neopatrovali žiadne-
ho klienta – obyvateľa Spišskej 
Belej – a zatiaľ aj v roku 2018 
nemajú žiadneho klienta zo 
Spišskej Belej – v prípade, že 
počas roka budú mať klienta 
zo Spišskej Belej, mesto po-
skytne mimoriadnu dotáciu 
v alikvotnej výške na základe 
ich novej žiadosti.

• Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá – zvýšené nákla-
dy sú spojené s omnoho väčšou 
účasťou hasičských družstiev 
v hasičských pretekoch a v 

hasičskej športovej lige – tak 
okresnej ako aj regionálnej ligy 
(dopravné, štartovné a pod.) 
a zorganizovaním jedného kola 
regionálnej hasičskej ligy v Spiš-
skej Belej (v Strážkach).

• Moje mesto Spišská Belá, 
o. z. Spišská Belá – ide o ob-
čianske združenie, ktoré zalo-
žilo samotné mesto, aby mohlo 
pomáhať ľuďom v núdzi, resp. 
ľudom ktorí potrebujú sociálnu 
výpomoc a zároveň aby mohlo 
získavať finančné prostriedky 
od rôznych darcov na poskyto-
vanie sociálne pomoci rôzneho 
druhu (najmä v prípadoch, 
v ktorých nemôže pomoc po-
skytnúť samotné mesto).
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Vedenie mesta Spišská Belá 
sa rozhodlo doplniť nádoby na 
zber triedeného odpadu. Malo-
objemové kontajnery o objeme 
1100 l určené pre komoditu 
papier, plasty a sklo pribudli na 
ulici Záhradnej pri križovatke s 
ulicou Novou, na ulici Slnečnej 
pri križovatke (pri štátnej ceste) 
a pri križovatke ulíc Novomes-
kého a Továrenská. Ešte jednu 
zvyšnú žltú 1100 l nádobu na 
zber plastov sme umiestnili aj 
na Partizánskej ulici pri železnič-
nej stanici. Mesto sa takto snaží 
znížiť donáškovú vzdialenosť 
obyvateľov k nádobám na zber 

Doplnili sme nádoby na zber 
triedeného odpadu

triedeného odpadu. Nové kon-
tajnery na zber papiera, plastov, 
skla a kovov vrátane VKM, pri-
budnú ešte v priebehu 1 mesiaca 
v Strážkach na parkovisku SNG 
a v lokalite IBV Samuela Webera 
v smere k záhradkárskej oblasti. 
Od začiatku tohto roka zberová 
spoločnosť – Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. realizuje 
zber triedeného odpadu častej-
šie, ako to bolo v minulom roku 
a preto by sme sa mali vyhnúť 
preplneným kontajnerom.

Pripomienky a návrhy môžu 
obyvatelia mesta adresovať na 
e-mail: odpady@spisskabela.sk

Dňa 12. februára 2018 sa 
konalo zasadnutie Mestskej 
školskej rady mesta Spišská 
Belá, ktorej rokovanie viedla jej 
predsedníčka Dagmar Popovi-
čová. Členovia rady prerokovali 
Výchovno-vzdelávacie výsledky 
škôl a školských zariadení v 
našom meste za 1. polrok 2017/
2018. O nich informovala Edita 
Svocáková zo Školského úradu 
v Spišskej Belej a následne 
riaditeľky jednotlivých škôl. 
Informáciu o rozpočtoch škôl 
a školských zariadení na rok 
2018 a o zmenách finančných 
normatív predniesla Veronika 
Kováčiková, vedúca ekonomic-
kého odboru mestského úradu. 

Zasadala mestská školská rada – zápis detí do 1. ročníka bude 
3. a 4. apríla

Doplnil ju primátor mesta Šte-
fan Bieľak, ktorý informoval o 
plánovaných investičných akti-
vitách mesta v oblasti školstva 
v tomto roku. Diskutovalo sa aj 
slávnostnej akadémia ku Dňu 
učiteľov, ktorá bude koncom 
marca. Na záver zasadnutia 
primátor mesta otvoril otázku 
zápisu budúcich prvákov do zá-
kladných škôl, pričom informo-
val riaditeľky základných škôl, že 
z nášho mesta by na zápis do 1. 
ročníka malo prísť 87 prvákov. V 
tomto počte nie sú zahrnuté deti 
z okolitých obcí a ani prípadné 
odklady povinnej školskej do-
chádzky. Obe školy budú môcť 
otvoriť 2 triedy s max. počtom 22, 

výnimočne až 25 detí (tak ako po 
minulé roky). Zápis detí do prvé-
ho ročníka v oboch základných 
školách bude 3. a 4. apríla 2018. 
Termín zápisu určuje všeobecne 
záväzné nariadenie mesta, pod-
ľa ktoré sa zápis uskutočňuje 
v prvý utorok a prvú stredu v 
mesiaci apríl. Niektoré z vyššie 
uvedených tém prerokovali 
riaditelia škôl a školských za-

riadení so zriaďovateľom škôl 
(primátorom mesta) na pracov-
nej porade dňa  19. februára 
2018. Podrobnejšie diskutovali o 
zmenách rozpočtu základných 
škôl, o plánovanej údržbe a in-
vestíciách v tomto roku a o stave 
podaných projektov na zriadenie 
odborných učební v oboch ZŠ a o 
postupe ich realizácie v prípade 
ich schválenia.

Viac aktuálnych Viac aktuálnych 

informácií informácií 

získatezískate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Začiatok roka patrí ako už 
tradične bilancovaniu toho 
uplynulého, inak to nebolo ani 
u našich dobrovoľných hasičov, 
pre ktorých bol rok 2017 veľmi 
úspešný vo viacerých smeroch. 
Členovia DHZ si totiž na svoje 
konto pripísali mnoho víťaz-
stiev, boli mimoriadne aktívni vo 
viacerých hasičských súťažiach 
i mestských akciách a rozšírili aj 
svoje technické vybavenie.

V sobotu, 3. februára 2018, sa 
stretlo 36 členov Dobrovoľného 
hasičského zboru Spišská Belá 
(DHZ) v priestoroch hasičskej 
zbrojnice v Spišskej Belej. 
Schôdzu otvoril úvodným 
príhovorom Maroš Vaverčák, 
predseda DHZ a následne na 
to privítal na výročnej schôdzi 
všetkých zúčastnených aj primá-
tor mesta Štefan Bieľak, ktorý je 
zároveň členom DHZ. Výročnej 
schôdze sa zúčastnil aj delegát 
za DHZ Podhorany Ján Fudaly.

Bilancovalo sa vo viacerých 
bodoch: zásahy DHZ, hospodá-
renie, účasť na rôznych kultúr-
nych i športových akciách, či 
materiálno-technické vybave-
nie DHZ.  V rámci organizácie 
kultúrnych akcií sa kladne 
hodnotili podujatia Železný ha-
sič, Preteky o pohár primátora 
mesta, detská súťaž Prúdnička 
Cyrila Kováčika a účasť na pod-
ujatiach Jánske blato i ostatných 
mestských akciách. Veľký po-

tlesk si vyslúžila najmä vysoká 
účasť detských a mužských 
družstiev na rôznych hasič-
ských súťažiach, pričom v rámci 
detských hasičských súťaži ich 
bolo 8 a v rámci mužských až 
úctyhodných 30 súťaži! Azda 
najkrajším víťazstvom spomedzi 
všetkých bolo 1. miesto v súťaži 
O pohár primátora mesta Spiš-
ská Belá, ktorú sme vyhrali po 
12 rokoch.

Neopomenulo sa ani súčas-
né technické vybavenie DHZ, 
ktorého súčasťou je od uplynu-
lého roka aj hasičská striekačka 
PS 12 s objemom 2 165 cm3 
a športovým čerpadlom, nákup 
ktorej financovalo mesto sumou 
8 000€. Z dotácie DPO vo výške 

3 000 EUR  si hasiči zakúpili 
hasičské pláštenky, pracovné 
rovnošaty, odev proti bodavému 
hmyzu a iné vybavenie potreb-
né na zásahy. Kladne hodnotili 
hasiči v novembri zorganizova-
ný jesenný snem Regionálnej 
hasičskej ligy. Aj v minulom 
roku pokračovali hasiči v rekon-
štrukcii chaty Kardolína, ktorá je 
v súčasnosti vďaka práci členov 
DHZ vo výbornom technickom 
a vizuálnom stave (v tomto roku 
pribudne ku chate aj vonkajší 
prístrešok).

Primátor mesta hasičom po-
ďakoval za výbornú spoluprácu, 
za ich aktívnosť počas celého 
roka a za starostlivosť o hasičskú 
techniku aj o hasičskú zbrojnicu. 

Ďalej uviedol, že aj tento 
rok sa z rozpočtu mesta 
vyčlenili určité financie 
potrebné pre činnosť DHZ. 
Zároveň vyzdvihol profe-
sionálny prístup a nasa-
denie hasičov pri zásahu 
na požiari hospodárskej 
budovy v Strážkach. 
Veľký záujem a nadšenie 
vzbudil u hasičov primá-
torom prednesený plán 
na vybudovanie hasičské-
ho štadióna pre potreby 
RHLS, ktorý by mal stáť 
v Strážkach.

Druhá polovica vý-
ročnej schôdze patrila 
plánovaným akciám na 

rok 2018 a vytýčeniu si ďalších 
cieľov DHZ.  Medzi každoroč-
ne pripravované akcie bude 
aj tento patriť Svätofloriánska 
slávnosť v máji, Železný hasič 
a Regionálne hasičské preteky 
o Pohár primátora mesta v júni, 
či Prúdničku Cyrila Kováčika 
v septembri. V roku 2018 si 
beliansky Dobrovoľný hasič-
ský zbor zároveň pripomenie 
významné jubileum – 140. 
výročie založenia DHZ (1878), 
pri príležitosti ktorého plánujú 
členovia DHZ rôzne zaujímavé 
sprievodné činnosti.

Našim dobrovoľným hasi-
čom prajeme minimálne rovna-
ko úspešný rok, akým bol ten 
predošlý!

Belianski dobrovoľní hasiči bilancovali úspešný rok 2017

Po otvorení Chodníka v koru-
nách stromov v Bachledovej doli-
ne (Ždiar) v septembri minulého 
roka nastal veľký problém s par-
kovaním osobných áut a s do-
pravou na štátnej ceste v Ždiari. 
Spoločnosť IMMOBAU s.r.o. Bra-
tislava ako prevádzkovateľ chod-
níka sa obrátila na mesto Spišská 
Belá s požiadavkou o prenájom 
pozemku – súčasného lesného 
skladu na začiatku Ždiaru (v lo-
kalite „Poľko“) o výmere cca do 
2 200 m2 na zriadenie záchytného 
parkoviska (presná výmera pre-
najatého pozemku bude určená 
geometrickým plánom).

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 31. 1. 2018 schválilo 
prenájom tohto pozemku na 
zriadenie záchytného parkoviska 

Za prenájom pozemku na parkovanie v Ždiari výhody 
pre obyvateľov Spišskej Belej

pre potreby strediska Bachledka 
SKI&SUN v Bachledovej doline 
v Ždiari. Bude to za nájomné 1 
EUR ročne za celý pozemok na 
dobu 15 rokov, pričom parkova-
nie bude pre všetkých bezplat-
né. Ako protihodnotu za tento 
prenájom za týchto podmienok 
obyvatelia Spišskej Belej získa-
jú určité výhody v tomto stredis-
ku cestovného ruchu počas celej 
doby trvania tohto nájmu:

1./ počas zimnej sezóny 
budú mať obyvatelia Spišskej 
Belej v stredisku Bachledka SKI 
&SUN sezónne SKI PASS-y s 
50% zľavou z ich ceny. Súčasná 
cena SKI PASS-u na celú sezónu 
je 140 EUR

2./ počas letnej sezóny (od 
1. 4. do 30. 11. príslušného ro-
ka) mesto každoročne dostane 

pre obyvateľov mesta bezplatne 
1 000 ks voľných vstupeniek (vo-
ucherov) na Chodník korunami 
stromov v Bachledovej doline 
vrátane lanovky tam aj späť, 
pričom mesto zabezpečí ich dis-
tribúciu pre obyvateľov mesta 
prostredníctvom mestského 
infocentra, kde si budú môcť 
obyvatelia tie lístky bezplatne 
vyzdvihnúť. Súčasná cena tejto 
vstupenky je 15 EUR.

Uvedené výhody budú platiť 
až po podpise nájomnej zmluvy 
a počas jej trvania. O spôsobe 
využívania týchto výhod mesto 
bude ešte informovať svojich 
obyvateľov (až po podpise ná-
jomnej zmluvy).

Na vybudovanie parkoviska 
si nájomca bude musieť zabez-
pečiť všetky potrebné povolenia 

a súhlasy.  Nájomca sa zároveň 
zaviazal, že vybuduje náhradný 
lesný sklad pre potreby mest-
ských lesov Spišská Belá na svoje 
náklady podľa požiadaviek 
mesta. Nájomca zároveň musí 
garantovať prejazdnosť cez na-
vrhované parkovisko pre účely 
potreby mesta, resp. mestských 
lesov a cyklotrasy Tatranská 
Kotlina – Ždiar. Nájomca bude 
na svoje náklady zabezpečovať 
údržbu prístupovej cesty od 
štátnej cesty 1/66 k uvedené-
mu parkovisku a bude znášať 
aj prípadné budúce investičné 
náklady do tejto prístupovej 
cesty (ak budú potrebné). Po 
ukončení nájomného vzťahu 
nájomca bude povinný vrátiť 
mestu prenajatý pozemok aj 
s parkoviskom.
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V realizácii stredoškolského 
„kampusu“ v Kežmarku sa bude 
pokračovať. To je výsledok spo-
ločného takmer dvojhodinového 
rokovania predsedu Prešovské-
ho samosprávneho kraja (PSK) 
Milana Majerského s poslanca-
mi Zastupiteľstva PSK za okres 
Kežmarok, ktoré sa uskutočnilo 
v piatok 8. februára v Prešove 
aj za účasti riaditeľa Úradu 
PSK Jozefa Cvoligu a ďalších 
zamestnancov úradu.  Za okres 
Kežmarok boli prítomní všetci 
piati poslanci: Pavol Slovík, Ján 
Ferenčák, Pavel Hudáček, Ján 
Hencel a Štefan Bieľak.

Všetci prítomní sa vzájom-
ne informovali o dôvodoch, 
pre ktoré bolo a stále je nutné 
riešiť priestorové problémy 3 
stredných škôl v Kežmarku, 
ktorých zriaďovateľom je 
PSK – gymnázium, hotelová 
akadémia a stredná umelecká 

V realizácii stredoškolského „kampusu“ v Kežmarku sa bude 
pokračovať

škola. Zároveň sa diskutovalo 
aj o už skôr schválenom záme-
re výstavby stredoškolského 
„kampusu“, či študentského 
mestečka a o stave jeho rea-
lizácie.  Prítomní sa zhodli aj 
na tom, že je potrebné pre-

pracovať pôvodnú projektovú 
štúdiu navrhovaného riešenia 
rekonštrukcie 3 budov býva-
lých kežmarských kasárni. Ná-
sledne sa vypracuje projektová 
dokumentácia a podľa predpo-
kladaných celkových nákladoch 

sa určí spôsob realizácie celého 
projektu. V súčasnosti je reálne 
na účte PSK k dispozícii 1 mil. 
EUR, z toho 500 tis. EUR bolo 
poskytnutých z Úradu vlády SR 
v rámci Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok na podnet pri-
mátorov tohto okresu s cieľom 
prioritne riešiť stredné školstvo 
v Kežmarku. Tieto financie však 
treba minúť ešte do konca tohto 
roka. Okrem nich poslanci PSK 
v roku 2017 schválili v rozpočte 
PSK ďalších 500 tis. EUR na tento 
projekt. Suma 1 mil. EUR bude 
rozhodne málo, ale koľko presne 
financií bude treba na tento pro-
jekt, bude známe až po dopraco-
vaní projektovej dokumentácie 
a uskutočnení verejného obsta-
rávania. Dôležité je však to, že 
v samotnom projekte sa bude 
pokračovať a školy a ich žiaci 
tak získajú dôstojné a moderné 
podmienky pre vyučovanie.

Dňa 16. februára sa v Ko-
šiciach uskutočnilo pracovné 
rokovanie primátora mesta 
Štefana Bieľaka s riaditeľom 
Slovenskej správy ciest Košice 
(SSC) Jozefom Fabiánom. Cie-
ľom stretnutia bolo dohodnutie 
realizácie dopravnej zmeny kri-
žovatky ciest 1. triedy č. 66 a č. 
77 v Spišskej Belej, teda križo-
vatky v centre mesta. Slovenská 
správa ciest je správcom týchto 
ciest, teda aj uvedenej križo-

Začiatkom leta zmena dopravy na križovatke v centre mesta
vatky. Táto zmena dopravné-
ho značenia bola definitívne 
schválená príslušnými štátnymi 
orgánmi koncom septembra 
minulého roka. Pôjde o zme-
nu hlavnej a vedľajšej cesty. 
Po novom hlavná cesta bude 
v smere  Kežmarok – Stará 
Ľubovňa (viď príloha v rovno-
mennom článku na www.spis-
skabela.sk) a vedľajšia cesta 
v smere na Ždiar/Zamagurie. 
O dôvodoch sa už hovorilo 

v minulom roku,  ten hlavný 
je zlepšenie priepustnosti 
križovatky v smere od Starej 
Ľubovne a zníženie tvorenia 
dopravných kolón. Uvedená 
zmena už bola avízovaná minu-
lý rok, avšak realizovať sa bude 
v tomto roku. Vzhľadom na 
určité interné postupy v rámci 
SSC sa táto zmena dopravy 
predpokladá v máji, najneskôr 
v júni tohto roka. Mesto a SSC si 
na uvedenom stretnutí dohodli 

spoločný postup pri realizácii 
tejto zmeny a uvedený termín 
jej realizácie.

Okrem tejto zmeny sa už 
v priebehu apríla vybuduje 
nový priechod pre chodcov na 
štátnej ceste č. 1/66 pri železnič-
nom priecestí pri čerpacej stani-
ci OMV (prechádzanie chodcov 
cez štátnu cestu 1. triedy najmä 
k TESCU), ktorý bol povolený 
príslušnými štátnymi orgánmi 
na minulého roka.

Poslanci Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(Z PSK) sa v pondelok 29. janu-
ára stretli na svojom druhom, 
tentoraz pracovnom zasadnutí. 
K hlavným bodom programu 
patrila voľba podpredsedov kraja 
PSK a komisií pri Z PSK.

Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) bude mať v aktuálnom 
volebnom období troch podpred-
sedov, ktorí budú pracovať na 
40-percentný pracovný úväzok. 
Na návrh predsedu PSK Milana 
Majerského krajskí poslanci 
zvolili do tejto funkcie Petra 
Bizovského zo Starej Ľubovne 
(Smer-SD), Martina Jakubova zo 
Stropkova (nezávislý) a Jozefa 
Lukáča z Prešova (KDH, SaS, 
OĽaNO, NOVA). Svojej funk-

Prvé pracovné zasadnutie zastupiteľstva PSK

cie sa ujmú 1. marca. Poslanci 
schválili aj zriadenie a zloženie 11 
komisií pri Zastupiteľstve PSK a 
svojich zástupcov do výboru pre 

otázky zamestnanosti. Odsúhla-
sili zároveň aj zásady odmeňo-
vania poslancov a členov komisií 
– neposlancov, zasadací poriadok 

a plán zasadnutí zastupiteľstva. V 
tomto roku budú krajskí poslanci 
rokovať sedemkrát, najbližšie sa 
stretnú 5. marca.
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8. februára sa v reštaurácii 
Belanské kúpele na podnet 
primátora mesta stretlo asi 50 
podnikateľov, medzi ktorými 
boli živnostníci, ako aj zástup-
covia malých, či veľkých firiem, 
ktoré majú sídlo v Spišskej Belej 
alebo tu vykonávajú svoju čin-
nosť. Cieľom tohto stretnutia 
bolo stretnúť sa, lepšie sa po-
znať, čo následne umožní viac 
spolu komunikovať a vzájomne 
si pomáhať a spolupracovať.

Základom dlhodobého 
rozvoja každého mesta, úze-
mia (regiónu) je regionálna a 

Stretnutie podnikateľov pôsobiacich v Spišskej Belej
lokálna (miestna) ekonomika, 
ktorú tvoria najmä malí a strední 
podnikatelia. A práve tu zohráva 
dôležitú úlohu aj vzájomná ko-
munikácia a podpora nielen 
medzi mestom a podnikateľmi, 
ale aj medzi podnikateľmi na-
vzájom.  Podľa vyjadrenia pri-
mátora mesta: „Ak sa darí vám 
(podnikateľom), darí sa aj nám 
! (mestu a jeho obyvateľom)“. 
Zdôraznené bolo aj to, že plány 
mesta ovplyvňujú plány podni-
kateľov a ich podnikanie a platí 
to aj opačne, preto je potrebné 
ich poznať, a to bude vtedy, ak 

o nich budeme spolu hovoriť.
Primátor mesta odprezen-

toval niektoré pripravované 
projekty mesta, ale aj projekty, 
do ktorých je možné, aby sa 
zapojili práve podnikatelia 
(napr. výstavba multifunkčného 
voľnočasového centra, či vybu-
dovanie oddychového areálu na 
štrkovisku v Strážkach).

V mene mesta primátor po-
ďakoval prítomným podnikate-
ľom za to, že vôbec podnikajú; 
za to, že dávajú našim ľuďom 
prácu, za to, že vytvárajú hod-
noty a napĺňajú štátny rozpočet, 

i za to, že podporujú (sponzo-
rujú) školy, spolky a združenia 
v našom meste a tiež za to, že 
pomáhajú ľuďom v núdzi a teda 
podporujú naše mesto.

Následne stretnutie pokračo-
valo spoločenským posedením, 
počas ktorého prítomní podni-
katelia medzi sebou diskuto-
vali o rôznych témach.  Bolo to 
síce prvé stretnutie takéhoto 
formátu, ale snahou mesta je 
do budúcna aspoň raz ročne 
(ideálne na začiatku roka) robiť 
takéto stretnutia a spojiť ich aj 
s určitou formou diskusie.

Pri príležitosti 755. výro-
čia prvej písomne zmienky 
o Spišskej Belej  mesto plánuje 
niekoľko sprievodných podu-
jatí a aktivít počas celého roka.  
V rámci Dní mesta (1.-3. jún 
2018), kde vystúpi aj hudobná 
skupina HEX, Lukáš Adamec, 
či EMILY & JUSTICE, mesto pri-
pravuje udelenie a odovzdanie 
Ceny mesta a Ceny primátora 
mesta.  Už v týchto dňoch sa 
začína s prípravou novej plno-

Počas celého roka Spišská Belá bude oslavovať 755. výročie 
prvej písomnej zmienky

farebnej knihy „Spišská Belá vo 
fotografiách“, ktorej vydanie 
sa plánuje na september tohto 
roka. Kniha bude mať 256 strán 
formátu A4. Mesto plánuje aj 
výrobu krátkeho promo videa 
o Spišskej Belej, o J. M. Petzva-
lovi a Kaštieli Strážky a tiež 
výrobu reklamných predmetov 
k tomuto výročiu. Spišská Belá 
nemá svoju typickú znelku 
a preto sa plánuje vyhlásenie 
verejnej súťaže na vyhotovenie 

oficiálnej mestskej znelky/
zvučky s odmenou pre autora 
najlepšej víťaznej znelky. K uve-
denému výročiu sa bude viazať 
aj vyhlásenie detskej výtvarnej 
súťaže pre žiakov škôl „Spišská 
Belá očami detí“.  Okrem toho 
v období od marca do októbra 
mesto plánuje organizovať 
pravidelnú vedomostnú súťaž 
o histórii Spišskej Belej „Poznáš 
svoje mesto?“. Vždy na začiatku 
mesiaca sa vyhlási otázka a na 

konci mesiaca sa vylosuje víťaz, 
ktorému sa odovzdá cena a na 
konci celej súťaže sa vylosuje 
celkový víťaz tejto súťaže, ktorý 
získa zaujímavú hodnotnú cenu. 
Spolu s týmto výročím mesta si 
počas tohto roka budeme pripo-
mínať  aj 110. výročie od úmrtia 
Samuela Webera – známej osob-
nosti mesta (slávnosť sa plánuje 
na 10. júna 2018) a 140. výročie 
od založenia Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Spišskej Belej.

Fašiangové popoludnie 
seniorov v Kaštieli Strážky

V nedeľu 4. februára 2018 sa 
konalo v Kaštieli Strážky už 13. 
fašiangové popoludnie pre se-
niorov z nášho mesta a okolia. 
Tak ako aj po iné roky, aj tento 
rok toto posedenie pripravili 
zamestnanci Zariadenia opat-
rovateľskej služby v Strážkach 
pod vedením Renáty Chari-
tunovej.  Posedenie sa konalo 
pod záštitou primátora Spišskej 
Belej Štefana Bieľaka, ktorý na 
úvod všetkých privítal. Medzi 
pozvanými bola aj Eva Ger-
manová, farárka evanjelického 
cirkevného zboru a.v., Martin 
Schreiner, kaplán rímsko-
-katolíckej farnosti v Spišskej 
Belej a niektorí zamestnanci 
mesta. Samozrejme nechýbali 
ani hlavní hostia fašiangovej 
oslavy – klienti ZOS Strážky, 
seniori z Denného centra (Klu-
bu dôchodcov) v Spišskej Belej i 

seniori zo Strážok, Spišskej Belej 
a z okolia. V bohatom programe, 
ktorým prítomných slovom 
sprevádzala Alena Konkoľová, 
zamestnankyňa ZOS, sa predsta-
vila ľudová hudba Zamiškovci, 
ale aj samotní zamestnanci ZOS, 
ktorí pripravili zábavné súťaže 
i zaujímavé stvárnenie hudobnej 
skladby Holky z naší školky.

Poďakovanie patrí sponzo-
rom tohto podujatia: Marko 
Tatry s.r.o. Spišská Belá, Jozef 
Kušmirek Spišská Belá, Proflexi-
com, s.r.o. Huncovce, Cukráreň 
Mária Spišská Belá –Strážky, Jo-
zef Ištocy Ovomix Spišská Belá.  
Ako uviedol primátor mesta, 
poďakovanie patrí najmä kole-
gyniam zo ZOS Strážky, ktoré vo 
svojom voľnom čase a čiastočne 
aj na vlastné náklady pripravili 
výborné fašiangové popoludnie 
pre ostatných. ĎAKUJEME!

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
a primátor mesta Spišská Belá 

vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť 
na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

Ceny mesta Ceny mesta 
a Ceny primátora mestaa Ceny primátora mesta

pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Belá.

Svoje písomné návrhy kandidátov na uvedené 
ocenenia s náležitým zdôvodnením môžete 
zasielať poštou na adresu mestského úradu 

v Spišskej Belej, odovzdať osobne 
na sekretariáte primátora mesta alebo na 

e-mailovú adresu jneupauerova@spisskabela.sk

Lehota na predkladanie návrhov je do 3. 4. 2018

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Pred minuloročnými 
Vianocami bolo v Domčeku 
vianočných želaní na námestí 
v našom meste viac ako 600 
želaní. Boli rôznorodé, niektoré 
tradičné, niektoré výnimočné.  
Ale jedno z nich bolo skutočne 
nevšedné: „Želali by sme si, aby 
naša mamka sa mohla ísť pozrieť 
do Bratislavy, pretože tam ešte v 
živote nebola a možno ju už ani 
neuvidí, lebo si to nemôžeme 
dovoliť“. Toto želanie napísali 
dvaja 9-roční chlapci (dvojčatá) 
z nášho mesta pre svoju mamu, 
ktorá je chorá – postupne stráca 

Splnili sme vianočné želanie 
– výlet do hlavného mesta

zrak. Želanie sa naplnilo a „pod 
vianočným stromčekom“ chlap-
ci našli darček – poukaz na výlet 
do Bratislavy. A tak 2. februára 
rodina Kozákových zo Spišskej 
Belej navštívila Bratislavu. Tento 
jednodňový výlet zabezpečova-
lo naše mesto a sprievodcu im 
robil viceprimátor Jozef Kuna.  
Bratislavu si pozreli aj z vláčika 
Blaváčika, pričom hodinovú 
prehliadku so sprievodcom 
bezplatne poskytol prevádz-
kovateľ tohto vláčika, ktorého 
oslovilo toto nevšedné želanie. 
Ďakujeme!

Mesto Spišská Belá pravidel-
ne organizuje v spolupráci s po-
pradskou pobočkou Národnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom 
Valentínska kvapka krvi. A 
veľmi nás teší, že táto akcia sa 
v posledných ročníkoch stretáva 
s veľkou obľubou a návštevnos-
ťou medzi obyvateľmi Spišskej 
Belej.  V nedeľu 11. februára 
2018, tri dni pred sviatkom sv. 
Valentína, sa rozhodlo 36 dobro-
voľných darcov krvi prísť pod-
poriť dobrú vec (avšak nie všetci 
nemohli pre zdravotné prekáž-

Ďakujeme, že ste podporili  
Valentínsku kvapku krvi

ky darovať krv).  V priestoroch 
mestského úradu od ôsmej do 
dvanástej hodiny darovalo krv 
aj niekoľko prvodarcov.

Okrem príjemného pocitu 
z dobrého skutku si všetci dar-
covia odniesli domov malú po-
zornosť v podobe čokoládového 
valentínskeho srdiečka, ako dar 
od primátora nášho mesta.

Už teraz srdečne pozývame 
všetkých na Primátorskú kvap-
ku krvi, ktorá sa bude konať 15. 
júna 2018.

Všetkým darcom ešte raz 
ďakujeme!

Vo štvrtok 15. februára sa v bývalej kinosále mestského úradu 
uskutočnila súťaž Miss bábika. Názov tejto súťaže by mohol napo-
vedať, že ide o súťaž krásy, no nie je tomu tak. Súťažilo sa v speve. 
Deti z najstaršieho oddelenia materských škôl a 1. a 2. ročníka zá-
kladných škôl spievali svojim bábikám uspávanky a ľudové piesne. 
Deti svoju úlohu zvládli dokonale, ich bábikám už v polovici uspá-
vanky začali klipkať oči a pri posledných tónoch všetky tvrdo spali.
Našťastie nezaspala porota, zložená z učiteľov Základnej ume-
leckej školy Spišská Belá: Bc. Aleny Zreľakovej, Mgr. Kláry 
Petijovej a p. Petra Strelu. Hodnotili výber piesne, intonáciu, 
hlasové dispozície detí a zaobchádzanie s bábikou pri uspávaní.
Z 28 detí, ktoré boli nielen zo Spišskej Belej, ale aj z Lendaku, Slo-
venskej Vsi a Toporca sa tieto umiestnili na prvých miestach:

Prvá kategória (deti z najstaršieho oddelenia MŠ)
1. miesto: Katarína Majerčáková (MŠ Lendak)
2. miesto: Tatiana Ferencková (MŠ Mierová 1, Spišská Belá)
3. miesto: Natália Bekešová (MŠ Lendak)
Druhá kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ)
1. miesto: Sabína Halčinová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
2. miesto: Sára Neupauerová (ZŠ Lendak)
3. miesto: Sofia Chovaňáková (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)
Tretia kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ)
1. miesto: Eva Ferenčáková (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
2. miesto: Klára Neupauerová (ZŠ Lendak)
3. miesto: Zuzana Halčinová (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)

Mladí speváci ukázali svoj 
talent a lásku k tradíciám

Už po deviaty raz sme sa 
zapojili do súťaže pod názvom 
Všetkovedko. Je to celoslovenská 
súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka, 
v ktorej sa ukážu vedomosti 
žiakov z mnohých oblastí ako 
sú: slovenský jazyk a literatúra, 
anglický jazyk, matematika, 
vlastiveda, prírodoveda, infor-
matická, dopravná, hudobná 
a výtvarná výchova. Pätnásť žia-

Všetkovedko

kov 1. stupňa dostalo možnosť 
porovnať si svoje vedomosti 
so žiakmi z celého Slovenska. 
Titul Všetkovedko získali: K. 
Odumorková 2.A, S. Krigovský 
3.A, Š. Suchý a N. Andrášová 4.A. 
Najúspešnejším žiakom v súťaži 
Všetkovedko sa stal Šimon Suchý   
zo 4.A triedy. Šimon tak zároveň 
získal titul Všetkovedko školy. 

 Mgr. D. Karabová

Vodník, včielka, spiderman 
a superman, princezné a ča-
rodejnice, lesné víly, myšky, 
lienky, policajti, kozmonauti, 
snehulienka, brušná tanečnica, 
žabka, sloník, šašovia, pištoľní-
ci, piráti, Cuky a Luky, vianočný 
stromček, bábätká, kvetináče, 
jahoda, Spongen Bob, salaman-
dra, semafor, scarymovie, vajce 
na vandrovke, tiger, slimák, 
športovci a  veľa iných roz-
právkových bytostí a zvieratiek 
sa stretlo na našom školskom 
karnevale. Chrípkové obdobie 
trošku ovplyvnilo termín nášho 
karnevalu, ale nový školský týž-
deň nemohol začať lepšie, ako 

Karneval v ZŠ J. M. Petzvala 
vyšantením sa pri dobrej hudbe 
a súťažiach. Kvalita, nápaditosť 
a prepracovanosť masiek je stále 
vyššia, a tak má porota zložená 
z rodičov a učiteľov stále ťažšiu 
úlohu. Vďaka sponzorom bolo 
odmenených 30 masiek. Súťaže 
v tanci, fúkanie balónov, ťaha-
nie cukríka na šnúrke, odmena 
za najlepšiu tanečnú kreáciu 
a všade krásne sladké odmeny 
a vecné ceny.
Ďakujeme všetkým sponzo-

rom, rodičom -  p. Frankovskej, 
p. Tomalovej a pedagogickým 
pracovníkom ŠKD a ZŠ, ktorí 
venovali ceny a sladkosti.

Mgr. A. Schurdaková

Pri príležitosti Dňa svätého Valentína žiacka školská rada pri 
ZŠ J. M. Petzvala pripravila tradičnú akciu s názvom Valentínska 
pošta. V dňoch 7. - 14. februára 2018 mali žiaci našej školy možnosť 
do vkusne pripravenej valentínskej schránky odovzdať valentínsky 
pozdrav pre svojich spolužiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov 
školy.  Úlohu „valentínskych poštárov“ perfektne zvládli Paulínka 
Halčinová, Sára Nikol Scholtzová, Jennifer Alexyová a Gabriela Ul-
brichová z 9.B triedy. Keďže v tomto roku Deň sv. Valentína pripadol 
na popolcovú stredu, naši poštári odovzdali až v piatok 16. februára 
533 valentínok. Súťaž o najobdarovanejšiu triedu vyhrala 7.A trieda 
s počtom 108 valentínok. Zo žiakov najväčšiemu počtu valentínok 
sa tešila Michaela Richterová zo 7.B triedy, keď ich dostala 11. Žiaci 
obdarovali aj svojich učiteľov. V tomto roku učitelia dostali 79 va-
lentínok. Najviac ich dostala p. uč. Helena Ferencková. Dúfame, že 
valentínska pošta splnila svoj účel a urobila radosť všetkým žiakom 
i zamestnancom školy.                      Dr. Juraj Tomeček

Valentínska pošta 
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Tento názov nesie celoslo-
venská súťaž pre žiakov ZŠ 
a SŠ, ktorú vyhlasuje Talentída, 
n. o. Bratislava. Je to súťaž, kto-
rá podporuje logické a kritické  
myslenie a súťaživosť.

Zároveň dáva žiakom príle-
žitosť spoznať svoje silné a sla-
bé stránky a oblasti záujmu, 
ktorým by sa chceli v budúc-
nosti venovať. Dáva žiakom 
čo najviac priestoru na osobný 
rozvoj, učí ich zodpovednosti, 
systematickej práci a radosti 
z myslenia. V tejto súťaži sa 
môže získať - čestný titul EX-
PERT v každom tematickom 
okruhu ak je umiestnenie v prvej 
štvrtine všetkých zúčastnených 
a cennejší titul TOP EXPERT za 
umiestnenie v prvej stovke.

Súťaží sa v 4 kategóriách 
– EXPERT 6, EXPERT 7, EXPERT 
8 a EXPERT 9, v 5 témach – Ta-
jomstvá prírody, Mozgolamy, 
Dejiny, udalosti, umenie, Sveto-

Expert Geniality Show
bežník, Do you speak english.

Do celoslovenskej súťaže sa 
už po tretíkrát  zapojili aj 20 žiaci 
našej školy. Z týchto 20 žiakov 
získalo 10 žiakov titul EXPERT:

• Dominika Halčinová 
a Lenka Selepová 6.A Tajomstvá 
prírody

• Fudalyová Michaela, Breži-
nová Miroslava, Nebusová Anna  
7.A Tajomstvá prírody

• Grich Ján 8.A Mozgolamy
• Pattermann Sebastián 9.A 

Dejiny, udalosti, umenie
• Zuzana Bujňáková  9.B 

Tajomstvá prírody
Veľkým úspechom našej 

školy je však získanie titulu TOP 
EXPERT žiačky 9.A triedy Lucie 
Zamkovskej, ktorá sa umiestnila 
na 46. mieste z celkového počtu 
1 327 zúčastnených.

Najviac zažiarila žiačka 9.A 
triedy Monika Grichová, ktorá sa 
umiestnila na krásnom 1. mieste 
z 1 327 všetkých zúčastnených 

žiakov z celého Slovenska.
Všetkým žiakom blahoželá-

me a ďakujeme za ich zodpoved-
ný prístup k tejto súťaži a najmä 
za to, že týmto úspechom našu 
školu dostávajú do povedomia 

širokej verejnosti a aj celého Slo-
venska. Tešíme sa, že súčasťou 
Galérie slávy EXPERT bude naša 
žiačka Monika Grichová a teda 
aj naša škola.

Mgr. Alica Kušionová

Žiaci 4. A triedy si obľúbili 
prácu s portálom Kozmix a 
Stroj na jednotky. Portál Kozmix 
prinášal celý polrok vzdelávacie 
a zábavné aktivity pre celú trie-
du. Pretože Kozmix odmeňuje 
všetkých, ktorí radi súťažia, aj 
žiaci 4. A triedy boli odmenení 
certifikátmi, krásnymi samo-
lepkami a časopismi, ktoré im 
ponúkli hlavne kopec zábavy. 
Zábavné vyučovanie ponúka aj 
žiacka súťaž Stroj na jednotky. 

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO 
SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej
Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá 
(zamerané na sociálnu pomoc)
DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole Spišská Belá
Ľudová hudba Podtatranec
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Automotoklub Spišská Belá
Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá

Zdravotne ťažko postihnuté detičky v Spišskej Belej
(všetky potrebné dokumenty nájdete na www.spisskabela.sk v rov-
nomennom článku)

Ondrejko a Sárka Koščákoví  
Luka Klokoč  
Sebastian Šelep 
Adamko Kačmarčík 

Učenie, ktoré motivuje

Táto aktivita motivuje žiakov na 
učenie doma. Vďaka nej si žiaci 
uvedomujú význam domácej 
prípravy na vyučovanie. Dôka-
zom je žiačka Natália Andrášová, 
ktorá úspešne absolvovala všet-
ky doterajšie kolá on-line súťaže 
Stroj na jednotky 2017/2018. Svo-
jím doterajším výkonom sa po 1. 
polroku umiestnila na 5. mieste 
zo 6 066 žiakov v celej Slovenskej 
republike. Blahoželáme!

Mgr. D. Karabová

Pre žiakov tretieho ročníka 
Základnej školy J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej je každoročne 
veľkým zážitkom, keď môžu 
desať dní navštevovať krytý 
bazén v Základnej škole v Ľubi-
ci. Plaveckého výcviku v tomto 
školskom roku sa v čase od 22. 
januára do 19. februára zúčast-
nilo 21 žiakov z 3. A a 18 žiakov 
z 3. B triedy.  Pod vedením skú-
seného inštruktora plávania sa 
oboznámili s bazénom a s vod-
ným prostredím. Skúšali rôzne 
spôsoby dýchania, ponárali sa 
a lovili z dna bazéna predmety 
s cieľom odbúrať strach. Naučili 
sa bezpečne sa pohybovať vo 
vode, osvojili si postupne splý-
vavú polohu. Naučili sa pla-
vecké štýly kraul, prsia a znak. 
Pri nácviku používali plávacie 
dosky. Dôkladne si osvojili prá-
cu horných aj dolných končatín. 
Vedia, ako efektívne dýchať pri 
plávaní. Výcvikom sa rozvíjali 
vôľové vlastnosti žiakov, zvý-

Základný plavecký výcvik 
žiakov 3. ročníka

šila sa ich vytrvalosť, obratnosť 
a kondícia. Jednoduché súťaže 
a hry viedli žiakov k tolerancii 
a vzájomnej spolupráci. Cieľom 
plaveckého výcviku bolo za-
plávať ľubovoľným vybraným 
plaveckým štýlom technicky 
správne čo najväčšiu vzdialenosť 
bez zastavenia. V závere výcviku 
žiaci súťažili o postup do okres-
ného kola súťaže v plávaní. 
Našu školu bude reprezentovať 
žiak Tomáš Malich z 3. B triedy. 
Desať dní ubehlo ako voda, pla-
vecký výcvik sa skončil a žiaci 
dostali „mokré vysvedčenie“ 
ako dôkaz, že plavecký výcvik 
zvládli a s vodou sú už kama-
ráti. A ako to už dnešné deti 
vedia, určite prehovoria svojich 
rodičov k návšteve plavárne, aby 
im ukázali, čo všetko sa naučili. 
A čo s rodičmi, ktorí sa vody 
boja? No predsa ich ratolesti už 
vedia, ako na to ...

Mgr. Soňa Fodorová, 
Mgr. Gabriela Plišková

KONTAKTY na mestskú políciu:
tel.: 052/459 15 55 • 0915 905 638

e-mail: msp@spisskabela.sk
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V mesiacoch január a február 
2018 sa žiaci ZŠ J. M. Petzvala 
zúčastnili niekoľkých súťaží na 
okresnej či krajskej úrovni. 

V stredu 24. januára sa v Kež-
marku v ZŠ  Dr. Daniela Fischera 
konalo okresné kolo 67. ročníka 
matematickej olympiády žiakov 
5. a 9. ročníka. Krásne 3.miesto 
dosiahla žiačka 9.ročníka Paulí-
na Halčinová, postúpila do kraj-
ského kola. Školu veľmi pekne 
reprezentovali aj žiaci 5.ročníka 
- Emily Mária Hudačeková, 
Lucia Skibčáková, Nikola Pito-
ňáková a Fabián Siska. Všetci 
boli úspešnými riešiteľmi.     

Paulína Halčinová nás repre-
zentovala aj v okresnom kole 46. 
ročníka geografickej olympiády, 
kde obsadila 2.miesto s rovna-
kým počtom bodov ako víťaz 
kategórie, postúpila do krajského 
kola, ktoré sa uskutoční 12.apríla 
v Prešove. 

 V stredu 14. februára 2018 sa 
v ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku 
konal 10. ročník okresného kola 
dejepisnej olympiády. Teší nás, 
že naši žiaci nesklamali a svoji-
mi výkonmi potešili seba, rodi-
čov aj pedagógov. Radosť máme 
z umiestnenia našich žiakov, na-
koľko všetci naši súťažiaci sa stali 
úspešnými riešiteľmi dejepisnej 
olympiády. Najúspešnejšia bola 
Margaréta Rusňáková, ktorá 
v kategórii žiakov 7. ročníka, 
obsadila 2. miesto, postupuje do 
krajského kola. Nesklamali ani 
Alan Simonis z 9. ročníka a Ja-
kub Reľovský z 8. ročníka, ktorí 

Úspechy žiakov ZŠ J. M. Petzvala na súťažiach

vo svojich kategóriách skončili 
na 4. mieste. Pekné umiestnenie 
získal aj Peter Richter v kategórii 
6. ročník. 

Dňa 13. februára 2018 sa 
konalo v priestoroch Mestskej 
knižnice v Kežmarku okresné 
kolo recitačnej súťaže sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko. 
Našu školu reprezentovali žiačky  
Timea Vilgová  z 3.A triedy v 1. 
kategórii a  Simona Ferencková 
zo 6.A triedy v 3. kategórii, kde 
získala  pekné 3. miesto.

Vo štvrtok 15. februára v 
obvodnom kole súťaže Miss 
bábika v kinosále mesta Spišská  
Belá nás úspešne reprezentovali 
žiačky Eva Ferenčáková z 2.A 
triedy, obsadila 1. miesto v 3. 
kategórii  a SabínaHalčinová, 
žiačka 1.A triedy, získala 1. 

miesto v 2. kategórii.  
14. februára privítala ZŠ na 

Bajkalskej ulici v Prešove žiakov 
základných a stredných škôl, kto-
rí sa zúčastnili 28. ročníka krajské-
ho kola olympiády v anglickom 
jazyku. Podmienkou na postup 
do krajského kola bolo víťazstvo 
žiaka v obvodnom kole, ktoré sa 
konalo 16. januára v jednotlivých 
okresoch. Základnú školu J.M. 

Petzvala reprezentoval Matej To-
mala zo 7.B triedy, ktorý súťažil 
v kategórii 1A a svoje vedomosti 
a zručnosti z anglického jazyka 
mal možnosť otestovať si spolu 
s ďalšími deviatimi súpermi. 

 Súťažiaci si medzi sebou 
zmerali sily vo viacerých úlohách 
rozdelených do dvoch hlavných 
častí - písomnej a ústnej. V rámci 
písomnej časti boli otestované ich 
vedomosti v oblasti gramatiky, 
slovnej zásoby, čítania s porozu-
mením a počúvania s porozu-
mením. Ústna časť pozostávala 
z opisu obrázka a rozhovoru na 
zadanú tému. Matej Tomala v sa 
v ťažkej konkurencii nestratil 
a obsadil pekné 7. miesto. 

Všetkým žiakom, ktorí nás 
reprezentovali na spomínaných 
súťažiach, úprimne ďakujeme za 
svedomitú prípravu a vážime si 
ich snahu a odhodlanosť repre-
zentovať nielen seba, ale i našu 
školu. Tešíme sa z ich úspechov.  
Chceme tiež poďakovať aj peda-
gógom, ktorí sa žiakom venovali 
a poctivo ich na súťaže aj niekoľ-
ko mesiacov pripravovali. 

RNDr. Emil Valek, PhD.

V spoločnosti sa veľa hovo-
rí o ľudských právach, ktoré 
máme všetci rovnaké. Realita je 
však často iná. Mnoho ľudí žije 
v predstave, že o všetkých zne-
výhodnených ľudí je dostatočne 
postarané a majú všetko, čo po-
trebujú… Pomoc človeku v núdzi 
je jednou z priorít aj nášho mes-
ta (ako súčasť balíka sociálnych 
služieb). Hlavným cieľom je 
pomáhať a zlepšiť životnú situ-
áciu ľudí s vážnym zdravotným 
a sociálnym znevýhodnením. 
Primárnou cieľovou skupinou sú 
osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, osamelí ľudia, rodiny 
s veľmi nízkymi príjmami a iné 

„Nedokážeme pomôcť 
každému, ale spolu môžeme 
pomôcť mnohým“

znevýhodnené osoby. Súčasťou 
pomoci sú aj poradenské služby, 
ako aj materiálna, či iná vecná 
pomoc mesta.

Ak poznáte alebo máte 
niekoho, kto pomoc potrebuje, 
kontaktujte Ing. Annu Mlakovú, 
oddelenie sociálnych vecí, kan-
celária č. 1 na prízemí budovy, 
tel. 052/468 05 18, mlakova@spis-
skabela.sk

V rámci terénnej sociálnej 
služby (financovanej z prostried-
kov EÚ) v našom meste pôsobia 
aj dvaja terénni sociálni pracov-
níci a v prípade potreby ich mô-
žete kontaktovať Mgr. Vladimíra 
Šelepa – tel. 0919 399 508.

V nedeľu 25. februára 2018 sa konala slovenská extraliga U14 vo 
Vrútkach. Aj napriek menej príjemným podmienkam, kedy teplota 
počas zápasov dosahovala aj -13 °C, dokázal náš hokejbalový tím 
MŠK Slavoj Spišská Belá zvíťaziť. Pozitívne hodnotí zápas aj tréner 
Miroslav Burdíček: „Naši hokejbalisti zúročili dobrú zimnú prí-
pravu hneď v prvých troch zápasoch, kde boli vždy o krok vpred 
od súpera. Hrali sme krásny, rýchly a kombinačný hokejbal.”
Na titulnej fotografii je Peter Kostka, ktorý strelil svoj prvý gól v 
slovenskej extralige U14. Blahoželáme!

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U14 2017/2018
4. turnaj 25. 2. 2018 – Vrútky

• HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 1:2 (1:0, 0:2) 
Góly: Jankovič – Krupjak, A. Kubis
• MŠK Worms Kežmarok – MŠK Spišská Belá 1:7 (0:3, 1:4) 
 Góly: Škvarek – Krupjak 2, A. Kubis, Vaverčáková, Kuchta, L. 
Pajer, Kostka
• Kometa Vrútky – MŠK Spišská Belá 1:6 (1:3,0:3)
Góly: Chrastina – Burdíček, Kuchta po 2, Bočkai, Grich

TABUĽKA PO 4. TURNAJI
 1.  MŠK Spišská Belá   12  10  1  1  58:12  21
 2.  ŠK Rebels 91 Topoľčany   10  8  2  0  53: 5  18
 3.  Kometa Vrútky   11  7  1  3  40:14  15
 4.  HBK Medokýš Martin   11  5  0  6  28:26  10
 5.  HBC Lepurii DNV   8  4  1  3  39:20  9
 6.  L2 Hockey Gajary Flames   6  3  1  2  20: 9  7
 7.  MŠK Worms Kežmarok   10  2  0  8  10:63  4
 8.  HK Sršne Košice   10  2  0  8  18:35  4
 9.  HBK Iskra Banská Bystrica   10  0  0  10  7:89  0

Belianska U14 vedie v rebríčku 
hokejbalovej extraligy
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Ocenenia za prínos v roz-
ličných oblastiach cestovného 
ruchu v Prešovskom kraji budú 
udelené štyrom osobnostiam 
– Pavlovi Rajtárovi, Jiřímu 
Hruškovi, Vladimírovi Ternav-
skému a Jánovi Mokošovi.  Od-
borná porota ocenila aj trojicu 
NAJ produktov, ktoré prispeli 
k rastu návštevnosti a propa-
gácii kraja – Chodník korunami 
stromov Bachledka, Singletrails 
v Lechnici a medzinárodný fut-
balový turnaj žiakov Fragaria 
Cup 2017.

Nominácie na ocenenie zasie-
lala organizátorom verejnosť do 
konca novembra 2017. Ocenenia 
Najlepší v cestovnom ruchu 
Prešovského kraja organizuje 
od roku 2014 Krajská organizá-
cia cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska. 
Ocenenia budú odovzdané 25. 
januára 2018 na Medzinárodnej 
výstave cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour v Bratislave.

Ocenenie za celoživotný prí-
nos v cestovnom ruchu Prešov-
ského kraja bude udelené Pavlo-
vi Rajtárovi (81). Počas vyše 50 
rokov aktívnej kariéry horského 
vodcu vystúpil na Gerlach viac 
ako tisíckrát (a na Mont Blanc 59 
krát). Takmer 30 rokov pracoval 
aj ako záchranár Horskej služby. 
Stal sa protagonistom moderné-
ho skialpinizmu, uskutočnil rad 
zimných i letných výstupov vo 
Vysokých Tatrách i na mnohých 
miestach sveta. V roku 1993 bol 
ako predstaviteľ Spolku hor-
ských vodcov Vysokých Tatier 
jedným zo zakladateľov Zdru-
ženia cestovného ruchu Vysoké 

Tatry. Výrazne sa pričinil o vznik 
Národnej asociácie horských 
vodcov Slovenska, ktorá sa ako 
prvá z postsocialistických krajín 
stala členom Medzinárodnej 
únie asociácií horských vod-
cov. Je aktívny aj publikačne, 
okrem spolupráce s médiami je 
autorom dvoch kníh z horského 
prostredia. Ocenenie je zároveň 
poďakovaním za celoživotnú 
prácu pri záchrane návštevní-
kov veľhôr, poskytovanie pro-
fesionálnych služieb horského 
vodcu a propagácie Slovenska 
doma i v zahraničí.

V kategórii podnikanie v 
cestovnom ruchu získal ocene-
nie Jiří Hruška, ktorý stojí za 
vybudovaním golfového rezortu 
BLACK STORK vo Veľkej Lom-
nici. Lokalitu Veľkej Lomnice 
premenil na vyhľadávanú des-
tináciu CR, vytvoril pracovné 
miesta a umožnil vznik ďalších 
podnikateľských príležitostí. V 
októbri 2011 získal rezort pre-
stížnu značku A PGA Golf Co-
urse ako 19. ihrisko na svete. K 
dispozícii je 27-jamkové ihrisko, 
golfová škola a areál počas roka 
pripravuje mnoho podujatí, kto-
ré do regiónu lákajú domácich a 
zahraničných hostí.

Za vzdelávanie v oblasti CR 
udelila porota ocenenie Vladi-
mírovi Ternavskému, zaklada-
teľovi prvej lyžiarskej školy po 

revolúcii na Slovensku. V škole 
za 27 rokov naučili desaťtisíce 
detí a dospelých umeniu zvlád-
nuť lyže a snowboard a vyškolil 
stovky inštruktorov, ktorí dnes 
vlastnia vlastné lyžiarske školy 
alebo pôsobia v strediskách 
po celom svete. Pôsobil ako 
šéf vzdelávania inštruktorov 
lyžovania a snowboardingu 
od roku 1990 v SAPUL a ne-
skôr v Slovenskej lyžiarskej 
asociácii. Pomáhal budovať 
podobné vzdelávacie štruktúry 
v Čechách, v Rusku a na Ukraji-
ne. Okrem toho úspešne rozvíja 
doplnkové služby a aktivity 
– pravidelné nočné sánkovanie 
a kolobežkovanie z Hriebienka, 
nordic walking a pod.

Za rozvoj CR v samospráve  
bude ocenený primátor Vyso-
kých Tatier Ján Mokoš. V roku 
1993 stal sa riaditeľom Vojen-
skej zotavovne v Tatranských 
Zruboch. Pôvodnú zotavovňu 
pretvoril na hotel, ktorý bol 
ocenený na uznávanom me-
dzinárodnom fóre. V r. 2001 v 
Madride získal medzinárodnú 
cenu pre turizmus a v  r. 2002 vo 
Frankfurte Certifikát za kvalitu a 
technológiu. Od roku 2003 je Ing. 
Ján Mokoš primátorom mesta 
Vysoké Tatry. Ako predseda 
predstavenstva  a v súčasnosti 
ako člen valného zhromaždenia 
najstaršej a najväčšej organizácie 

destinačného manažmentu na 
Slovensku – Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Región 
Vysoké Tatry, sa významnou 
mierou podieľa na tvorbe a 
ponuke ucelených produktov 
cestovného ruchu, zavádzaní 
nových inovatívnych postupov 
v cestovnom ruchu  a vytváraní 
pozitívneho obrazu Vysokých 
Tatier a Slovenska ako cieľovej 
oblasti cestovného ruchu.

NAJ produkty – výber poroty
Odborná porota ocenila aj 

trojicu produktov – Chodník 
korunami stromov Bachledka, 
Singletrails v Lechnici a medzi-
národný futbalový turnaj žiakov 
Fragaria Cup 2017.

Chodník korunami stromov 
Bachledka sa od jesene 2017 stal 
magnetom na turistov a vyvolal 
obrovský záujem verejnosti. 
Drevený chodník s dĺžkou 
1 234 m prevedie návštevníkov 
korunami stromov až na vrchol 
vyhliadkovej veže s výhľadom 
na Tatry, Pieniny a malebné Za-
magurie. Obsahuje didaktické 
a zábavné zastávky, na vrchu 
veže sa nachádza adrenalínová 
pochôdzna sieť.

Singletrails v Lechnici sú 
adrenalínové cyklochodníky, 
oficiálne otvorené a dokončené 
v roku 2017. Tvoria ich dve trate 
s dĺžkou deväť a päť kilometrov. 
Turista, ktorý chce absolvovať 
oba okruhy, musí prejsť približ-
ne 18 kilometrov. Vybudovaním 
singletrackov v malej obci Lech-
nica, kde žije iba necelých 240 
obyvateľov, pribudla v Pieninách 
turistická atrakcia, ktorá zvýšila 
návštevnosť Pienin a počet pre-
nocovaní v obci Lechnica stúpol 
dvojnásobne. Prostredníctvom 
Singletrails v Lechnici sa o regi-
óne píše už aj v Luxembursku, 
Švédsku a Amerike.

Medzinárodný futbalový tur-
naj žiakov FRAGARIA CUP sa 
koná už 16 rokov v meste Prešov 
a okolí 1. – 6. júla. Každoročne 
predstavuje návštevnosť cca 3 000 
hráčov a ďalších 1 600 účastníkov 
turnaja. Prenocovania, návšteva 
sprievodných podujatí, výlety do 
okolia, 3 a 5-dňové poznávacie 
programy určené hlavne zahra-
ničným účastníkom prispievajú 
k propagácii nielen Prešova, ale 
aj celého kraja. V roku 2017 hos-
til Fragaria Cup 168 tímov zo 14 
krajín sveta.

NAJ v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji za rok 2017

Železiarstvo Eurotrend Špak s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

Prijmeme šikovného a komunikatívneho človeka na pozíciu 

PREDAVAČ/PREDAVAČKA
Výhody: 

možnosť platobného rastu
príjemný kolektív
príspevok na dopravu a obedy
zamestnanecké zľavy

Záujemcovia môžu zasielať životopis na e-mail: 
spak@eurotrendspak.sk

Viac informácií v predajni alebo na tel. čísle:  
0905 528 267.

Eurotrend Špak s.r.o., Zimná 17, Spišská Belá
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Mesto Spišská Belá prena-
jíma mestské nájomné byty 
v Spišskej Belej a v Strážkach. 
Záujemcom o pridelenie bytu 
do nájmu môže byť tak oby-
vateľ mesta Spišská Belá (s 
trvalým pobytom v meste), 
ale aj iné fyzické osoby, ktoré 
nebývajú v našom meste. Žia-
dateľ musí spĺňať podmienky 
určené vo VZN mesta pre pri-
delenie nájomného bytu (napr. 
preukázanie príjmu na úhradu 
nájomného za užívanie bytu, 
nemať dlhy voči mestu okrem 
prípadov ak žiadateľ spláca dlh 
alebo je v režime „osobitného 
príjemcu“ a pod.). 

Každá doručená žiadosť 
o mestský nájomný byt sa za-
eviduje v podateľni mestského 

Spôsob prideľovania uvoľnených mestských nájomných bytov 
úradu a následne sa zaeviduje 
do evidencie žiadateľov o pri-
delenie bytu. Evidenciu žia-
dateľov o byt vedie oddelenie 
bytov a nebytových priestorov 
(referent tohto oddelenia Mgr. 
Katarína Duchnitzká). Na každú 
doručenú žiadosť sa odpovedá 
v 30-dňovej lehote od jej do-
ručenia, pričom táto odpoveď 
spravidla obsahuje informáciu o 
tom, že daná žiadosť bola zaevi-
dovaná v evidencii, ale nakoľko 
momentálne nie je voľný žiadny 
byt, je potrebné čakať na uvoľne-
nie vhodného bytu. 

V prípade uvoľnenia 
mestského nájomného bytu 
je táto informácia písomne 
zverejnená na úradnej tabuli 
mesta (v budove úradu) a tiež 

na internetovej stránke mesta 
(spravidla 15 dní pred rokova-
ním mestského zastupiteľstva). 
Následne vždy zasadne osobit-
ná bytová komisia, ktorá posúdi 
aktuálnosť žiadostí v uvedenej 
evidencií a najmä naliehavosť 
a akútnosť potreby bývania 
pre konkrétnych žiadateľov 
v danom čase. Uvedená komi-
sia je zložená zo zamestnancov 
mesta a z poslancov mest-
ského zastupiteľstva. Bytová 
komisia preskúma splnenie 
základných podmienok pre 
pridelenie bytu (v danom čase) 
a následne navrhne (odporúča) 
mestskému zastupiteľstvu spra-
vidla niekoľkých žiadateľov 
z uvedenej evidencie na daný 
byt. Na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 
poslanci schvaľujú pridelenie 
tohto bytu konkrétnemu žia-
dateľovi s prihliadnutím na 
odporúčania bytovej komisie. 
Poslanci spravidla vychádzajú 
z odporúčania (návrhu) bytovej 
komisie, hoci v odôvodnených 
prípadoch môžu rozhodnúť 
aj o pridelení bytu pre iného 
žiadateľa z uvedenej evidencie 
(avšak takéto prípady nastávajú 
veľmi výnimočne). Po schválení 
pridelenia bytu mestským za-
stupiteľstvom následne primá-
tor mesta podpisuje s nájomcom 
zmluvu o nájmu daného bytu (v 
prípade bytu postaveného cez 
ŠFRB až po zložení finančnej 
zábezpeky nájomcom vo výške 
5 mesačného nájomného). 

ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej 
Belej sa ešte v roku 2017 pred-
ložila žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci 
výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky na zvýšenie 
inkluzívnosti vzdelávania. 
Po následnom schválení tejto 
žiadosti, bola v polovici janu-
ára 2018 podpísaná zmluva k 
schválenému projektu „Podpora 
inkluzívneho vzdelávania v ZŠ 
M. R. Štefánika“ na obdobie od 
1. 2. 2018 do 31.1.2021.

Projekt je zameraný na pod-
poru inkluzívneho vzdelávania 
v ZŠ, čo významne zvyšuje 
úroveň vzdelávania začlenených 
žiakov. Na základe schváleného 
projektu boli od 1.2.2018 vytvo-
rené tri nové pracovné miesta na 
funkciu „asistent učiteľa“, ktoré 
boli obsadené občanmi mesta 
Spišská Belá, čím sa prispelo 
aj k zníženiu nezamestnanosti 
v našom meste.

Celkové oprávnené výdavky 
na realizáciu aktivít projektu 
predstavujú sumu 93.420,00 
EUR z toho

– príspevok zo štátneho 
rozpočtu je vo výške 95% z cel-
kových oprávnených výdavkov 
max. do výšky 88.749,00 EUR

– financovanie z vlastných 
zdrojov vo výške 5% predsta-
vuje sumu 4.671,00 EUR.

Okrem týchto výdavkov 
je potrebné zabezpečiť finan-

ZŠ M. R. Štefánika získala grant vo výške 93 000 EUR 
na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

covanie na úhradu všetkých 
neoprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít projektu, 
ktoré budú nevyhnutné na do-
siahnutie cieľa projektu v zmysle 
zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku.

Škola bude môcť vďaka 
tomuto príspevku výrazným 
spôsobom pomôcť svojim 
žiakom so ŠVVP (špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby) 
napredovať, tiež im zabezpečí 
rovnosť príležitostí. Aj podľa 
slov riaditeľky školy Eleny Sta-
chovej pomôže príspevok škole 
vo viacerých smeroch: „Teší nás, 
že sme boli úspešní v projekte 
Podpora inkluzívneho vzde-
lávania v ZŠ M. R. Štefánika, 
Spišská Belá, pretože každoroč-
ne stúpa počet žiakov so ŠVVP 
a v našom záujme je pomôcť 
týmto žiakom lepšie zvládnuť 
výchovno-vzdelávací proces. 
Škola si dala za úlohu pomôcť 
žiakom byť úspešnejšími, zvlá-
dať učivo, aktívne sa podieľať 
na vyučovacom procese, cítiť sa 
plnohodnotnou súčasťou triedy 
i celej školy bez pocitu zaostáva-
nia a dezorientácie v učive.“ 

Riaditeľka zároveň doplnila, 
že asistent učiteľa je v škole k dis-
pozícii žiakom, ktorým pomáha 
prekonávať bariéry plynúce z ich 
zdravotného postihnutia, spolu-
pracuje s učiteľom v triede podľa 
jeho požiadaviek, je nápomocný 
pri zostavovaní individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho progra-
mu a úprav obsahu učebných 
osnov a hlavne pri hodnotení 
zvládnutia učiva za dané ob-
dobie. Podieľa sa na spoluor-
ganizácii činnosti žiaka počas 
výchovno-vzdelávacieho proce-
su v súlade s pokynmi učiteľa, 
vykonáva pedagogický dozor 
počas prestávok so zameraním 
sa na žiaka so ŠVVP, sleduje a 
usmerňuje jeho správanie.

Úlohou asistenta učiteľa je 
aj eliminovať rušivé elementy 
z okolia, ktoré môžu žiaka ru-
šiť počas vyučovania. Zároveň 
sleduje so žiakom výklad vyu-
čujúceho a usmerňuje ho, snaží 
sa mu pomôcť pochopiť učivo, 
učí ho efektívne využívať kom-
penzačné pomôcky, vedie ho k 
vytrvalej práci a pochvalou aj 
za malé úspechy ho motivuje k 

učeniu. Pomáha žiakom v soci-
álnej interakcii so spolužiakmi v 
triede, je mediátorom v každo-
denných školských situáciach, 
dbá na čo najlepšiu adaptáciu 
týchto žiakov, vysvetľovaním 
eliminuje nežiadúce prejavy 
správania žiakov vyplývajúcich 
z indispozícii ich zdravotného 
znevýhodnenia. Asistent učiteľa 
je pre žiaka podporou pri zvlá-
daní každodenných záťažových 
situácií.

Dané činnosti sú ešte pod-
porené rôznymi aktivitami, ide 
najmä o aktivity prispievajúce 
k napredovaniu žiakov vo vý-
chovno-vzdelávacom procese, 
aktivity rozvíjajúce sebadôveru 
a motiváciu pre učenie, aktivity 
podporujúce bezpečie a istotu 
prostredia a umožniť žiakom 
pocit úspechu.

• Pohľad na zasneženú Spišskú Belú v minulosti
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V jeseni 1927 sa v Kežmarku začalo vyučovanie v slovenských gymna-
ziálnych triedach, ktoré boli zriadené pri nemeckom evanjelickom dištrik-
tuálnom reálnom gymnáziu. Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výro-
čia ich založenia sa uskutočnila už v júni 2017. Aktivity žiakov a učiteľov 
školy v priebehu tohto školského roka sa nesú v duchu spomínaného výročia.
Najznámejšou a dnes už tradičnou aktivitou školy je projektový deň. Jeho 
9. ročník s názvom Aj oni sú naši… bol venovaný tomuto významnému ju-
bileu školy. Cieľom triednych projektov bolo zmapovať životné cesty a osudy 
čo najväčšieho počtu z takmer 6 500 absolventov školy, ktorých oblasť pôso-
benia bola alebo je jedna z desiatich vopred určených (1. náboženstvo, charita, 
dobrovoľníctvo, 2. šport, 3. humanitné vedy, 4. prírodné vedy, 5. verejná a 
štátna správa, 6. umenie a kultúra, 7. zdravotníctvo, 8. technické vedy a IT, 
9. biznis a manažment, 10. masmediálna komunikácia a literárna tvorba).
Žiaci pracovali na projekte dlhodobo, komunikovali s absolventmi školy, 
mnohých osobne navštívili na pracovisku alebo v domácom prostredí.
Žiakov školy prijal zrejme najstarší žijúci absolvent školy pán Ján Dučák, 
ktorý maturoval v roku 1944 a oblasťou jeho pôsobenia bolo chemické inži-
nierstvo. Zástupcovia II. A triedy navštívili v Bratislave prof. RNDr. Júliu-
sa Krempaského, DrSc., významného slovenského fyzika (maturitný ročník 
1948/49), doc. RNDr. Mariana Dydu, CSc., mineralóga (maturitný ročník 
1961/62) a Mgr. Matúša Hyžného, PhD., paleontológa (maturitný ročník 
2002/03). Žiakov I. A na fare v Žakovciach prijali Ing. Mgr. Marián Kuffa, 
rímskokatolícky kňaz (maturitný ročník 1978/79), ktorý sa venuje ľuďom 
na okraji spoločnosti a PhDr. Ing. Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej 
charity (maturitný ročník 1986/87), ktorý prijal pozvanie na besedu.
II. B v rámci projektu mala možnosť nahliadnuť do práce hneď 
dvoch primátorov, a to PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka , primátora 
Kežmarku (maturitný ročník 1991/1992) a JUDr. Štefana Bieľa-
ka, primátora Spišskej Belej (maturitný ročník 1992/93). Trieda 
III. B v odbore zdravotníctvo oslovila najväčší počet absolven-
tov – lekárov, lekárnikov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve.
Veľkou motiváciou pre žiakov III. C sú osobné rozhovory a komuniká-
cia s odborníkmi v IT oblasti, ktorí sú úspešní doma i v zahraničí (Ing. 
Marián Pustulka, maturitný ročník 1973/74, Ing. Daniel Novák, matu-
ritný ročník 2005/06, Ing. Tomáš Hozza, maturitný ročník 2006/07).
Maturantom zo IV. B porozprávala o štúdiu na gymnáziu a o svojej 
práci historička a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová (maturitný ročník 
1960/61). Práca na projektoch bola zavŕšená triednymi prezentáciami v 
rámci projektového dňa Aj oni sú naši…, ktorý sa uskutočnil 19. februára 
v priestoroch školy. Jednotlivé triedy sa zmenili na literárnu kaviareň a 
vysielacie štúdio, operačnú sálu, izbu IT-študenta, stavenisko, súdnu 
sieň, telocvičňu, WallStreet, galériu, ateliér či kaplnku. Chodby školy 
a triedy sa zaplnili bývalými a súčasnými žiakmi, bývalými a súčas-
nými učiteľmi, z ktorých prevažná časť patrí tiež k absolventom školy, 
hosťami z radov verejnosti a žiakmi 9. ročníka základných škôl, ktorí 
majú záujem pokračovať v štúdiu na našej škole. V triedach sa premie-
tali videonahrávky z osobných rozhovorov, diskutovalo sa, spomínalo.
Prezentáciu neskorších víťazov z I. B spestrili svojou prítomnosťou aktív-
ni športovci Mariana Tatranská , r. Ošková (maturitný ročník 1994/95), 
Patrik Tomaškovič (maturitný ročník 2010/11) a Matej Harabin (maturit-

Kežmarské gymnázium sa popýšilo úspešnými absolventmi. 
Svoje zastúpenie mali aj Beľania

Gymnázium Pavla Ors-
zágha Hviezdoslava oslávilo 
minulý rok svoje 90. výročie. 
Počas týchto dlhých desaťročí 
vychovalo gymnázium niekoľ-
ko stoviek absolventov, ktorí 
sa na Slovensku i široko ďaleko 
po celom svete, etablovali ako 
úspešné a uznávané osobnosti. 
Na mnohých z nich môže byť 
pyšná aj Spišská Belá, pretože 
naše malebné mestečko je ich 

domovinou. Vo februári tohto 
roku sa súčasným žiakom gym-
názia predstavili dvaja takýto 
úspešní Beľania v rámci projek-
tu “Aj oni sú naši…”. Pozvanie 
prijal Ing. Daniel Novák, ktorý 
sa so svojou IT firmou dostal na 
prvé priečky najuznávanejších 
svetových spoločností v tejto 
oblasti, ako aj primátor Spišskej 
Belej JUDr. Štefan Bieľak, ktorý 
sa nášmu mestu začal celým 

srdcom naplno venovať ešte 
ako mladý 24-ročný poslanec 
mestského zastupiteľstva. Ako 
hostia sa projektového dňa zú-
častnili i ďalší úspešní absolventi 
gymnázia – Mgr. Anna Rothová 
(riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala, 
RNDr. Emil Válek, PhD. (zástup-
ca riaditeľky ZŠ J. M. Petzvala), 
Mgr. Gabriela Smolková (bývalá 
pedagogička gymnázia), MUDr. 
Andrej Novák (lekár, dlhoročný 

poslanec mestského zastupiteľ-
stva v Spišskej Belej a miestny 
historik), MUDr. Kristína 
Bartková (lekárka – pneumo-
logička), MUDr. Pavol Slovík 
(lekár – chirurg a poslanec za-
stupiteľstva PSK), ako aj súčas-
né pedagogičky gymnázia Mgr. 
Daniela Žabková a Ing. Daniela 
Čekovská, ktorá nám vo svojom 
článku nižšie priblíži, ako tento 
výnimočný deň prebiehal.

ný ročník 2016/17). Súčasťou projektové dňa boli prednášky absolventov 
školy – vedcov a dobrovoľníčky. Ako prvý sa žiakom, učiteľom a hosťom 
prihovoril RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (maturitný ročník 1958/59), 
významný slovenský astronóm, ktorého výskumná činnosť sa zameria-
va na slnečnú korónu. Jeho prednáška bola doplnená krátkym filmom o 
pozorovaní koróny počas úplného zatmenia Slnka v roku 2003. O expe-
rimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e porozprával záujemcom 
o jadrovú fyziku RNDr. Marek Bombara, PhD. z Ústavu fyzikálnych 
vied PF UPJŠ Košice (maturitný ročník 1995/96). Rozprávka o upíroch 
– takto nazval svoju prednášku doc. MVDr. Branislav Peťko , DrSc. (ma-
turitný ročník 1970/71) o kliešťoch, výskumom ktorých sa ako parazitológ 
intenzívne venuje. Sériu prednášok zavŕšila Klára Živčáková (maturitný 
ročník 2012/13), ktorá sa ako dobrovoľníčka zúčastnila na misiách v Keni 
a Kirgizsku a pripravuje sa na pobyt v Ugande. Ďakujeme všetkým absol-
ventom, ktorí ochotou komunikovať so žiakmi a osobnou účasťou prispeli 
k úspešnému priebehu projektového dňa. Všetci ste pre súčasných žiakov 
vzorom a motiváciou! Ďakujeme žiakom za aktívny prístup pri získavaní 
a spracovaní nadobudnutého materiálu a pútavé prezentácie v triedach. Aj 
keď porota určila víťazov v jednotlivých kategóriách, vyhrali sme všetci.
Absolventi školy, ktorí sa zatiaľ neozvali alebo neboli oslovení a chcú 
poskytnúť informácie, môžu nás kontaktovať na mailovej adrese absol-
venti@gymnaziumkk.sk.

Ing. Daniela Čekovská, zástupkyňa riaditeľky školy

AJ ONI SÚ NAŠI… – projektový deň kežmarských gymnazistov

Spoločenská kronika 
V JANUÁRI 2018

• narodili sa: Beniš Daniel, Horváth Leoš, Krempaský Ján, 
Lihoňová Veronika, Pisarčíková Timea, Šperková Zuzana, Vida 
Tobias.

• navždy nás opustili: GerhardínaGažiová vo veku 82 rokov, 
Mária Kornajčíková vo veku 85 rokov, František Koza vo veku 
71 rokov, Ján Marhefka vo veku 54 rokov, Paulína Novotná vo 
veku 87 rokov, Marta Segľová vo veku 87 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Alžbeta Friedová – 95 rokov, 
Mária Plavcová – 93 rokov, Anna Kovalčíková 90 rokov, Anna 
Kalafutová – 85 rokov, Mária Vnenčáková – 85 rokov, Ladislav 
Fiamčík – 80 rokov, Agnesa Heldáková – 80 rokov, Anna Bom-
barová – 75 rokov, Ján Britaňák – 75 rokov, Ján Pašinský – 75 
rokov, Anton Britaňák – 70 rokov, Ľudmila Hrobáková – 70 rokov, 
Anna Kvasňáková – 70 rokov, Božena Polešová – 70 rokov, Helena 
Smolenová – 70 rokov.

Viac aktuálnych informácií získateViac aktuálnych informácií získate  

na www.spisskabela.skna www.spisskabela.sk
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Vidor Jurán bol učiteľ, pro-
zaik, významný poľovnícky a 
rybársky odborník, organizá-
tor, publicista a pre poľovníkov 
Podtatranského regiónu patrí aj 
v súčasnosti medzi najvýznam-
nejšie osobnosti.

Vidor Jurán sa narodil 30. 
12. 1879 v Hniezdnom učiteľovi 
Ferencovi Juránovi a Leopoldíne 
Kozsight. Zomrel, ako 84 ročný 
5.7.1963 v Hniezdnom, kde je 
aj pochovaný. V roku 1903 sa 
zasnúbil s Margitou Irányi a v 
manželstve sa im narodili tri 
deti. V r. 1899 absolvoval Uči-
teľský ústav v Spišskej Novej 
Vsi. Od roku 1900 vo svojej 
učiteľskej funkcii pôsobil v 
Spišskom Podhradí, Šahách, 
Krompachoch, v Hniezdnom, 
najdlhšie však v Spišskej Belej, 
od r. 1908, kde pôsobil 35 rokov, 
aj ako správca Štátnej ľudovej 
školy. Neskôr pracoval aj ako 
účtovník v Spišsko-belanskej 
sporiteľni.

Vidor Jurán zdedil lásku k 
prírode od svojho otca a už ako 
mladý poľovník bol vo svojom 
okolí už známym chovateľom 

kopovov. V Spišskej Belej sa 
okrem poľovníctva angažoval 
aj v Rybárskom spolku vo 
funkcii jednateľa (tajomníka) 
a v r. 1912 vypracoval stano-
vy Rybárskeho spolku. Jeho 
činnosť sa však zameriavala 
predovšetkým na poľovnícke 
aktivity. Veľmi aktívny bol aj na 
žurnalistickom poli a jeho prí-
spevky boli často publikované 
vo viacerých tlačovinách (ne-
skôr pracoval aj ako redaktor).
Mnohí by Vidora Jurána cha-
rakterizovali aj takto: Poľovník 
bol rozvážny, pred výstrelom na 
zver ju najskôr „prečítal“, posú-
dil okolnosti a až tak vystrelil. 
Nie raz sklonil pušku a radšej 
sa kochal, čo veľa jeho poľovníc-
kych druhov nevedelo pochopiť. 
Ako poľovnícky hospodár v 
revíri mesta Spišská Belá mal 
neobmedzené možnosti lovu, 
on to však vôbec nevyužíval.
Osobitú pozornosť si preto 
zaslúži jeho pôsobenie v be-
lianskom Poľovníckom spolku. 
Jurán vplýval na jeho činnosť 
tak po stránke odbornej, ako 
i ochranárskej. Na členskej 

schôdzi v roku 1926 bol jedno-
hlasne prijatý nový poľovnícky 
poriadok, vypracovaný práve 
Vidorom Juránom. Vidor Jurán 
bol spoluzakladateľom prvej 
poľovníckej organizácie na 
Slovensku, po I. svetovej vojne, 
Loveckého ochranného spolku 
pre Slovensko.

Mal povesť vynikajúceho 
znalca tatranskej prírody a 
propagátora ochrany jej fauny. 
Pozorne sledoval plány na vznik 
Tatranského národného parku a 
aj ho posudzoval, formoval po-
ľovnícku kultúru na Slovensku. 
Vidor Jurán je aj spoluautorom 

dovtedy jedinej slovenskej od-
bornej poľovníckej publikácie 
Naše poľovníctvo, vydanej v 
r. 1935. Je autorom článkov 
Moje stretnutia s medveďom 
a Zápisky o lesných slukách.
Veľmi významná je jeho 
literárna tvorba v oblasti po-
ľovníctva. Napísal okolo 300 
beletristických prác spojených 
s prírodou a poľovníctvom. 
Okrem toho sú dôležité i jeho 
odborné poľovnícke články, v 
ktorých sa zaoberal ochrannými 
spolkami, dával návrhy a radil 
ohľadom poľovníctva, podáva-
la správy z výstav a venoval 
sa mnohým ďalším témam.
Žiaľ, pre väčšinu slovenských 
poľovníkov, Vidor Jurán pub-
likoval zásadne len v maďar-
čine. Jeho knihy sa dočkali v 
na Slovensku a v Maďarsku 
viacerých vydaní, avšak vždy 
len po maďarský, naposledy v 
roku 2017.

Viac o osobnosti Vidora 
Jurána si môžete prečítať na 
www.spisskabela.sk v texte 
Ing. Vladimíra Kleina (v prílohe 
rovnomenného článku).

Vidor Jurán, uznávaný znalec tatranskej prírody, pôsobil dlhé 
roky v Spišskej Belej
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Mesto Spišská Belá si 
v roku 2018 pripomína 110. 
výročie úmrtia Samuela We-
bera, evanjelického kňaza, vý-
znamného spišského historika, 
zakladateľa viacerých spolkov 
v Spišskej Belej a autora prvej 
monografie o Spišskej Belej. 
Pri tejto príležitosti vám počas 
celého roka 2018 prinášame 
aj prostredníctvom fotografií 
pohľad na jeho pútavý život 
a dielo. Viac o tejto fascinu-
júcej osobnosti sa dozviete na 
stránkach mesta Spišská Belá 
www.spisskabela.sk.

3. novembra 1861 pozvali Sa-
muela Webera do Spišskej Belej 
a zbor ho zvolil za svojho farára 
185 hlasmi. Do mestského senio-
rátu XIII miest ho prijali na kon-
vente 29. júla 1862. Veriaci mu 
zabezpečili bezplatné bývanie 

obilia a 30 siah dreva s dovozom 
domov. Neskôr sa mu podarilo 
na znak spokojnosti s jeho prá-
cou získať 1 a 1 /2 jutra poľa a 14 
siah dreva bez dovozu. 

Samuel Weber ako mladý 
kňaz plný ideálov, ale nie bez-
myšlienkovitého rojčenia, sa do 
kňazskej služby pustil s veľkou 
chuťou. Veľkou devízou bola 
jeho racionalita, výborné or-
ganizačné schopnosti, z roka 
na rok zvyšujúce sa vedomosti 
získavané neúnavným štúdiom 
vari vo všetkých dostupných 
vedných odboroch, jazykové 
znalosti, no i tvorivé nadšenie 
podmaňujúce si široké okolie. 
Pritom všetkom obdivuhod-
ná skromnosť, pracovitosť a 
nesmierna láska k obyčajným 
ľuďom, ktorá mu neubrala ani 
zrnko zo všeobecnej úcty.

• Mesto Spišská Belá si v roku 2018 pripomína 755. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Ako však takáto zmienka vyzerala a o čom sa v nej písalo? 
Pre všetkých milovníkov histórie sme publikovali na mestskej webovej stránke unikátny preklad listiny z roku 1263, ktorá sa zachovala v niekoľkých 
odpisoch Spišskej kapituly. Za tento preklad prepisov listiny z roku 1263, ktorú Spišská kapitula (tzv. hodnoverné miesto na prepisy úradných listín) 
prepísala v roku 1418 vďačíme Dr. Andrejovi Novákovi. Pre zaujímavosť dopĺňame, že existujú rôzne listiny – Samuel Weber publikoval listinu z 
roku 1540, ktorú potvrdil kráľ Ferdinand I. Táto listina z roku 1540 zahŕňa všetky odpisy vrátane odpisu Spišskej kapituly z roku 1539 (na titulnej 
fotografii sa nachádza práve fotografia listiny Spišskej kapituly z roku 1539). Dôvodom, prečo Belá žiadala kráľa Ferdinanda I. o potvrdenie svojich 
chotárnych listín bolo to, že v roku 1536 zabral Hieronym Laski z Kežmarku belianske lesy až po Šarpanec a dal si kráľom Jánom Zápoľským potvrdiť 
sfalšovanú listinu Berzeviczyovcov z roku 1290, ktorou si nárokoval tieto lesy. Belá sa obrátila preto na kráľa Ferdinanda I. Habsburského, ktorý jej 
potvrdil všetky listiny (v tom čase boli v Uhorsku dvaja riadne zvolení králi, ktorí bojovali proti sebe). Preklad prepisov listiny z roku 1263 nájdete na 
www.spisskabela.sk.

Zo života Samuela Webera - autora prvej 
monografi e o Spišskej Belej

na fare (v dome č. 119), užíva-
nie dvora a zeleninovej záhrady 
v hodnote 300 zlatých, 50 meríc 

Hokejbalisti 
doma víťazne 
v ťažkých 
podmienkach

Belianski hokejbalisti U19 
17. februára odohrali dohráva-
ný ligový zápas ešte z jesennej 
časti, v ktorom porazili rovesní-
kov z Považskej Bystrice 4:3 po 
samostatných nájazdoch.

18. februára odohrali svoj do-
hrávaný zápas aj chalani v kate-
górii U16, v ktorom zvíťazili nad 
hokejbalistami z Košíc 2:0.

Chalanom gratulujeme!  Ďa-
kujeme všetkým, ktorí pomohli 
upraviť hraciu plochu na tieto 
ligové zápasy.

Viac informácií 

sa dozviete na 

www.spisskabela.sk
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V nedeľu 28. 1. 2018 sa v priestoroch modernej Arény Po-
prad uskutočnil turnaj v halovom futbale, ktorý bol určený pre 
kategóriu U15 (starších žiakov), teda chlapcov narodených po 
1.1.2003 a U13 (mladších žiakov), teda chlapcov narodených po 
1.1.2005. Súpermi chlapcov z nášho MŠK Slavoj Spišská Belá boli 
chlapci z klubov FK 05 Levoča, TJ Slovan Smižany a domáceho 
klubu FAM Poprad.

Hralo sa podľa pravidiel halového futbalu systémom každý s 
každým s počtom hráčov 4+1. Hrací čas bol v kategórii U15 30 mi-
nút a v kategórii U13 25 minút. Za pozvanie a kvalitnú organizáciu 
turnaja sa chceme poďakovať domácemu klubu.

Výsledky U15 (starší žiaci):
• FAM Poprad : TJ Slovan Smižany 3:2
•  MŠK Slavoj Spišská Belá : FK 05 Levoča 2:1 (gól E.Hangur-

baďžo, Strakula)
•  TJ Slovan Smižany : MŠK Slavoj Spišská Belá 2:4 (gól Ze-

mianek-2, Závadský-2)
• FK 05 Levoča : FAM Poprad 2:3
• TJ Slovan Smižany : FK 05 Levoča 2:7
• FAM Poprad : MŠK Slavoj Spišská Belá 0:0
Tabuľka:
1.  MŠK Slavoj Spišská Belá   3 2 1 0 7 bodov 6:3
2.  FAM Poprad 3 2 1 0 7 bodov 6:4
3.  FK 05 Levoča 3 1 0 2 3 body 10:7
4.  TJ Slovan Smižany 3 0 0 3 0 bodov 6:14
O umiestnení na 1. - 2. mieste rozhodlo celkové skóre.

Na turnaji MŠK Spišská Belá reprezentovali: DŽURŇÁK Dušan, 
HANGURBADŽO Alex,  HANGURBADŽO Erik,  HANGURBA-
DŽO Valentín, KRIŠÁK Andreas, MAJERČÁK Adam, STRAKULA 
Gabriel, STRIŠOVSKÝ Maximilián, STRIŠOVSKÝ Teodor, ZÁVAD-
SKÝ Timotej, ZEMIANEK Matej, ŽELONKA Oliver.

Vyjadrenie trénera: „Na turnaj sme cestovali v značne oklieštenej 
zostave, bez šiestich hráčov. Zúčastnení hráči pristúpili k turnaju 
z vážnosťou a zodpovednými výkonmi si nenechali vziať prvenstvo. 

Za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu MŠK Slavoj Spišská 
Belá im ďakujem.“

Výsledky U13 (mladší žiaci):
• FAM Poprad : TJ Slovan Smižany 2:0
•  MŠK Slavoj Spišská Belá : FK 05 Levoča 2:3 (gól Kundľa, 

Hriňák)
• TJ Slovan Smižany : MŠK Slavoj Sp. Belá 3:2 (gól Pisarčík-2)
• FK 05 Levoča : FAM Poprad 0:3
• TJ Slovan Smižany : FK 05 Levoča 1:4
•  FAM Poprad : MŠK Slavoj Sp. Belá 6:2 (gól Pisarčík, Pir-

schel)
Tabuľka:
1.  FAM Poprad 3 3 0 0 9 bodov 11:2
2.  FK 05 Levoča 3 2 0 1 6 bodov 7:6
3.  TJ Slovan Smižany 3 1 0 2 3 body 4:8
4.  MŠK Slavoj Spišská Belá 3 0 0 3 0 bodov 6:12

Na turnaji MŠK Spišská Belá reprezentovali: DUCHNITZKÝ Ni-
kolas, HADZIMA Róbert, HRIŇÁK Dávid, KOLODZEJ Adam, 
KUNDĽA Peter, PIRSCHEL Adrian, PISARČÍK Erik, PJEŠČÁK 
Patrik, TALÁR Gabriel, ZEMJANEK Michal

Najlepším brankárom celého turnaja sa stal náš hráč Gabriel 
Talár, pričom obhájil toto ocenenie z predchádzajúceho turnaja. 

Vyjadrenie trénerov: „Napriek celkovým dosiahnutým výsled-
kom nám turnaj ukázal, že sme na dobrej ceste. Prvé dva zápasy 
boli vyrovnané, herne aj výsledkovo, no šťastie sa priklonilo na 
stranu súperov, ktorí ich dokázali o gól vyhrať. Posledný zápas proti 
FAM Poprad bol náš najlepší na turnaji. Dovolíme si povedať, že 
ešte v polovici zápasu za stavu 2:0 v náš prospech, keď sa ako sa 
povie lámal chlieb, sme nedokázali premeniť naše vyložené šance, 
naopak, súper v priebehu minúty vyrovnal a zlomil zápas vo svoj 
prospech. Vyhral ale zaslúžene a k celkovému prvenstvu v turnaji im 
gratulujeme. Týmto by sme sa chceli ešte poďakovať rodičom, ktorí 
nás podporujú počas celej sezóny, že si našli čas a prišli podporiť 
našich chlapcov opäť. Ďakujeme.“

Halový futbalový turnaj starších a mladších žiakov v Poprade

Ako už absolventi jesenného 
cyklu Testu ekologickej inteli-
gencie zistili – tento projekt je 
určený pre všetkých, ktorí sa 
chcú naučiť, ako sa správať k 
životnému prostrediu. On-line 
vzdelávanie v jarných farbách 
je umiestnené opäť na stránke 
www.triedime.sk 

Jarné kolo prinesie trinásť 
epizód o tom, ako netvoriť od-
pad, o skládkovaní, recyklácii a 
triedení odpadu. Na konci kaž-
dej epizódy je krátky test na pre-
verenie nadobudnutých znalos-
tí. Účelom je v rámci reklamnej 
a propagačnej kampane zvýšiť 
u širokej verejnosti povedomie 
o triedení odpadu, recyklácii a 
ochrane životného prostredia. 
Test je určený všetkým – ma-

On-line vzdelávanie o triedení odpadu – jarné kolo

lým, veľkým… Ale najmä tým, 
ktorí sa chcú dozvedieť viac 
o správnom triedení odpadu. 
Každý týždeň sa budú žrebovať 
spomedzi všetkých zapojených 
účastníkov traja, ktorí dostanú 
populárny FidgetSpinner. Po 
skončení jarného kola dostane 
každý úspešný absolvent certi-
fikát a budú vyžrebovaní traja 
budúci vlastníci atraktívnych 
cien: tabletu Lenovo, Fitness 
hodiniek a slúchadiel.On-line 
vzdelávanie bolo spustené 12. 
februára a končí 15. mája 2018. 
Zapojiť sa do vzdelávania a 
súťaže je možné kedykoľvek 
počas trvania vzdelávacieho 
programu. Výhercovia budú 
zverejnení 18. mája 2018 po 
14.00 hod.

Do súťaže sa účastník 
prihlási jednoduchou on-line 
registráciou vyplnením krát-
keho formulára. Každý pon-
delok počas trinástich týždňov 
bude zverejnená téma, ktorú si 
účastníci naštudujú a následne 
zodpovedajú otázky, ktoré s 
danou témou súvisia. Hracie 
týždne/epizódy budú odkrýva-
né postupne. Priebeh je skutočne 
časovo nenáročný a zaujímavý 
pre rôzne vekové kategórie. Do 
vzdelávania je zároveň možné 
sa zapojiť kedykoľvek v prie-
behu jeho trvania. Pokiaľ sa 
účastník zapojí neskôr, má mož-
nosť naštudovať si materiály a 
zodpovedať otázky všetkých 
predchádzajúcich epizód. Jed-
notlivé epizódy však musia byť 

vyplnené v poradí, v akom boli 
zverejnené. Za každú správne 
zodpovedanú súťažnú otázku 
bude súťažiacemu pripočítaný 
jeden hrací bod. Každému, kto 
prejde všetkých trinásť epizód 
a správne zodpovie aspoň 
na 60 percent otázok, bude 
vygenerovaný certifikát potvr-
dzujúci úspešné absolvovanie 
on-line vzdelávania. Všetky 
študijné materiály budú spolu 
so správnymi odpoveďami opäť 
zverejnené až na konci jarného 
cyklu, po dokončení všetkých 
hracích týždňov/epizód. Všetci 
výhercovia – vyžrebovaní sú-
ťažiaci – budú okrem vecných 
cien odmenení aj edukačnými 
pomôckami o triedení odpa-
du.
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• Základná umelecká škola zorganizovala začiatkom februára ďalší zo série mimoriadne obľúbených hauskonzertov. Tento krát symbolicky v Múzeu 
J. M. Petzvala, nakoľko v predvedení žiakov a učiteľov ZUŠ zazneli v obnovenej premiére skladby Jána Fridricha Petzvala a renesančné tance i diela 
J. Brahmsa – blízkeho priateľa J. M. Petzvala. Odzneli aj skladby pre harfogitaru, ktorú vynašiel J. M. Petzval.

• Koncom januára sa v priestoroch modernej Arény Poprad zúčastnili mužstvá MŠK Slavoj Spišská Belá turnaja v halovom futbale, ktorý bol určený 
pre kategóriu U15 a U13.

• Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala detská spe-
vácka súťaž Miss Bábika, ktorá má v našom meste 
niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž v sebe nesie krásne 
posolstvo, ktorým je udržiavanie folklóru a ľudových 
tradícií nášho regiónu a rozvíjanie lásky k nemu u na-
šich najmladších
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• V celoslovenskej súťaži Expert Geniality Show získala 1. miesto žiačka 
ZŠ M. R. Štefánika Monika Grichová. • V ZŠ J. M. Petzvala sa uskutočnil každoročný tradičný karneval.

• Kežmarské gymnázium sa popýšilo úspešnými absolventmi v rámci projektu Aj oni sú naši...  Žiakom sa predstavili aj dvaja Beľania - primátor 
Štefan Bieľak a IT odborník Daniel Novák.


