
18. ročník  l  www.spisskabela.sk  l  február 2020

SpišSkobelianSky

Spravodaj 2

    Úvodná konferencia k projektu Cesty k zdravým lesom v cezhraničnom karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska. Viac na str. 5.

    Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnilo stretnutie primátorov regiónov v Košiciach. Viac na str. 5.
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    Vyvrcholením celosvetového Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov bola 26. januára v našom meste ekumenická po-
božnosť za účasti predstavených aj veriacich kresťanov mes-
ta. O hlavnom motíve a posolstve stretnutia čítajte na str. 6.

    Piatok 7. februára 2020 bol dňom slávnostného uvedenia do života ,,no-
vej“ knihy o našom meste. Nemecký originál diela Samuela Webera - História 
mesta Spišská Belá – z roku 1892 je už aj v slovenčine. Viac si prečítate na 
str. 11.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 20. februára 2020
     Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej (ďalej len MsZ) sa na 
svojom zasadnutí dňa 20. febru-

ára 2020 venovalo aj týmto
témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 
1/2020

•  MsZ schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Spiš-
ská Belá na rok 2020 rozpočto-
vým opatrením č. 1/2020. Roz-
počtové opatrenie je zverejnené 
na www.spisskabela.sk.

MsZ vzalo na vedomie správy 
o činnosti za rok 2019

•    Mestskej polície Spišská Belá 
•  Mestskej knižnice v Spišskej 
Belej
•  Regionálneho turistického in-
formačného centra v Spišskej Belej
•  Denného centra v Spišskej 
Belej
• Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Spišskej Belej
•   Správy športových, rekreač-
ných a oddychových zariadení 
mesta Spišská Belá
• Nízkoprahového denného
centra Face klub v Spišskej Belej 

Participatívny rozpočet mesta 
Spišská Belá na rok 2020

•  MsZ schválilo výzvu na 
predkladanie projektových žia-
dostí v rámci Participatívneho 
rozpočtu mesta Spišská Belá 
pre rok 2020. Projekty je možné 
predkladať do 31. marca 2020. 
V rozpočte mesta na tento rok 
je na realizáciu projektov z par-
ticipatívneho rozpočtu určených 
celkom 5 tisíc eur (viac informácií 
v samostatnom článku na str. 8).

Prevádzková doba nových 
podnikateľských prevádzok

•  MsZ schválilo predĺženie 
prevádzkovej doby v prevádzke 
PIZZA & CAFFE & BAR Central 
Pub na ulici Hviezdoslavova č. 
9 v Spišskej Belej žiadateľovi 
Slavomírovi Čikovskému, bytom 
Spišská Belá, nasledovne: ne-
deľa – štvrtok otvorené od 10.00 
hod. do 24.00 hod. a v piatok a 
sobotu otvorené od 08.00 hod. 
do 02.00 hod.
•  MsZ schválilo predĺženie 
prevádzkovej doby v prevádzke 
Fajné pifko na ulici Zimná č. 15 
v Spišskej Belej žiadateľovi Igo-
rovi Nemcovi, bytom Pečovská 
Nová Ves, nasledovne: nedeľa 
– štvrtok otvorené od 15.00 hod. 
do 23.00 hod. a v piatok a so-
botu otvorené od 15.00 hod. do 
24.00 hod.

ske využitie na funkciu plochy 
pre rekreáciu (výstavba chatky 
pre súkromné účely),
9. návrh Lukáša Hotáryho, Letná 
250/18 B, Spišská Belá o zmenu 
účelu využitia pozemkov v k. ú. 
Spišská Belá z funkcie občian-
ska vybavenosť na funkciu – po-
lyfunkcia s bývaním na poschodí 
a v podkroví s tým, že dôjde k 
zachovaniu existujúcej budovy, 
prípadne k nej bude dobudova-
ná prístavba,
10. návrh Vladimíra Matfiaka, 
Popradská 47, Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
v k. ú. Strážky z funkcie záhrady 
na funkciu individuálna bytová 
výstavba,
11.  návrh Andrey Bednarčíkovej 
a Marcela Talára, Popradská 49
Spišská Belá o zmenu účelu
využitia pozemkov v k. ú. Strážky 
z funkcie záhrady na funkciu
individuálna bytová výstavba,
12. návrh Branislava Devečku 
a spol., Popradská 1021/43, 
Spišská Belá o zmenu účelu vy-
užitia pozemkov v k. ú. Strážky 
z funkcie hospodárska budova 
na funkciu individuálna bytová 
výstavba,
13. návrh spoločnosti PVE,
s. r. o., Moskovská 8, Spišská 
Belá o zmenu účelu využitia 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
z funkcie plochy a objekty ob-
čianskej vybavenosti na funkciu 
polyfunkčné plochy občianskej 
vybavenosti a bytových domov,
14. návrh spoločnosti PVE,
s. r. o., Moskovská 8, Spišská 
Belá o zmenu účelu využitia po-
zemkov v k. ú. Spišská Belá z 
funkcie max. podlažnosť nehnu-
teľností 3 nadzemné podlažia na 
funkciu 3 + 1,
15. návrh Rudolfa Nikerleho, 
ul. Slobody 2438/18, Poprad o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá z funkcie 
plochy poľnohospodárskej výro-
by na funkciu plochy rodinných 
domov,
16. návrh Pavla Zemjaneka,
Partizánska 1268/23, Spišská 
Belá o zmenu účelu využitia po-
zemkov v k. ú. Spišská Belá z 
funkcie plochy poľnohospodár-
skej výroby na funkciu poly-
funkčné plochy bytových domov,
17.  návrh mesta Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá z funkcie  
max. podlažnosť Zdravotného 
strediska na funkciu 3 + podkro-
vie, ako je to aj u ostatných ob-
jektov občianskej vybavenosti v 
danej lokalite,
18.  návrh mesta Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov
v k. ú. Spišská Belá z funkcie

Zámeny, predaje a prenájmy 
pozemkov

•    MsZ schválilo zámer na pre-
nájom pozemkov pod parkovis-
kom pri Belianskej jaskyni v Ta-
transkej Kotline v k. ú. Tatranská 
Lomnica doterajšiemu nájomco-
vi Ing. Rudolfovi Kramarčíkovi, 
bytom Tatranská Kotlina č. 5 na 
dobu dvoch rokov za podmie-
nok uvedených v uznesení č. 
83/2016 zo dňa 28.4.2016 a za 
podmienky súhlasného stano-
viska Mesta Vysoké Tatry, ktoré 
je vlastníkom stavby.
•   MsZ neschválilo prenájom 
pozemkov pre žiadateľa Vo-
jenské lesy a majetky SR, š. p., 
Odštepný závod Kežmarok pri 
bývalej „Magnezitke“, nakoľko 
uvedené pozemky mesto prena-
jalo Poľnohospodárskemu druž-
stvu Tatry v Spišskej Belej a Le-
som mesta Spišská Belá, s. r. o.
•  MsZ schválilo prenájom
časti pozemku žiadateľom – 
vlastníkom bytov bytového domu 
na ulici Družstevná č. 646/31 v 
Spišskej Belej pre účely záhrad-
kárskeho a rekreačného využitia 
na dobu 5 rokov.
•   MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov v k. ú. Spiš-
ská Belá medzi mestom Spišská 
Belá a Dušanom Rojkom, bytom 
Spišská Belá, výlučne za úče-
lom zriadenia ovocného sadu.
•     MsZ súhlasilo s uzavretím 
zmluvy o budúcej zmluve na 
bezodplatné zriadenie vecného 
bremena pre účely výstavby ply-
novodu v rámci priemyselného 
areálu SEVER v Spišskej Belej.
•  MsZ neschválilo predaj
budov a pozemkov – hájenka 
Fľak v k. ú. Tatranská Lomnica 
pre žiadateľa Gabriela Brixiho z 
dôvodu, že sa nejedná o preby-
točný majetok mesta.
•   MsZ schválilo prenájom 
pozemkov na obdobie 5 rokov 
– lúky a pasienky v k. ú. Lendak 
Stanislavovi Hudačkovi a man-
želke Márii Hudáčkovej, rod. Neu-
pauerovej, obaja bytom Lendak, 
ulica J. Pavla II. č. 17.
•    MsZ schválilo vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj pozemkov o výmere 471 
m² v lokalite Pod Kicorou v k. ú. 
Lendak. Minimálna kúpna cena 
je 15 eur/m². Prihlášky do súťa-
že je potrebné doručiť v zapeča-
tenej obálke na adresu: Mestský 
úrad Spišská Belá, Petzvalova 
18, 059 01 Spišská Belá, ozna-
čenej heslom: „Súťaž – pozemok 
Lendak – neotvárať“ v termíne 
do 20. marca 2020 do 14.00
hod.

Zmeny a doplnky územného 
plánu mesta Spišská Belá č. 4

•    V rámci Zmien a doplnkov č. 4 
územného plánu mesta Spišská 
Belá bol prerokovaný:
1.  návrh Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Sv. Antona Pustovníka, 
Spišská Belá o zmenu účelu vy-
užitia pozemkov v k. ú. Spišská 
Belá z funkcie poľnohospodár-
ska pôda na funkciu individuálna 
bytová výstavba,
2.  návrh Jána Segľu, ul. Hrdinov 
SNP 1716/10, Martin - Podháj a 
návrh Michala Segľu, L. Novo-
meského 233/47, Spišská Belá, 
o zmenu využitia pozemkov v
k. ú. Spišská Belá z funkcie zá-
hrady na funkciu individuálna 
bytová výstavba,
3.  návrh Mareka Mešára, Zimná 
466/68, Spišská Belá o zmenu 
účelu využitia pozemkov v k. ú. 
Spišská Belá v okolí penziónu 
„Pohoda“ z funkcie polyfunkcia 
a plochy rekreačnej vybavenos-
ti na funkciu objekt rodinného 
domu a plochy bývania,
4. návrh Branislava Kovalčíka 
a manželky Slávky Kovalčíko-
vej, Nižná brána 5, Kežmarok o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá z funkcie 
záhrady na funkciu individuálna 
bytová výstavba a tiež o zmenu 
účelu využitia pozemku z funk-
cie záhrady na funkciu - plochy 
garáží,
5. návrh Zuzany Havira Bóryo-
vej, Suchá hora 1736/29, Kež-
marok o zmenu účelu využitia 
pozemkov v k. ú. Strážky z funk-
cie poľnohospodárska pôda na 
funkciu individuálna bytová vý-
stavba a občianska vybavenosť 
a šport,
6. návrh spoločnosti DREPAL, 
s. r. o., Družstevná 450, Spiš-
ská Belá o zmenu účelu využitia 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
z funkcie priemyselná výroba 
na funkciu zástavba samostat-
ne stojacich rodinných domov,
miestnych komunikácií a tech-
nickej vybavenosti a zároveň 
zmenu účelu využitia priľahlého 
pozemku parc. č. KN „C“ 245 v
k. ú. Spišská Belá z funkcie plo-
chy výroby na funkciu plochy ob-
čianskej vybavenosti,
7. návrh spoločnosti RENOVA 
RN, s. r. o., Moskovská 8, Spiš-
ská Belá o zmenu účelu využitia 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
z funkcie poľnohospodárske 
využitie na funkciu plochy pre 
výrobu,
8.  návrh Denisy Šoltisovej, Ro-
kycany č. 163 o zmenu účelu vy-
užitia pozemkov v k. ú. Spišská 
Belá z funkcie poľnohospodár-
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Zmena právnej formy nájom-

cu

•  MsZ vzalo na vedomie 
zmenu právnej formy nájomcu 
v Zmluve č. 090/2012 o nájme 
nebytových priestorov – miesto 
podnikania Športová 8, Spišská 
Belá – Jozef Maťaš, Ladislava 
Novomeského č. 178/21, Spiš-
ská Belá, IČO: 44485344, na 
obchodné meno FiMaJo, s. r. o., 
IČO: 52633721.

Informácie hlavnej kontrolórky

• Poslanci MsZ vzali na
vedomie informáciu hlavnej 
kontrolórky mesta o kontrolnej 
činnosti za rok 2019 a tiež infor-
máciu o kontrole v roku 2020. 
Poslanci MsZ ďalej vzali na 
vedomie aj informáciu o stave 
rezervného fondu mesta ku 31. 
decembru 2019.

max. podlažnosť bytového domu 
na ul. Zimná 3 nadzemné podla-
žia na funkciu 4 nadzemné pod-
lažia,
19.  návrh mesta Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá z funkcie  
max. podlažnosť rodinných do-
mov na ulici Osloboditeľov a na 
Tatranskej ulici obojstranne na 2 
nadzemné podlažia + podkrovie,
20.  návrh mesta Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
na ul. Slnečná v k. ú. Spišská 
Belá z funkcie verejná zeleň na 
funkciu plochy parkovísk,
21.  návrh mesta Spišská Belá o 
zmenu účelu využitia pozemkov 
Poľnohospodárskeho družstva 
Tatry v k. ú. Spišská Belá na 
funkciu prístupová komunikácia 
pre plochy výroby v rámci prie-
myselnej zóny pri rybníku,
22.  návrh mesta Spišská Belá 
na určenie parametrov miest-

nych komunikácií v rámci na-
vrhovaných IBV v k. ú. Spišská 
Belá a v k. ú. Strážky jednotne v 
šírke 12 m (v závislosti od kate-
górie cesty), vrátane jednostran-
ného chodníka a verejnej zelene 
(teleso cesty 6 m),
23.  a vzatý na vedomie návrh 
riešenia okružnej križovatky v
k. ú. Strážky a návrh na zmenu tra-
sovania obchvatu Strážok – I/66,
24.  a vzatý na vedomie návrh 
riešenia prístupovej komuni-
kácie v rámci IBV Strážky Nad 
kaštieľom II. a III. etapa v rámci 
alternatívy:
•   A2 križovatka kaštieľ 
•  BA (horná časť lokality červe-
ná farba)
    Vzhľadom na to, že uvede-
né návrhy na zmenu platného 
územného plánu navrhujú žia-
datelia mimo štandardnej zme-
ny územného plánu riešenej 
mestom, ide o návrhy na zmenu 
mimo zákonného prehodnotenia 

územného plánu mesta. Nákla-
dy na zapracovanie zmien do 
územného plánu preto budú hra-
diť samotní žiadatelia. (Informá-
cie o schválení/neschválení žia-
dostí o zmenu územného plánu 
budú zverejnené v uzneseniach 
MsZ).

Kompostáreň Spišská Belá

•   MsZ schválilo predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
na triedený zber komunálnych 
odpadov, mechanicko-biologic-
kú úpravu zmesového komunál-
neho odpadu a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných komu-
nálnych odpadov z Operačné-
ho programu Kvalita životného 
prostredia vyhlásenej Minister-
stvom životného prostredia SR, 
ako riadiacim orgánom na pro-
jekt „Kompostáreň Spišská Belá“.

Poznáme výšku pridelených dotácií na rok 2020
     Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 20. februára 2020 rozhodlo aj o prerozdelení financií z rozpočtu mesta 
určených na dotácie na rozvoj a podporu činnosti miestnych spolkov a občianskych združení:
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Stretnutie primátorov regiónov
     Primátor nášho mesta Jozef 
Kuna prijal pozvanie primátora 
Košíc Jaroslava Polačeka na 
pracovné stretnutie primátorov 
regiónov, ktoré sa uskutočnilo 
24. januára 2020 v priestoroch 
Historickej radnice v Košiciach. 
Zúčastnilo sa na ňom približne 
20 predstaviteľov samospráv.
             Dôvodom stretnutia bola prí-
prava nového programového ob-

dobia pre čerpanie eurofondov v 
období 2021-2027. V súvislosti 
s prípravami na toto obdobie a 
v záujme zodpovedného prístu-
pu k celému procesu prípravy, s 
cieľom presadzovať regionálne 
záujmy nášho štátu, vznikla tzv. 
politika súdržnosti. Východis-
kový návrh priorít Slovenska pre 
politiku súdržnosti na progra-
mové obdobie 2021 – 2027 je

výsledkom procesu, na ktorom 
spolupracovala štátna správa 
so samosprávou, neziskovým i 
súkromným sektorom, ako aj s 
rôznymi profesijnými združenia-
mi. V rámci programu stretnutia 
primátorov regiónov zástupca 
Únie miest Slovenska predstavil 
úvod do nového programové-
ho obdobia politiky súdržnosti 
2021-2027.

       Na stretnutí primátorov regió-
nov sa ďalej diskutovalo aj o 
podpísaní memoranda o spolu-
práci týkajúceho sa efektívneho 
nastavenia a fungovania nového 
programového obdobia pre čer-
panie eurofondov. Zástupca Únie 
miest Slovenska predstavil tiež 
návrh systému implementácie 
nástroja integrovaných investícií 
v novom programovom období.

Vďaka za solidaritu po výbuchu v Prešove
       Samosprávu nášho mesta 
nesmierne teší, že sme zostali 
citliví na potreby tých, ktorí sa do-
stali do ťažkej životnej situácie. 
Výbuch plynu na Mukačev-
skej ulici  v Prešove v piatok 6. 
decembra 2019 zmobilizoval   
aj obyvateľov Spišskej Belej.  
Mnohí individuálni darcovia 
ani sekundu nezaváhali. Od 
momentu, keď rodiny z 12-po-
schodovej bytovky na  prešov-
skej Mukačevskej  ulici č. 7 prišli

o svojich najbližších, zostali bez 
strechy nad hlavou, začali do 
Prešova posielať finančnú a 
materiálnu pomoc.
   Rovnako zareagovalo aj
Mestské zastupiteľstvo v 
Spišskej Belej na svojom po-
slednom rokovaní v roku 2019. 
Poslanci hlasovaním odsúhlasili 
návrh primátora mesta Jozefa 
Kunu o  poskytnutí finančnej 
pomoci 3 000 eur na zmierne-
nie tragédie a prejav solidarity

s mestom Prešov, ktoré muselo 
vzniknutú situáciu riešiť, navyše 
v citlivom čase tesne pred Via-
nocami 2019.
     Za prejavenú spoluúčasť s 
postihnutými touto nešťastnou 
udalosťou a za poskytnutie kon-
krétnej pomoci v tragickej situá-
cii sa všetkým obyvateľom Spiš-
skej Belej listom poďakovala 
primátorka Prešova Andrea 
Turčanová. List bol primátorovi 
mesta Jozefovi Kunovi doručený

31. januára 2020. Prešovská pri-
mátorka v poďakovaní vyzdvih-
la mimoriadnu finančnú po-

moc zo strany nášho mesta, 
vďaka ktorej sa občanom pos-
tihnutým touto prešovskou 
tragédiou ľahšie podarí začať 
život odznova.
        Zároveň nám popriala všetko 
dobré v novom roku 2020, pev-
né zdravie a veľa síl, trpezlivosti 
a úspechov.

Participácia mestských lesov na cezhraničnom projekte
    Projekt Cesty k zdravým 
lesom v cezhraničnom kar-
patskom regióne Ukrajiny a 
Slovenska patrí medzi veľké 
infraštruktúrne projekty v rámci 
programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarsko - Slovensko -
Rumunsko - Ukrajina (ENI 
2014-2020), ktoré boli úspešné 
v procese hodnotenia podaných 
projektov. Slávnostný akt pod-
pisu grantových zmlúv schvá-
lených projektov sa uskutočnil 
16. decembra 2019 v Budapešti. 
Jedným z partnerov uvedeného 
projektu sú aj Lesy mesta Spiš-
ská Belá, s. r. o.
            Primátor mesta Jozef Kuna 
sa spolu so zástupcami organi-
zácie Lesy mesta Spišská Belá, 
s. r. o., dňa 5. februára 2020 zú-
častnil úvodnej konferencie k 
projektu v Užhorode (Ukrajina). 
V budove Zakarpatskej lesnej a 
poľovníckej správy bol predsta-
vený projekt, ktorý je zameraný 
na zvýšenie stability a adaptabi-
lity karpatských lesných ekosys-
témov v súvislosti s dopadmi kli-
matickej zmeny v cezhraničnom 
regióne Ukrajiny a Slovenska. 
Slovenská časť projektu bude 
implementovaná v lesných po-
rastoch organizácií Štátne lesy 
TANAP-u, Lesy mesta Kežma-
rok, s. r. o., a Lesy mesta Spišská 
Belá, s. r. o. Hlavným partnerom 
projektu je Užhorodský štátny 
lesný podnik. Ďalšími z ukrajin-
ských partnerov sú Štátne lesy 
,,Les Vygoda” a Agentúra pre

trvalo udržateľný rozvoj karpat-
ského regiónu FORZA.
         K špecifickým cieľom pro-
jektu Cesty k zdravým lesom 
patrí: pestovanie ekologicky 
stabilnejších viacdruhových 
lesných porastov, rekonštrukcia 
protipožiarnych lesných ciest, 
zvýšenie odbornej spôsobilosti 
lesníkov a v neposlednom rade 
aj zvyšovanie informovanosti ve-
rejnosti o dopadoch klimatickej 
zmeny a možnostiach jej zmier-
ňovania.

   Celkový schválený rozpo-
čet projektu predstavuje sumu 
viac ako 3,5 milióna eur. Z tejto 
dotácie je pre Lesy mesta Spiš-
ská Belá, s. r. o., určených 688 
tisíc eur, ktoré budú použité na 
obnovu lesa zalesňovaním (plo-
cha s rozlohou 24 ha), starostli-
vosť o mladé lesné porasty vyží-
naním (plocha s rozlohou 52 ha) 
a na rekonštrukciu lesných ciest 
(Čierny potok, Suchý potok a 
Vojenská). Spoločnými aktivita-
mi, na ktorých sa budú podieľať

všetci partneri projektu budú 
napr. odborné workshopy, stret-
nutia partnerov, výmena skúse-
ností prostredníctvom školení, 
náučno-vzdelávacie podujatia 
pre všetky vekové kategórie laic-
kej verejnosti a tiež budovanie 
náučných chodníkov. Projekt má 
byť zrealizovaný do 16. decem-
bra 2022.

Ing. František Pisarčík,
Lesy mesta Spišská Belá,
s. r. o.
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Ekumenická pobožnosť 2020

      Po roku mali kresťania v
našom meste opäť príležitosť 
stretnúť sa, aby sa tak mohli za-
pojiť do celosvetového Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťa-
nov a kráčať tak ďalej po spo-
ločnej ekumenickej ceste. Tohto-
ročná Ekumenická pobožnosť 
sa konala na záver Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov v 
nedeľu 26. januára 2020 v Evan-
jelickom a. v. chráme Božom v 
Spišskej Belej.
          Už tradične sa stretli pred-
stavitelia i členovia Rímskoka-

tolíckej farnosti v Spišskej Be-

lej, Gréckokatolíckej farnosti 
Ihľany – filiálka Spišská Belá

a Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Spišská Belá. Spe-

vom poslúžil Chrámový zbor 
Rímskokatolíckej farnosti v 
Spišskej Belej. Spišskobelian-
ski kresťania sa tak pridali k tým, 
ktorým záleží na jednote.
      Materiály na tohtoročný
Týždeň modlitieb za jedno-

tu kresťanov pripravili rôzne 
kresťanské cirkvi na Malte. 
Dejiny kresťanstva v tomto ma-
lom ostrovnom národe siahajú 
do čias apoštolov. Podľa dostup-
ných informácií Pavel, apoštol 
národov, prišiel k pobrežiu Mal-
ty v roku 60. Rozprávanie, ktoré 
opisuje túto rušnú, udalosťami

nabitú epizódu, v ktorej zasiahla 
Božia prozreteľnosť, nám spro-
stredkúvajú posledné dve kapi-
toly knihy Skutky apoštolov.
        Tieto kapitoly hovoria o za-

čiatku kresťanstva na Malte. 
Malta je malá krajina, ktorú tvo-
ria dva obývané ostrovy Mal-
ta a Gozo a ďalšie ostrovčeky 
nachádzajúce sa v srdci Stre-
dozemného mora, na polceste 
medzi južným cípom Sicílie a 
severnou Afrikou. Táto biblic-

ká krajina leží na križovatke 
civilizácií, kultúr a nábožen-
stiev.
   Aj naša pobožnosť sa
niesla v duchu slov vybraných

pre tento rok: Preukázali nám 
neobyčajnú láskavosť (porov. 
Sk 28,10). Pohostinnosť, ktorú 
ostrovania prejavili voči tým, 
ktorí stroskotali pri ich pobre-

ží, bola aj v centre našej po-

zornosti.
          Modlitby, ktoré zneli z na-
šich úst, boli prosbami o to, aby 
sme si uvedomovali potrebu 
zjednotiť naše úsilie a veslovať 
loď spolu. Len vtedy sa naša 
loď bude hýbať vpred. Spoločne 
sme prosili o zmierenie, osviete-
nie, nádej, dôveru, silu, pohos-
tinnosť, obrátenie a štedrosť.
      Kiež láska a úcta, ktorú 
sme si navzájom prejavovali 
počas ekumenickej pobož-

nosti, keď sme sa modlili za 
kresťanskú jednotu, zostáva 
s nami po celý rok.
      Na záver ešte na povzbu-
denie uvádzame refrén piesne 
NEOBYČAJNÁ LÁSKAVOSŤ,  
ktorá bola zložená k tohtoročné-
mu Týždňu modlitieb za jednotu 
kresťanov:
Zapáľ oheň, vystavaj vatru
v srdciach ľudí, mladých i sta-

rých.
Zapáľ oheň, vystavaj vatru,
stmieva sa, začína byť chladno!
Nestoj tam len tak,
ale ukáž im, že ti na nich záleží.
Nestoj tam len tak,
ale choď do sveta a podeľ sa.
Nestoj tam len tak,
ale choď a slúž ľuďom tohto 
sveta.

Mgr. E. Germanová, PhD.,
farárka Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku Spišská Belá

Projekt vlakových asistentov realitou

zapojenie činnosti dopravných 
asistentov do portfólia služieb 
zabezpečovaných ZSSK. Vy-
tvorí pracovné príležitosti pre 
12 dlhodobo nezamestna-

ných uchádzačov prostredníc-
tvom riadnej pracovnej pozície 
asistenta vlakvedúceho a 
jeho realizácia sa predpokladá v 
marci tohto roka.

          Projekt DOPAS – dopravní 
asistenti – má za cieľ pozitívne 
rozvíjať vzťahy medzi zamest-
nancami  Železničnej spo-

ločnosti Slovensko (ZSSK) a 
cestujúcimi. V stredu 5. febru-

ára 2020 projekt na popradskej 
železničnej stanici uviedli do 
praxe.
        Vo vlakoch ZSSK sa tak 
očakáva, že dôjde k neutralizo-
vaniu  možných konfliktných si-
tuácií ešte pred ich vznikom, a to 
aktívnou participáciou všetkých 
zúčastnených strán.
         22 dopravných asisten-

tov bude pôsobiť vo vlakoch na 
trasách v okolí Popradu, Kež-

marku a Starej Ľubovne, ktoré 
sú oblasťami s marginalizovaný-
mi rómskymi komunitami.
     Úlohou asistentov bude  
osveta a mediácia medzi ces-
tujúcimi a na výkon tejto dobro-

voľníckej činnosti získajú prí-
spevok na kompenzáciu ná-

kladov vo výške 150 eur. Oso-
bitým cieľom projektu je rozvoj 
modelu potenciálneho za-

mestnávania nízkokvalifiko-

vaných osôb a ich príprava na 
zamestnanie v rámci voľných 
pozícii v ZSSK.
           Všetci dopravní asistenti 
museli prejsť výberom a násled-
nými školeniami, okrem iného 
zameranými aj na asertívne 
správanie a predchádzanie 
konfliktov. Koordinátorka pro-
jektu Alexandra Horváthová pre 
Tlačovú agentúru Slovenskej 
republiky uviedla, že  žiadostí o 
túto činnosť mali veľa. Napokon 
vybrali asistentov z viacerých 
obcí podtatranského regiónu, 
pričom sa snažili vybrať naj-
schopnejších z uchádzačov. Ide 
o typy lídrov, ktorí sa neboja do 

projektu vstúpiť, chcú robiť osve-
tárov a skvalitniť kultúru cesto-
vania. Vlakoví asistenti budú k 
dispozícii aj v situáciách, keď  
bude treba pomôcť s batoži-
nou, kúpiť lístok a podobne. Vo 
vlakoch na uvedených trasách 
sa vyskytujú aj konflikty, ktoré 
prichádzajú od Rómov i Ne-
rómov,  vlakoví asistenti budú 
personálu ZSSK nápomocní 
aj v takýchto situáciách. Pod-
mienkou na prijatie asistentov 
do projektu bolo aj ovládanie 
rómskeho jazyka.
           Národný dopravca projekt 
realizuje v spolupráci s Asociá-
ciou pre kultúru, vzdelávanie 
a komunikáciu. Trvať bude až 
do apríla 2021, financovaný je 
výlučne zo zdrojov ZSSK. Na 
DOPAS ideovo a kontinuálne 
nadväzuje projekt s názvom 
Daj šancu, ktorého cieľom je
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Začína sa výstavba Komunitného centra
záhrade pri Komunitnom centre 
plánuje zriadiť rondo so stroma-
mi, lavičkami a vzniknúť tu má aj 
oddychová lúka. Predpokladané 
ukončenie prác je v decembri 
2020. Dovtedy žiadame oby-

vateľov mesta o rešpektova-

nie obmedzení v súvislosti s 
prechodom cez areál pri bý-

valej kolkárni. Stavenisko totiž 
bude počas celej doby výstavby 
v súlade s platnou legislatívou 
zabezpečené dočasným oplo-
tením proti vstupu cudzích osôb.

       Poslanci mestského zastupi-
teľstva v máji 2018 schválili zá-
mer výstavby Komunitného cen-
tra v Spišskej Belej. Samospráva 
preto pripravila a podala projekt 
spolu so žiadosťou o poskytnutie 
nenávratného finančného prís-
pevku z fondov Európskej únie 
v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje, ktorý bol vyhod-
notený ako úspešný. Zmluva o 
poskytnutí nenávratného finan-
čného príspevku bola podpísaná 
v januári 2019. Celkové opráv-

nené náklady boli schválené vo 
výške takmer 350 tisíc eur, pri-
čom povinné spolufinancovanie 
mesta predstavuje necelých
17 500 eur z uvedenej sumy.
       Mesto Spišská Belá prostred-
níctvom zhotoviteľa – spoločnosť 
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov, v naj-
bližších dňoch začne s výstavbou 
objektu Komunitného centra. Sta-
venisko v areáli pri bývalej kolkár-
ni na Tatranskej ulici bolo zhoto-
viteľovi, ktorý vzišiel z verejného 
obstarávania, odovzdané už v

októbri 2019, avšak pre nepriaz-
nivé poveternostné podmienky 
sa vtedy stavebné práce nezačali.
     Dvojpodlažný objekt so zá-
zemím pre potreby rôznych ko-
munít mesta a ich aktivity bude 
slúžiť napríklad klubu seniorov, 
rôznym spolkom a neformálnym 
skupinám. Budú to priestory pre 
výchovné, vzdelávacie a akti-
vačné činnosti, no tiež priestory 
pre sociálnu inklúziu, sociálne 
poradenstvo a pre terénnu so-
ciálnu prácu. Do budúcna sa v

Skolaudovali sme Denné centrum
     Výstavba Denného centra v 
Strážkach je dokončená a vo 
februári 2020 bol tento objekt 
uvedený do užívania. Denné 
centrum sa nachádza v lokalite 
pri vodnom toku Čierna voda v 
blízkosti parku Kaštieľa Strážky. 
Tento priestor vedľa nového cy-
klochodníka a detského ihriska 
je určený ako zóna občianskej 
vybavenosti. Na jeho výstavbu, 
ktorá trvala od októbra 2018 sa 
mestu podarilo získať časť finan-
cií aj zo štátneho rozpočtu.
    V jednopodlažnom objekte 
Denného centra sa nachádza 
väčšia spoločenská miestnosť, 
preto sa počíta s jeho využitím 
aj pre potreby mesta, napríklad 
ako volebná miestnosť. Prvý krát 
bolo Denné centrum v Strážkach 
otvorené pre verejnosť počas 
parlamentných volieb dňa 29. 
februára 2020. Budovu Denné-
ho centra s kapacitou približne 
100 ľudí budú môcť obyvatelia 
mestskej časti Strážky využívať 
napríklad aj pre spoločenské
akcie či rôzne stretnutia.

Dobudujeme cyklistickú infraštruktúru
     Mesto Spišská Belá podalo v máji 2019 
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
pre mikroprojekt Dobudovanie cyklistickej
infraštruktúry v meste Spišská Belá 
z prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, 
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 
Interreg V-A 2014-2020. Uvedený projekt 
bol schválený príslušným monitorovacím 
výborom programu a mesto v roku 2020 
čaká jeho realizácia. Partnerom tohto mikro-
projektu je poľské partnerské mesto
Szczawnica.
    Hlavným cieľom projektu je moderni-
zácia cezhraničnej infraštruktúry v oblas-
ti cykloturistiky, budovanie doplnkovej in-
fraštruktúry k existujúcim cyklotrasám a v 
neposlednom rade aj ochrana a rozvoj prí-
rodného dedičstva v slovensko-poľskom 
pohraničí.
   V rámci mikroprojektu Dobudovanie
cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská 
Belá sa v priebehu apríla – októbra 2020

zrealizujú nasledovné aktivity:
1.      Dobudovanie cyklistického chodníka 
– prepojenie centra mesta na sieť cyklis-
tických chodníkov v rámci Cesty okolo 
Tatier. Rekonštrukciou existujúceho chod-
níka pre peších na Továrenskej ulici dôjde 
k prepojeniu historického centra mesta na 
sieť cyklotrás Cesty okolo Tatier v sloven-
sko-poľskom pohraničí. Tento cyklistický 
chodník bude priamo napojený na cyklotrasy 
vybudované v rámci strešného projektu His-

toricko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 
– 2. etapa, ako aj na cyklotrasu začínajúcu 
pri atraktívnej prímestskej oddychovo-rekre-
ačnej zóne Beliansky rybník. Na kontakte tej-
to lokality bol v roku 2018 vybudovaný bike 
park s pumtrackovou dráhou a fitpark, ktoré 
cyklisti tiež môžu využiť. Cyklistický chodník 
bude široký 3 metre so stredovým pásom 
zelenej farby rozdeľujúcim smery jazdy. 
Hlavným zámerom dobudovania uvedeného 
cyklistického chodníka je:
•   vytvorenie bezpečných podmienok pre

pohyb cyklistov, vrátane rodín s deťmi,
•      zdostupnenie historického centra mesta,
•  napojenie na cenné prírodné územie
všetkým cykloturistom.
2.  PumpRock – športové podujatie na 
bike parku. Po úspešnom nultom minulo-
ročnom športovo-hudobnom podujatí, ktoré 
podnietilo najmä u mladých ľudí záujem 
o adrenalínovú aktivitu akou je jazda na 
pumptrackovej dráhe, tu dôjde k zorgani-
zovaniu pretekov na MTB/BMX bicykloch. 
Podujatie sa uskutoční za aktívnej účasti
partnerov projektu.
3.    Riadenie a propagácia mikroprojektu 
bude pozostávať z bežných koordinačných, 
organizačných, zúčtovacích a publikačných 
úkonov, vrátane zabezpečenia monitoringu 
projektu, zostavovania monitorovacích správ 
a žiadostí o finančný príspevok.
      Celkové výdavky projektu sú pláno-
vané vo výške viac ako 57 tisíc eur, pričom 
povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta 
bude predstavovať takmer 3 tisíc eur.
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Predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta
kvetov, kríkov, stromov a pod.,
•    podujatia a záujmové činnosti 
podporujúce zdravotne či inak 
znevýhodnené skupiny obyva-
teľstva,
•    podpora dobrovoľníctva.
      Projekty je možné predkla-

dať do 31. marca 2020. V rámci 
verejného zvažovania sa v apríli 
2020 projekty budú hodnotiť a
následne sa schvália konsen-
zom prítomných zástupcov par-
ticipatívnej komunity. Termín na 
realizáciu vrátane vecného a 
finančného ukončenia projektu 
je najneskôr do 30. novembra 
2020.
       Zvýhodnené budú inovatívne 
projekty s aktívnym zapojením 
žiadateľa, jeho členov, resp. do-
brovoľníkov a verejnosti (miest-
nej komunity) do realizácie toh-
to projektu. Náležitosti projektu 
musia byť v súlade so schvále-
nými Pravidlami participatívneho 
rozpočtu mesta Spišská Belá. 
Vyradený môže byť napríklad 
projekt, ktorého realizácia nie 
je v kompetencii mesta, ktorého 
finančný objem nákladov na rea-
lizáciu presahuje schválený roz-
počet (500 eur), alebo ho podal 
neoprávnený žiadateľ.
  Hlavným koordinátorom a
kontaktnou osobou v súvislos-
ti s participatívnym rozpočtom 
je Mgr. Katarína Hradická, tel. 
052/4680515, e-mail: hradicka@
spisskabela.sk.

       Mesto Spišská Belá prichá-
dza aj v roku 2020 s možnosťou 
participácie svojich občanov na 
rozhodovaní o verejnom živote. 
Formou spolurozhodovania o 

efektívnom využití časti finan-
čných prostriedkov môžu oby-
vatelia mesta Spišská Belá pod-
poriť malé komunitné projekty v 
zmysle Výzvy na predkladanie

projektov financovaných z par-
ticipatívneho rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2020.
   V tomto roku však došlo k 
úprave pravidiel. Možnosť zís-
kať finančné prostriedky určené 
pre spolurozhodovanie o dianí v 
meste je otvorená len pre fyzic-

ké osoby – bežných občanov 
mesta – dospelých členov ne-
formálnej skupiny. Participatívny 
rozpočet nepodporuje aktivity, 
ktoré sú z rozpočtu mesta finan-
cované iným spôsobom. V tomto 
kalendárnom roku Mestské za-

stupiteľstvo v Spišskej Belej 
schválilo pre projekty občanov 
rozpočet spolu 5 000 eur a ma-
ximálna výška rozpočtu projektu
jedného participanta financova-
ná z participatívneho rozpočtu 
mesta je 500 eur.
     Zámery je možné podávať 
v týchto oblastiach:
•  voľnočasové aktivity zame-
rané na kultúrne a pohybové 
aktivity, neformálne vzdeláva-
cie, záujmové a tvorivé aktivity, 
workshopy,
•  komunitné aktivity a infra-
štruktúra,
•  organizovanie amatérskych 
športových turnajov,
•     komunitne zamerané kultúr-
ne aktivity,
•  aktivity zamerané na rozvoj 
vzťahov k prírode, zveľaďovanie 
prostredia komunít, údržba ve-
rejnej zelene, výsadba a údržba

Strážcovia spišskej vzdelanosti
sa budú už po jedenásty krát 
premietať dokumentárne fil-
my v rámci Medzinárodného 
festivalu Jeden svet. Téma ju-
bilejného 20. ročníka festivalu je 
Stratení v súčasnosti so zamera-
ním na klimatické zmeny, medzi-
ľudské vzťahy, technologický po-
krok, spoločenskú situáciu a po-
litické režimy. Verejnosti sa pre-
mietne slovenský film Hluché dni. 
Srdečne všetkých pozývame!

Mgr. Lukáš Lisý, Kaštieľ Strážky

      Slovenská národná galéria 
– Kaštieľ Strážky, si postupne 
svojimi výtvarnými a vzdeláva-
cími workshopmi získava čoraz 
väčšiu pozornosť. Naposle-
dy verejnosť zaujal inšpirujúci 
environmentálny workshop o 
recyklovaní Recy nie sú kecy. 
Pracovníci kaštieľa sa snažia v 
pravidelných intervaloch pos-
kytovať verejnosti čo najširšie 
spektrum rôznych programov, 
ktoré sú orientované na všetky 
vekové kategórie.

         Dňa 20. februára 2020 sa záu-
jemcom histórie predstavil vzde-
lávací workshop Strážcovia spiš-

skej vzdelanosti, ktorý mapoval 
dejiny aristokratickej rodiny 
Horváth-Stansith. Táto rodina 
vlastnila kaštieľ od 16. do 19. 
storočia a jej pôsobenie sa hod-
notí ako „zlatý vek“ strážskych 
dejín. Lektor kaštieľa v Stráž-
kach, Mgr. Lukáš Lisý, rozdelil 
prednášku do 3 cyklov. Na začia-
tok priblížil okolnosti príchodu 
uvedeného rodu na Spiš, ďalej

sa venoval jeho najznámejším 
príslušníkom (Marko Horváth-
-Stansith, Gregor Horváth-Stan-
sith…) a koniec workshopu patril 
fungovaniu strážskeho šľachtic-
kého gymnázia – Gymnasium 
Nehrense.
     Vzdelávací program predsta-
vil verejnosti inú, no rozhodne za-
ujímavú stránku kaštieľa v Stráž-
kach. Nenechajte si ujsť ďal-
ší program kaštieľa, ktorý sa 
verejnosti predstaví 11. mar-
ca 2020. V priestoroch kaštieľa

Mobilná aplikácia SoundWalk Strážky
raz alebo pohľad z okna, v iných 
dotvárajú atmosféru prostredia. 
Sú rovnako dôležité ako postavy 
a ich príbehy.
        Predstavený audiosprievod-
ca je jeden z projektov Sloven-
skej národnej galérie orientova-
ných na digitálne technológie. 
Pre najlepší zážitok odporúčame 
zapožičať si v kaštieli kvalitné 
slúchadlá.

    Jedinečný projekt vo forme 
mobilnej aplikácie SoundWalk 
Strážky približuje atraktívnou 
a modernou formou históriu re-
nesančnej pamiatky Kaštieľa 
Strážky.
        V audiopríbehoch, ktoré roz-
širujú lektorský výklad, ožívajú 
postavy významných obyva-
teľov kaštieľa a realita sa prelína 
s fikciou. Namiesto tradičného 
formátu audiosprievodcu je tento

projekt zameraný na vytvorenie 
príbehu a rozprávania, ktoré sa 
skladajú zo samostatných zvu-
kových nahrávok naviazaných 
na konkrétne časti kaštieľa. Od 
sôch v parku sa návštevník na-
príklad dozvedá o zakázanej lás-
ke maliara Ladislava Mednyán-
szkeho (1852 – 1919). Život ba-
rónky Margity Czóbelovej (1891 
– 1972) zas priblíži jej opatrova-
teľka pani Mária Milistenferová

zo Strážok.
      Aplikácia pre mobilný te-
lefón, kde je audiohra dostup-
ná v slovenskom jazyku, spája 
prvky rozhlasovej hry s tzv. field 
recordings. Zvuky sprevádzajú-
ce príbehy boli zaznamenané 
v priestoroch kaštieľa a v jeho 
bezprostrednom okolí. Na 14 za-
stávkach sa postupne odkrývajú 
jednotlivé časti príbehu. Na niek-
torých zastávkach ozvučujú ob-
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Valentínska kvapka krvi
     Mesto Spišská Belá pravi-
delne organizuje v spolupráci s 
popradskou pobočkou Národnej 
transfúznej stanice bezplatné 
darovanie krvi pod názvom Va-

lentínska kvapka krvi. Veľmi nás 
teší, že táto akcia sa v posled-
ných ročníkoch stretáva s veľkou 
obľubou a návštevnosťou nielen 
medzi obyvateľmi Spišskej Be-
lej. V nedeľu 16. februára 2020 – 
dva dni po sviatku sv. Valentína, 
sa rozhodlo 44 dobrovoľných 
darcov krvi prísť podporiť dobrú 
vec. Do zasadacej miestnosti 
mestského úradu v čase od 9.00 
do 12.00 hodiny prišlo darovať 
krv aj niekoľko prvodarcov. Da-
rovanie krvi je skutočným darom 
lásky a života zdravého člove-
ka pre ľudí po úrazoch, alebo 
chorých. Všetkým patrí úprimné 
poďakovanie.
      Vaša krv môže zachrániť ži-
vot každý deň, lebo jej potreba 
je veľká. Už teraz všetkých 
srdečne pozývame na Pri-
mátorskú kvapku krvi, ktorá 
sa bude konať v priestoroch 
Mestského úradu v Spišskej 
Belej v piatok 12. júna 2020.

Hauskonzert 1/2020
hostiteľka, zborová farárka Eva 
Germanová, a chvíľku na to sa 
sálou modlitebne ozývali prí-
jemné tóny gitary, cimbalu aj 
ľúbezne znejúcich huslí, ktoré 
doprevádzala hrou na klavíri p. 
uč. M. Nestorovičová. Komorný 
sláčikový orchester pod vede-
ním p. uč. Annamárie Paľko sa 
predstavil s Valašským rondom 
A. Moyzesa. Komorný súbor 
predviedol dve piesne, ktorých 
zdrojom sa stal Levočský pestrý 
zborník. Miestnosťou zaznel aj 
zvuk akordeónov za sprievodu p. 
uč. Grichovej. V závere progra-
mu zahrala Detská ľudová hud-
ba BELAVE.
   Dramaturgiu koncertu a
sprievodné slovo mal pod tak-
tovkou pán učiteľ Michal Paľko. 
Práve on má veľkú zásluhu na 
obnovení tradície spišskobelian-
skych hauskonzertov.
   Veľké poďakovanie patrí
pani farárke E. Germanovej za 
opätovnú možnosť zorganizovať 
koncert na pôde fary, kde mali 
všetci prítomní možnosť okrem 
hudobného zážitku spríjemniť si 
večer aj neformálnou konverzá-
ciou pri pripravenom občerstve-
ní. Tešíme sa na v poradí druhý
tohtoročný hauskonzert, kto-
rý pripravujeme už tradične na
máj.

ZUŠ L. Mednyánszkeho

        Obnovená tradícia hauskon-

zertov pokračuje v našom meste 
aj v roku 2020. O existencii ta-
kýchto podomových koncertov v  
Spišskej Belej a takisto v ďalších 
spišských mestách sú historické 
záznamy. Základná umelecká 
škola Ladislava Mednyánszkeho

túto aktivitu svojich študentov 
hudby rozvíja úspešne.
      Miestom januárového haus-
konzertu sa stal Farský úrad 
evanjelickej a. v. cirkvi na Hviez-
doslavovej ulici č. 16. Priestory 
charakterizuje neprehliadnuteľ-
ná výška stropov, klenbový

priestor predného traku, ako aj 
schodiskový priestor zaklenutý 
segmentovou valenou klenbou. 
Je to budova ako stvorená na to, 
aby sa práve v jej útrobách 30. 
januára 2020 odohral hauskon-

zert.
    Úvodného slova sa ujala
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Rozhovor s MUDr. Andrejom Novákom
       Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Andrej Novák aktívne vykonáva odbornú lekársku prax už 40 rokov. Od roku 1994 
súvisle pôsobí tiež ako verejný činiteľ. V súčasnosti trvá siedme volebné obdobie počas ktorého je poslancom Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej. Doktor Novák je verejnosti navyše známy ako človek s množstvom záľub, ktorým sa popri 
svojej práci naplno venuje. Rozhovor s ním pripravila Mgr. Marta Grivalská.

Začnime otázkou týkajúcou sa vášho na-

rodenia a vašej rodiny...

    Narodil som sa 9 rokov po 2. svetovej
vojne, v roku 1954, a mojím rodným mestom 
je Spišská Belá. Konkrétne som sa narodil 
v dome Dr. Greisigera, v izbe na poschodí, 
ktorá bola pôvodne jeho ambulanciou. Moji 
rodičia tu bývali v podnájme u Edity Greisige-
rovej, poslednej dcéry Dr. Greisigera. Oženil 
som sa v roku 1986. Moja manželka je tiež zo 
Spišskej Belej a máme spolu štyroch dospe-
lých synov a tri vnúčatá.

Kde ste vyštudovali medicínu? Prečo 
práve tento odbor?

     Po absolvovaní Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava v Kežmarku (1974) som študoval na 
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Prečo 
práve medicínu? Možno to bol „tajomný ge-
nius loci“ domu Dr. Greisigera, pretože Dr. 
Greisiger bol pre mňa od detstva vzorom, 
ktorý som chcel nasledovať.

Ako sa vyvíjala vaša lekárska kariéra a 
čo vás vo vašej práci najviac napĺňa? 

      Po promócii (1980) som sa zamestnal 
v OÚNZ Poprad – Nemocnici s poliklinikou v 
Kežmarku, na chirurgickom oddelení. Po me-
sačnej praxi som však nastúpil na povinnú 
jednoročnú vojenskú službu. Keďže som bol 
absolvent vysokoškolskej vojenskej katedry, 
nastúpil som na letisko v južných Čechách, 
kde som pracoval ako lekár na ošetrovni pre 
niekoľko vojenských útvarov. Neskôr, ešte 
za socializmu, som absolvoval niekoľko vo-
jenských cvičení a dosiahol som hodnosť 
kapitána v zálohe. Počnúc rokom 1981 pra-
cujem ako všeobecný lekár pre dospelých 
v Kežmarku. Vyznie to možno ako fráza, ale 
mám úprimne dobrý pocit z toho, keď viem 
pomôcť svojim pacientom a keď sú s mojou 
prácou spokojní.

Zaujímate sa aj o históriu, archeológiu, 
biológiu, ornitológiu... To je skutočne 
široký okruh záujmov. Ktorá z týchto
oblastí vás prilákala ako prvá?

        Od detstva som mal rád prírodu. Bol som 
častým návštevníkom belianskej knižnice, 
ktorá vtedy ešte sídlila v budove kina. Prečí-
tal som všetku v tom čase dostupnú prírodo-
vednú literatúru. Na gymnáziu som sa v roku 
1972 zapojil do biologickej olympiády a v 
odbore botanika som vtedy na krajskom kole 
v Košiciach obsadil prvé miesto. Takisto som 
zvíťazil aj v celoslovenskom kole v Bratisla-
ve. Moja písomná práca vtedy niesla názov: 
„Rašelinisko Trstinné lúky – Pace pri Spišskej 
Belej“. V roku 1973 som sa v odbore bota-
nika s prácou: „Štúdie regenerácie ťažbou 
poškodených slatinných porastov“, na kraj-
skom kole v Košiciach i celoslovenskom kole 
v Bratislave opakovane umiestnil na prvom

mieste. Veľkým úspechom pre mňa však 
bolo publikovanie prvej práce z biologickej 
olympiády v časopise Mladý prírodovedec. 
Postupne som sa s botanickým výskumom 
zapájal do celoslovenských aktivít, najmä do 
mapovania biotopov Slovenska, ktoré orga-
nizoval Ústav krajinnej ekológie SAV v Nitre 
(1993, 1994, 1997) a do mapovania rašeli-
nísk Slovenska organizovaného DAPHNE 
– Inštitútom aplikovanej ekológie (2002). Od 
roku 2000 som členom Slovenskej botanic-
kej spoločnosti pri SAV v Bratislave. Mojím 
ďalším záujmovým odborom sa stala orni-
tológia. Výsledky z terénnych pozorovaní z 
okolia Spišskej Belej som publikoval v Zbor-
níkoch prác o Tatranskom národnom parku. 
Z týchto prác boli výsledky následne použité 
v obšírnej publikácii Rozšírenie vtákov na 
Slovensku vydanej SAV v roku 2002. Som 
taktiež členom Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti. Pri terénnych výskumoch som 
však často na poliach nachádzal aj archeo-
logické artefakty (od roku 1977). Systema-
tickejšie som sa archeológii začal venovať 
v spolupráci s Dr. Mariánom Sojákom z Ar-
cheologického ústavu SAV od roku 1994. 
Som spoluautorom niekoľkých odborných 
prác publikovaných v archeologických zbor-
níkoch. Vzhľadom na to, že archeológia je 
úzko spätá s históriou, regionálna história 

je mojou ďalšou záujmovou sférou. Stal som
aj členom Spišského dejepisného spolku v 
Levoči.

Spomenuli ste, že vás Dr. Greisiger 
ovplyvnil. Vaša podobnosť s ním je sku-

točne evidentná nielen čo sa týka faktu,
že ste lekárom, ale zdieľate aj jeho záujmy. 
Predpokladám, že ste sa zaujímali o jeho 
práce a výskumy. Išli ste po jeho stopách,
aj čo sa týka archeologických nálezov?

      Život a dielo nášho významného poly-
histora Dr. Greisigera ma natoľko ovplyvnili, 
že som sa ako poslanec mestského zastupi-
teľstva neúnavne usiloval, aby samospráva 
vydala dlho avizovanú monografiu Dr. Michal 
Greisiger (2015). Ako spoluautor som v tejto 
knihe napísal kapitolu o prírodovednej čin-
nosti Dr. Greisigera. Jeho publikovanými prí-
rodovednými prácami som bol bezpochyby 
výrazne inšpirovaný. Pri svojich archeologic-
kých výskumoch som prešiel všetky lokality v 
okolí Spišskej Belej o ktorých som sa dozve-
del z diela Dr. Greisigera. Objavil som však 
aj nové náleziská, napríklad lokalitu Dlhá 
medza s nálezmi štiepanej kamennej indus-
trie kultúry aurignacien z obdobia mladšieho 
paleolitu (datované do obdobia spred 35000 
rokov).
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Publikovali ste mnohé práce z oblasti 
histórie, archeológie a botaniky. Niektoré 
ste už spomenuli. Povedzte nám niečo aj 
o tých ďalších.

         Publikoval som v Zborníkoch prác o Ta-

transkom národnom parku, v zborníku Bulle-

tin Slovenskej botanickej spoločnosti pri 
SAV, v zborníkoch Archeologické výskumy a 
nálezy na Slovensku, v poľsko-slovenskom 
zborníku Sandecko-spišské zošity, v mo-
nografii Spišská Belá (2006) som autorom 
kapitoly o prírodných pomeroch Spišskej Be-
lej. Veľa článkov som publikoval v časopise 
Vysoké Tatry (neskôr vydávaný ako časopis 
Tatry), v regionálnej tlači, ale aj v Spišskobe-

lianskom spravodaji. Celkovo mám publiko-
vaných vyše 60 prác a článkov.

Spomenuli by ste nám aspoň niektoré z 
vašich prác, na ktoré ste najviac „hrdý“?

       Z botaniky je to práca: „Výskyt druhu 
Viola epipsila Ledeb pri Spišskej Belej“ pu-
blikovaná v Bulletine Slovenskej botanickej 
spoločnosti pri SAV (2003). Ide totiž o jedinú 
evidovanú lokalitu výskytu tohto druhu rastli-
ny, ktorá je pozostatkom z ľadovej doby (gla-
ciálny relikt) v rámci celého bývalého Čes-
koslovenska. Podchytil som aj prvý výskyt 
bobra pod Tatrami pri Spišskej Belej (časopis 
Tatry, 1997).

Prevláda niektorá oblasť o ktorú sa zaují-
mate viac alebo je to vyrovnané?

    Čím som starší, tým viac inklinujem k
archeológii a k regionálnej histórii.

Zaujímate sa aj o veci verejné. Ste po-

slancom Mestského zastupiteľstva v 
Spišskej Belej. Pri preberaní ktorých tém 
na jeho zasadnutiach ste si povedali, 
že ste rád, že ich môžete zmeniť, resp.
podieľať sa na ich riešení?

         Som rád, že sa mi ako poslancovi podari-
lo presadiť premiestnenie mariánskeho stĺpa 
Assumpty z nedôstojného miesta pri potoku 
späť na takmer pôvodné miesto pri hlav-
nej križovatke. Podarilo sa mi tiež presadiť, 
aby kežmarský priemyselný park nesiahal 
takmer až po oplotenie kaštieľa v Strážkach. 
Je mi však ľúto, že kvôli chybnému projektu 
námestia pri radnici, došlo k „utopeniu“ zvo-
nice. Takisto nie som nadšený, že mestské 
zastupiteľstvo „odkleplo“ vyše 40 hektárovú 
plochu pod Šarpancom pre potreby deve-
lopera na výstavbu agrofarmy – Zemiansky 
dvor.

Máte štyroch synov a jeden z nich je tiež 
lekár. Zdieľate svoje záujmy aj s nimi a 
so svojou manželkou? Budete mať v tej-
to oblasti svojich nasledovníkov?

      Dvaja synovia sú IT programátori, jeden 
je ekonóm a jeden lekár – internista, ktorý 
má podobné záujmy ako ja, i keď v menšom 
rozsahu. Možnože sa neskôr stane mojím 
nasledovníkom, prípadne sa o to postará

niektorý môj vnuk.

Aké máte plány do budúcnosti – pra-
covné aj súkromné?

     Od januára 2020 som sa transformoval 
v zamestnaní z fyzickej osoby na právnickú
(s. r. o.). Časom plánujem svoju lekársku 
prax odovzdať synovi. Zatiaľ sa ďalej aktívne 
angažujem ako poslanec mestského zastu-
piteľstva a pokračujem aj vo svojej bohatej 
záujmovej činnosti.

Obdivujem na vás, že si pri svojom pra-

covnom vyťažení viete nájsť čas na toľko 
záujmov. Ako to robíte? Dáte nám na to 
nejaký recept?

      Osobne si myslím, že každý by mal svoj 
život prežiť zmysluplne. Dôležité je prispieť 
niečím do spoločnosti. Zmyslom života by 
nemalo by byť len hromadenie materiálnych 
vecí. Práve venovanie sa ďalším veciam, ako 
napríklad spoznávaniu prírody, histórii mes-
ta, kde človek žije a podobne, dokáže člo-
veka obohatiť po všetkých stránkach. Ak sa 
chce, dá sa to zvládnuť i popri zamestnaní. 
Veľmi dôležité je však dobré rodinné záze-
mie, za ktoré ja ďakujem svojej manželke.

        Želám vám teda, aby ste boli ešte dlho 
taký produktívny a angažovaný ako do-

teraz, a aby nevyhasol váš životný elán. 
Dúfam, že si beľania budú môcť prečítať 
ešte veľa vašich vedeckých prác.

Slávnostné uvedenie knihy o histórii Spišskej Belej
potrebná aj spolupráca s potom-
kami spišských Nemcov dnes ži-
júcimi v Nemecku, ktorí pomohli 
napríklad pri identifikácii špeci-
fických výrazov spišskej nemči-
ny alebo pri hľadaní významu ar-
chaických regionálnych výrazov.
   Uvedenú publikáciu si záu-
jemcovia môžu kúpiť v Regionál-
nom turistickom informačnom 
centre v Spišskej Belej. Kniha 
má vyše 351 strán a obsahuje aj 
dve rozkladacie mapy.

         Po 128 rokoch od vydania kni-
hy Samuela Webera Geschichte 
der Stadt Béla, vyšiel s finan-
čnou podporou mesta Spiš-
ská Belá, jej slovenský preklad 
História mesta Spišská Belá. 
Pôvodná publikácia je doplnená 
o súčasné poznatky z histórie 
mesta, taktiež o fotografie, po-
hľadnice či mapy. Slávnostné 
uvedenie knihy sa za prítomnosti 
primátora mesta Jozefa Kunu 
uskutočnilo v piatok 7. februára

2020 v evanjelickom kostole v 
Spišskej Belej, kde Samuel We-
ber ako evanjelický farár pôso-
bil 47 rokov. Atmosféru udalosti 
umocňovalo hudobné vystúpe-
nie spevokolu Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku z Kež-
marku a inštrumentálno-spevác-
ke vystúpenie Laury Kollegovej
s Petrom Pavličkom.
   Knihu História mesta Spiš-

ská Belá zostavil v spolupráci s

prekladateľkou a germanistkou 
Martinou Remiašovou, Milan 
Vdovjak. Odborným garantom 
celého projektu bola jazyková 
historička a prekladateľka Mária 
Papsonová. Spoluautorsky sa 
na knihe podieľala historička a 
archivárka Zuzana Kollárová, 
ktorá do knihy napísala životopis 
Samuela Webera, geológ a spe-
leológ Stanislav Pavlarčík a veľký 
znalec histórie mesta Andrej 
Novák. Pri preklade knihy bola
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Exkurzia do spišských múzeí 
formácie v súvislosti s prácou a 
remeselnými zručnosťami ľudí, 
o vzdelávaní v minulosti, ale tiež 
o špecifikách a jedinečnostiach 
prírody Spiša.
        Realizácia projektu Kráčame 
po stopách poznania a múdros-

ti, ktorý bol podporený z fondov 
Európskej únie, začala v tomto 
školskom roku a potrvá do konca 
budúceho školského roku. Jeho 
cieľom je zvýšiť úroveň príro-

dovednej, matematickej a či-
tateľskej gramotnosti žiakov.

PaedDr. Ľudovít Gumulák,
Základná škola M. R. Štefánika

  Hlavnou náplňou záujmo-
vých útvarov Poznávanie prírody 
a Po stopách štúrovcov v rámci 
realizácie školského projektu 
Kráčame po stopách pozna-
nia a múdrosti, sú exkurzie a 
návštevy zaujímavých miest, 
kde žiaci prakticky poznávajú 
a skúmajú konkrétne prírodné 
zaujímavosti a navštevujú mies-
ta kde sa história odohrávala. 
Januárová exkurzia žiakov Zá-
kladnej školy M. R. Štefánika do 
Spišskej Novej Vsi bola prínosná 
v mnohých smeroch.
               Z vlakovej stanice zúčastne-
ní smerovali k budove Multifun-

kčného energetického a baníc-
keho centra, ktoré je pobočkou 
Slovenského technického mú-
zea Košice. História baníctva
na Spiši zaujala všetkých púta-
vým výkladom a najmä pôvodný-
mi exponátmi. Žiaci si poobzerali 
banské svietidlá a uniformy, ban-
ské záchranné prístroje, vzorky 
minerálov či hornín ťažených v 
baniach regiónu Spiš. Baníctvo 
bolo od úsvitu dejín prvoradým 
odvetvím ľudskej činnosti, na 
ktorom existenčne závisela tova-
rová výroba. Vlastniť a dobývať 
ložisko nerastov bolo oddávna 
zdrojom bohatstva. 

     Kráčajúc po najdlhšom šo-
šovkovitom námestí v Európe 
pohľadom žiakov neunikli pre-
krásne historické stavby v jeho 
strede – evanjelický kostol, re-
duta, radnica, rímskokatolícky 
kostol a prekrásne zdobená 
fasáda Provinčného domu, v 
ktorom je inštalovaná expozícia 
prírody a histórie Spiša. Je to 
najcennejší historický objekt v 
meste – bývalá stredoveká rad-
nica, ktorú v roku 1777 kúpila 
Provincia XVI spišských miest 
pre svoje účely. Odtiaľ názov 
Provinčný dom. Fundovaný vý-
klad obohatil zúčastnených o in-

Miss bábika
    Mesto Spišská Belá dňa 13. februára
2020 zorganizovalo v kinosále mestského 
úradu tradičnú detskú súťaž v speve uspá-
vanky a ľudovej piesne Miss bábika. Účelom 
tohto podujatia je udržiavanie ľudových 
tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru, regió-
nu a podporovanie mladých talentov v 
oblasti spevu.
   Súťaže sa zúčastnilo spolu 30 detí z
materských a základných škôl zo Spišskej 
Belej, Krížovej Vsi, Lendaku, Holumnice a z 
Toporca. Porota v zložení: Amália Bujňáková, 
DiS. art., Lucia Kosturová, DiS. art. a Lenka 
Blanárová, DiS. art., hodnotila výber uspávan-
ky a ľudovej piesne, intonáciu, hlasové dispo-
zície aj zaobchádzanie s bábikou pri uspávaní.
    A deti spievali – niektoré dokonca za
sprievodu huslí, alebo klavíra. Mnoho zúčast-
nených si pri tejto príležitosti oblieklo tradič-
né kroje, čo ešte viac umocnilo umelecký 
dojem z vystúpení. Teší nás, že do súťaže 
sa zapája čoraz viac chlapcov! V tomto roku 
nabrali odvahu šiesti, z ktorých piati sa aj
pódiovo umiestnili.
     Pri vyhlasovaní výsledkov bolo veselo. 
Deti sa tešili z hračiek a diplomov, ktoré zís-
kali. Veríme, že i naďalej budú radi spievať a 
nezabudnú na naše ľudové tradície.

Prvá kategória (deti z najstaršieho oddelenia 
MŠ):
1.  miesto: Lukáš Beličák (MŠ Mierová Spiš-
     ská Belá)
2.  miesto: Marek Halčin (MŠ Lendak)
3.   miesto: Ján Galschneider (MŠ Krížová Ves)

Druhá kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ):
1.  miesto: Nela Halčinová (ZŠ Lendak)

2. miesto: Lucas Matiko (ZŠ J. M. Petzvala
    Spišská Belá)
3. miesto: Dominika Novajovská (ZŠ M. R.
     Štefánika Spišská Belá)

Tretia kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ):
1.  miesto: Ružena Gabčová (ZŠ Toporec)
2.  miesto: Matúš Lizák (ZŠ Lendak)
3.  miesto: Sofia Pompová (ZŠ Toporec)
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Karneval v materskej škole

Anna Oksošová,
Mgr. Anna Rojková,
Materská škola Mierová

      Karneval je tradičným poduja-
tím organizovaným v Materskej 
škole Mierová v Spišskej Belej 
v čase fašiangov. Zábavu na-
pájajúcu sa na ľudové tradície, 
škôlkari tento rok absolvovali 
5. februára 2020. Pani učiteľky 
v spolupráci s deťmi pripravi-
li peknú karnevalovú výzdobu. 
Všetci sa na tento deň tešili už 
od prvého oznamu.
   Rodičia detí navštevujúcich 
materskú školu boli aj tento rok 
veľmi tvoriví pri premene svojich 
ratolestí na šašov, kráľov, prin-
cezné či rôzne zvieratká... Po 
predstavení jednotlivých masiek 
sa deti s pani učiteľkami výbor-
ne zabavili spevom aj tancom. 
Nechýbala ani malá hostina v 
podobe šišiek a čaju, ktorú pri-

pravili pani kuchárky.
        Atmosféra tohtoročného kar-
nevalu bola vynikajúca, masky

originálne a vďaka patrí všet-
kým, ktorí sa pričinili o príjemne 
strávený fašiangový deň.

Valentínsky karneval
o dobrú zábavu. Telocvičňa zá-
kladnej školy sa vo valentínsky 
piatok premenila na úžasnú va-

lentínsku karnevalovú párty.
    Karneval je sviatkom všet-
kých malých aj veľkých detí. 
Tento rok bol školský karneval 
o to zaujímavejší a príťažlivej-
ší, že sa uskutočnil práve v deň 
sv. Valentína – patróna zaľúbe-
ných. Sviatočný deň dal pries-
tor valentínskej diskotéke, ktorá 
na dobrom karnevale nemôže 
chýbať. Popri predstavovaní ná-
paditých masiek si zúčastnení s 
láskou odovzdali zaľúbené po-
zdravy, ktoré žiaci pripravovali 
počas celého týždňa a následne 
vhadzovali do určenej valentín-
skej krabice. Nielen tanec, ale aj 
množstvo výhier vyčarilo na tvá-
ričkách detí šťastné úsmevy.
       Všetci sa už teraz tešia opäť 
na to, akú tvorivú masku od-
prezentujú budúci rok. Všetko 
však má svoj začiatok a koniec. 
Po dobrej zábave sa vydarený 
karneval skončil a teraz už v zú-
častnených doznievajú len slová 
z jednej ľudovej piesne: „Už še 
fašang kraci, už še nenavraci...“  

PaedDr. Ľudovít Gumulák,
Základná škola M. R. Štefánika

    Úryvok textu kedysi známej 
pesničky zo Zlatej brány: „Čo 
je tu dnes veľký bál? A či dáky 
karneval? Sprievod masiek krú-

ži v kruhu, jedna maska strie-

da druhú.“ vystihuje situáciu v 
Základnej škole M. R. Štefánika

dňa 14. februára 2020.
   Valentínsky karneval vytvoril 
vďaka kreatívnemu prístupu žia-
kov a ich rodičov rozprávkový 
svet s kovbojmi, pirátmi, kráľom, 
princeznami, vlkom, vílami, aj s 
milými strigami. Za zmienku sto- 

ja jedinečné masky: teplomer,
Socha slobody, obláčiky, šalát a
dokonca nechýbala ani chrípka. 
Vedenie školy veľmi teší aj aktív-
ny prístup deviatakov, ktorí sa 
počas karnevalu v prezlečení za 
babky Miladu a Ruženu, starali

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 
ocenila 15 umeleckých prác v 
prvej kategórii a internetovým 
hlasovaním sa rozhodlo o prvých 
10. miestach. Všetci získali hod-
notné ceny, reklamné predme-
ty a tričká s vlastnými práca-
mi.

Mgr. A. Oroszová,
ZŠ J. M. Petzvala

    Úlohou 8. ročníka súťaže 
bolo vytvoriť výtvarnú prácu za-
meranú na témy: zdravý život-
ný štýl, ako chcem tráviť voľný 
čas, negatívny postoj k fajčeniu,  
resp. k iným návykovým látkam. 
Súťaž realizovaná s podporou 
Ministerstva zdravotníctva SR 
v rámci účelovej dotácie na 
podporu protidrogových aktivít

mala dve celoslovenské kategó-
rie:
     1. umelecká súťaž v maľbe 
pre žiakov základných umelec-
kých škôl a žiakov základných 
škôl (1. až 9. ročník);
  2. internetová súťaž bez
obmedzenia veku v maľbe, po-
čítačovej grafike a fotografii pre-
biehala na internetovom portáli

www.rodinabezcigariet.sk.
   Vo veľkej konkurencii žia-
kov zo 70 škôl z celého Slo-
venska, sa žiačky Základnej 
školy J. M. Petzvala z IX. B
triedy Bibiána Neupauerová
a Michaela Richterová v 
umeleckej súťaži v maľbe 
umiestnili na krásnom 1. mieste. 
Gratulujeme! Odborná porota
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Mestská knižnica v roku 2019
skej Belej sa do neho zapojilo 
165 čítajúcich detí. V roku 2019 
usporiadala knižnica celkovo 
65 podujatí s 1 442 účastníkmi.
     Na prízemí budovy v ktorej
sídli mestská knižnica sa na-
chádza aj Múzeum Dr. Michala 
Greisigera. Návštevníci sa v 
múzeu oboznamujú s poslaním 
a životným dielom tohto poly-
histora. V minulom kalendárnom 
roku sme si pripomenuli 25. vý-
ročie jeho otvorenia. Pri tejto 
príležitosti usporiadala Základná 
umelecká škola L. Mednyán-
szkeho v priestoroch múzea 
Hauskoncert.

     Mestská knižnica v Spišskej 
Belej poskytovala svojim čita-
teľom v roku 2019 okrem primár-
nej funkcie aj prístup na internet, 
sprostredkovanie literatúry medzi-
knižničnou výpožičnou službou, 
zabezpečovala informovanie 
návštevníkov a organizovala 
zaujímavé akcie zamerané na 
propagáciu čítania. Svoj kniž-
ničný fond v roku 2019 rozšírila 
celkovo o 251 zväzkov rôzne-
ho zamerania. V súčasnosti 
mestská knižnica disponuje
25 793 knihami.
  Návštevnosť knižnice je
dlhodobo približne rovnaká. Za 

uplynulý rok vypožičala knižnica 
17 192 titulov. Neustále narasta-
júca konkurencia v podobe mé-
dií a internetových služieb spô-
sobujú, že záujem o knižnicu 
zo strany tejto skupiny použí-
vateľov klesá. Návrat detského 
čitateľa do knižnice si vyžaduje 
širokú škálu aktivít v podobe in-
dividuálnej práce s deťmi, alebo 
organizovaním rôznorodých ko-
lektívnych podujatí. V spolupráci 
s materskou školou a základný-
mi školami knižnica v minulom 
kalendárnom roku usporiadala 
informatickú výchovu pre deti a 
pre mládež o využívaní katalógu, 

bibliografií, slovníkov a podobne. 
Počas minuloročného medziná-
rodného týždňa knižníc pripravi-
la mestská knižnica v Spišskej 
Belej pre svojich čitateľov súbor 
aktivít. Marcová beseda s auto-

rom detskej literatúry Júliusom 
Belanom bola pre deti obzvlášť 
inšpiratívna. Tento spisovateľ sa
aktívne podieľa na tom, aby deti 
viac čítali a taktiež rozbieha kam-
paň v boji proti detskej šikane a 
za ochranu našej planéty. Kniž-
nica sa v uplynulom roku zapo-
jila aj do májového čitateľského 
maratónu, ktorý sa konal na ce-
lom území Slovenska a v Spiš-

Všetkovedko
povedali na netradičné úlohy, 
aby ukázali, že o svete už vedia
naozaj veľa. Zo Základnej 
školy J. M. Petzvala v Spiš-
skej Belej sa do súťaže zapojilo 
spolu 21 žiakov z 2.-4. ročníka. 
Tí, ktorí sa zaradili vo svojej ka-
tegórii medzi 30 % najúspešnej-
ších riešiteľov z celého Sloven-
ska, získali formou diplomu titul 
Všetkovedko a zaujímavú vecnú 
cenu. Spomedzi súťažiacich zo 
Základnej školy J. M. Petzvala 
to boli: Samuel Kapalko z II. A, 
Martin Slodičák z II. B, Jakub 
Ježík z III. A, Otília Pajerová z III. 
A, Erik Kušmírek z III. A, Martina 
Štupáková zo IV. A, Adriana Va-
leková zo IV. A a Adam Ulbrich 
zo IV. B. Najúspešnejší súťažia-
ci školy Erik Kušmírek z III. A 
dostal okrem diplomu a titulu 
Všetkovedko školy taktiež cenu, 
ktorá mu ostane ako spomien-
ka na úspech. Diplom s titulom 
Všetkovedkov učeň za úspeš-
né zapojenie do súťaže získalo 
13 žiakov Základnej školy J. M. 
Petzvala.

Mgr. Viera Michlíková,
ZŠ J. M. Petzvala

    Všetkovedko je celosloven-
ská vedomostná súťaž špecific-
ká svojím zameraním. Prepája 
všetky oblasti, s ktorými sa žia-
ci doteraz stretli: vlastivedu, 
prírodovedu, slovenský jazyk a

literatúru, matematiku, anglický 
jazyk, informatickú, dopravnú,  
hudobnú a výtvarnú výchovu. 
Nevyžaduje vedomosti z jed-
ného predmetu, ale prepojenie 
všetkého čo sa deti doteraz 

v škole, alebo v rodine nau-
čili.
       V tomto roku sa tejto súťa-
že zúčastnilo takmer 22 000 
druhákov, tretiakov a štvrtákov 
z celého Slovenska, ktorí od-

Čo by sme mali vedieť o výpadkoch elektriny
  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a. s., má 
ambíciu zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú 
distribúciu elektriny. Napriek tomu sa však 
stáva, že dôjde k poruchám či mimoriadnym 
situáciám, ktorým sa nedá zabrániť.
        Typy udalostí, ktoré vznikajú v distri-
bučnej sústave:
•   bežná porucha – neplánovaná udalosť, 
ktorá spôsobí poškodenie zariadení, alebo 
obmedzí ich štandardnú prevádzku (napr. 
prekopanie káblov),
•   zvýšená poruchovosť – kumulácia bež-
ných porúch na jednom mieste v rovnakom 
čase,
•    kalamita – nadmerná kumulácia porúch 
spôsobená napríklad silným vetrom,

•    stav núdze – náhly nedostatok elektriny, 
ktorý postihne významnú časť krajiny.
    Po identifikácii najdôležitejších častí 
sústavy postihnutých poruchou, dochádza 
k definovaniu postupu obnovy. Podmienkou
efektívneho odstránenia poruchy je jej pres-
ná lokalizácia. Prioritou prevádzkovateľa 
je oprava najdôležitejších častí sústa-

vy a až následne sa opravujú jej menej 
dôležité časti. Posledná fáza v súvislosti s 
realizáciou dlhodobých opatrení pozostáva z 
investícií do obnovy zariadení.
     Zákazníci sú o plánovanom prerušení 
distribúcie elektriny informovaní prostredníc-
tvom mestských oznámení. O aktuálnych po-
ruchách a naplánovaných prerušeniach sa 
občan môže dozvedieť aj prostredníctvom

bezplatnej mobilnej aplikácie VSD – VÝPAD-
KY, ktorá zároveň slúži na hlásenie porúch a 
nedostatkov na elektrickom zariadení (napr. 
na poistkovej skrinke, elektromere a pod.). 
Existuje aj možnosť zriadenia účtu na por-
táli VSD s nastavením eKomunikácie pre jej 
zefektívnenie. Takto je možné požiadať napr. 
o nové odberné miesto, preložku elektrické-
ho vedenia či trafostanice a zároveň zákaz-
ník dostane odpoveď rýchlejšie v porovnaní
s listinnou formou.
       Výpadok elektriny niekedy býva len na 
konkrétnom odbernom mieste. Predtým ako 
sa obrátite na bezplatnú poruchovú linku 
(0800 123 332), overte si, či nejde len o 
váš vypnutý hlavný istič.



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                          Február 2020

15

Mladým pitie ,,chutí“ aj v zime
      Požitie alkoholického nápoja 
osobou mladšou, ako 18 rokov 
je podľa zákona protiprávnym 
konaním. Mládež u ktorej sa 
potvrdí prítomnosť alkoholu v 
dychu sa dopúšťa tzv. správne-
ho deliktu a je riešená v správ-
nom konaní. Fakt, že začiatkom 
decembra policajti riešili hneď 
dva takéto prípady nasvedčuje 
tomu, že mladí nepijú len v lete... 
Tento raz šlo rovno na Mikuláša
- 6. decembra 2019 - o mladé 
dievča a chlapca, ktorí si za 
svoju nedočkavosť či zvedavosť 
vyslúžili pokarhanie. Ak svoj po-
čin v najbližšom čase zopakujú, 
bude postih prísnejší... Správny 
orgán im totiž môže na istý čas 
zakázať vstup na miesta a do 
zariadení, kde sa podávajú alko-
holické nápoje.

Zatĺkať, zatĺkať...
       Desiaty decembrový deň sa

chýlil ku koncu. Keď to už vyze-
ralo, že hliadka MsP do ukonče-
nia služby nebude musieť riešiť 
žiaden problém, ozvala sa v 
služobnom vozidle vysielačka... 
Obsluha kamerového systému 
oznámila, že na Zimnej ulici pred 
jednou z predajní „niečo vystrá-
ja“ dvojica mužov. Jeden z nich 
sa dokonca vymočil na chodník 
rovno pred vchod do obchodu, a 
potom sa obaja vybrali smerom 
k zastávke SAD. Znečisťova-
nie verejného priestranstva však 
v našom meste nie je tolerova-
né a po niekoľkých minútach 
už chlapi mali čo vysvetľo-
vať príslušníkom MsP.
         Hlavný podozrivý však tvr-
dohlavo popieral, že by urobil 
niečo také. Nepovolil dokonca 
ani po expresívnej poznámke 
druhého z dvojice: „Veď si tam 
šťal...“ Podozrivý tvrdil, že si ka-
marát vymýšľa a policajti si ho 
museli s niekým spliesť. No po-

pis poskytnutý kameramanom
jednoducho do bodky sedel. 
Čierne vlasy, čierne oči, žltú re-
flexnú bundu a batoh na chrbte 
v tom čase nikto v okolí nemal. 
Pravda z neho vypadla, až keď 
ho po niekoľkých minútach do-
hadovania začali policajti nakla-
dať do auta a hrozilo, že mu ujde 
posledný autobus. Nakoniec sa 
priznal a na mieste zaplatil ulo-
ženú pokutu.

Kráčajúca breza
        Polovica januára býva chlad-
ná a vykurovacia sezóna je v 
plnom prúde. Aj v osade Rakúsy 
dymia plechové komíny osto-
šesť... A to je problém, pretože 
drevo spaľované v improvi-
zovaných pieckach z veľkej 
časti pochádza z lesov mesta
Spišská Belá. To, že palivo
nebolo legálne kúpené, ale 
,,požičané“ na neurčito, asi 
netreba zdôrazňovať. A to je

dôvod, prečo mestskí policajti
v zimnom období takmer
denne „brúsia“ po mestských 
lesoch a číhajú na samozvaných 
drevorubačov.
        Pri jednej z podvečerných 
pochôdzok si veliteľ hliadky v 
šere všimol brezu. V lese to nie 
je nič nezvyčajné, ale keď je 
strom vo vodorovnej polohe, 
vznáša sa ponad krovie a ide 
smerom k osade, znamená to 
len jedno. Zasa kradnú... Vzdia-
lenosť medzi policajtmi a podo-
zrivým bola našťastie krátka a 
o pár sekúnd už tmavooký mlá-
denec podával vysvetlenie. Mal 
šťastie, že to bola jeho prvá krá-
dež a drevo sa pokúsil odcudziť 
z lúky porastenej samovýsevom, 
a nie z lesa. Na prvý krát z toho 
vyšiel s pokutou, ale ak sa do-
pustí v priebehu roka ešte jednej
krádeže, bude skutok kvalifiko-
vaný ako trestný čin so všetkými 
dôsledkami.

Z denníka mestskej polície

Európsky deň čísla 112
záchrane života, zdravia obča-
nov, majetku a životného pros-
tredia.
       Linka 112 je telefónne čís-
lo slúžiace na privolanie zložiek 
integrovaného záchranného 
systému z najbližšieho koor-
dinačného strediska v prípa-
doch ohrozenia života, zdra-
via alebo majetku osôb. Linka 
je bezplatná a slúži 24 hodín
denne.

        Európa si po 11-krát symbo-
licky pripomenula číslo tiesňo-
vého volania. Európska komisia 
spolu s Európskym parlamen-
tom a Radou Európskej únie v 
roku 2009 v Bruseli vyhlásila 11. 

február za Európsky deň čísla 
112. Chceli tým prispieť k lep-
šej informovanosti o tomto čísle. 
Číslo 112 sa zaviedlo už v roku 
1991 s cieľom uľahčiť občanom, 
najmä cestujúcim a turistom,

prístup k pomoci v tiesni v celej 
Európskej únii (dovoláte sa naň 
však aj v Srbsku, Švajčiarsku či 
Turecku). Slovensko toto číslo 
zaviedlo 1. júla 2003. Už 17 ro-
kov majú telekomunikačné spo-
ločnosti povinnosť poskytovať 
informácie na zabezpečenie 
lokalizácie volajúceho, aby ho 
zložky záchranného systému 
mohli rýchlejšie nájsť.
    Osvetová činnosť v rámci

Európskeho dňa čísla tiesňo-

vého volania 112 je zameraná 
predovšetkým na deti, mládež a 
širokú verejnosť s cieľom neu-

stále zvyšovať povedomie ve-

rejnosti o účele využitia čísla 
tiesňového volania 112, hlavne 
o efektívnej komunikácii s operá-
tormi pri volaní na číslo tiesňové-
ho volania 112 a tiež s cieľom zní-
žiť počet neoprávnených volaní, 
čo môže významne pomôcť pri
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Detský kútik
Správne riešenia úloh nájdete na konci strany.

1.  Vyrieš osemsmerovku.

Správne riešenia :   1.  TY A TECHNIKA !

3.  Obtiahni čiarkované orysy a vyfarbi si potom obrázok.

2. Dokresli autíčku chýbajúce časti tak, aby boli všetky
      rovnaké. 

4.  Vyšrafuj obrazce podľa vzoru.

5.  Nájdi 10 rozdielov.

T T A V I D E O R 

A E K T Y A V Á T 
M N Č E C E I D H 
O R I H R D V N O 
K E N D N A L Č L 

N T Z I P I A A D 
A N A O B T K N A 
B I R O Í Č Y A T 
S K M Č A L C F E 

M A O R P D ! T I 
S P P L A S T A L 

technika mobil  lietadlo vide
pračka

počítač
mraznička

Č

Č

Č
Č

technika mobil  lietadlo video  plast 
nafta  pračka  vlak  diár  SMS 
plyn  ropa  internet bankomat počítač 
CD  DVD  drevo  mraznička
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Poznáme potenciálne športové talenty medzi prvákmi
skok do diaľky z miesta, 4 x 10 
metrov člnkový beh, predklon 
v sede s dosahovaním, opako-
vaná zostava s tyčou, kotúľanie 
troch lôpt, vlajková naháňač-
ka.
       K 15. decembru 2019 bolo do 
Informačného systému testova-
nia žiakov (ďalej len „ISTŽ“) vlo-
žených celkom 39 094 výsled-
kov testovaných žiakov. ISTŽ 
prešiel v tomto školskom roku 
aj na základe podnetov z praxe 
mnohými vylepšeniami. Jedným 
z nich je aj funkcionalita tlače 
certifikátov, ktoré mohli školy 
vytlačiť žiakom k polročnému 
vysvedčeniu.
       Uvedené testovanie je v zmy-
sle zákona o športe zavedené v 
1. ročníku ZŠ ako povinné. Vý-
sledky žiakov v rovnakých dis-
ciplínach sa budú sledovať aj v 
testovaní v 3. ročníku a následne 
sa budú porovnávať a vyhodno-
covať.

     Súčasní prváci sú o 1,6 – 
1,8 centimetrov vyšší ako ich 
predchodcovia spred 50 rokov. 
Dievčatá dosiahli priemernú 
výšku 122,3 centimetra, chlap-
ci 123,7 centimetra. Rovnako 
je vo vekovej kategórii 6-7-roč-
ných detí na Slovensku nárast 
v hmotnosti. V priemere sú o 
1.6 kg ťažší v porovnaní s ich 
rovesníkmi spred vyše 50 ro-
kov.  Dievčatá priemerne vážia 
24,3 kilogramu, chlapci 25,2 
kilogramu. Aj takéto sú závery 
z celoslovenského Testovania 
pohybových zručností žiakov
prvého ročníka, ktoré sa usku-
točnilo v tomto školskom roku 
2019/2020. Testovalo sa na 
1 748  základných školách. Me-
dzi nimi sú aj dve spišskobelian-
ske základné školy.
    Z ďalších výsledkov, ktoré
vieme porovnávať, je zrejmé, že 
došlo k významnému poklesu 
pohybovej výkonnosti žiakov.

Výnimkou bol len výsledok v 
teste ľah-sed u chlapcov. Z vý-
sledkov vyplýva, že napríklad v 
disciplíne skok do diaľky z mies-
ta dosiahli dievčatá v priemere 
99 centimetrov, chlapci skoči-
li priemerne 107 centimetrov. 
Dievčatá v disciplíne štyri x de-
sať metrov člnkový beh dosiahli 
v priemere čas 16,2 sekundy a 
chlapci 15,7 sekundy. Podrobné 
zistenia v jednotlivých športo-
vých disciplínach je možné nájsť 
na www.testovanieziakov.sk.
      Zároveň možno konštato-
vať, že na úrovni vyšších územ-
ných celkov je absolútna zho-
da medzi socioekonomickými 
ukazovateľmi (miera evidovanej 
nezamestnanosti, príjmy a ži-
votné podmienky domácností, 
ekonomicky aktívne obyva-
teľstvo podľa vzdelania, regio-
nálny hrubý domáci produkt) 
a celkovou pohybovou výkon-
nosťou detí v danom kraji. Zna-

mená to teda, že ekonomický 
status rodiny má veľký vplyv 
na športovanie detí.
      Zámerom projektu Testova-

nie pohybových zručností žiakov 
prvého ročníka je prostredníc-
tvom celoštátneho testovania 
zistiť úroveň pohybovej vý-

konnosti detí v Slovenskej re-
publike. Súčasne priviesť deti 
k športu, aby sa pohybová ak-
tivita dostala do ich denného re-
žimu a odporučiť deťom špor-
ty, na ktoré majú pohybové 
predpoklady. Projekt sa nesie v 
duchu myšlienky, že každé dieťa 
má vlohy pre nejaký šport, len 
je potrebné identifikovať, o aký 
šport ide.
     V rámci testovania žiakov 
prvých ročníkov sa zisťovalo via-
cero parametrov: telesná výš-
ka a hmotnosť, výdrž v zhybe 
nadhmatom, ľah-sed za jednu 
minútu, viacstupňový vytrvalost-
ný člnkový beh na 20 metrov, 

Tenisový turnaj ED CUP 2020
       V areáli TENISCENTRA Vysoké Tatry sa 
v sobotu 25. januára 2020 uskutočnil už 11. 

ročník amatérskeho turnaja priateľov te-

nisu pod názvom ED CUP 2020. Na tomto 
turnaji sa zúčastnili nielen priaznivci tenisu 
zo Spišskej Belej, ale aj z okolia. Celý turnaj 
mal, tak ako každoročne, vynikajúci priebeh 
a o víťazovi rozhodlo dramatické finále.
      Kvalita tohto amatérskeho turnaja je na 
pomerne vysokej úrovni, čoho dôkazom je 
aj pravidelná účasť mnohých hráčov či kva-
litné zápasy. ED CUP navštevujú hráči, ktorí 
milujú tenis a žijú ním. Turnaj sa hral formou 
štvorhry. O napínavé finále sa postarala štvo-
rica hráčov Marcel Ferencko – Ján Maniak 
vs. Róbert Kolcún – Alexa Dávid.
      Všetky zápasy, ktoré sa odohrali, mali 
bezproblémový priebeh.
         Konečne poradie:
1. Marcel Ferencko – Ján Maniak
2. Róbert Kolcún – Alexa Dávid
3. Ľudovít Krempasky (Pomaranč) – Ľubomír 

    Pisarčik
4. Marek Milaňák (Piňďo) – Marcel Novoroľník
    (Levík)
5. Adrián Gallik – Patrik Gallik
6. Peter Tomas (Tomson) – Milan Mazurek, st.
7. Vladimír Andráš  – Ľubomír Nemešány

8. Alex Popovič – Milan Pikla
       Všetkým sponzorom z radov hráčov i 
priateľov tenisu, ako aj našej samosprávy, 
ďakujeme. Rovnaké poďakovanie patrí aj 
zúčastneným hráčom! Tešíme sa na budúci 
ročník ED CUP-u.

Úspešný začiatok roka pre PretekaRYS
    Sezóna behov sa pomaly 
rozbieha, ale zima praje hlavne 
zimným športom. Skialpinisti 
z Občianskeho združenia Pre-
tekaRYS – Ján Matava ml. a 
Kristína Jankurová sa 1. febru-
ára 2020 zúčastnili na skialp 
pretekoch Vertical s prevýše-
ním 490 m. Štartovalo sa pri 
sedačkovej lanovke Solisko pri 
Štrbskom Plese a trasa ďalej 
pokračovala pod Chatu pod So-
liskom a späť. S časom 28:05,80 
si Jano s prehľadom vybojoval 
celkové prvé miesto. Pre Kristínu
to boli prvé skialp preteky. Špor-
tovkyňa na svojich premiérových

pretekoch predviedla výbornú 
formu. S časom 39:57,20 získala 
v ženskej kategórii druhé miesto. 
        Obaja skialpinisti sa 9. febru-
ára 2020 zúčastnili aj 7. ročníka 
Zimnej bežeckej série z Tatran-
skej Polianky na Sliezsky dom. 
Náročnú, takmer 7 km dlhú trasu 
s prevýšením 636 metrov, zvládli 
športovci z PretekaRYS ukážko-
vo. Tento raz obsadili prvé miesto 
obidvaja. Večer toho istého dňa 
sa Ján Matava ml. zúčastnil ešte 
2. ročníka pretekov s názvom 
Strachan Skialp Tatratea Night 
2020. A aj v týchto pretekoch 
Jano zvíťazil. Gratulujeme!
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Vyhodnotenie súťaže Malá odstreľovačka 2019
        Víťazi juniorskej kategórie:
1.  Alžbeta Tobisová

(2 963,46 bodov)
2.  Veronika Tobisová

(2 715,01 bodov)
3.  Nikolas Podolský

(2 518,34 bodov)
    Udelená bola aj špeciálna 
cena pre najpresnejšieho a naj-
rýchlejšieho strelca. Stal sa ním 
Dominik Reznický, ktorému sa 
v 7. kole súťaže podarilo za 31 
sekúnd vystreliť 8 výstrelov so 
100 %-ným zásahom.
        Gratulujeme!

   Strelecký klub Strážky
vznikol v marci 2018 a je zlo-
žený zo strelcov, priaznivcov a 
sympatizantov rôznych disciplín 
športovej streľby. Členstvo v klu-
be má v súčasnosti 108 strelcov. 
Hlavným cieľom klubu je vyko-
návanie záujmovej činnosti v ob-
lasti športovej streľby z krátkej 
alebo dlhej guľovej zbrane malo-
rážky a vzduchovej zbrane. Klub 
sa venuje teoretickej a praktickej 
príprave členov, aj organizovaniu 
súťaží.
       Súťaž Malá odstreľovačka

2019, na ktorej sa zúčastňovali 
aj strelci bez zbrojného preu-
kazu, mala vyhlásených 10 kôl 
počas ktorých sa strieľalo na 
špeciálny terč v časovom limite. 
Do hodnotenia sa rátali tri naj-
lepšie kolá a klasifikovaní boli 
len strelci, ktorí mali odstrieľa-
ných aspoň 50 % z vyhlásených 
kôl. Zo 77 zúčastnených strelcov 
túto podmienku splnilo iba 26
z nich.
      Dňa 9. februára 2020 pre-
behlo, za prítomnosti primátora 
mesta Jozefa Kunu, vyhodnote-

nie uvedenej súťaže.
       Víťazi v kategórii muži:
1.  Rastislav Sirotiak

(4 462,84 bodov)
2.  Marcel Tobis

(4 135,37 bodov)
3.  Ľubomír Dobrík

(3 888,04 bodov)
        Víťazky v kategórii ženy:
1.  Eva Tobisová

(4 036,33 bodov)
2.  Martina Podolská

(3 412,13 bodov)
3.  Silvia Hyblerová

(3 194,59 bodov)

Bedminton
pre každého...
každú nedeľu
     v čase

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

www.spisskabela.sk

Od 1.1.2020 je v platnosti zmena 
otváracích hodin v RTIC.

     Pondelok :     7:30 - 15:30

     Utorok :          7:30 - 15:30

     Streda :          7:30 - 16:30

     Štvrtok :         7:30 - 15:30

     Piatok :          7:30 - 14:30

Zmena otváracích hodín
v Regionálnom turisticko-
informačnom centre

Dôležité telefónne čísla:
Mesto Spišská Belá:   

tel. 052 4680 511

Mestská polícia Spišská Belá:   
tel. 052 4591 555

DHZ Spišská Belá:   
tel. 052 4591 150

Mestská knižnica Spišská Belá:   
tel. 052 4591 322

ZOS Spišská Belá:   
tel. 052 4591 539

Mestský podnik Spišská Belá:   
mob. +421 905 825 435
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