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   Mestské zastupiteľstvo sa zišlo 31.1.2019 na 1. riadnom zasadnutí 
vo volebnom období 2018-2022. Akým témam sa venovalo, prečítate 
si v článku Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva na 3. a 4. strane. 

 Valentínska kvapka krvi priniesla v našom meste 14 850 ml 
konkrétnych podôb lásky – 33 krvných odberov 16 konkrét-
nych žien a 17 konkrétnych mužov, ktorí sa rozhodli daro-
vať to najvzácnejšie, čo človek človeku môže zadarmo da-
rovať – nenahraditeľnú tekutinu, ktorá zachraňuje životy bez 
toho, aby o sebe darca a obdarovaní vedeli. VEĽKÁ VĎAKA!

   Po piaty-krát sa priaznivci miestnej tradície podomového muzicíro-
vania  stretli na Hauskonzerte pod záštitou ZUŠ L. Mednyánszkeho. 
Skladby hudobnej renesancie a klasicizmu od 17. až po začiatok 20. 
storočia zaplnili tentoraz dom mestského lekára Dr. M. Greisigera.

Viac na strane 4
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 Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí 4. februára 2019 
potvrdilo rozhodnutie predchádzajúceho zastupiteľstva z roku 
2017, ktorým podporilo výstavbu hokejbalovej haly v Spiš-
skej Belej sumou 100-tisíc eur. Financie budú poskytnuté formou 
priamej dotácie, nie formou združenej investície, ako bolo pôvod-
ne schválené. Uvedené financie naše mesto použije na zastrešenie 
súčasného nového hokejbalového ihriska.

  Jarné mesiace prinesú pri  Šarpanci stavebný ruch kvôli oča-
kávanej výstavbe križovatky v rámci zabezpečenia dopravné-
ho napojenia pre výstavbu areálu Zemiansky dvor Šarpanec 
Spišská Belá.

 Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP-u, odprezento-
vala 7. februára 2019 návrh Návštevného poriadku Tatran-
ského národného parku a jeho ochranného pásma.
Mesto Spišská Belá sa  k  návrhu v stanovenom termíne vyjadrí prís-
lušnému správnemu orgánu, vrátane podania písomných pripo-
mienok.

    V týždni osláv sviatku sv. Valentína sa na Slovensku po 9-ty raz 
realizovala iniciatíva na podporu manželstva Národný týždeň 
manželstva. Valentínsky večer nielen pre zamilovaných a počas 
neho kvíz Džuravé vedomosti poskytol zábavu pre tímy, ktoré 
prevetrali svoje mozgové závity a utužili vzájomné vzťahy.

   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov v Spišskej Belej za účasti primátora mesta Jozefa Kunu bilan-
covala 22.1.2019 svoju minuloročnú činnosť a plánovala aktivity na 
rok 2019.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
   Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len MsZ) sa vo 
volebnom období 2018 - 2022 
zišlo na svojom prvom riadnom 
zasadnutí dňa 31. januára 2019. 
Venovalo aj týmto témam:

Poslanci vzali na vedomie  in-
formácie  o základných práv-
nych predpisoch  mesta

   MsZ vzalo na vedomie informá-
cie primátora mesta  o základ-
ných právnych predpisoch  - o 
ústavnom zákone č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov, o zákone 
o obecnom zriadení, o zákone 
o ochrane osobných údajov, 
zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám a o základných do-
kumentoch mesta, ktorými sú: 
organizačný poriadok mesta a 
mestského úradu,  všeobecne 
záväzné nariadenia mesta, roz-
počet mesta na rok 2019, územ-
ný plán mesta, program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta, komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb a ďalšie do-
kumenty.

Mesto Spišská Belá schválilo  
základné dokumenty

 MsZ schválilo Štatút mesta 
Spišská Belá, Rokovací poria-
dok MsZ Spišská Belá, Zásady 
odmeňovania poslancov Mest-
ského zastupiteľstva Spišská 
Belá.

Poverenie sobášiacich pre 
Matričný úrad Spišská Belá

   MsZ poverilo v zmysle § 4 ods. 
1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodi-
ne v znení neskorších predpisov 
Jozefa Kunu, primátora mesta a 
poslancov MsZ - JUDr. Štefana 
Bieľaka, Ing. Sylviu Slavkovskú,  
Maroša Vaverčáka, Mgr. Brani-
slava Ziburu,  Danielu Deptovú, 
Mgr. Martu Britaňákovú, Petra 
Tetemonteho  výkonom funkcie 
sobášiacich pri uzatváraní man-
želstiev na Matričnom úrade v 
Spišskej Belej.

Poslanci si zriadili nové komi-
sie MsZ

  MsZ zriadilo komisie mestského 
zastupiteľstva  a zároveň zvolilo:
1. Mgr. Martu Britaňákovú za 
predsedu Komisie bytove,j soci-
álnych vecí a verejného poriadku  
a za členov tejto komisie:  Mgr. 
Branislava Ziburu, Danielu Dep-
tovú, Gabriela Gemzu, Maroša 
Vaverčáka, Mgr. Katarínu Duch-
nitzkú, Ing. Annu Mlákovú, Bc. 
Petra Novajovského.

2. Danielu Deptovú za predsedu 
Komisie financií a správy ma-
jetku a za členov komisie: Mgr. 
Branislava Ziburu, JUDr. Štefa-
na Bieľaka, Ing. Jána Svocáka, 
Mgr. Martu Britaňákovú, Bc. Pet-
ra Novajovského, Ing. Veroniku 
Kováčikovú,  Ing. Annu Kleinovú.
3. Maroša Vaverčáka za pred-
sedu Komisie  na posudzovanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií z 
rozpočtu mesta a za členov tej-
to komisie: Gabriela Gemzu, Bc. 
Petra Novajovského, Ing. Sylviu 
Slavkovskú, Mgr. Alenu Schur-
dakovú, JUDr. Štefana Bieľaka,  
Mgr. Martu Britaňákovú, Mgr. 
Martu Grivalskú.
4. MUDr. Andreja Nováka za 
predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov 
mesta a za členov tejto komisie: 
Petra Tetemonteho a  Danielu 
Deptovú.
5. JUDr. Štefana Bieľaka za 
predsedu Komisie výstavby, 
územného plánovania, dopravy, 
životného prostredia a regio-
nálnej politiky a za členov tejto 
komisie: Ing. Jána Svocáka Ing. 
Sylviu Slavkovskú, Mgr. Brani-
slava Ziburu, Petra Tetemonte-
ho, MUDr. Andreja Nováka, Ing. 
Radoslava Kalafúta, Ing. Máriu 
Grichovú, RNDr. Paulu Grival-
skú. 
  MsZ určilo PhDr. Editu Svocá-
kovú na pozíciu  kronikárky Mes-
ta Spišská Belá.

Noví členovia v radách škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Belá

   MsZ delegovalo v zmysle § 25 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve  za členov rád škôl 
týchto svojich zástupcov:
   a)  do rady školy pri Základnej 
škole, J. M. Petzvala, Moskov-
ská č. 20 sú delegovaní: Daniela 
Deptová,  JUDr. Štefan Bieľak, 
MUDr. Andrej Novák, Ing. Sylvia 
Slavkovská;
   b)  do rady školy pri Základnej 
škole M. R. Štefánika, Štefáni-
kova č. 19 sú delegovaní:  Mgr. 
Branislav Zibura, Mgr. Marta Bri-
taňáková, Bc. Peter Novajovský, 
JUDr. Štefan Bieľak
  c)  do Základnej umeleckej 
školy L. Mednyánszkeho, Zimná 
ulica č. 12 sú delegovaní: Mgr. 
Branislav Zibura, Ing. Ján Svo-
cák, Ing. Sylvia Slavkovská, Pe-
ter Tetemonte; 
  d)  do Centra voľného času, 
Zimná č. 47 sú delegovaní: Ma-
roš Vaverčák, Bc. Peter Novajov-
ský
    e)  do Materskej školy, Mierová 
sú delegovaní:  Maroš Vaverčák, 

Gabriel Gemza, Ing. Ján Svo-
cák, Mgr. Marta Britaňáková;
   f) do Mestskej školskej rady 
mesta Spišská Belá sú delego-
vaní: Ing. Veronika Kováčiková, 
PhDr. Edita Svocáková.

Dozorná rada Mestský podnik 
mesta Spišská Belá, s.r.o.

  MsZ delegovalo do Dozornej 
rady Mestského podniku Spiš-
ská Belá, s.r.o., Továrenská 30, 
Spišská Belá 
1. Ing. Jána Svocáka, bytom 
Spišská Belá, Záhradná 531/20;
2.   JUDr. Štefana Bieľaka, bytom 
Spišská Belá, Tatranská 750/30;
3. Petra Tetemonteho, bytom 
Spišská Belá - Strážky, Ladisla-
va Medňanského 1059/24;  
4.  Danielu Deptová, bytom Spiš-
ská Belá, Nová 29/274;
5.  Mgr. Branislava Ziburu, bytom 
Spišská Belá, Slnečná č. 37.

Dozorná rada Lesov mesta 
Spišská Belá, s.r.o.

  MsZ delegovalo do Dozornej 
rady Lesov mesta Spišská Belá, 
s.r.o., Továrenská 30, Spišská 
Belá 
1. MUDr. Andreja Nováka, bytom 
Spišská Belá, Mierová 781/9;
2. Maroša Vaverčáka, bytom 
Spišská Belá, Osloboditeľov 
881/3;  
3. Eduarda Kriššaka, bytom 
Spišská Belá, Mierová 2/804;
4. Ing. Miroslava Jurča, by-
tom Spišská Belá, Družstevná 
66/956; 
5. Ing. Jána Svocáka, bytom 
Spišská Belá, Záhradná 531/20.

Členstvo mesta v záujmových  
organizáciách

   MsZ vzalo na vedomie informá-
cie primátora mesta o členstve 
mesta v záujmových  organizáci-
ách a organizáciách s majetko-
vou účasťou mesta.

Participatívny rozpočet mesta 
Spišská Belá pre rok 2019

  MsZ schválilo výzvu na pred-
kladanie projektových žiadostí 
v rámci Participatívneho rozpoč-
tu mesta Spišská Belá pre rok 
2019.

Pridelenie 2-izbového bytu na 
Zimnej ulici č. 46 a prekvalifi-
kovanie bytu na služobný byt

 Poslanci schválili pridelenie  
2-izbového mestského nájom-
ného bytu na Zimnej ulici č. 
46 v Spišskej Belej žiadateľke 
Ivete Čopákovej, Štefánikova 
18, Spišská Belá a tiež schválili

prekvalifikovanie mestského ná-
jomného bytu na  služobný byt,  
ide o 3-izbový byt č. 4 v bytovom 
dome na 1. poschodí na Ulici 1. 
mája  č. 44 v Spišskej Belej, kde 
je nájomníčkou Mgr. Silvia Be-
lončáková a manž., učiteľka v 
Základnej škole M. R. Štefánika, 
Spišská Belá.

Vyhodnotenie pripomienok z 
verejného prerokovania návr-
hu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN 
mesta Spišská Belá

  MsZ  schválilo v k.ú. Spišská 
Belá lokalita A3 - funkčné vy-
užitie plôch ponechané podľa 
platného ÚPN obce, ako po-
lyfunkčná plocha pre statickú 
dopravu a verejnú zeleň  a po-
lyfunkčná plocha pre občiansku 
vybavenosť, ktoré nebudú rušiť 
obytnú funkciu susedných neh-
nuteľností – RD s doplnením za-
bezpečiť bezkolízny prístup na 
jestvujúcu obytnú plochu (p. č. 
1726/2) samostatnou účelovou 
komunikáciou s min. šírkou 4 m 
a zabezpečiť bezkolízny prístup 
na jestvujúcu obytnú plochu (p. 
č. 1724 a 1720) z polyfunkčnej 
plochy statickej dopravy a ve-
rejnej zelene (p. č. 8551/25 a 
112/5).
  Výška nadzemného podlažia 
pri občianskej vybavenosti bude 
ponechaná 4,5 m nad úrovňou 
verejnej komunikácie alebo par-
koviska a maximálna prípustná 
intenzita zastavanosti bude 0,6 
spoločne pre parcely č.8551/5, 
8551/25, kde zároveň Mesto 
Spišská Belá  požaduje majetko-
voprávne vysporiadanie pozem-
ku v prospech mesta (pozemok 
pod účelovou prístupovou  ko-
munikáciou) v prípade zriadenia 
vecného bremena v zelenej plo-
che  v prospech vlastníkov rodin-
ných domov súp. číslo 481, 482, 
483 na zabezpečenie prístupu 
k rodinným domom zo zadnej 
časti.  
  V k.ú. Strážky lokalita B4 - 
(schválená ZaD č. 2, uznesením 
MZ č. 22/2017, VZN č. 1/2017, 
dňa 2.03.2017) zostane podľa 
návrhu ZaD č. 3, s úpravami 
podľa následného spresnenia 
riešenia v Urbanistickej štúdii. 
Uličný priestor bude šírky 14 m.

Predaje a prenájmy pozemkov

    MsZ schválilo žiadosť o prená-
jom časti pozemku v k.ú. Tatran-
ská Lomnica v Tatranskej Kotline 
a tiež na Belianskom rybníku 
v prospech žiadateľa Martina 
Sisku, Ul. SNP, Spišská Belá na 
umiestnenie dreveného domče-
ka a kontajnera na požičiavanie 
bicyklov pri cyklochodníku
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v Tatranskej Kotline.
     MsZ schválilo zámer na predĺ-
ženie doby nájmu pozemku v k. 
ú. Tatranská Lomnica, lokalita 
Skaľana, na dobu 5 rokov  pre 
nájomcu  Qwaltpaka, s.r.o., Druž-
stevná 85, Spišská Belá  na úče-
ly poľnohospodárskej výroby.
 MsZ neschválilo prenájom 
ani  odpredaj časti pozemku v 
k.ú. Spišská Belá pri novom ro-
dinnom dome pri Belianskych 
kúpeľoch majiteľovi  Petrovi Je-
leňákovi, trvale bytom Holumni-
ca 2,  za účelom využívania po-
zemku ako záhrada.
     MsZ schválilo uzavretie  zmlu-
vy o budúcej zmluve na  bez-
odplatné zriadenie vecného 
bremena pre účely výstavby vo-
dovodu v rámci priemyselného 
areálu SEVER  v k.ú. Spišská 
Belá  v prospech oprávneného z 

vecného bremena  pre právnic-
kú osobu EUROTREND ŠPAK, 
s.r.o., Zimná 17, Spišská Belá.

Priemyselný park Pradiareň 
– okružná križovatka a prístu-
pová cesta

   MsZ odročilo opätovnú žiadosť 
Mesta Kežmarok o odkúpenie 
pozemkov pre účely umiestne-
nia stavby prístupovej (cestnej) 
komunikácie a okružnej križo-
vatky na ceste č. 1/66 pre účely 
priemyselného areálu MUBEA 
Automotive Slovakia, s.r.o., 
Kežmarok, z dôvodu, že Mesto 
Kežmarok pripravuje pre naše 
mesto doplňujúcu žiadosť na 
odkúpenie pozemkov.

Ponukové konanie na odkú-
penie nehnuteľného majetku  
v lokalite Sever

   MsZ súhlasí s prihlásením 
Mesta Spišská Belá do ponuko-
vého konania na odkúpenie ne-
hnuteľného majetku  spoločnosti 
SPP v  rámci priemyselného are-
álu SEVER.

Z činnosti hlavnej kontrolórky

  MsZ schválilo správu hlavnej 
kontrolórky o kontrolnej činnosti 
za rok 2018.
    MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o kontrolách hlavnej kon-
trolórky mesta a informáciu o 
stave rezervného fondu mesta k 
31. 12. 2018.

Poskytnutie náhrady za nevy-
čerpanú dovolenku

   MsZ schválilo v zmysle § 2 
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a plato-

vých pomeroch starostov  obcí 
a primátorov miest poskytnutie 
náhrady platu za nevyčerpanú 
dovolenku bývalému primátorovi
mesta JUDr. Štefanovi Bieľakovi 
v rozsahu 30,5 dňa.

Prestavba a nadstavba meš-
tianskeho domu  na ulici 
Hviezdoslavova č. 1, Spišská 
Belá

   MsZ schválilo investičný zá-
mer: Prestavbu a nadstavbu 
meštianskeho domu - 9.b.j., 
Hviezdoslavova 1, Spišská Belá 
na vybudovanie nových 9 mest-
ských nájomných bytov.

Zastupiteľstvo PSK schválilo 5 miliónov eur na modernizáciu ciest 3. triedy 
   Na svojom zasadnutí dňa 4. 
februára poslanci Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) prerokovali 30 bo-
dov programu. 
     Poslanci schválili 5 mil. eur na 
opravu ciest 3. triedy, ktoré sú v 
havarijnom alebo v nevyhovujú-
com stave. Táto suma sa rozdeli-
la medzi jednotlivé okresy podľa 
dĺžky havarijných a nevyhovujú-
ci úsekov týchto ciest v každom 
okrese. Na okres Kežmarok tak 
pripadne suma približne 427 ti-
síc eur, ktorá bude na základe 
rozhodnutia poslancov PSK za 
náš okres použitá na moderni-
záciu dvoch ciest v kežmarskom 
okrese: na ďalší úsek cesty 
medzi Veľkou Lomnicou - Sta-
rou Lesnou - Tatranskou Lesnou 
v dĺžke asi 3,5 km s cieľom čo 
najskôr kompletne opraviť túto 
cestu do Tatier. Časť z uvede-
ných financií pôjde aj na opravu 
úseku cesty 3. triedy pred obcou 
Toporec (od Toporčíka) v dĺž-
ke 1,1 km, čím sa táto cesta už 
kompletne dokončí (vďaka tomu 
bude mať cesta Toporec - Hali-

govce už v celom rozsahu nový 
asfalt).
   Poslanci schválili aj Výzvu 
PSK na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 
2019 nazvanú ako Výzva pre 
región. Je zameraná na realizá-
ciu projektov verejnoprospešnej 
infraštruktúry cestovného ruchu 
PSK, na obnovu, rekonštrukciu a 
modernizáciu kultúrnych pamia-
tok a pamiatok UNESCO, pa-
mätihodností, podporu pútnic-
kého turizmu; ako aj na podporu 
schválených projektov v rámci 
programov z EŠIF v oblasti in-
fraštruktúry cestovného ruchu 
a podpory kultúrnych pamiatok 
v PSK; tiež aj na výstavbu, do-
stavbu, rekonštrukciu a moder-
nizáciu športovísk v PSK a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru.  PSK 
pre túto výzvu vyčlenil vo svojom 
rozpočte sumu 3,6 mil. eur.
    Poslanci schválili aj Návrh 
tzv. Kostrovej siete cyklistických 
trás v PSK. Ide o veľmi dôležitý 
dokument, ktorý historicky po 
prvýkrát definuje tzv. základnú

(hlavnú) sieť cyklotrás na území 
PSK, ktoré budú mať prioritu. Na 
ich výstavbu či dovybavenie by 
mal prispieť aj samotný kraj zo 
svojho rozpočtu. Súčasťou tejto 
kostrovej siete je aj Spišská Belá 
so svojimi cyklotrasami.
   Zastupiteľstvo PSK potvrdilo 
rozhodnutie predchádzajúce-
ho zastupiteľstva z roku 2017, 
ktorým podporilo výstavbu ho-
kejbalovej haly v Spišskej Belej 
sumou 100 tisíc eur. Na návrh 
mesta Spišská Belá budú tie-
to financie poskytnuté formou 
priamej dotácie pre mesto Spiš-
ská Belá (nie formou združenej 
investície, ako to bolo pôvodne 
schválené). Uvedené financie 
mesto použije na zastrešenie 
súčasného nového hokejbalové-
ho ihriska s cieľom postupného 
dobudovania hokejbalovej haly.
     Poslanci PSK tiež :
- vzali na vedomie Správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kon-
trolóra PSK za 2. polrok 2018, 
ako aj jeho Správu o vybavovaní 
petícií a sťažností za 2. polrok  
2018;

- schválili 1. zmenu rozpočtu 
PSK pre rok 2019;
- návrh VZN PSK, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN PSK č. 
57/2017 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov PSK;
- vzali na vedomie Informatívnu 
správu o súčasnom stave ino-
vačného prostredia v Prešov-
skom kraji;
- vzali na vedomie Informatívnu 
správu o implementácii Akčného 
plánu pre rast a zamestnanosť 
PSK v rámci Iniciatívy Catching-
-up Regions;
- vymenovali nového riaditeľa 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v 
Prešove, nového riaditeľa Pod-
tatranskej knižnice v Poprade a 
nového riaditeľa Hornozemplín-
skej knižnice vo Vranove nad 
Topľou;
- schválili podanie žiadostí 12 
gymnázií na území PSK o nená-
vratný finančný príspevok z EÚ 
na zvýšenie kvality vzdelávania 
na gymnáziách.

JUDr. Štefan Bieľak, poslanec 
PSK

Prezidentské voľby 2019 -  / 16. marec /
   Voľby prezidenta Slovenskej 
republiky sa uskutočnia v sobotu 
16. marca 2019 v čase od 7:00 
do 22:00 hodiny. Ak v prvom 
kole volieb ani jeden kandidát na 
prezidenta Slovenskej republiky 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov voličov, bude

sa druhé kolo volieb konať v so-
botu 30. marca 2019 od 7:00 do 
22:00 hodiny.
  Vo voľbách prezidenta SR je 
možné na požiadanie obce svoj-
ho trvalého pobytu voliť s hlaso-
vacím preukazom, ak sa volič s 
trvalým pobytom na území SR 

nebude môcť zúčastniť na 
voľbách v mieste svojho trvalé-
ho pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je 
zapísaný.
  Informácie pre voliča vo 
voľbách prezidenta SR v roku 
2019 nájdete na  internetovej

stránke mesta  Spišská Belá 
www.spisskabela.sk, ako aj na 
úradnej tabuli mesta – v preskle-
nej výveske na priečelí mest-
ského úradu vedľa vchodu a na 
úradnej tabuli na prízemí mest-
ského úradu oproti klientskému 
pultu podateľne.

Viac aktuálnych informácií a článkov nájdete na webe www.spisskabela.sk

Dôležité tel. čísla:
Mesto Spišská Belá:                       

tel. 052 4680 511
Mestská polícia Spišská Belá: 

tel. 0915 905 638
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Autobusmi na východe Slovenska môžete od 1. februára 2019 cestovať lacnejšie 
     Problémy s parkovaním, pre-
hustená premávka na cestách, 
kolóny a problémy s následka-
mi na životnom prostredí vedú 
kompetentných čoraz častejšie 
k realizácii opatrení, ktoré takéto 
prejavy zmiernia. Za krok sme-
rujúci k motivácii východniarov, 
aby viac využívali  verejnú au-
tobusovú dopravu, možno po-
važovať aj opatrenie prešovskej 
a košickej župy. Obe VÚC-ky od 
1. februára 2019 zaviedli  jednot-
ný tarifný systém v prímestskej 
autobusovej doprave na celom 
východnom Slovensku. 
    Cestovanie autobusmi sa 
oplatí hlavne rodinám, tehot-
ným ženám a držiteľom Ján-
skeho plakety. Za jednosmerný 
víkendový lístok, teda v sobo-
tu, nedeľu alebo štátny sviatok, 
zaplatí každý člen rodiny jedno 
euro bez ohľadu na precesto-
vanú vzdialenosť. Zľavu si môže 
uplatniť minimálne jeden rodič s 
jedným alebo viacerými deťmi

do 15 rokov. Rodina tak môže 
ušetriť pri ceste nad 30 kilomet-
rov. V súčasnosti stojí jednos-
merný cestovný lístok nad 30 ki-
lometrov 1,90 eur, jednosmerný 
zľavnený lístok 1,10 eur.
    Zľava pre tehotné ženy od 
1. februára 2019 znamená, že 

budú cestovať za 0,20 eur za 
každých (aj začatých) 50 kilo-
metrov. Stačí, ak sa pri kúpe 
lístka preukážu čipovou kartou 
vystavenou dopravcom na zá-
klade tehotenského preukazu. 
Za rovnakú sumu sa od februára 
budú v prímestskej autobuso-

vej doprave prepravovať aj dr-
žitelia zlatej Jánskeho plakety. 
Dopravca im poskytne zľavu po 
preukázaní plakety, na základe 
čoho dostanú cestujúci čipo-
vú kartu. Cestovať za rovnakú 
sumu majú nárok aj občania nad 
70 rokov.

    V rámci zavedenia spoločnej 
tarify na východnom Slovensku 
sa tarifná vzdialenosť na prí-
mestské autobusové linky roz-
širuje zo súčasných 100 na 200 
kilometrov. Mení sa aj cena za 
prepravu batožiny a zvierat. Do 
50 kilometrov je cena 0,20 eura, 

do 200 kilometrov je cena 0,50 
eura. Súčasťou jednotnej tarify 
je aj zľava 0,10 eur pri prestupe 
do 30 minút medzi autobusový-
mi spojmi zmluvných dopravcov 
PSK a KSK. Kraje zavádzajú aj 
ďalšiu novinku - pri vykonaní za-
chádzky autobusu cestujúci pri-
plácať nebude. Zaplatí  rovnakú 
výšku cestovného ako keby ces-
toval bez zachádzky.
   Všetky tieto opatrenia kraj-
ských samospráv majú viesť k 
zlepšeniu komfortu pri cestovaní 
a k zvýšeniu spokojnosti obča-
nov s prímestskou autobuso-
vou dopravou, lebo sa to oplatí. 
Podľa vyjadrenia Milana Majer-
ského, predsedu PSK, snahou 
krajských samospráv na vý-
chode Slovenska je dostať viac 
ľudí z osobných automobilov 
do verejnej hromadnej dopravy. 
Perspektívne sa budú snažiť aj o 
integrovanie taríf MHD v oboch 
krajoch a Železníc Slovenskej 
republiky.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja vyráža na rokovania do okresov
    Verejnosť doteraz registrovala  
výjazdové rokovania vlády v re-
giónoch Slovenska. Od februára 
2019 prešovská župa zavádza 
podobnú aktivitu aj na regioná-
lnej úrovni. Výjazdové rokovania 
predsedu Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) Milana 
Majerského v okresoch kraja 
odštartovali 13. februára 2019  
v sídle susediaceho okresu s 
okresom Kežmarok – v Starej 
Ľubovni.
    Výjazdové rokovania prešov-
ského župana si kladú za cieľ

viesť dialóg so starostami obcí a 
podnikateľmi jednotlivých okre-
sov o ich potrebách, problémoch 
a pomoci, ktorú im môže PSK 
poskytnúť.
      Na  výjazdových rokovaniach 
sa plánujú vždy zúčastniť po-
slanci PSK za konkrétny okres, 
na ktorého území sa výjazdové 
stretnutie bude konať, primátori, 
starostovia, zástupcovia verejnej 
správy, kľúčových spoločností 
a firiem, riaditelia organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a všetci významní aktéri rozvoja

cestovného ruchu na miestnej 
úrovni. Na stretnutí sa chce zú-
častňovať vedenie Úradu PSK 
vrátane vedúcich jednotlivých 
odborov.
   Dôvodom, prečo PSK začína 
s výjazdovými rokovaniami na 
svojom teritóriu je fakt, že župa 
má záujem, aby bol Úrad PSK 
úradom pre ľudí, pre jeho oby-
vateľov, starostov, podnikateľov 
pôsobiacich v našom regióne, 
preto župu zaujíma, aké majú 
starosti. Predstavitelia PSK si

chcú vypočuť ich názory, požia-
davky,  nápady,  podnety na 
zlepšenie kvality života a majú 
záujem  spoločne hľadať tie na-
jlepšie riešenia pre Prešovský 
kraj.
    Ako nás informovala hovor-
kyňa PSK Daša Jeleňová, na-
teraz sa ešte nevie, kedy pres-
ne predstavitelia PSK prídu na 
rokovanie do okresu Kežmarok, 
ale takéto výjazdové rokovania v 
okresoch sa budú realizovať pra-
videlne každý mesiac.

Školské jedálne v našom meste nevaria z poľskej hovädziny
  Naposledy v marci 2017 slo-
venské úrady riešili, potravino-
vý škandál s hovädzím mäsom 
dovážaným z Brazílie, ktoré ne-
spĺňalo hygienické štandardy na 
konzumáciu. Momentálne sa na 
verejnosť dostali zábery a prak-
tiky niektorých poľských spraco-
vateľov hovädziny, ktorí do ob-
chodnej siete distribuovali mäso 
z uhynutých zvierat. Opäť sa 
teda natíska otázka, aký pôvod 
majú potraviny, ktoré kupujeme 
v obchodnej sieti, z akej kvality 
surovín varíme v domácnostiach 
a aké mäso na konzumáciu sa 
nám dostáva na stôl vo verej-
nom stravovaní.
   Školský úrad v Spišskej Belej 
v tejto súvislosti vykonal neohlá-
senú kontrolu pôvodu surovín – 
aj mäsa, ktoré sú dodávané do 
školských jedální v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti mesta Spišská

Belá a z ktorých sa pripravujú 
jedlá pre stravníkov v týchto zaria-
deniach.  Vedúce oboch našich 
školských jedální – pri ZŠ M. R. 
Štefánika aj pri materskej škole – 
skonštatovali, že mäso, ktoré sa 
nakupuje do jedální sa nakupuje 
výhradne na Slovensku od slo-
venských dodávateľov. Každé 
mäso má v dodacom liste iden-
tifikačné údaje o krajine pôvodu, 
o tom, kde bolo zviera chované, 
kde zabité, referenčné číslo zvie-
raťa, kto je dodávateľ mäsa, vrá-
tane dátumu balenia a dátumu 
minimálnej trvanlivosti.
   Rešpektujúc prísne slovenské 
normy, ktoré platia pre prípra-
vu jedál v školských jedálňach, 
sa na varenie pre deti a mládež 
používa prevažne čerstvé chla-
dené mäso – predovšetkým 
bravčové a hovädzie. Jedálne 
si nemôžu dovoliť hazardovať 

so zdravím detí, preto nakupujú 
mäso výhradne od slovenských 
distribútorov. Už pri preberaní 
chladeného mäsa (keďže nejde 
o mrazené produkty) dokážu 
zhodnotiť senzorické vlastnosti 
mäsa – farbu, vôňu, elasticitu 
suroviny na varenie a samozrej-
me dôležitá je aj certifikácia slo-
venského chovu. Ryby a hydina 
sa vzhľadom na rýchlu kazivosť 
môžu podľa noriem nakupovať 
aj mrazené. Naše jedálne tak ro-
bia od slovenských dodávateľov, 
ktorí sú zodpovední za to, aby 
ponúkali deklarované kvalitné 
mäso.  V čase kontroly (4.2.2019) 
z mesta Spišská Belá  sa v ŠJ pri 
ZŠ M. R. Štefánika nenachádza-
lo žiadne ani chladené, ani mra-
zené hovädzie mäso s deklaro-
vanou krajinou pôvodu Poľsko 
a rovnaká situácia bola aj v ŠJ 
pri Materskej škole, Mierová 1.

   Mleté mäsá sa podľa sloven-
skej legislatívy do školských je-
dální nemôžu nakupovať vôbec. 
Ak sa do jedálnička v školskom 
stravovaní zaradí mleté mäso, 
obe jedálne si  ho z  čerstvého 
mäsa zhotovia samy.
   Školské jedálne aj v našom 
meste sú pod sústavnou pravi-
delnou kontrolou štátu prostred-
níctvom Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Po-
prade. V tomto školskom roku 
(od septembra 2018) hygienici 
kontrolovali celý proces prípravy 
jedla v ŠJ pri  MŠ 1.2.2019, v ŠJ 
pri ZŠ M. R. Štefánika zatiaľ hy-
gienici na kontrole neboli. Všetky 
doterajšie kontroly sa skončili 
so záverom, že školské jedálne 
dodržiavajú stanovené predpisy, 
nenakupujú mäso od rizikových 
dodávateľov (momentálne ide
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o bardejovskú firmu Cimbaľák, 
s. r. o.), a tak deti dostávajú na 
stôl jedlo, ktoré je pripravované a 
servírované ako zdravé, vyváže-
né a zdravotne v poriadku.  Preto 
školské jedálne podľa usmer-
nenia zriaďovateľa musia od 
dodávateľov vyžadovať úradne 
overené rozhodnutie o schvá-
lení prevádzkovne ako bitúnku 
vydané Štátnou veterinárnou a 
potravinovou správou SR; čest-
né prehlásenie dodávateľa, že 
bude dodávať iba tovar od vý-
robcu, od ktorého dodal rozhod-
nutie o schválení bitúnku; kópiu 
udeleného platného certifikátu 
bezpečnosti potravín (IFS, BRC, 
ISO 14000) alebo Značku kvality 
SK alebo podobnej značky, kto-
rá má v systéme intenzívnejšiu 
kontrolu autorizovanou kontrol-
nou inštitúciou.

 Suroviny, akými sú vajcia, 
mlieko či mliečne výrobky, sa  
dodávajú do našich školských 
jedální výhradne z produkcie na  
Slovensku (tak to uvádzajú úda-
je deklarované na ich obale).
   Mestu Spišská Belá a obom 
školským jedálňam nie je ľahos-
tajná kvalita potravín, z ktorých 
sa pripravuje jedlo deťom. Preto 
sa kladie dôraz na to, aby sme 
z našej strany zabezpečili po-
travinovú bezpečnosť tým, že 
sa v našich školských jedálňach 
varí prevažne zo slovenských 
komodít od  regionálnych produ-
centov zemiakov, mäsa, mlieka, 
mliečnych výrobkov  so zaruče-
nou kvalitou a dôverou, že sú 
seriózni a zdravie a bezpečnosť 
ľudí sú u nich nadradené nad 
bezohľadné ekonomické záujmy 
zisku za každú cenu.

Školská jedáleň, Štefánikova 39
Tel. č. na odhlasovanie zo stravy
Najneskôr  do 8:00 hod.: 
052/459 13 78; 0911/89 37 96
Mail:nebusovabozena@gmail.com

Školská jedáleň pri MŠ, Mierová 1
Tel. č. na odhlasovanie zo stravy: 
052/459 13 79; 0914 249 733

Už jedna ošípaná v domácom chove musí byť registrovaná
    Štátna veterinárna a potravi-
nová správa Slovenskej republi-
ky prostredníctvom miest a obcí 
usmerňuje postup registrácie 
chovov s maximálne jedným ku-
som ošípanej určenej na domá-
cu spotrebu (domácu zabíjačku), 
prípadne dochovanie do jatočnej 
hmotnosti s následnou domá-
cou zabíjačkou u fyzických osôb 
– nepodnikateľov. Mäso získané 
z takéhoto zabitia sa neuvedie 
na trh. Tento systém registrá-
cie sa týka výlučne registrácie

nových chovov – doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej 
evidencii hospodárskych zvierat 
(CEHZ).
   Pre registráciu takýchto fariem 
musí prísť chovateľ osobne na 
Regionálnu veterinárnu a potra-
vinovú správu (RVPS) v Poprade 
(Partizánska ul. 83), kde predlo-
ží, alebo vyplní žiadosť o regis-
tráciu farmy spolu s jej prílohami:
 dokladom preukazujúcim 
oprávnenie užívať pozemok, na 
ktorom má byť zriadený chov

hospodárskych zvierat,
   oprávnenie užívať stavbu na
chov hospodárskych zvierat (list 
vlastníctva),
     vyplnené tlačivo na registráciu 
chovu hospodárskych zvierat.
    Následne mu budú vygenero-
vané súradnice, ktoré musia byť 
zapísané v registračnom tlačive, 
ktoré potvrdí inšpektor RVPS v 
Poprade.
   Viac informácií k téme postupu 
pri registrácii je zverejnených na

webovom portáli Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR.
   Zároveň upozorňujeme cho-
vateľov aj na povinnosť nahlásiť 
domácu zabíjačku aspoň jeden 
pracovný deň vopred na RVPS 
Poprad, pričom pri hlásení je 
nutné uvádzať registračné číslo 
chovu pridelené CEHZ. Viac in-
formácií k domácim zabíjačkám 
je zverejnených na webovom 
portáli Štátnej veterinárnej a po-
travinovej správy SR.

Pri Šarpanci sa na jar očakáva výstavba križovatky
   Obyvateľom Spišskej Belej je 
už dlhšie známe, že lokalita v 
blízkosti Šarpanca je v zmysle 
platného územné plánu mesta 
určená ako plocha rekreačnej 
vybavenosti a tiež plocha hos-
podárskeho dvora - agrofarmy. 
Stavebný úrad mesta Spišská 
Belá vydal začiatkom roka 2017 
územné rozhodnutie pre stavbu 
Zemiansky dvor Šarpanec Spiš-
ská Belá, voči ktorému však bolo 
podané odvolanie. Následne 
bol spisový materiál odovzdaný 
Okresnému úradu Prešov na 
jeho preskúmanie, a ten rozhod-

nutie Stavebného úradu mesta 
Spišská Belá potvrdil.
     V rámci zabezpečenia doprav-
ného napojenia pre výstavbu 
predmetného areálu na štátnu 
cestu 1. triedy č. 66 stavebník Ze-
miansky dvor Šarpanec, s. r. o., 
požiadal Okresný úrad Prešov, 
Odbor cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií, ako špeciálny 
stavebný úrad pre cesty I. triedy, 
o vydanie stavebného povolenia 
pre objekt s názvom Styková kri-
žovatka cesty I/66 s obslužnou 
komunikáciou. Účelom stavby 
je styková úrovňová križovatka

cesty I/66 so samostatným pru-
hom na odbočenie vľavo. Pruh 
bude vložený medzi existujúce 
priebežné jazdné pruhy, a to od-
sunutím jazdného pruhu Tatran-
ská Kotlina - Spišská Belá. Na 
náprotivnom ramene križovatky 
bude zriadený ochranný do-
pravný tieň pruhu na odbočenie 
vľavo s dĺžkou 104,00 m. Súčas-
ťou križovatky bude aj úrovňo-
vý priechod pre cyklistov, ktorý 
bude vyznačený príslušným 
dopravným značením. Podľa 
projektu má byť priechod nasvie-
tený svetlom z fotovoltaického

zdroja energie. Rozhodnutie je 
právoplatné a investor počíta s 
výstavbou už na jar tohto roku.
  Stavebná úprava jazdného 
pásu cesty I/66 bude predstavo-
vať úsek s dĺžkou 252 m. V rámci 
tejto stavby dôjde k celoplošnej 
výmene obrusnej a ložnej vrst-
vy časti jazdného pásu v mieste 
križovatky. Počítať treba aj s fré-
zovaním vozovky. Dovoľujeme si 
preto upozorniť vodičov v smere 
zo Spišskej Belej do Tatranskej 
Kotliny a naspäť na predpokla-
dané dopravné obmedzenia, 
ktoré budú s výstavbou spojené.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
  Voľby do Európskeho parla-
mentu na území Slovenskej re-
publiky sa konajú v sobotu 25. 
mája 2019 od 7:00 do 22:00 
hodiny.
  Právo voliť v týchto voľbách 
má občan Slovenskej republiky 
(ďalej SR), ktorý má v SR trvalý 
pobyt a najneskôr v deň konania

volieb dovŕši 18 rokov veku a 
občan iného členského štátu 
Európskej únie (ďalej EÚ), ktorý 
má na území SR trvalý pobyt a 
najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.
  Právo voliť do Európskeho 
parlamentu na území SR má aj 
občan SR, ktorý nemá na území

SR trvalý pobyt, a ani na úze-
mí iného členského štátu EÚ, 
najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku a v deň 
konania volieb sa zdržiava na 
území SR.
   Voliť do Európskeho parlamen-
tu v tých istých voľbách možno 
len v jednom členskom štáte EÚ.

   Občana iného členského štátu 
EÚ, ktorý má na území SR trva-
lý pobyt, zapisuje do zoznamu 
voličov obec, v ktorej má občan 
iného členského štátu EÚ trvalý 
pobyt, na základe jeho žiadosti a 
vyhlásenia.
   Žiadosť spolu s vyhlásením sa 
musí predložiť
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najneskôr 40 dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 15. 
apríla 2019), inak právo na zápis 
do zoznamu voličov zaniká.
  Volič, ktorý požiada pre voľ-
by do Európskeho parlamentu 
o zápis do zoznamu voličov v 
inom členskom štáte EÚ a záro-
veň požiada o zápis do zoznamu 

voličov v SR sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 100 eur.
  Volič, ktorý nebude môcť voliť 
v mieste svojho trvalého pobytu 
vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, 
môže osobne požiadať obec 
podľa svojho trvalého poby-
tu, najneskôr posledný pracov-

ný deň pred konaním volieb (t.j. 
najneskôr  24. 5. 2019) v úrad-
ných hodinách obce, o vydanie 
hlasovacieho preukazu.
  Hlasovací preukaz oprávňuje 
na zápis do zoznamu voličov v 
ktoromkoľvek volebnom okrsku.
  Pri samotnej voľbe prevzatie 
hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voli-

čov vlastnoručným podpisom.
    Ďalšie informácie k voľbám do 
Európskeho parlamentu 2019 sú 
uverejnené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na internetovom od-
kaze: http://www.minv.sk/?vol-
by-ep alebo aj na stránke mesta 
www.spisskabela.sk či na úrad-
nej tabuli mesta Spišská Belá.

Európsky deň 112
    Európa si 11. februára symbo-
licky pripomenula Európsky deň 
čísla tiesňového volania 112. Zá-
mer zaviesť jednotné číslo ties-
ňového volania sa podarilo zre-
alizovať v roku 1991. Dôvodom 
bolo vytvoriť popri existujúcich 
národných číslach tiesňového 
volania jedno číslo rovnaké pre 
všetky členské štáty Európskej

únie. V Slovenskej republike bolo 
číslo 112 zavedené 1. júla 2003.
     Osvetová činnosť v rámci Eu-
rópskeho dňa čísla tiesňového 
volania 112 je každoročne za-
meraná predovšetkým na deti, 
mládež a širokú verejnosť s 
cieľom neustále zvyšovať pove-
domie verejnosti o účele využitia 
čísla tiesňového volania 112, 

hlavne o efektívnej komunikácii 
s operátormi pri volaní na číslo 
tiesňového volania 112 a tiež s 
cieľom znížiť počet neoprávne-
ných volaní, čo môže význam-
ne pomôcť pri záchrane života, 
zdravia občanov, majetku a ži-
votného prostredia.
   Linka 112 je telefónne číslo 
slúžiace na privolanie zložiek

integrovaného záchranného 
systému z najbližšieho koordi-
načného strediska v prípadoch 
ohrozenia života, zdravia alebo 
majetku osôb. Linka je bezplatná 
a slúži 24 hodín denne. Ak však 
pomoc skutočne nepotrebujete, 
toto číslo zbytočne neblokujte, 
pretože sa takto znemožňujete 
dovolať o pomoc človeku v tiesni.

Valentínska kvapka krvi
    Pri príležitosti sviatku zaľúbe-
ných Mesto Spišská Belá v spo-
lupráci s popradskou pobočkou 
Národnej transfúznej stanice 
(NTS)  SR pravidelne  organi-
zuje Valentínsku kvapku krvi. 
Veľmi sa tešíme, že táto akcia sa 
v posledných ročníkoch stretáva 
s veľkou obľubou u darcov a ná-
vštevnosťou, a to nielen medzi 
obyvateľmi Spišskej Belej, ale aj 
z blízkeho okolia.  V nedeľu 17. 
februára 2019 sa rozhodlo  33 
dobrovoľných darcov krvi (16 
žien a 17 mužov)  prísť podporiť 
dobrú vec.  V priestoroch mest-
ského úradu od 9.00 do 12.00 
hodiny darovalo krv aj 6 prvodar-
cov, priemerný vek darcov bol 39 
rokov.
   Valentínska kvapka krvi sa 
tentoraz realizovala pod heslom 
Láska má veľa podôb. Darovať 
niekomu neznámemu kus seba 
– vzácnu tekutinu, ktorá nemá 
nijakú syntetickú náhradu, je to-
tiž prejavom tej najväčšej lásky 
– lásky, ktorá daruje šancu žiť. 
Kampaň Slovenského Červe-
ného kríža  v rámci  darcovstva 
krvi počas Valentínskej kvapky

krvi trvala na celom Slovensku 
od 14.2.2019 do 21.2.2019.  To 
však neznamená, že darovať 
krv sa nemôžete rozhodnúť 
aj inokedy. Vaša krv môže za-
chrániť život každý deň, lebo jej

potreba je veľká. Približne 180 
000 transfúznych jednotiek čer-
vených krviniek sa každoročne 
spotrebuje iba na Slovensku. 
Obete úrazov a nehôd, ľudia 
podstupujúci operácie, pacienti

liečiaci sa na leukémiu, nádoro-
vé ochorenia, ochorenia krvných 
buniek, tí všetci potrebujú krv.
  Darovanie krvi je skutočným 
darom života, ktorý zdravý je-
dinec môže poskytnúť ľuďom 

chorým a po úrazoch. Je to veľ-
mi prospešný (aj pre samotného 
darcu) a bezpečný i jednoduchý 
humánny krok.  Pre darcu má 
darovanie krvi pozitívny  účinok v 
tom, že  darovanie krvi prispieva

aj k regenerácii jeho vlastného 
organizmu a má pre jeho telo sti-
mulujúci účinok. Organizmus je 
lepšie pripravený na mimoriadne 
situácie spojené so stratou krvi, 
rýchlejšie sa tvoria nové, čerstvé 
krvinky, darcovi sa vyrovnáva 
krvný tlak, zlepšuje sa imunita, 
skvalitňuje sa stav pokožky.
    Interval darovania je pre mu-
žov každé 3 mesiace a pre ženy 
každé 4 mesiace. Celý proces 
darovania krvi trvá, od registrá-
cie až po odchod domov, približ-
ne hodinu a samotný odber len 5 
– 15 minút, počas ktorých daruje 
darca 450 ml krvi. Darovať krv 
môžete na najbližšej pobočke  
NTS SR v Poprade každý pra-
covný deň od  6.00 do 14.00, v  
utorky až do 17.00.
   Ak chcete prísť darovať krv 
prvý-krát, alebo  váš interval da-
rovania vychádza na jún, už te-
raz vás srdečne pozývame  na 
Primátorskú kvapku krvi, kto-
rá sa bude konať vo štvrtok 13. 
júna 2019 na Mestskom úrade 
v Spišskej Belej.
     Všetkým doterajším i budúcim 
darcom krvi ĎAKUJEME!

Belianska kaviareň hostila opäť inšpiratívnu osobnosť
   V meste Spišská Belá organi-
zuje rôzne atraktívne podujatia 
niekoľko komunít. K takýmto 
zoskupeniam patrí aj Belianska 
kaviareň, ktorá v januári reali-
zovala besedu so zaujímavým 
človekom – dokumentaristom a 
filmárom Edom Cichom.
   Absolvent Ateliéru dokumen-
tárnej tvorby na Filmovej a tele-
víznej fakulte VŠMU v Bratislave 
hovoril o dokumentárnom filme 
ako takom, o jeho dôležitosti a

užitočnosti, o svojich študent-
ských a profesionálnych začiat-
koch aj o svojej doterajšej práci. 
Diskutovalo sa aj o dokumente 
januárového hosťa Belianskej 
kaviarne s názvom Expremiéri. 
V dokumente z politického pro-
stredia spracoval udalosti okolo 
bývalej premiérky Ivety Radičo-
vej. Reč bola aj o dokumente z 
prostredia rómskych osád vý-
chodného Slovenska, z ktorého 
Edo Cicha spracoval dokument

Radikálne ľudské turné punko-
vej bratislavskej kapely RozpoR. 
Cieľom tohto dokumentu bolo 
okrem iného poukázať na prob-
lém rómskych osád, chudoby 
či extrémizmu a nedostatoč-
né riešenie týchto problémov v 
spoločnosti. Hosť predstavil aj 
svoj posledný, pomerne úspeš-
ný dokumentárny film Základná 
škola Petra Breinera, v ktorom 
sa autor snaží verejnosti priblížiť 
zneužívanie štátnej moci. Počas

diskusie pútavo popísal zážitky 
a skúsenosti z tvorby tohto filmu.
   Myšlienku Belianskej kaviarne 
oživili v minulom kalendárnom 
roku traja priatelia – Bohumil 
Bohunický, Ján Vojtaššák a Jo-
zef Pivovarník, ktorí sa rozhodli 
priniesť do nášho regiónu chý-
bajúcu formu kultúry. Výber tém 
je vždy podnetný, aktuálny a 
moderovanie je humorné aj váž-
ne. Okrem diskusií sa Belianska 
kaviareň orientuje
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aj na organizovanie divadelných 
večerov, premietanie filmov, 
workshopy či hudobné koncerty.
   Belianska kaviareň v Spišskej 
Belej už hostila:
•   spisovateľa a publicistu Arpá-
da Soltésza počas literárneho 
večera;
•    rómsku aktivistku Denisu Ha-
vrľovú a známeho slovenského 
blogera Sama Marca počas dis-
kusného večera na tému ,,žije-
me v dobe, kde vládne extrémi-
zmus a dezinformácie”;
•  kapelu Vifoners zo Spišskej 
Belej a popradsko-belianske 
zoskupenie The Kowal Chicks 
počas hudobného večera;
•   poslanca Národnej rady SR

Jána Budaja a filmového doku-
mentaristu, režiséra a predsedu 

Správnej rady Ústavu pamäti 
národa Ondreja Krajňáka počas 

diskusného večera organizova-
ného pri príležitosti 50 rokov od 

okupácie Československa;
•     autorku bestselleru Mengele-

ho dievča – Veroniku Homolovú 
Tóthovú počas literárneho ve-
čera, na ktorom predstavila aj 
svoju novú knihu Mama milovala 
Gabčíka.
    V spolupráci s ochotníckym 
divadlom zo Spišskej Belej – 
Theatrobalans vo februári uvied-
la Belianska kaviareň divadelnú 
komediálnu hru Nebola to piata, 
bola to deviata od Alda Nicola-
ja. Pomyselné divadelné dosky, 
na ktorých vystúpili herci Petra 
Fridmanská, Baďo Miko a Vlady 
Mikolajčík, boli tentoraz v prie-
storoch Belanskej vinárne. Po 
sérii diskusií tak Belianska kavia-
reň ponúkla svojim priaznivcom 
odľahčenie vo forme divadla s 
komornou atmosférou.

Kvízové večery v Spišskej Belej si získavajú svojich priaznivcov
   Občianske združenie Kobalt 
– kultúrna oblasť alternatívy, zor-
ganizovalo 15.2.2019 už druhý 
kvízový večer s názvom Džuravé 
vedomosti. Februárový vedo-
mostný kvíz bol tematicky pre-
pojený so sviatkom zaľúbených 
– Dňom sv. Valentína. Kvízové 
otázky však boli zamerané aj na 
rôzne iné oblasti, ako napr. kul-
túra, šport, história, geografia, 
prírodoveda a podobne. Špecia-
litou Džuravých vedomostí je, že 
tieto kvízy preverujú aj vedomos-
ti o Spišskej Belej. Otázky sa 
však orientujú na miestne špeci-
fiká, ktoré nie sú bežne zistiteľné

a ľuďom z iných miest nemusia
byť vôbec známe.
     Koncept valentínskeho vedo-
mostného kvízu bol opätovne 
postavený na 60-tich otázkach 
položených v troch blokoch po 
20-tich. Čas na odpovede bol 
limitovaný, čo oddelilo šikov-
nejších. 12 tímov po maximálne 
5-tich členov v rôznom vekovom 
zložení sa počas netradične 
stráveného večera zabavilo a ur-
čite sa aj niečo nové dozvedelo.
   Je potešujúcim zistením, že v 
Spišskej Belej sa rozširuje komu-
nita obyvateľov, ktorá má záujem 
aj o nekomerčnú formu zábavy.

Hauskoznert v hostiteľskej obývačke Dr. Michala Greisigera
   Kultúrna značka Hauskonzert 
sa od roku 2016 v našom meste  
udomácnila a má svojich stá-
lych priaznivcov. 29.1.2019 sa 
milovníci hudby stretli na dote-
raz piatom muzicírovaní  žiakov 
ZUŠ Lanislava Mednyánszkeho 
pre širokú verejnosť. Tentokrát 
v dome mestského lekára z 
prelomu 19. a 20. storočia Dr. 
M. Greisigera. V súčasnosti je 
na prízemí tejto budovy múze-
um venované životu, profesii i 
širokospektrálnym záujmom Dr. 
Michala  Greisigera. Poschodie 
slúži Mestskej knižnici v Spišs-
kej Belej a zadná časť nehnuteľ-
nosti je vyhradená na stretávky 
miestnych seniorov v dennom 
centre (klube dôchodcov). V do-
mácnosti Dr. Greisigera – v pred-
nej izbe – hudbychtivú návštevu  
privítala hostiteľka - Eva Janu-
sová, vedúca mestskej knižnice 
a zároveň lektorka v tunajšom 
múzeu, aby predstavila priestor,  
ktorým sa celý večer mali roz-
liehať tóny dychových nástrojov 
- saxofónov, zobcových fláut, 
fláut - klavíra, akordeónov, huslí, 

cimbalu, basy, gitary, ľudského
hlasu či dokonca čembala.
  Priestory hostiteľskej domác-
nosti boli vskutku noblesné a 
taký bol aj program Hauskon-
zertu.  Odvíjal sa pod dramatur-
gicko-moderátorsko-interpretač-
nou taktovkou ,,otca“ oživenej 
tradície  rodinného podomového 
muzicírovania v rámci Hauskon-
zertov v našom meste multiin-
štrumentalistu Mgr. Michala 
Paľka, učiteľa v ZUŠ L. Medny-
ánszkeho.
   Pri výbere skladieb tentoraz 
siahol po období hudobnej rene-
sancie a klasicizmu od 17. až po 
začiatok 20. storočia, aby mohli 
zaznieť skladby svetobežníkov 
vtedajších čias, pochádzajú-
cich z Nemecka, Rakúsko-U-
horska, Holandska, známych i 
menej známych autorov, akými 
sú Johannes Brahms, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven Ferdinand Heller,-
Dankl či  Béla Bartók. Do drama-
turgického výberu vstúpil aj miest-
ny polyhistor, evanjelický farár 
Samuel Weber, ktorého zápisky

obsahujú aj notový zápis fanfáry 
venovanej v jeho dobe a z jeho
iniciatívy skonštituovanému 
Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Spišskej Belej (1878). 
Ak sa pýtate, čo mali (v rámci 
výstavby koncertu) spoločné S. 
Weber a M. Greisiger, odpoveď 
je jednoduchá – peniaze. Dr. 
Michal Greisiger bol podporova-
teľom tunajšieho evanjelického 
zboru. Nuž a keďže dobrovoľní 
hasiči v našom meste v minu-
lom roku oslavovali 140 rokov 
od vzniku ich združenia, zarade-
nie Weberovej fanfáry  v podaní 
časti dychovej sekcie Komorné-
ho orchestra našej ZUŠ-ky iste 
potešilo aj pozvaného veliteľa 
súčasných dobrovoľných hasi-
čov Maroša Vaverčáka.
  Koncertný formát tohto typu 
rodinného muzicírovania, ktorý 
bol bežný v 19. storočí po celej 
Európe, pokračoval interpretá-
ciou aj takých skladieb v podaní 
žiakov našej ZUŠ-ky, ktoré boli 
kedysi v kategórii ,,populárna 
hudba“ a dnes už nie sú bežne 
počúvané. Zaznela napríklad re-

nesančná sonatína pre gitaru, 
ktorá sa hrávala po večeroch, 
či gavota, tanec bežný v čase
renesancie alebo  skladba pre 
flautu, hrávaná na európskych 
uliciach 17. storočia, ale aj tanec 
z cyklu 24 uhorských  tancov  od 
Bélu Bartóka. Zo známejších 
skladieb zaznela Beethoveno-
va malá klavírna skladba Pre 
Elišku, ktorú zrejme hrávala aj 
manžela S. Webera, keďže mali 
doma klavír. Finále piateho Hau-
skonzertu patrilo Detskej ľudo-
vej hudbe Belave, ktorá zahrala 
a zaspievala vianočnú polnočnú 
pieseň od S. Webera Heute hat 
Maria ausgekoren a spolu so 
sláčikovou sekciou Komorného 
orchestra ZUŠ-ky interpretovali 
výber ľudových piesní od Bélu 
Bartóka.
   Zážitok z osviežujúceho zim-
ného večera v poslucháčoch do-
znieval pri priateľských rozhovo-
roch po skončení Hauskonzertu 
pri čaji a koláčiku a plánoch na 
májové stretnutie pri tomto for-
máte koncertného stretnutia.
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Mestská knižnica v Spišskej Belej v roku 2018
   Mestská knižnica plní vzdelá-
vacie a kultúrno-výchovné po-
slanie. Nákup knižného fondu sa 
v roku 2018 realizoval nákupmi v 
medziach schváleného rozpočtu.
Knižný fond – rok 2017
25 279 zväzkov
Prírastok v roku 2018                                
268 zväzkov/ hodnota 
2 482,66 €
Knižný fond k 31.12. 2018                    
25  547 zväzkov
    V rámci úspešného projektu na 
aktualizáciu knižničného fondu 
sa z poukázanej sumy 1.800.- 
€  zakúpilo 190 zväzkov v tomto 
zložení :Náučná literatúra pre 
dospelých - 18 zväzkov, krásna 
pre dospelých – 107 zväzkov, 
krásna pre mládež – 64 zväzkov, 
náučná pre mládež – 1 zväzok.
   Podľa rozpočtu projektu bolo 
spolufinancovanie v hodnote 
138,03 €, z čoho sme zakúpili 16 
zväzkov v zložení : 10 zväzkov – 
krásna literatúra pre dospelých 
a 6 zväzkov krásnej literatúry pre 
mládež.
   Žiadateľ Mesto Spišská Belá 
vyhlasuje, že minimálne 15% z 
dotácie bude vyčlenených na 
nákup kníh vydaných s pod-
porou FPU podľa aktuálneho 
zoznamu uverejneného v časti 
Ostatné dokumenty na www.fpu.
sk. Knihy zakúpené z dotácie sú 
umiestnené vo voľnom výbere 
a označené: „Projekt podporil z 
verejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia 2018.“ Slúžia širo-
kej laickej a odbornej verejnosti.

  Služby používateľom sú zá-
kladnou funkciou knižnice za-
meranou na uspokojovanie ich 
potrieb. Od 1.1. 2010 sme za-
čali používať Výpožičný protokol 
knižničného programu Clavius. 
Vypožičiavanie a vracanie kníh 
je evidované snímaním čiarové-
ho kódu. Každý čitateľ má vytvo-
rené vlastné konto, v ktorom sú 
zaznamenané vypožičané knihy 
a poplatky. Čitateľ môže vstúpiť 
cez internet do svojho konta a 
knižné jednotky si sám predlžo-
vať. V roku 2018 systém zazna-
menal 93 vstupov.

Rok 2015 2016 2017 2018

Re-
gis-
tro-
vaní

čita-
telia

662 626 664 638

Z 
toho 
do 

15 r.
417 371 392 393

Ná-
všte-
vníci

kniž-
nice

5864 5098 5062 5027

Z celkového počtu návštevní-
kov knižnice 5027 – návštev-
níci internetu – 1827.

Rok 2015 2016 2017 2018

Vý-
pôži-
čky

19688 17911 17121 18601

   Vzhľadom na prevahu čitateľov 
do 15 rokov bola počas roka ve-
novaná značná pozornosť det-
skému čitateľovi. V spolupráci 
s MŠ  sme robili informatickú 
výchovu pre štyri triedy - 32 ho-
dín. V rámci informatickej výcho-
vy pre ZŠ bolo pripravených 20 
hodín pre jednotlivé triedy. Ob-
sahom hodín bola informácia o 
využívaní bibliografií, slovníkov, 
oboznámenie sa s pojmom re-
šerš a literárnymi osobnosťami 
nášho regiónu.
  S autorkou kníh zo série Kapi-
tán Padák Kristínou Baluchovou, 
rodáčkou z Kežmarku, sa stretli 
žiaci základných škôl 22. marca 
2018. Zahrať sa na ilustrátora 
mohli deti, ktoré navštevujú ma-
terskú školu. Kreslili obrázky z 
príbehov  - O repe, Kohút a far-
by, O Guľkovi Bombuľkovi, Tri 
prasiatka, Ako išlo vajce na van-
drovku , ktoré im prečítali hostia 
/bývalý primátor mesta Štefan 
Bieľak,  vedúca  ekonomického 
odboru MsÚ Veronika Kováči-
ková a vedúca školského úradu 
Edita Svocáková/ na stretnutí v 
mestskej knižnici. Ilustrácie detí 
sú pre návštevníkov vystavené 
v Mestskej knižnici v Spišskej 
Belej.
  Najpočetnejší čitateľský ma-
ratón na Slovensku sa konal 
30.mája 2018 a o rekord sa po-
kúsili aj žiaci našich škôl v počte 
195 čítajúcich detí, ktoré boli 
odmenené záložkou.

  V roku 2018 sme usporiada-
li celkom 60 podujatí s 1297   
účastníkmi.
  Od januára 2010 pracujeme 
na automatizovaných službách 
pre verejnosť. Zároveň bol 
sprístupnený online katalóg  na 
www.kniznica.spisskabela.sk. 
Tento elektronický katalóg sa vy-
užíval aj v minulom roku – počet 
vstupov – 2142, počet zadaných 
otázok -6872.
    V roku 2018 múzeum Dr.Mi-
chala  Greisigera navštívilo 153 
detí a 31 dospelých.

OTVÁRACIE HODINY

Mestská knižnica
Spišská Belá:

   Pondelok:
10:00-17:00

   Utorok:
10:00-17:00

   Streda:
zatvorené

   Štvrtok:
10:00-17:00

   Piatok:
10:00-17:00

Tel. kontakt:
052 45 91 322

E-mail:
kniznica@spisskabela.sk

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2019
  Mesto Spišská Belá prichádza 
aj v roku 2019 s možnosťou 
participácie svojich občanov na 
rozhodovaní o verejnom živote. 
Formou spolurozhodovania o 
efektívnom využití časti finanč-
ných prostriedkov môžu obyva-
telia mesta Spišská Belá pod-
poriť malé komunitné projekty v 
zmysle výzvy na predkladanie 
projektov financovaných z par-
ticipatívneho rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2019. Túto 
výzvu schválilo Mestské zastu-
piteľstvo v Spišskej Belej dňa 
31.1.2019.
ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZ-
POČET?
- časť rozpočtu mesta Spišská 
Belá vyčlenená na financovanie 
verejných projektov;
- nástroj pre transparentné moni-
torovanie verejných výdavkov zo 
strany obyvateľov mesta Spiš-
ská Belá;
- nástroj na zvyšovanie záujmu 
o veci verejné a podporovanie 
aktívneho občianskeho prístupu,

- o realizácii predložených pro-
jektov rozhoduje participatívna 
komunita podľa vlastného uvá-
ženia.
AKÉ OBLASTI MÔŽU BYŤ 
PODPORENÉ?
  Verejnoprospešné služby, ko-
munitné verejnoprospešné pro-
jekty a iniciatívy v oblastiach:
- voľnočasové aktivity zamerané 
na kultúrne a pohybové aktivity, 
neformálne vzdelávacie, zá-
ujmové a tvorivé aktivity;
- komunitné aktivity; komunitná 
infraštruktúra;
-   šport – organizácia amatérskych 
športových turnajov a aktivít, 
- kultúra – kultúrne aktivity, ktoré 
sú komunitne zamerané;
- podpora turizmu a cykloturizmu;
- životné prostredie – aktivity za-
merané na rozvoj vzťahov k prí-
rode, zveľaďovanie prostredia 
komunít;
- sociálna pomoc – podujatia a 
záujmové činnosti podporujúce 
zdravotne či inak znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva;. 

- podpora dobrovoľníctva u mla-
dých ľudí.
FINANČNÉ LIMITY PRE PRO-
JEKTY
- Minimálna výška rozpočtu pro-
jektu financovaná z rozpočtu 
mesta: 300 EUR 
- Maximálna výška rozpočtu 
projektu financovaná z rozpočtu 
mesta: 1 000 EUR
- Spolufinancovanie projektu z 
iných zdrojov nie je podmienkou 
schválenie projektu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
- Termín na predloženie projek-
tov zo strany navrhovateľov je 
od 01.02.2019 - do 15.03.2019 
vrátane.
- Do tohto termínu musí byť pro-
jekt fyzicky doručený do poda-
teľne mestského úradu. 
- Termín na zvolanie verejné-
ho zvažovania je do 31. marca 
2019.
- Termín na realizáciu a vecné 
a finančné ukončenie projektu 
je najneskôr do 30. novembra 
2019. 

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DO-
TÁCIU?
- Žiadateľom môže byť partici-
pant (osoba/organizácia) uve-
dená v schválených pravidlách 
participatívneho rozpočtu.
- Jeden žiadateľ môže podať len 
jeden projekt. 
- Náležitosti projektu musia byť 
v súlade so schválenými Pravi-
dlami participatívneho rozpočtu 
mesta Spišská Belá, ktoré sú 
zverejnené na webovom sídle 
mesta (www.spisskabela.sk). 
- Zvýhodnené budú inovatívne 
projekty s aktívnym zapojením 
žiadateľa, jeho členov, resp. 
dobrovoľníkov a verejnosti (miest-
nej komunity) do realizácie tohto 
projektu.  
NÁLEŽITOSTI PODANIA PRO-
JEKTU
- Projekt sa podáva v písomnej 
forme s predpísaným obsahom 
(náležitosťami). Odporúčaný 
vzor projektu je zverejnený na 
zverejnené na webovom sídle 
mesta.
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- Projekt treba doručiť v 1 vy-
hotovení na adresu mestského 
úradu: 
Mesto Spišská Belá 
Petzvalova 18 
059 01 Spišská Belá

v určenej lehote, v zalepenej 
obálke s označením: „Participa-
tívny rozpočet“. 
- Kontaktná osoba:  
Mgr. Katarína Hradická, hlav-
ný koordinátor participatívneho 

rozpočtu, Mestský úrad, kan-
celária č.5 (prízemie), e-mail: 
hradicka@spisskabela.sk, tel.: 
052/4680515.
 Odporúčaný vzor projektu, 
ako aj pravidlá čerpania z par-

ticipatívneho rozpočtu nájdete 
na   internetovej adrese: https://
spisskabela.sk/mesto/aktuality/
vyzva-na-predkladanie-projek-
tov-v-ramci participativneho-roz-
poctu-na-rok-2019/.

Návštevný poriadok TANAP-u
    Dňa 7. februára 2019 sa 
uskutočnila verejná prezentácia 
návrhu Návštevného poriadku 
Tatranského národného parku a 
jeho ochranného pásma v zasa-
dačke Mestského úradu Vysoké 
Tatry v Starom Smokovci. Návrh 
odprezentoval jeho spracovateľ 
– Štátna ochrana prírody SR, 
Správa TANAP-u. Na prezentácii 
návrhu sa zúčastnil aj zástupca 
správcu časti dotknutého úze-
mia – konateľ spoločnosti Lesy 
mesta Spišská Belá, s. r. o., 
František Pisarčík a zástupca 
dotknutej obce a vlastníka časti 
pozemkov v národnom parku – z 
mesta Spišská Belá, Paula Gri-
valská. Riaditeľ Správy TANAP-
-u – Pavol Majko – okrem iného 
zdôraznil, že vzhľadom na to, že 
aj v zmysle zákona je ochrana

prírody v národnom parku prvo-
radá, bolo pri tvorbe návrhu sna-
hou, aby sa tomuto faktu ostatné 
aktivity prispôsobili a rešpekto-
vali ho.
   Návštevný poriadok národ-
ného parku a jeho ochranného 
pásma sa podľa zákona o och-
rane prírody a krajiny vydáva po 
dodržaní legislatívneho postupu 
vyhláškou. Upravuje najmä po-
drobnosti o povinnostiach ná-
vštevníkov, o rozsahu a spôsobe 
dopravy a o kultúrno-výchovnom 
využívaní územia v ďalších ro-
koch.
   Dokument prináša viaceré 
zmeny. Obsahuje pravidlá na 
peší pohyb návštevníkov na 
území národného parku, upra-
vuje spôsob dopravy bicyklom a 
určuje aj štátny dozor nad dodr-

žiavaním návštevného poriadku. 
Z vybraných druhov činností, 
ktoré sa v TANAP-e vykonáva-
jú, sa venuje: horolezectvu, sta-
novaniu a bivakovaniu, zimnej 
turistike, zjazdovému lyžovaniu, 
bežeckému lyžovaniu, letom 
na bezmotorových závesných 
klzákoch a kĺzavých padákoch, 
verejným podujatiam a s nimi 
súvisiacimi sprievodnými čin-
nosťami, geocaching-u, vodnej 
turistike. Návrh vyhradzuje aj 
osobitné miesta na území TANA-
P-u pre realizáciu vymenova-
ných činností.
     V rámci legislatívneho pro-
cesu sa Mesto Spišská Belá k 
oznámenému návrhu v stanove-
nom termíne vyjadrí príslušnému 
správnemu orgánu, vrátane po-
dania písomných pripomienok. 

Schvaľovaniu predmetného do-
kumentu bude predchádzať vy-
hodnotenie všetkých písomných 
pripomienok Okresným úradom 
Prešov, odborom starostlivosti 
o životné prostredie, oddelením 
ochrany prírody a vybraných zlo-
žiek životného prostredia kraja.
   Návrh návštevného poriad-
ku bol zverejnený 25. januára 
2019 na úradnej tabuli Okres-
ného úradu Prešov. Oznámenie 
návrhu Návštevného poriadku 
Tatranského národného parku a 
jeho ochranného pásma verej-
nou vyhláškou je zverejnené aj 
na úradnej tabuli nášho mesta: 
https://spisskabela.sk/mesto/
uradna-tabula/verejna-vyhlas-
ka-navrh-navstevneho-poriad-
ku-tatranskeho-narodneho-par-
ku-a-jeho-ochranneho-pasma/. 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej 
Belej hodnotila svoju prácu za uplynulý rok  a predstavila plán činnosti na rok 2019
  Dňa 22.1.2019 sa v Belan-
skej vinárni  uskutočnila Výroč-
ná členská schôdza Základnej 
organizácie Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov 
(ZSPB) v Spišskej Belej, na kto-
rej sa prejednávali všetky oblasti 
činnosti organizácie. Zhodnotili 
sa výsledky hospodárenia za rok 
2018 a zároveň sa prerokoval a 
schválil  plán práce a  rozpočet 
na rok 2019.
     Založenie  ZO SZPB v Spiš-
skej Belej  sa datuje do obdobia 
po druhej svetovej vojne (asi v r. 
1955). Organizácia v tom čase 
združovala asi 220 členov a 
patrili k nej aj členovia  zo spá-
dových obcí, ako je Lendak, 
Slovenská Ves, Toporec, Ihľany, 
Jurské a Holumnica.
    Úlohou organizácie bolo a je 
predovšetkým zachovať myš-
lienky slobody, tolerancie, vzá-
jomnej úcty, demokracie  a ob-
čianskych práv. Ide o hodnoty, 
za ktoré na všetkých frontoch 
2 svetovej vojny bojovali naši 
dedovia, otcovia. Svedectvá, 
prežitky a ideály, ktoré poznačili 
vlastnou krvou, nesmú upadnúť 
do zabudnutia. Predsedníčka 
ZO SZPB Spišská Belá Daniela 
Líneková týmto zároveň vyzvala 
členov, aby nám poskytli poznat-
ky a spomienky, ktoré o týchto

udalostiach pamätajú z rozprá-
vania našich otcov, dedov.
       Stav členskej základne v mes-
te Spišská Belá k 31. decembru 
2018 je 26 členov, z toho 7 mu-
žov a 19 žien. Výbor ZO  SZPB 
v Spišskej Belej za rok 2018 za-
sadal 6-krát podľa plánu práce 
a mimoriadne pred významnými 

výročiami. Členovia organizácie 
sa zúčastnili  na oslavách v Ban-
skej Bystrici, v Podbanskom,  na 
Dukle, v Kežmarku,  kde bola aj 
ukážka z bojov 2.svetovej vojny. 
Základná organizácia v Spišskej 
Belej sa celoročne stará o hrob 
neznámeho sovietskeho vojaka 

na mestskom cintoríne.
    Minulý rok sa obe základné 
školy z nášho mesta  zúčastnili 
na súťaži medzníky 2. sv. vojny. 
V tomto roku ZO SZPB Spišská 
Belá plánuje pre súťažiacich žia-
kov zorganizovať poznávací zá-
jazd na Duklu alebo do Banskej 
Bystrice, ako odmenu za účasť v 

tejto  súťaži.
    Aj rok 2018 bol bohatý na výle-
ty. Členovia  navštívili galériu Ľu-
dovíta Fullu a Liptovské múzeum 
v Ružomberku. Fašiangy zasa  
prežili s  priateľmi v Podolínci a 
tiež boli na turistike v Tatrách, 
kde si boli pozrieť aj Tatranský ľa-

dový dóm na Hrebienku. Vybrali  
sme sa aj na ľadopád Šikľavá 
skala v Chrasti nad Hornádom a 
navštívili sme aj  poľské kúpeľné  
mestečko Muszyna, kde  sme 
navštívili pamiatky a obzreli si aj
okolie mesta.
       Členovia našej organizácie 
sa zúčastnili na zaujímavej  pred-
náške na aktuálnu tému Ako sa 
nedať oklamať podvodníkom.
    V závere uplynulého roka  
mali členovia ZO SZPB viacero 
spoločných akcií, napríklad mi-
kulášske posedenie a Belanské 
Vianoce, kde  v spolupráci s 
denným centrom seniorov po-
dávali kapustnicu návštevníkom 
podujatia.
   Základná organizácia SZPB 
ďakuje za podporu Mestu Spiš-
ská Belá,  najmä bývalému 
primátorovi JUDr. Štefanovi 
Bieľakovi a verí, že náš nový 
pán primátor Jozef Kuna bude 
organizácii v  činnosti naďalej 
nápomocný. Zväz spolu s den-
ným centrom seniorov orga-
nizuje počas celého roka veľa 
zaujímavých akcií,  poznávacích 
zájazdov a divadelných pred-
stavení. Predsedníčka  Daniela 
Líneková na záver uviedla,  že 
práve táto zaujímavá činnosť or-
ganizácie iste priláka do zväzu  
nových členov.
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Komu môžete darovať  2 %  z vašich 
daní v našom meste?
• 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
• Jaskyniarska skupina Spišská Belá
• Automotoklub Spišská Belá 
• Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá 
• Občianske združenie pri ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá 
• Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala 
• Združenie rodičov pri ZŠ M. R. Štefánika
• Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá
Bližšie kontakty na občianske združenia vám poskytne aj naše turistické infocentrum.
Deti zo Spišskej Belej, ktorým aj takto môžete pomôcť:
• Adam Kačmarčík
• Ondrej a Sára Koščákovci
• Luka Klokoč
• Sebastian Šelep

Okresná starostlivosť o mládež v kežmarskom okrese medzi dvoma svetovými vojnami
   Etapa 1. Československej 
republiky v rokoch 1918-1938 
sa spája s obdobím  plurality v 
mnohých oblastiach života. Na 
území Spiša, kde vedľa seba 
žili viaceré národnosti - Slováci, 
Česi, Maďari, Nemci, Židia, Po-
liaci, Rusíni, Rómovia - zazna-
menávame rozvoj ich spolkov, 
združení, inštitúcií.
      To, že ani pred 100 rokmi 
sa nežilo ľahko, potvrdzuje aj 
činnosť inštitúcie Okresná sta-
rostlivosť o mládež (ďalej 
OSM). Išlo o organizáciu, ktorá 
na Slovenska vznikala postup-
ne po roku 1926. Na spolkovom 
základe v okresoch plnila mno-
hé sociálno-spoločenské funk-
cie smerom k  deťom a mladým 
ľuďom. Aj táto inštitúcia vznikala 
na národnostnom princípe. V 
archívoch sú dôkazy o existen-
cii  – slovenskej, nemeckej a 
poľskej OSM v 1. ČSR. V okrese 
Kežmarok pracovali dve OSM 
– jedna slovenská, druhá ne-
mecká. Žiaľ, archívne fondy po 
nemeckej OSM sa nezachovali, 
existujú iba torzovité dokumenty, 
ktoré dosvedčujú jej existenciu, 
ale rekonštruovať jej činnosť sa 
nateraz v úplnosti nedá.
     Okres Kežmarok s príprava-
mi na založenie slovenskej OSM 
začal 28.2.1926, keď prednosta 
Poručníckeho úradu v Kežmarku 
nariadil vykonať súpis všetkej 
mládeže do 18 rokov veku, a to 
vo všetkých oblastiach svojej 
pôsobnosti.
     Prvá riadna schôdza správneho 
výboru sa uskutočnila 21.7.1931. 
Za predsedu správneho výboru

bol zvolený školský inšpektor 
František Malík, za podpredse-
du okresný lekár Dr. Koloman 
Kalivoda, pokladníkom sa stal 
tajomník okresnej nemocničnej 
pokladne Václav Roubic, ta-
jomníčkou pracovníčka ČSČK 
Mária Vodňanská, ktorú vo funkcií  

funkcii 6. 10. 1931 schválilo aj Mi-
nisterstvo sociálnej starostlivosti 
ČSR a za prácu jej stanovilo  ho-
norár 250 Kč mesačne. V správ-
nom  výbore boli ďalej napr. zá-
stupcovia Masarykovej ligy proti 
tuberkulóze, obecného notár-
skeho úradu, telocvičnej jednoty 

Sokol, okresného výboru, farské-
ho úradu, okresného súdu, okres-
ného úradu, nemocničnej pois-
ťovne, Živeny a iných inštitúcií.
   Správny výbor sa na svojom 
prvom zasadnutí uzniesol zriadiť 
odbor pre ochranu matiek a 
dojčiat,  a neskôr sa  odčlenil od 
dovtedajšej spoločnej nemeckej 
sekcie. Vedením slovenského 
odboru boli poverení Dr. Arnošt 
Lichtig a Dr. Štefan Kaul. V roku 
1931 boli založené miestne od-
bory OSM v Ľubici a v Spišskej 
Belej. Počet členov spolku bol, 
paradoxne, vzhľadom na jeho 
dôležité poslanie, dosť malý. V 
roku 1931 mal spolok 40 členov 
a v roku 1937 bolo evidovaných 
188 členov, z toho 134 prispieva-
júcich (6 Kč ročne) a 54 činných.
  OSM mala v kežmarskom 
okrese aj v zimných mesiacoch 
významné poslanie. Prírodno-
-meteorologické podmienky tu 
neboli nikdy mierne, zimy boli 
kruté, sociálna situácia sloven-
ského obyvateľstva bola ťaživá. 
Štát si uvedomoval, že najviac 
zraniteľné sú deti trpiace zimou, 
podvýživou a chorobami. Preto 
sa prostredníctvo OSM v jednot-
livých okresoch od januára do 
apríla realizovali tzv. Stravova-
cie akcie a Akcie na ošatenie.

Zdroj: Štátny archív Prešov, 
pracovisko Archív Poprad, 
f. OSM KK, bez sp. č./1937 
Žiadosť o poskytnutie sub-
vencie, šk. 2.
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  Štátne príspevky na tieto akcie 
mali doplnkový charakter, zís-
kať čo najviac peňazí z miest-
nych zdrojov bolo povinnosťou 
OSM. OSM si zriaďovali vlastné 
stravovacie stanice (väčšinou v 
školách – v Spišskej Belej boli 
dve – v Štátnej meštianskej ško-
le a v Štátnej ľudovej škole), na 
ktorých  boli raz denne stravo-
vané tie  najchudobnejšie deti. 
Dieťa do 14 rokov dostalo den-
ne hrnček (1/4 l) polievky alebo 
prevareného mlieka so žemľou, 
chlebom alebo rožkom. Matky 
chudobných detí v predškol-
skom veku mohli získať v po-
radni stravovaciu poukážku. Za 
ňu si mohli zakúpiť určitý druh 
potravín, ako je mlieko, krupica, 
múka, tuk, cukor. Stravovacie 
stanice museli viesť o týchto vý-
davkoch presné zápisy, ktoré sa 
vyúčtovávali štátu. Suma, ktorou 
v okrese Kežmarok prispieval

štát každoročne na stravovaciu 
akciu sa pohybovala sa od 5 000 
do 6 000 Kč. Čiastka sa  musela 
deliť na stravovanie školských 
detí do výšky asi 15 Kč na jed-
no dieťa mesačne a stravovanie 
predškolských detí formou po-
ukážok, ktoré mali tiež hodnotu 
asi 15 Kč. 
      Medzi 80 existujúcimi OSM 
na Slovensku bola kežmarská 
medzi poslednými. Mohlo to 
súvisieť aj s tým, že popri slo-
venskej OSM  fungovala na 
tomto teritóriu aj nemecká OSM, 
a tak slovenskej mohla chýbať 
podpora a financie veľkého po-
čtu nemeckého obyvateľstva 
okresu. Pri získavaní financií sa 
prejavila aj chudoba ľudí žijúcich 
v tomto regióne a všeobecný ne-
záujem a nepochopenie majet-
nejších voči takýmto projektom.
     Podobnú podstatu mali aj 
Akcie na ošatenie. Pomoc išla
len deťom nezamestnaných a

obmedzene pracujúcich rodičov. 
OSM s pomocou škôl preskú-
mavali situáciu v rodine dieťaťa, 
jej majetok, počet detí, dĺžku 
trvania nezamestnanosti rodiča. 
Pomoc sa deťom poskytovala 
formou hotového odevu, ako 
je kabát, teplá bielizeň či obuv. 
Keďže cieľom akcie bolo zaodieť 
čo najviac detí oblečením dobrej 
kvality, OSM mali nakupovať vý-
hradne u československých vý-
robcov. Zadaním objednávky sa 
malo čeliť aj miestnej nezamest-
nanosti. Okrem toho sa  kompe-
tentným podarilo získať napr. 10 
% -nú  zľavu od firmy Baťa v Zlí-
ne pri nákupe topánok, zjednali 
výhody so školou hluchonemých 
v Kremnici, ktorá ponúkala ušitie 
odevov a topánok dobrej kvali-
ty za výhodné ceny a na druhej 
strane sa tým podporila táto po-
trebná inštitúcia pre vzdelávanie
handicapovaných detí.
   Aj pri ošacovacích akciách

patrila OSM v okrese Kežmarok 
medzi posledné na Slovensku, 
čo do počtu staníc aj odetých 
detí. Štátne príspevky na tento 
účel sa ročne pohybovali od 3 
000 do 4000  Kč.
    Okrem zimných stravova-
cích a ošacovacích akcií mohli 
OSM organizovať celoročne aj 
tzv. mliečne akcie. V nich sa 
poskytlo chudobným deťom 
zadarmo alebo za nízku sumu 
cez hlavnú prestávku v škole ¼ 
l mlieka. Akcia mohla byť aj pla-
tená – pre deti zo zámožnejších 
rodín. Zahrnuté do nej mohli byť 
napríklad deti, ktoré do školy 
dochádzali z väčšej vzdialenosti 
a nemali možnosť stravovať sa 
doma. (Do ďalšieho čísla pri-
pravujeme článok o začiatkoch 
zdravotno-sociálnej starostlivos-
ti a matky a dojčatá spred 100 
rokov).

PhDr. Edita Svocáková

Miss bábika 2019
    22 detí prišlo na Valentína, 
14. februára, do bývalej kinosály 
mestského úradu, aby sa mohli 
zapojiť do súťaže Miss bábika. Aj 
keď názov by mohol napovedať, 
že ide o súťaž o najkrajšiu bábi-
ku, nie je to tak. Je to spevácka 
súťaž, ktorej účelom je udržiava-
nie ľudových tradícií, rozvíjanie 
lásky k folklóru nášho regiónu a 
podporovanie mladých talentov 
v oblasti spevu.
      Deti z najstaršieho oddelenia 
materských škôl a 1. a 2. ročníka 
základných škôl spievali svojim 
bábikám uspávanky a ľudové 
piesne. A napriek tomu, že pre 
väčšinu z nich to bolo ich prvé 
verejné vystúpenie, držali sa sta-
točne. Tréma sa neukázala ani 
pri jednom speváckom výkone. 
S chrípkou to už bolo horšie, ale 
ani zopár zachrípnutých hláskov 
divákom umelecký zážitok ne-
pokazilo.
      Deti hodnotila odborná poro-
ta, zložená z učiteľov Základnej 
umeleckej školy L. Mednyán-

szkeho v Spišskej Belej: Mgr. 
Zuzany Kosturko, DiS. art., Mgr. 
Janky Šavelovej a p. Petra Stre-
lu, DiS. art. Hodnotili výber pies-
ne, intonáciu, hlasové dispozície 

detí a zaobchádzanie s bábikou 
pri uspávaní. na tejto súťaži sa 
nezúčastnili iba deti zo Spišskej 
Belej, ale aj z Krížovej Vsi, Ho-
lumnice a Lendaku, ktoré si pri

tejto príležitosti nezabudli ob-
liecť svoje tradičné kroje.
    Pri vyhlasovaní výsledkov bolo 
veselo, deti sa tešili z rozprávko-
vých kníh, pexesa a diplomov, 

ktoré získali. Veríme, že i naďalej 
budú radi spievať a nezabudnú 
na naše ľudové tradície. Spevác-
kych súťaží je v médiách neúre-
kom a ktovie, možno o pár rokov

v nich niektorého z účinkujúcich 
v súťaži Miss Bábika uvidíme.
Výsledky:
Prvá kategória (deti z najstar-
šieho oddelenia MŠ)
1. miesto: Lucas Matiko (Spiš-
ská Belá)
2. miesto: Timea Suchanovská 
(Spišská Belá)
3. miesto: Natália Bekešová 
(Lendak)
Druhá kategória (žiaci 1. roč-
níka ZŠ)
1. miesto: Vanesa Oračková 
(Holumnica)
2.  miesto: Matúš Lizák (Lendak)
3. miesto: Barbora Halčinová 
(Lendak)
Tretia kategória (žiaci 2. roč-
níka ZŠ)
1. miesto: Sofia Chovaňáková 
(ZŠ M. R. Štefánika Spišská 
Belá)
2. miesto: Alexandra Lenďáko-
vá (ZŠ M. R. Štefánika Spišská 
Belá)
3. miesto: Sabína Halčinová (ZŠ 
J. M. Petzvala Spišská Belá)

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA 

1PRM po 25 eur,
rúbané drevo 1PRM po 42 eur. 

Ceny sú uvedené bez dovozu. 

Kontakt:  0907 917 313
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Polrok v školskej knižnici v ZŠ J. M. Petzvala
   Školská knižnica sa v našej zá-
kladnej škole využíva nielen ako 
učebňa počas vyučovania, ale 
konajú sa v nej aj rôzne aktivity v 
mimovyučovacom čase.
   Počas 1. polroka tohto školské-
ho roku bolo v školskej knižnici 
zorganizovaných viacero aktivít, 
ktoré pripravila školská knihov-
níčka v spolupráci s učiteľmi, ale 
aj žiakmi našej školy, ktorí sa do 
ich príprav ochotne zapojili. Sep-
tember bol mesiacom prípravy 
na veľkú celoškolskú aktivitu Ča-
sostroj, s ktorou sme sa zapojili 
do súťaže Najzaujímavejšie po-
dujatie školskej knižnice. Prípra-
vy vyvrcholili v októbri, kedy sa 
všetci žiaci školy mohli v piatich 
učebniach vrátiť o sto rokov späť 
a spoznávať život v období 1. 
ČSR. Aktivita bola veľmi vydare-
ná, žiaci sa naučili veľa z histórie 
našej krajiny, ale popri tom sa aj 
spievalo, recitovalo, tancovalo a 
varilo. Všetci ochutnali typické 
slovenské džatky. Pre mladších 
žiakov bola v novembri veľkým 
lákadlom obľúbená aktivita Stra-
šidelné čítanie. Zišlo sa na nej 
toľko duchov, bosoriek, upírov 
a iných strašidiel, že knižnica 
praskala vo švíkoch. Všetci sa 
však dobre zabavili pri strašidel-
nej knihe -  a to bolo to najdôle-
žitejšie. V tomto školskom roku 
používame v knižnici knižničný 
systém Tritius, ktorý umožňuje 
aj prácu s webovým katalógom,  
preto sme pre žiakov urobili ho-

diny informačnej výchovy, na 
ktorých sa naučili s týmto kata-
lógom pracovať. V decembri už 
tradične v školskej knižnici pre-
bieha súťaž v prednese povestí 
Šaliansky Maťko, pretože sa 
blížili Vianoce, na ktoré sa všet-
ky deti nesmierne tešia, deti zo 
školského klubu vyhľadávali kni-
hy s vianočnou tematikou a roz-
právali sa o vianočných zvykoch 
a tradíciách v rôznych krajinách 
sveta. No a keďže naši prváci už 
5 mesiacov tvrdo pracujú na tom, 
aby sa naučili čítať, odmenou im 
bolo pasovanie za čitateľov kniž-
nice v mesiaci január. Všetci zlo-
žili slávnostný sľub čitateľa, do-
stali pamätný list, peknú záložku 
do knihy a  prihlášku za čitateľa 
školskej knižnice.
  Do konca školského roku pri-
pravujeme pre žiakov ešte veľa 
zaujímavých aktivít. Už teraz sa 
naši žiaci tešia na aktivitu plnú 
zážitkov Noc zážitkov v škole, 
ktorá bude v marci pri príležitosti 
Mesiaca knihy. Žiaci a pedagó-
govia strávia noc v škole. Čakajú 
ich rôzne čitateľské súťaže, kví-
zy, rozprávky, informácie o no-
vých knihách a autoroch týchto 
kníh, ale aj spoločenské hry a 
iné aktivity. Veríme, že aj taký-
mito aktivitami získavame kaž-
doročne ďalších záujemcov o 
čítanie a o knihy.

Mgr. Soňa Fodorová, ZŠ J. M. 
Petzvala

Úspešní na okresnom kole anglickej olympiády
  Dňa 16. januára sa konalo 
okresné kolo anglickej olym-
piády v Kežmarku. Žiaci, ktorí 
sa umiestnili na prvom mieste 
v školskom kole anglickej olym-
piády, nás reprezentovali na 
okresnom kole v kategórii 1A a 
1B. Po vypracovaní písomnej 
časti (gramatika, slovná záso-
ba, čítanie s porozumením a 
posluch) nasledovala ústna časť 
(práca s obrázkom - vytvorenie 
príbehu a role play - dialóg s ko-

misiou). Netrpezlivo sme čakali 
na vyhodnotenie, ktoré prinieslo 
úspech:
 Martin Badžo, 7. B - kategória 
1A, získal krásne 3. miesto.
 Mária Čupková, 9. B - kategó-
ria 1B, získala titul úspešná 
riešiteľka.

Blahoželáme!

Mgr. S. Belončáková, ZŠ M. R. 
Štefánika

Karneval v ZŠ J. M. Petzvala
     Fašiangy sú symbolom veselos-
ti, zábavy a hlavne obdobím kar-
nevalov. A takýto fašiangový kar-
neval nechýbal ani v našej škole.
  Dňa 31.1.2019, po vyhodnotení 
polročného snaženia sa žiakov 
a rozdaní výpisov klasifikácie, 
sa naša škola premenila na roz-
právkové kráľovstvo plné posta-
vičiek a detských masiek.
 Žiaci sa vo svojich maskách 
predviedli v telocvični a počas

toho ich sledovala svojim bystrým
okom naša porota. A nemala to 
vôbec jednoduché. Porota oce-
ňovala nápad, tvorivosť a jedi-
nečnosť masky. Rozhodovanie 
poroty bolo náročné, vyžadovalo 
to aj určitý čas, ale s výsledkom 
sme boli všetci spokojní. Po 
predstavení sa všetkých masiek 
začala voľná zábava. Najviac sa 
však všetci tešili na sprievodné 
súťaže. Súčasťou karnevalu bola

aj  tombola, v ktorej mohli žiaci 
vyhrať zaujímavé ceny. Stačilo
trochu  šťastia a cena našla svoj-
ho výhercu. Všetci sa perfektne 
zabavili, vytancovali, vyskákali. 
Tejto zábave a nadšeniu neodo-
lala ani pani riaditeľka s pani zá-
stupkyňou, ktoré prišli medzi nás 
v tajomných maskách. Neskrý-
vali nadšenie  z vydarenej akcie. 
Okrem zábavy sa žiaci mohli 
tešiť zo sladkej odmeny či občer- 

stvenia v podobe džúsu a ovocia.
V takejto atmosfére sa niesol 
celý karneval, zabávali sa všetci.
Už teraz sa tešíme, že sa takto 
spoločne stretneme aj o rok.
   Ďakujeme sponzorom karnevalu: 
1. Veľkosklad ovocia a zeleniny  
     p. Mešár, 
2.  Schickimicki bazár, 
3.  KRaF, s.r.o.

M. Dlugošová, ZŠ J. M. Petzvala
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Postup na krajské kolo geografickej olympiády
  7. 2. 2019 sa najúspešnejší žia-
ci piateho a siedmeho ročníka 
zúčastnili na okresnom kole 
geografickej olympiády na ZŠ 
s MŠ Nižná brána v Kežmarku. 
Samuel Pločšica, žiak 5. B trie-

dy, sa stal vo svojej kategórii G 
úspešným riešiteľom olympiády, 
podobne ako Dominika Halčino-
vá, žiačka 7. A tried. Lenka Sele-
pová zo 7. A triedy získala pre-
krásne 1. miesto, čím sa stala

najúspešnejšou riešiteľkou 
geografickej olympiády v 
okrese za svoju kategóriu a 
postupuje do krajského kola, 
ktoré sa uskutoční 11. 4. 2019 v 
Prešove. Všetkým žiakom blaho

želáme k úspechu a Lenke želá-
me veľa šťastia v krajskom kole. 
Veríme, že bude našu školu aj 
naďalej úspešne reprezentovať.

Mgr. J. Šavelová, ZŠ M. R. Štefánika

Beseda s príslušníkmi mestskej polície
 Deti sú nielen najmenšími 
účastníkmi cestnej premávky, 
ale i najzraniteľnejšími. Sú  čas-
tými účastníkmi cestnej premáv-
ky – ako spolujazdci, cyklisti 
alebo chodci. Preto ich v cestnej 
premávke treba chrániť všetkými 
možnými prostriedkami. Prilba, 
autosedačka či reflexné prvky by 
mali byť pre rodičov a ich ratolesti 
samozrejmosťou. Zároveň však 
z detí chceme vychovať zodpo-
vedných vodičov, cyklistov, a tiež 
chodcov.  Preto je nevyhnutné, 
aby sa im od útleho veku rodičia 
a učitelia venovali a vysvetľovali 
im, ako sa na cestách správať.
    Z tohto dôvodu dňa 6. 2. 2019 
našu školu navštívili ochrancovia 
poriadku nášho mesta – prísluš-
níci mestskej polície aby  našich 
žiakov oboznámili s pravidlami 
dodržiavania poriadku a bezpeč-
nosti v našom meste. Príslušníč-
ka mestskej polície Miroslava

Wožniaková nás milo prekvapila 
peknou prezentáciou, v ktorej 
poukázala na nutnosť používa-
nia ochranných bezpečnostných 
prvkov, zaujímavým a pre žiakov 
pútavým spôsobom poukázala 

na potrebu udržiavania poriadku 
a čistoty v našom meste, ktoré 
doplnila fotografiami z nášho 
mesta. Podrobne nás oboznámi-
la so štruktúrou a náplňou práce 
mestskej polície. Keďže všetci

žiaci sú účastníkmi cestnej pre-
mávky, nielen ako chodci, ale 
aj ako cyklisti, bolo im zábav-
nou formou vysvetlené, ako sa 
majú bezpečne správať na uli-
ci. Zároveň sa žiaci oboznámili 

so základnými bezpečnostnými 
prvkami bicykla, povinnosťami 
nosenia ochrannej prilby a re-
flexných prvkov.  Boli poučení, 
ako dbať na svoju bezpečnosť 
na cestných komunikáciách a

cyklochodníku v našom meste, 
ale aj o ohľaduplnosti voči ostat-
ným.
   Na besede sa zúčastnil aj kadet 
mestskej polície Ján Cirák, ktorý 
žiakom porozprával o príprave 
na prácu v mestskej polícii. Po-
licajti žiakom predviedli aj názor-
nú ukážku policajnej výstroje a 
jej používania. Žiaci sa zahrali na 
mestských policajtov, pričom si 
vyskúšali nasadzovanie pút, no-
senie opasku a ostatných častí 
výstroje, čo žiakov veľmi zaujalo. 
Na záver besedy boli všetci žiaci 
obdarovaní reflexnými príveska-
mi, ktoré ich veľmi potešili. Už 
teraz sa tešíme na ďalšiu vzá-
jomnú spoluprácu a veríme, že 
naše deti po tejto besede získa-
né informácie prenesú do svojho 
každodenného života.

Mgr. Viera Michlíková, ZŠ J. M. 
Petzvala

Ochranárik  zo ,,Štefáničky“ zamieša karty aj na celoslovenskej úrovni
  Pomoc kamarátovi, členovi 
rodiny, neznámej osobe pri úra-
ze, pomoc pri hasení požiaru, 
oznámenie požiaru alebo inej 
mimoriadnej udalosti, skúsenosť 
žiaka z rozprávania, čítania, zo 
sledovania médií, v tomto znení 
bola vyhlásená súťaž OÚ odbo-
ru krízového riadenia Kežmarok 
- Ochranárik čísla tiesňového 
volania 112 a CO.
    Do tejto súťaže  sa zapojila 
celá 4.B trieda ZŠ M. R. Šte-

fánika. V rámci celého kežmar-
ského okresu v spomínanej 
súťaži zápolilo 211 prác. aj 
žiačka Cynthia Pavličková z 
našej 4.B bola najúspešnejšia. 
Jej práca bola víťaznou prácou 
v druhej kategórii a postúpila 
do celoslovenskej súťaže. Z 
krásnych darčekov sa teší celá 
4.B trieda.

Mgr.  B.  Gotzmannová,  ZŠ 
M. R. Štefánika 

Čo treba vedieť o zápise detí  do 1. ročníka základnej školy
     Do zápisu detí, ktoré majú do 
1. ročníka nastúpiť v školskom 
roku 2019/2020, zostáva ešte 
mesiac. V meste Spišská Belá 
sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ  
v oboch základných školách, 
teda v ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ 
M. R. Štefánika bude konať 
nasledovne: v utorok 2. apríla 
2019 a v stredu 3. apríla 2019 
v čase od 14.30 hod. do 17.30 
hodiny. Podrobnosti o zápise 
do konkrétnej školy si nájdete 
na ich webových stránkach: 
https://zspetzvalaspisskabela.
edupage.org/ a https://zsstefsbela.
edupage.org/. Mnohí rodičia si  

kladú už teraz otázky, či je ich 
dieťa zrelé nastúpiť do ZŠ a 
čo sa dá ešte pred samotným 
zápisom stihnúť.
▪ Aké dieťa má prísť na zápis 
do 1. ročníka základnej školy?
  Ak  dieťa už dovŕšilo (po 
31.8.2018) alebo do 31. 8. 
2019 dovŕši  6 rokov, alebo 
malo v minulom roku odklad 
povinnej školskej dochádzky, 
je povinnosťou rodiča zapísať 
ho na niektorú základnú školu v 
SR. Na zápis s dieťaťom  treba 
prísť bez ohľadu na to, či ako 
rodič, resp. zákonný zástupca 
uvažujete napr. o odklade plnenia

povinnej školskej dochádzky 
alebo sa u vášho dieťaťa 
objavil problém, ktorý si bude 
vyžadovať špeciálny prístup a 
vy ešte stále neviete, na ktorej 
škole bude dieťa reálne 1. ročník 
navštevovať.
   Zápis sa týka všetkých detí, 
ktoré sú štátnymi občanmi SR a 
majú na území Slovenska trvalý 
pobyt (teda aj takých detí, ktoré 
dlhodobo žijú v zahraničí). Každý 
zákonný zástupca dieťaťa má 
právo vybrať si základnú školu na 
Slovensku, do ktorej svoje dieťa 
zapíše. Musí však rešpektovať 
reálne legislatívne možnosti škôl

(zákonom určený maximálny 
počet žiakov v triedach 1. 
ročníka, ktorý sa nesmie 
prekročiť) a počty tried, ktoré 
sa v 1. ročníku plánujú otvoriť. 
Z týchto dôvodov sú pri zápise 
budúcich prvákov na konkrétne 
školy uprednostňované deti z 
príslušného  školského obvodu 
podľa miesta trvalého bydliska 
dieťaťa.
▪ Ako zapísať dieťa do 
základnej školy?
    Na zápise sa zúčastňuje dieťa 
so zákonným zástupcom, 
resp. rodičom. O tom, čo treba 
so sebou priniesť na zápis,
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Z denníka mestskej polície
4. január 2019 
     Kontroly mestských lesov v lo-
kalite Šarpanec v blízkosti róm-
skej osady sú v tomto zimnom 
období na dennom poriadku a 
policajti odtiaľ  málokedy odídu 
naprázdno. Osadníci neúnav-
ne pracujú na likvidácii  poras-
tu, ktorý majú v dosahu svojich 
„sekacích zariadení“ a nakoľko 
sa tým dopúšťajú protiprávne-
ho konania, posledné dejstvo 
hry sa zvykne odohrať na poli-
cajnom oddelení. Toto mrazivé 
popoludnie sa stalo „osudným“ 
Júliusovi B., ktorý bol zadržaný s 
ulúpeným drevom pár metrov od 
domu. Po počiatočných problé-
moch s identifikáciou osoby, kto-
rá si nebola istá svojím menom, 
ani dátumom narodenia, sa vec 
podarilo doriešiť a muž odkráčal
domov s pokutovým blokom v 
ruke.

6. január 2019
    Zákaz požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných 
miestach je zakotvený vo vše-
obecne záväznom nariadení 
nášho mesta už naozaj dlhú 
dobu. Napriek tomu sa stále náj-
du jedinci, ktorí svoju túžbu po 
alkoholickom opojení stavajú 
nad zákon a vypijú si bez ohľadu 
na hroziacu sankciu za poruše-
nie zákona. Trojica mladých mu-
žov v prístrešku SAD popíjajúca 
„diskusiu podporujúce tekutiny“ 
sa síce najprv tvárila prekvape-
ne, keď ich za uvedené konanie 
riešila hliadka mestskej polície 
(MsP), ale nakoniec vysvitlo, že 
si všetci boli vedomí spáchania
priestupku. Dvaja z previnilcov 
uznali svoje pochybenie a boli 
prejednaní v blokovom konaní, 
tretí hrdina nebol schopný prijať

zodpovednosť za svoj skutok a 
bude postúpený na doriešenie 
správnemu orgánu.

13. január 2019
   Číslo trinásť je vo všeobecnosti 
považované za nešťastné. Ak sa 
navyše objaví v dátume, mnohí 
z nás v daný deň očakávajú po-
hromu... Dvojici podgurážených 
mladých ľudí toto skoré nedeľ-
né ráno naozaj neprinieslo nič 
dobré. Posilnení alkoholom totiž

stratili kontrolu nad svojím sprá-
vaním a došlo medzi nimi k vzá-
jomným fyzickým útokom telo na 
telo, ktoré ukončil príchod hliad-
ky MsP. Vec je v štádiu riešenia.

15. január 2019
  Žijeme v uponáhľanej dobe. 
Každá minúta má pre nás čas-
to cenu zlata. Predstava, že sa 
potrebujete urýchlene dostať 
do nemocnice či na iné miesto 
a zistíte, že vaše vozidlo je ob-

kľúčené trojicou áut, ktoré vám 
znemožňujú výjazd z parkovis-
ka, nie je príjemná. Bohužiaľ sa 
to nestáva len v zlých snoch. Prí-
slušníci MsP na jednom z parko-
vísk v našom meste museli riešiť 
podobnú nepríjemnosť... Trojica 
mužov, postupne vychádzajúca 
z blízkej stávkovej kancelárie, 
bola za blokovanie výjazdu z 
parkoviska vyriešená uložením 
blokových pokút.

Spracoval: kolektív MsP

informuje spravidla každá zá-
kladná škola. Zvyčajne si treba 
na zápis s dieťaťom priniesť:
•  občiansky preukaz zákonného 
     zástupcu,
•   rodný list dieťaťa,
• v prípade zdravotne postih-  
  nutého dieťaťa aj doklad o 
    jeho zdravotnom postihnutí.
Treba však sledovať  webové 
stránky základných škôl, ktoré 
rodičov budúcich prvákov o zá-
pise informujú.
▪ Kto posúdi, či je dieťa pri-
pravené na vstup do školy?
  Rodičia ešte pred zápisom 
môžu  požiadať o konzultáciu 
pedagóga v MŠ, ako on vníma 
dieťa z pedagogického hľadiska 
a či prípadne navrhuje nejaké 
odporúčania na prácu doma. 
Na samotnom zápise školskú 
zrelosť a pripravenosť dieťaťa 
na nástup plnenia povinnej škol-

skej dochádzky posúdia skúsení 
pedagógovia zo ZŠ. V prípa-
doch, keď treba zvážiť, či nástup 
dieťaťa do 1. ročníka bude v jeho 
prospech,   v konečnom dôsledku
rozhoduje detský psychológ, 
ktorý cielenými diagnostickými 
prostriedkami dokáže posúdiť 
pripravenosť dieťaťa s ohľadom 
na nároky školy, na jeho sociálnu 
i emocionálnu pripravenosť.
▪ Existuje možnosť predčas-
ného nástupu do školy?
   Ak zákonný zástupca dieťaťa 
požiada o to, aby bolo na povin-
nú školskú dochádzku výnimoč-
ne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 
6. rok veku, je povinný k žiadosti 
predložiť súhlasné vyjadre-
nie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a 
prevencie  (najbližšie Centrum 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Kež-

marku, Mučeníkov 1246/4 ) a 
súhlasné vyjadrenie všeobecné-
ho lekára pre deti a dorast.
▪ Čo s dieťaťom, ktoré by malo 
nastúpiť do 1. ročníka ZŠ a 
žije v zahraničí alebo plánuje-
te do zahraničia vycestovať?
 Dieťa musí byť riadne 
prihlásené do spádovej školy 
v Slovenskej republike, ak je 
štátnym občanom SR a má 
trvalý pobyt na Slovensku 
(teda tam, kam patrí podľa 
školského obvodu miesta 
trvalého pobytu – v meste 
Spišská Belá sú 2 možnosti – 
ZŠ M. R. Štefánika alebo ZŠ J. 
M. Petzvala). Pri zápise zákonný 
zástupca oznámi, že dieťa bude 
študovať v zahraničí a zároveň 
písomne požiada riaditeľa školy 
o povolenie študovať v zahraničí. 
Ak už rodina dlhodobo žije v

zahraničí, a dieťa má začať plniť 
povinnú školskú dochádzku v 
zmysle slovenských zákonov, 
rodič musí neodkladne 
kontaktovať spádovú školu 
podľa miesta trvalého pobytu a 
dohodnúť s riaditeľom základnej 
školy postup v súlade s platnou 
legislatívou SR.
▪ Čo ak neprihlásite dieťa na 
plnenie povinnej školskej 
dochádzky?
  Ak zákonný zástupca neprihlási 
školopovinné dieťa na povinnú 
školskú dochádzku, dopustí 
sa priestupku podľa § 37 ods. 
1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
a obec mu v priestupkovom 
konaní môže udeliť pokutu do 
výšky 331,50 eura.
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Detský kútik
Správne riešenia tajničiek nájdete na konci strany.

1.  Po vyškrtaní všetkých slov zistíš názov diela odbornej literatúry 
zhŕňajúcej v abecednom usporiadaní základné poznatky rôznych 
vedných odborov.

báseň,  dej,  epika,  opis,  podmet,  predložka,  príbeh, 

román,  rým,  sa,  sloh,  slovo,  veta,  číslovka,  čítanie

Autor osemsmerovky: S. Zubal, ZŠ J. M. Petzvala

2.  Doplň namiesto ? – otáznika - číslo, ktoré tam logicky patrí:

Správne riešenia: 1. osemsmerovka: ENCYKLOPÉDIA,  2. číslo: 23,  3. tajnička: 1.hypotéka, 2.monitor, 
3.reklama, 4.vodoznak, 5.zľava, 6.rezerva, 7.hračkárstvo, 8.účet, 9.peňaženka, 10.poisťovňa - PREDAVAČKA

3. Tajnička

4.  Nájdi 5 rozdielov. Obrázok si môžeš vyfarbiť:

1. pôžička na zaplateniu bývania
2. miesto, kde sa ti na bankomate zobrazujú informácie
3. upútavka na tovar (v televízii, novinách)
4. ochranný prvok na bankovke, vidíš ho proti svetlu
5. akcia, kedy je tovar lacnejší
6. pri hospodárení si vytvárame finančnú .....
7. obchod, kde sa predávajú hračky
8. peniaze máme v banke uložené na ....
9. miesto, kde mám uložené bankovky a mince v hotovosti
10. miesto, kde ťa poistia

Autor tajničky: A. Miklas, ZŠ J. M. Petzvala

Autor: Mgr. B. Bieliková, ZŠ M. R. Štefánika

Autor: Mgr. B. Bieliková, ZŠ M. R. Štefánika
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O víťazovi turnaja rozhodli až pokutové kopy
  Dňa 09.02.2019 sa v športovej 
hale vo Vyšných Ružbachoch 
uskutočnil zimný turnaj vo futba-
le organizovaný pre  kategóriu 
U 14, na ktorom sa predstavili 
aj naši chlapci. Usporiadateľom 
tohto medzinárodného turna-
ja bol domáci MŠK Podolínec. 
Hralo sa v dvoch skupinách sys-
témom každý s každým. Hrací 
čas jednotlivých duelov bol 20 
minút. Našimi súpermi v skupine 
„ B “ boli MFK Stará Ľubovňa, 
FK Lendak a Muszyna /PL/. Po 
odohraní zápasov v základných 
skupinách pokračoval turnaj 
súbojmi o celkové umiestnenie.
   Výsledky „ A “ skupiny :
▪ FK Nová Ľubovňa – FK Plavni-
ca   3 : 1
▪ FK Nová Ľubovňa – Poprad Ry-
tro /PL/   1 : 1
▪ FK Nová Ľubovňa – MŠK Po-
dolínec   1 : 0
▪ FK Plavnica – Poprad Rytro        
/PL/        0 : 1
▪ FK Plavnica – MŠK Podolínec            
0 : 2
▪ MŠK Podolínec – Poprad Rytro   
/PL/   1 : 1
   Tabuľka:
1. FK Nová Ľubovňa     7 b     5:2
2. Poprad Rytro        5 b     3:2
3. MŠK Podolínec        4 b     3:2
4. FK Plavnica        0 b     1:6
   Výsledky „ B “ skupiny :
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 

MFK Stará Ľubovňa   2 : 0   (góly: 
Pisarčík 2)
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
Lendak   0 : 0
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 
Muszyna /PL/   3 : 2   (góly: Pi-
sarčík 3)
▪ MFK Stará Ľubovňa – FK Len-
dak   2 : 1
▪ MFK Stará Ľubovňa – Muszyna 
/PL/   3 : 1
▪ FK Lendak – Muszyna /PL/        
3 : 3
   Tabuľka :
1. MŠK Slavoj Spišská Belá  7 b  5:2
2. MFK Stará Ľubovňa     6 b 5:4
3. FK Lendak           2 b 4:5
4. Muszyna           1 b 6:9

   O umiestnenie :   
o 7. miesto : 
▪ FK Plavnica – Muszyna   4 : 0
o 5. miesto : 
▪ MŠK Podolínec – FK Lendak    
2 : 1 na pokutové kopy
o 3. miesto : 
▪ MFK Stará Ľubovňa – Poprad 
Rytro   2 : 0
o 1. miesto : 
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
Nová Ľubovňa   1 : 2 na pokuto-
vé kopy ( gól: Pirschel)
   Celkové poradie :
1. FK Nová Ľubovňa
2. MŠK Slavoj Spišská Belá
3. MFK Stará Ľubovňa

4. Poprad Rytro
5. MŠK Podolínec
6. FK Lendak
7. FK Plavnica
8. Muszyna
  MŠK Slavoj reprezentovali: 
Talár Gabriel, Zemjanek Michal, 
Pirschel Adrián, Kolodzej Adam, 
Pisarčík Erik, Pitoňák Šimon, 
Pješčák Patrik, Fudaly Leo, 
Hriňák Dávid.
   Za predvedené výkony a vzor-
nú reprezentáciu MŠK Slavoj 
Spišská Belá hráčom ďakujeme. 
Taktiež patrí poďakovanie hosti-
teľovi turnaja MŠK Podollínec za 
pozvanie a výbornú organizáciu.

Halový turnaj starších a mladších žiakov FAM Poprad
   V nedeľu 27.1.2019 sa v prie-
storoch modernej Arény Poprad 
uskutočnil turnaj v halovom fut-
bale, ktorý bol určený pre kate-
górie U15 a U13, teda chlapcov 
narodených po 1.1.2004, re-
spektíve chlapcov narodených 
po 1.1.2006. Našimi súpermi 
boli chlapci z klubov FK 05 Levo-
ča, TJ Slovan Smižany a domá-
ceho klubu FAM Poprad.
   Hralo sa podľa pravidiel halo-
vého futbalu systémom každý s 
každým s počtom hráčov 4+1. 
Hrací čas bol v kategórii U15 30 
minút a v kategórii U13 25 minút. 
Za pozvanie a kvalitnú organizá-
ciu turnaja sa chceme poďako-
vať domácemu klubu.
   Výsledky U15 :
▪ FAM Poprad – TJ Slovan 
Smižany   3 : 0
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
05 Levoča   4 : 1   (góly: Strakula 
3, Pisarčík)
▪ TJ Slovan Smižany – MŠK Sla-
voj Spišská Belá   1 : 1   ( gól: 
Pisarčík )
▪ FK 05 Levoča – FAM Poprad     
0 : 7
▪ TJ Slovan Smižany – FK 05 Le-
voča   1 : 3
▪ FAM Poprad – MŠK Slavoj

Spišská Belá   2 : 2   (Strakula, 
Pisarčík)
  Tabuľka:
1. FAM Poprad                    7 b 12:2
2. MŠK Slavoj Spišská Belá 5 b   7:4
3. FK 05 Levoča          3 b 4:12
4. TJ Slovan Smižany      1 b   2:7

   Na turnaji nás reprezento-
vali: TALÁR Gabriel, KRIŠÁK 
Andreas, MAJERČÁK Adam, 
STRAKULA Gabriel, STRIŠOV-
SKÝ Maximilián, STRIŠOV-

SKÝ Teodor, ŽELONKA Oliver, 
HRIŇÁK Dávid, PIRSCHEL 
Adrián, PITOŇÁK Šimon, KO-
LODZEJ Adam, PISARČÍK Erik, 
ZEMJANEK Michal.
  Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Strakula Gabriel a najlep-

ším brankárom Majerčák Adam, 
obidvaja z nášho klubu MŠK 
Slavoj Spišská Belá. GRATULU-
JEME.
 Výsledky U13 :

▪ FAM Poprad – TJ Slovan 
Smižany   0 : 1
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – FK 
05 Levoča   0 : 6
▪ TJ Slovan Smižany – MŠK Sla-
voj Spišská Belá   8 : 0
▪ FK 05 Levoča – FAM Poprad     
1 : 5
▪ TJ Slovan Smižany – FK 05 Le-
voča   1 : 0
▪ FAM Poprad – MŠK Slavoj 
Spišská Belá   9 : 1   (Malich)
  Tabuľka:
1. TJ Slovan Smižany    9 b  10:0
2. FAM Poprad                6 b  14:3
3. FK 05 Levoča         3 b    7:6
4. MŠK Slavoj Spišská Belá 0 b  1:23
   Na turnaji nás reprezento-
vali: DUCHNITZKÝ Nikolas,  
KUNDĽA Peter, FUDALY Leo, 
PIRSCHEL Matej, OLEKŠÁK 
Jozef, OLEKŠÁK Juraj, FUDA-
LY Ondrej, KREMPASKÝ Pe-
ter, HRIŇÁK Damián, WOJTAS 
Adrian, MALICH Tomáš, HO-
RÁK Richard.
  Za reprezentáciu MŠK Slavoj 
Spišská Belá chlapcom ďakuje-
me. Týmto  sa chceme ešte po-
ďakovať rodičom, ktorí nás pod-
porujú počas celej sezóny, že si 
našli čas a prišli podporiť našich 
chlapcov opäť.
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Jubilejný 10. Podhaliansky beh na lyžiach v Novom Targu
   V susednom Poľsku sa v so-
botu 9. februára 2019 uskutočnil 
10. ročník  Podhalianskeho behu 
na bežkách.  Trasa jubilejného 
ročníka pretekov viedla  tradične 
okolo prírodnej rezervácie Bor 
na Červenom. Štart a cieľ súťaže 
boli  na letisku v Novom Targu. Aj 
v tomto ročníku, podobne ako v 
predošlých, boli pre účastníkov 
súťaže pripravené kvalitné  trasy 
s dĺžkou 5, 15 a 30 kilometrov. 
Dôležitou informáciou je, že 10. 
Podhaliansky beh  Jána Pavla 
II.  sa dostal do kalendára maso-

vých lyžiarskych behov ako jed-
na z edície Poľského pohára pre 
amatérov v bežeckom lyžovaní. 
Na tomto tradičnom podujatí sa 
pravidelne zúčastňujú aj naši 
športovci MŠK Slavoj Spišská 
Belá. Aj tento rok nás dobrými 
výkonmi  prezentovali  Ján Neu-
pauer, František Chovanec, Du-
šan Poleš a Patrik Poleš, ktorí 
skončili medzi špičkou  na 15 
km trati, všetci s časom okolo 1 
hodiny.  Ceny pre najlepších ve-
noval aj v tomto roku generálny 
sponzor bežeckého lyžiarskeho 
podujatia.

    Dňa 17. februára 2019 sa naše 
prípravky MŠK Slavoj Spišská 
Belá U 11 ročník, nar. 2008 a 
mladší a U 9 a mladší, nar. 2010 
sa zúčastnili na medzinárodnom 
halovom turnaji organizovanom 
klubom FAM Poprad. Turnaj sa 
uskutočnil v Aréne Poprad  za 
účasti 2 mužstiev zo Slovenska 
a 2 mužstiev z Poľska.  Hralo sa 
podľa pravidiel halového futbalu 
systémom každý s každým s poč-
tom hráčov 4+1. Hrací čas bol 
1×20 minút pre prípravku U 9 a 
25 minút pre prípravku U 11.
   Naša prípravka U 9 skončila na 
výbornom 2. mieste a náš hráč 
Dominik Jurkovský sa stal naj-
lepším strelcom turnaja s poč-
tom gólov 6. Prípravka U 11 sa
umiestnila na 4. mieste.
  Výsledky MŠK Slavoj U 9 a 
mladší:
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 
FAM Poprad   5:0
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 
UKS 2 Zakopané   3:1
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – Gó-
rale Nowy Targ   1:2

   Konečné poradie: 
1. Górale Nowy Targ
2. MŠK Slavoj Spišská Belá
3. UKS 2 Zakopané
4. FAM Poprad
  Mužstvo MŠK Slavoj Spišská 
Belá reprezentovali:
Matej Pavličko, Tomáš Granda, 
Lukáš Malich, Martin Malich, 
Dominik Jurkovský, Rudolf Za-
jac, Leo Kovalčík, Marko Varga, 
Eva Ferenčáková, Teodor Petrík 
a Marek Krajanec.
   Tréner: Mgr. Ján Pokrivčák
  Výsledky MŠK Slavoj Spiš-
ská Belá U 11 a mladší:
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 
FAM Poprad   0:2
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – 
UKS 2 Zakopané   1:7
▪ MŠK Slavoj Spišská Belá – Gó-
rale Novy Targ   0:3
   Konečné poradie:
1. Górale Nowy Targ
2. UKS 2 Zakopané
3. FAM poprad
4. MŠK Slavoj Spišská Belá
  Mužstvo MŠK Slavoj Spišská 
Belá reprezentovali:

cesty I/66 so samostatným pru-
hom na odbočenie vľavo. Pruh 
bude vložený medzi existujúce 
priebežné jazdné pruhy, a to od-
sunutím jazdného pruhu Tatran-
ská Kotlina - Spišská Belá. Na 
náprotivnom ramene križovatky 
bude zriadený ochranný do-
pravný tieň pruhu na odbočenie 
vľavo s dĺžkou 104,00 m. Súčas-
ťou križovatky bude aj úrovňo-
vý priechod pre cyklistov, ktorý 
bude vyznačený príslušným 
dopravným značením. Podľa 
projektu má byť priechod nasvi-
etený svetlom z fotovoltaického

zdroja energie. Rozhodnutie je 
právoplatné a investor počíta s 
výstavbou už na jar tohto roku.
  Stavebná úprava jazdného 
pásu cesty I/66 bude predstavo-
vať úsek s dĺžkou 252 m. V rámci 
tejto stavby dôjde k celoplošnej 
výmene obrusnej a ložnej vrst-
vy časti jazdného pásu v mieste 
križovatky. Počítať treba aj s fré-
zovaním vozovky. Dovoľujeme si 
preto upozorniť vodičov v smere 
zo Spišskej Belej do Tatranskej 
Kotliny a naspäť na predpokla-
dané dopravné obmedzenia, 
ktoré budú s výstavbou spojené.

Medzinárodný halový turnaj v Poprade
Timotej Sedlák, Adrián Wojtas, 
Tomáš Malich, Andrej Heldák, 
Michal Oravec, Tadeáš Tomala, 
Tomáš Zamkovský, Marko Ma-
jerčák, Matej Just, Tomáš Mazu-
rek a Jakub Talár.
   Tréner: Silvio Mlak
  Turnaj ukázal, že pri prípravke 
U 9 sa musia hráči sústrediť aj 

na posledný zápas turnaja a 
nie očakávať, že víťazstvo prí-
de samo. Hráčom ďakujeme za 
futbalové výkony a vzornú repre-
zentáciu nášho klubu, rodičom 
za povzbudzovanie počas zápa-
sov a  organizátorom ďakujeme 
za pozvanie a výbornú organizá-
ciu turnaja.
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Všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope, ani na skládke
  Videli ste situáciu, keď auto 
zberovej spoločnosti, ktoré bež-
ne vyváža kontajnery na zmeso-
vý odpad, prišlo vyviezť viaceré 
kontajnery vytriedeného odpadu 
za sebou? Alebo, že zberová 
spoločnosť naraz naložila na 
korbu vrece s kovmi aj vrece 
so sklom? Na základe tohto ste 
mohli prísť k záveru, že je zby-
točné doma triediť odpad, veď aj 
tak sa to všetko odvezie na jed-
nu kopu či na skládku.
   Treba si však uvedomiť, že vy-
triedený odpad je surovinou, s

ktorou sa obchoduje a následne 
sa používa na výrobu nových vý-
robkov. Triedením a recykláciou 
sa šetria prírodné zdroje aj záso-
by nerastných surovín. Správne 
vytriedený odpad je opätovne 
spracovaný a využitý.
    No a pokiaľ ide o vývoz odpa-
du, existuje viacero typov zber-
ných vozidiel, ktoré majú rozlič-
né technické riešenia. Často sa 
stáva, že zberová spoločnosť 
používa to isté vozidlo na zber 
zmesového odpadu a tiež na 
zber triedeného odpadu. Takto

je to aj v našom meste, avšak 
zber komunálneho a triedené-
ho odpadu sa nekombinuje.
   Existujú i také zberové vozidlá, 
ktoré majú rozdelený nákladný 
priestor a pri vývoze sa súbež-
ne zbierajú rôzne vytriedené 
druhy odpadu. Každá zložka 
sa však vtedy sype zvlášť do 
osobitného zásobníka, ktorý 
je súčasťou nákladného priesto-
ru vozidla.
  Vytriedený odpad potom putuje 
na triediacu linku, kde sa ďalej

dotrieďuje. Napríklad plasto-
vé fľaše sa následne triedia aj 
podľa farieb.
   Občas sa skutočne môže stať, 
že odpad, ktorý patrí do fa-
rebných kontajnerov, končí 
na skládke. Je to ale kvôli ne-
vhodnému správaniu spotre-
biteľov – keď odpad nevložia 
do adekvátneho kontajnera na 
triedený odpad, ale do kontajne-
ra na komunálny odpad. Takéto 
správanie zákon o odpadoch 
nepovoľuje.
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K blížiacemu sa sviatku Medzinárodného dňa žien Vám, 

všetky ženy nášho mesta, prajem

veľa zdravia, lásky, spokojnosti a pohody.

Ďakujem Vám, že ste, 

že  nám robíte svet krajší, empatickejší a zmysluplný.

S úctou 

                          Váš primátor Jožo Kuna

Do marcového čísla Spišskobelianskeho spravodaja pripravujeme:
▪   Medzinárodný týždeň knižníc s atraktívnymi podujatiami aj v našom meste

▪   Plesovú sezónu uzatvára primátorský Belabál

▪   16. marec 2019 – prezidentské voľby 2019

▪   ZUŠ L. Mednyánszkeho privíta jar koncertom

Viac vo vnútri Spišskobelianskeho spravodaja na strane 6


