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Ukončenie prevádzky mobilných odber. miest v Spišskej Belej a Strážkach
Na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa
17. 5. 2021 sa ku dňu 21. mája 2021 ukončila prevádzka mobilného odberového
miesta (MOM) v priestoroch Denného
centra v Strážkach a od 24. júna 2021

ukončilo prevádzku dvoch mobilných odberných miest na území mesta Spišská Belá, a
to na ulici Športová 8 (MOM pri futbalovom
štadióne) a MOM na Hviezdoslavovej 10
(oproti Mestskému úradu). Posledné mobilné
odberové miesto na parkovisku pri super-

markete COOP Jednota (SNP 1) bolo k
dispozícií do konca júna 2021. Možnosť
testovania v našom meste po 1. júli 2021
závisí od novej výzvy Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky na
prevádzkovanie MOM.

Antigénové testovanie v Spišskej Belej od 1. 7. 2021
Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR resp. Národné
centrum zdravotníckych informácií aktuálne neponúkajú žiadne
voľné kapacity na antigénové testovanie, v meste Spišská Belá
zostane vďaka spoločnosti LEK – NO, s. r. o. (Štefánikova 1090/82,
Námestovo – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) zachovaná
možnosť antigénového testovania aj po 1. júli 2021. Za upravených
podmienok znovuotvára svoju prevádzku MOM na Hviezdoslavovej
390/10 (oproti MsÚ) – bude k dispozícii každý deň (pondelok –

nedeľa) v čase od 8:00 h. do 10:00 h. a od 17:00 h. do 19:00 h.
Posledné odbery budú vykonané o 10:00 a o 19:00. Keďže sa
nejedná o aktivitu na základe výzvy MZ SR, toto antigénové testovanie je spoplatnené sumou 10 €/test. Výsledok testovania zatiaľ
dostanete len v papierovej forme (certifikát), pokiaľ NCZI nesprístupní aj elektronické potvrdenia (SMS, e-mail). Prevádzka tohto
MOM bude závisieť od záujmu verejnosti (bude otvorené pokiaľ bude
pretrvávať záujem / potreba testovania).

Prázdninová súťaž pre deti pri 750. výročí udelenia mestských práv

V roku 2021 si mesto Spišská Belá pripomína 750. výročie udelenia mestských práv a pri tejto príležitosti vyhlasuje súťaž pre všetky deti
s trvalým pobytom v Spišskej Belej a navštevujúce školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá (MŠ a ZŠ).
Podmienky súťaže:
- zaslať môžete akékoľvek grafické, literárne alebo hudobné dielo (kresba, maľba, plagát, logo, model, text, báseň, poviedka, esej, znelka,
hud. skladba a pod.),
- svoje dielo prinesiete osobne na odd. kultúry MsÚ v čase úradných hodín alebo pošlete elektronicky na e-mail ivancakova@spisskabela.sk,
- trvanie súťaže je do konca letných prázdnin (do 31. 8. 2021)
Súťažná komisia vyberie postupujúce práce a z nich budú na začiatku školského roka 2021/2022 vyžrebovaní výhercovia cien, ktoré budú
zamerané na pomoc žiakom pri prípadnom dištančnom vzdelávaní (tablet, tlačiareň, školské potreby).
Postupujúce práce budú zverejnené na webových stránkach a Facebooku mesta Spišská Belá a ak to situácia dovolí, tak aj v priestoroch
mestských budov.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (MsZ) sa na svojom
zasadnutí dňa 22. apríla 2021 venovalo aj týmto témam:
Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020
• MsZ prerokovalo hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2020.
najprv poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
k záverečnému účtu mesta za rok 2020. Následne sa poslanci
oboznámili so Správou nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky za rok 2020 a správu nezávislého audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou mesta za rok 2020. Po prerokovaní týchto správ MsZ schválilo:
- Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2020 v súlade s § 16
ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2020 bez výhrad.
- Rozpočtové hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2020 vo
výške 660 321,81 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8
zákona č. 853/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely prevodu do
Rezervného fondu Mesta Spišská Belá.
Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené na webovom
sídle mesta www.spisskabela.sk.
Zmena rozpočtu mesta č. 2/2021
• MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2. Zmena rozpočtu je zverejnená
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s. r. o. za rok 2020
• MsZ schválilo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku
Lesov mesta Spišská Belá s. r. o. za rok 2020, z ktorej vyplýva, že
dosiahli za rok 2020 kladný hospodársky výsledok vo výške 1 588,39
eur po zdanení. Preto MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu
Lesov mesta s. r. o.:
- schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá za rok
2020,
- schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá za rok 2020,
- schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá za rok 2020.
Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené na webovom
sídle mesta www.spisskabela.sk.
Kontroly hlavného kontrolóra
• MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o
priebežne vykonaných kontrolách v roku 2021. Správa je zverejnená
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Správy o činnosti za rok 2020
• MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti za rok 2020:
- Mestskej polície Spišská Belá,
- Mestskej knižnice v Spišskej Belej,
- Regionálneho turistického a informačného centra v Spišskej Belej,
- Denného centra v Spišskej Belej,
- Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej,
- Správy o športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta
Spišská Belá,
- Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej.
Všetky správy sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
Nová internetová predajňa kozmetiky
• MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov na Hviezdoslavovej
ulici č. 8 spoločnosti Rival Finance s. r. o. so sídlom Spišská Belá,
Továrenská 760/12 za účelom zriadenia internetovej predajne
kozmetiky.
Laureáti
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výzve na
predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta a ceny primátora
mesta pri príležitosti 750. výročia udelenia mestský práv mestu
Spišská Belá osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou
podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní
doma a v zahraničí. O laureátoch Ceny mesta rozhodne MsZ na
jesennom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje

primátor mesta.
Návrhy je možné predkladať prostredníctvom tlačív na webovej
stránke mesta www.spisskabeka.sk.
Plán investičných aktivít
• MsZ schválilo návrh na doplnenie plánu investičných aktivít mesta
Spišská Belá na rok 2021 – 2022. Plán je zverejnený na webovej
stránke mesta www.spisskabela.sk.
Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov
1. MsZ schválilo zámenu pozemkov pre účely legalizácie skutkového stavu – zriadenie miestnej a účelovej komunikácie medzi Spišskou
Belou a Mestom Vysoké Tatry v k. ú. Tatranská Lomnica – osada
Tatranská Kotlina. Uvedená zámená bude bezplatná.
2. MsZ schválilo odpredaj pozemkov v k. ú. Strážky pre účely
umiestnenia stavby prístupovej komunikácie a okružnej križovatky
na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive
Slovakia s. r. o. Kežmarok a tiež schválili bezodplatného vecného
bremena v prospech Mesta Spišská Belá, a to povinnosť vlastníka
zaťaženej nehnuteľnosti – Mesta Kežmarok strpieť vstup a vjazd
oprávneného – Mesta Spišská Belá na slúžiace pozemky, cez
dotknuté pozemky. Uvedené vecné bremeno bude zriadené
bezodplatne.
3. MsZ schválilo zámer na predaj pozemkov v k. ú. Spišská Belá
Adriánovi Smikovi, bytom Petzvalova 65, Spišská Belá pre účely
výstavby garáže.
4. MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku (trávny porast) v k. ú.
Lendak na 5 rokov na poľnohospodárske účely Tomášovi Hudákovi,
bytom Mlynská 723/85, Lendak.
5. MsZ schválilo predaj časti pozemku v k. ú. Strážky žiadateľke
Lucii Rusnákovej, bytom L. Medňanského 1080/66, Spišská Belá, pre
účely legalizácie výstavby garáže.
6. MsZ schválilo predaj časti pozemku v k. ú. Spišská Belá žiadateľovi Ing. Matúšovi Hotárymu, bytom Letná 2580/18B, Spišská Belá
pre účely zarovnania pozemku.
7. MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku pre OZ Strelecký
klub Strážky, Medňanského 40 na realizáciu projektu „Vybudovanie
Areálu športovej strelnice v Spišskej Belej“ na dobu nájmu 15 rokov.
Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú zverejnené na webovej
stránke mesta www.spisskabela.sk.
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (MsZ) sa na svojom
zasadnutí dňa 27. mája 2021 venovalo aj týmto témam:
Všeobecné záväzné nariadenie (VZN)
• MsZ schválilo VZN č. 4/2021 o ochrannom pásme pohrebísk v
meste Spišská Belá a v mestskej časti Strážky.
Zmena rozpočtu mesta č. 3/2021
• MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021.
Dotácia z rozpočtu mesta pre Mestské lesy
• MsZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 44 555,00 € z
rozpočtu mesta Spišská Belá pre Lesy mesta Spišská Belá s. r. o.,
Továrenská 30, Spišská Belá na úhradu nákladov spojených s
obnovou lesov mesta Spišská Belá v roku 2021.
Participatívny rozpočet mesta
• MsZ schválilo výzvu na predkladanie projektov financovaných z
Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021.
IBV „Ulica na píle“
• MsZ berie na vedomie informáciu o predloženom návrhu
urbanistického riešenia lokality IBV „Ulica na píle“ v Spišskej Belej.
Dobudovanie miestnej komunikácie na Športovej ulici
• MsZ schválilo návrh projektového riešenia dobudovania MK na
Športovej ulici v Spišskej Belej.
Zmena uznesenia
• MsZ schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 220 / 2018 zo dňa
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06.12.2018 z dôvodu prerušenia vkladu správnym orgánom OÚ
Poprad katastrálnym odborom č. V 3576/2020/Se zo dňa 24.09.2020.
Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov
• MsZ schválilo prenájom pozemku v k. ú. Spišská Belá vo vlastníctve Mesta Spišská Belá pre nájomcu OZ Strelecký klub Strážky,
Medňanského 40, Spišská Belá na realizáciu projektu „Vybudovanie
Areálu športovej strelnice v Spišskej Belej“ – realizácia 1. etapy
projektu – „Vybudovanie otvorenej (vonkajšej) športovej strelnice“ za
určitých podmienok. Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú uvedené
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
• MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku v k. ú. Spišská Belá na
obdobie 1 roka, na poľnohospodárske účely, chov včiel žiadateľovi
Ing. Gabrielovi Majlenderovi, Zimná 54, Spišská Belá.
• MsZ schválilo zámenu pozemkov pre účely legalizácie skutkového stavu – zriadenie miestnej a účelovej komunikácie medzi Mestom
Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry.
• MsZ schválilo predaj časti pozemku par. č. KN“C“ 14769/2, druh
pozemku trvalé trávne porasty o výmere 8 307 m², zapísaného v LV
č 402 v k. ú. Tatranská Lomnica, z ktorého bola podľa geometrického
plánu č. 37/2021 zo dňa 09.04.2021 vyhotovená ZEBEKA Margita
Olekšáková, Zimná 66, odčlenená výmera 312 m² v rámci novovytvoreného pozemku par. č. KN“C“ 14769/26 trvalý trávny porast o
výmere 312 m² za dohodnutú kúpnu cenu 30,00 €/ m². MsZ schvaľuje predaj pozemku par. č. KN“C“ 14769/3 za dohodnutú cenu v prospech kupujúcich Ing. Pavla Bekeša a manželky Jarmily Bekešovej.
• MsZ schválilo predaj časti pozemku par. č. KN“E“ 14866/2, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 11227 m² zapísaný v LV č. 4429 v
k. ú. Spišská Belá, z ktorého bol podľa geometrického plánu vyhotoveného ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, Spišská Belá,
odčlenený diel č.1 o výmere 71m², ktorý bol zlúčený do novovytvoreného pozemku par. č. KN“C“1868/68 – druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 71 m² a diel č. 2 o výmere 7 m², ktorý bol zlúčený do
novovytvoreného pozemku par. č. KN“C“ 1868/69 – druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 7 m², žiadateľovi kupujúcemu: Ing. Matúš
Hotáry, Spišská Belá, Letná 2580/18B, pre účely zarovnania pozemku za kúpnu cenu 20 EUR / m², za podmienky ponechania ochranného pásma od jestvujúcej prístupovej komunikácie v šírke cca 0,5 m.
• MsZ schválilo prenájom pozemku v k. ú. Lendak na obdobie 5
rokov, na poľnohospodárske účely žiadateľovi Tomášovi Hudákovi,
bytom Mlynská 85, Lendak.
• MsZ schválilo predaj časti pozemku v k. ú. Spišská Belá žiadateľovi Ing. Matúšovi Hotárymu, bytom Letná 2580/18B, Spišská Belá
pre účely zarovnania pozemku.
Všetky vyššie uvedené skutočnosti a dokumenty sú zverejnené
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Kontroly hlavného kontrolóra
• MsZ berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o
priebežne vykonaných kontrolách v roku 2021.
Správa zverejnená na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (MsZ) sa na svojom
zasadnutí dňa 24. júna 2021 venovalo aj týmto témam:
Úspešné projekty mesta
• MsZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o úspešných
projektoch mesta a získaných dotáciách z fondov EÚ (v priebehu
mesiacov január až jún):
1. Dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 1 800 EUR na nákup
kníh pre mestskú knižnicu v Spišskej Belej
2. Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) –
2. etapa stavebných prác na prestrešenie haly – montáž strešnej
krytiny, oplechovania, výstavby spevnených plôch a dažďovej kanalizácie – vo výške 44 205 EUR
3. Dotácia z rozpočtu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške
3 000 EUR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
DHZO, osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov
DHZO, odbornej prípravy členov DHZO a zabezpečenie servisu opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské
motorové vozidlá
4. Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci výzvy MAS Tatry –
Pieniny – LAG MAS_066/7.5/1.1 poskytla dotáciu vo výške 25 000
EUR na rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá -
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Tatranská Kotlina.
5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výzva: Dotácia na
podporu plnenia funkcií rodiny podporila výstavbu nového detského
ihriska na sídlisku Družstevná finančnou sumou 27 950 EUR.
6. Prešovský samosprávny kraj – Mikroprogram 2021 podporil finančnou čiastkou vo výške 3 900 EUR na vybavenie novovybudovaného
Komunitného centra v Spišskej Belej.
Všetky vyššie uvedené skutočnosti a dokumenty sú zverejnené
na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
Urbanistické riešenie lokality IBV ulica „Na píle“
• MsZ schválilo návrh urbanistického riešenia lokality IBV ulica
„Na píle“ v Spišskej Belej s pripomienkami:
- v urbanistickom riešení lokality IBV ulica „Na píle“ je potrebné zrušiť
plánovaný výjazd pri stavebninách Furcoň (bude tam v zmysle
územného plánu zaslepená ulica),
- je potrebné projekčne doriešiť oba vjazdy (šírka komunikácie
12,5 m) z ulice Družstevnej do novej lokality IBV ulica „Na píle“.
Zmena rozpočtu mesta č. 5/2021
• MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta a schválilo návrh
na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 5/2021 (návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený
na webovej stránke mesta).
Nová knižná publikácia „100 rokov JAMES“
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o žiadosti
Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Junácka 6, Bratislava
o poskytnutie dotácie na vydanie knižnej publikácie „100 rokov
JAMES“.
Akčný plán práce s mládežou
• MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie Akčného plánu práce
s mládežou Mesta Spišská Belá za roky 2020 / 2021 a schvaľuje
Akčný plán práce s mládežou na rok 2021 / 2022, viac na
www.spisskabela.sk.
Nariadenie o určení príspevku na činnosť školy
• MsZ schválilo VZN mesta Spišská Belá č. 5/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2020 a VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na webovej stránke
mesta www.spisskabela.sk.
Prenájom nebytového priestoru mesta v Spišskej Belej
na zriadenie lekárne
• MsZ schválilo zámer na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej o celkovej
výmere 140,50 m² spoločnosti CAESAR, s.r.o,. Slavkovská 19, 060 01
Kežmarok IČO 36450715 na zriadenie lekárne.
Mesto Spišská Belá opätovne odpustilo nájomné
• MsZ súhlasilo s odpustením nájomného vo výške 30 % za
obdobie február – marec 2021, v zmysle zákona 349/2020 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov, nájomcovi
Gabriele Andrášovej NATY papiernictvo, Zimná 444/48 Spišská
Belá za prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici
Hviezdoslavovej č. 1 a nájomcovi Ľubomírovi Bacharovi, bytom Veľká
Lomnica, Tatranská 252/52, za prenájom pozemku stánok Suveníry
Tatranská Kotlina.
V prípade, že štát Mestu Spišská Belá neposkytne dotácie,
sú nájomcovia povinní uhradiť nájomné Mestu Spišská Belá
v plnej výške.
• MsZ schválilo odpustenie nájomného pre nájomcu FiMaJo, s.r.o.,
Jozefovi Maťašovi, trvale bytom Spišská Belá za prenájom bufetu na
futbalovom štadióne za obdobie od 1. 5.2021 do 31.5.2021, nakoľko
bol futbalový štadión z dôvodu epidemiologických opatrení uzavretý.
Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2021
• MsZ schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2021 na
verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území nášho
mesta. Pred ich rozhodnutím dňa 18. júna zasadla osobitná komisia,
ktorá preskúmala doručené materiály a navrhla výšku dotácie pre
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každého žiadateľa. Tieto návrhy boli následne predložené poslancom. Pre rok 2021 bude takto podporených 13 zo 14 žiadateľov.
Celkovo požiadali o sumu 65 920 EUR, pričom schválených im bolo
40 520 EUR. Zoznam schválených dotácií aj so stručným komentárom je zverejnený na www.spisskabela.sk.
Predaje, zámeny, prenájmy pozemkov
• MsZ neschválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá
ako vlastníkom pozemku parc. č. KN „C“ 18816, druh pozemku orná
pôda o výmere 478 m², ktorý je zapísaný v LV č.6827 v k. ú. Spišská Belá za pozemky vo vlastníctve Ing. Františka Čarnogurského, L.
Novomeského 39, Spišská Belá parc. č. KN“C“ 8551/201 druh pozemku orná pôda o výmere 348 m² a pozemok parc. č. KN „C“ 18822
druh pozemku orná pôda o výmere 570 m², ktoré sú zapísané v liste
vlastníctva č.6968 v k. ú. Spišská Belá.
• MsZ neschválilo predaj časti pozemku pre účely výstavby garáže – parc. č. KN“E“ 335, druh pozemku záhrada o výmere 368 m²,
zapísaný v LV č. 4429 v k. ú. Spišská Belá, žiadateľovi Jánovi Siskovi,
trvale bytom 1. mája 23, Spišská Belá.
• MsZ schválilo prenájom pozemku parc. č. KN“C“ 18078, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 1196 m² zapísaný v LV č. 6827,
v k. ú. Spišská Belá na obdobie 1 roka, s možnosťou predĺženia na
5 rokov, na účel chovu včiel žiadateľovi Ing. Gabrielovi Majlenderovi,
Zimná 54, Spišská Belá.
• MsZ schválilo prenájom časti pozemku parc. č. KN“C“ 6154/8,
druh pozemku ostatná plocha o výmere 8 m² (nachádzajúci sa pri
Belianskom rybníku) zapísaný v LV č. 1, v k. ú. Spišská Belá a časti
pozemku parc. č. KN „C“1243/2, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 8 m², zapísaný v LV č. 387, v k. ú. Strážky (nachádzajúci sa
pri dennom centre) na obdobie 8 rokov, na účely realizácie projektu

2. číslo 2021
Regionálnej siete inteligentných E-BIKE nabíjacích staníc, žiadateľovi: Chodník korunami stromov s.r.o., Bratislava, za podmienky,
že ročné nájomné (15 EUR/m²) bude nájomca uhrádzať vopred a
za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.
Vstup mesta do projektu „SpoluBližšie“
• MsZ prijalo ponuku a schválilo vstup mesta do projektu LDI01003
s názvom „SpoluBližšie“ v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“
financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021
prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR.
Zápis detí v meste Spišská Belá
• MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zápise
na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. ročníku ZŠ v školskom
roku 2021/2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá
a prijímanie detí do Materskej školy Spišská Belá.
Činnosť hlavnej kontrolórky
• MsZ schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.
Pridelenie mestského nájomného bytu
• MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu 1 izbového
na 3. podlaží bytového domu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej
do nájmu Veronike Kriššákovej, bytom Spišská Belá, Slnečná 13 a
schválilo Janu Mačekovú, trvale bytom Spišská Belá, Letná 47
ako náhradníčku na pridelenie predmetného bytu, ak schválená
nájomníčka prevzatie bytu odmietne.
Všetky vyššie uvedené skutočnosti a dokumenty sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.

Poskytnutie dotácii z rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2021 pre
verejnoprospešné účely
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Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
Dňa 3. mája 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z dôvodu opatrení
proti pandémie COVID – 19 sa rokovanie
uskutočnilo formou videokonferencie (online
formou).
Krajskí poslanci schválili hospodárenie a
záverečný účet PSK za rok 2020. Kraj hospodáril minulý rok s celkovou sumou 259 mil.
EUR a výsledok hospodárenia predstavoval prebytok vo výške takmer 31 mil. EUR,
ktorý bol prevedený do rezervného fondu.
Zastupiteľstvo PSK schválilo návrh na prijatie úveru od Európskej investičnej banky vo
výške 30 mil. EUR na realizáciu niekoľkých
investičných projektov pod názvom „Prešovská regionálna infraštruktúra“. Pôjde najmä
o projekty týkajúce sa rekonštrukcie ciest a
mostov, vybraných objektov stredných škôl,
kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych
služieb. Poslanci PSK schválili aj projekt
„Vybudovania Strednej športovej školy v Poprade“. Bývalé športové gymnázium sa pred

dvoma rokmi zmenilo na Strednú športovú
školu, avšak bez potrebného priestorového
zázemia.
Poslanci schválili v rámci Výzvy Mikroprogram PSK celkovo 478 žiadostí o dotácie
z rozpočtu PSK pre rok 2021 na menšie
aktivity v oblasti športu, kultúry a sociálnych
služieb v celkovej hodnote 1,28 milióna eur.
Do Výzvy Mikroprogram PSK bolo celkovo
doručených 592 žiadostí, z toho podporených
bolo 478 projektov. Krajskí poslanci podporili
až 286 žiadostí z oblastí kultúry v celkovej
výške viac ako 719-tisíc eur. V programe
Šport bolo úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473-tisíc eur. V programe
Sociálne služby bolo schválených 29 zámerov v celkovej výške viac ako 87-tisíc eur.
Finančnú dotáciu z rozpočtu PSK na rok
2021 získa aj:
1. Mesto Spišská Belá na vybavenie
novovybudovaného Komunitného centra v
Spišskej Belej vo výške 3 900 EUR,
2. Strelecký klub Strážky na vybudovanie

areálu športovej strelnice v Spišskej Belej vo
výške 5 000 EUR,
3. Základná škola M.R. Štefánika, Spišská
Belá na opravu a údržbu telocvične vo výške
3 011 EUR,
4. Občianske združenie Pretekarys Spišská
Belá na podporu reprezentácie bežeckého
klubu Pretekarys na domácich podujatiach
vo výške 1 200 EUR,
5. Občianske združenie FFF-friends Spišská Belá na organizáciu kult. podujatia Fest
Fajný Fest v kaštieli v Strážkach vo výške
1 500 EUR,
6. Občianske združenie Poeta naturae,
Spišská Belá na organizáciu kult. podujatia
Kaštieľne hry 2021 v kaštieli v Strážkach vo
výške 2 300 EUR.

Škôlka bude od 1. septembra pre predškolákov povinná

Novela školského zákona prináša podstatnú zmenu v predprimárnom vzdelávaní, ktorá sa v materských školách na Slovensku
po prvý raz uplatní v školskom roku 2021/2022.
Všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta
2021, musia ich rodičia povinne prihlásiť do materskej školy.
Rodič prihlasuje dieťa do materskej školy prostredníctvom žiadosti
– podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, prípadne v inej materskej
škole, ktorú pre dieťa vyberie a tá má kapacity na prijatie. Ak dieťa už
navštevuje materskú školu, rodičovi v takom prípade nevzniká žiadna

nová zákonná povinnosť.
S účinnosťou od 1. januára 2021 bude pre každé dieťa, ktoré
dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku
školského roka, od ktorého bude dieťa chodiť do 1. ročníka základnej
školy, predprimárne vzdelávanie povinné. Po zabsolvovaní predprimárneho vzdelávania materská škola vydá k 30.6.2022 po prvý
krát osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania, ktoré bude
potrebné predložiť pri začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v
1. ročníku základnej školy.

Distribúcia vrecúšok na kuchynský odpad

Mesto Spišská Belá zavádza od roku 2021
zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu, tzv. BRKO. Táto povinnosť vyplynula zo zákona o odpadoch. Obyvatelia
mesta si môžu vrecúška na kuchynský odpad vyzdvihnúť v budove mestského úradu
kedykoľvek počas pracovnej doby na
1. poschodí, č. dverí 8.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností môžu obyvatelia mesta
buď kompostovať vo vlastnom zariadení
na kompostovanie, alebo sa zapojiť do
nastaveného systému zberu podľa platného
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území
Mesta Spišská Belá. Po naplnení kompostovateľného vrecka na zber kuchynského
bioodpadu ho občania budú môcť odovzdať
do špeciálnej hnedej 120 litrovej označenej
nádoby nachádzajúcej sa na jednom z 20
miest v rámci mesta (podľa prílohy uvedeného VZN). Zároveň bude prebiehať aj
kontajnerový zber použitých jedlých olejov a
tukov z domácností. Tento bude pozostávať
z odovzdania zozbieraného oleja a tukov
bez hrubých nečistôt v uzatvorenej plastovej
fľaši v rámci spoločného zberu do 120 litrových nádob označených nálepkou.
Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad?
- zvyšky ovocia a zeleniny,
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- pečivo a cestoviny,
- škrupiny z vajec,
- kávová usadenina, čajové vrecká alebo
sypaný čaj,
- zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky
polievok,
- mäsové a mliečne výrobky,
- potraviny po dátume spotreby (bez obalov),
- menšie kosti (kuracie, rybie),
- zvyšky izbových rastlín či kytíc.
Do vrecúšok nepatrí:
- jedlé oleje,
- zvyšky jedla v obaloch,
- tekuté potraviny (mlieko, polievky…),
- iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy,
VKM, papier…)
Kde nájdu obyvatelia BRKO miesta
pre kuchynský odpad?
- Zberný dvor na Továrenskej ulici,
- separačné miesto na Družstevnej ulici,

- separačné miesto na sídlisku Družstevná (5x),
- separačné miesto na parkovisku pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ),
- separačné miesto na Tatranskej ulici,
- separačné miesto na sídlisku Mierová (3x),
- separačné miesto pri cintoríne,
- separačné miesto pri futbalovom štadióne,
- separačné miesto pri Belianskom potoku
na Letnej ulici,
- separačné miesto pri potravinách p. Gemzu,
- separačné miesto na Ulici Osloboditeľov,
- separačné miesto na Krátkej ulici,
- separačné miesto na IBV Webera,
- separačné miesto na Ulici L. Medňanského.
Na kuchynský odpad nie sú vhodné
obyčajné plastové vrecká či tašky, len
biodegradovateľné
kompostovateľné
vrecúška s certifikátom! Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia
na spracovanie odpadov.
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Jarná deratizácia sídlisk v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 5.
mája 2021 odborne realizovanú deratizáciu
okolia bytoviek na sídlisku Mierová a Družstevná. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj
v okolí zdravotného strediska a pri bytových
domoch na Ulici 1. mája a na Petzvalovej
ulici. Samospráva realizuje deratizáciu verejných priestranstiev preventívne, nakoľko vývojový cyklus myšovitých hlodavcov je veľmi
rýchly a pri vhodných podmienkach hrozí
reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.
Prostriedky na deratizáciu v podobe
mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so
zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv.
Pokládku návnad prostredníctvom odborníkov mesto uskutočnilo opakovane o štyri
týždne neskôr. V tom čase došlo aj k dezinsekcii Oddychovo - vzdelávacieho areálu
Krivý kút.

Pripravuje sa 9. ročník Fest Fajného Festu

Multižánrový hudobný festival Fest Fajný Fest sa vďaka dôvere
Slovenskej národnej galérie, spolupráci Mesta Spišská Belá, podpore Prešovského samosprávneho kraja a mnohým sponzorom,
uskutoční dňa 31. júla 2021 v parku Kaštieľa Strážky.
Tento rok na festivale vystúpi slovenská rock´n´rollová legenda
SLOBODNÁ EURÓPA. S kvalitnou hudobnou produkciou, ale aj
dávkou recesie a zábavy sa predstaví CHIKI LIKI TU-A. V zábavnom
móde bude pokračovať s tzv. priemyselným folklórom súrodenecká
dvojica z Vrbového – VRBOVSKÍ VÍŤAZI. Prekvapivú a úspešnú
spoluprácu metalu a rapu odprezentujú RAST2DUST a ZVERINA. O
elektronické beaty a rytmy sa postará THIS IS KEVIN a experimentálny
pop zahrá WHITE PLACE. Návštevníkov garantovane roztancuje
kapela THE ROCKET DOGS a s fúziou jazzu a latino do parku zavíta
LOS MASSAKEROS.
Lokálnu hudobnú scénu zastane POOPIČNÝ STAV z Kežmarku,
NO BRAKE zo Starej Ľubovne a VESMYR z Popradu. FFF obohatia
aj akustické hudobné vystúpenia MATEJA TÁLEHO a JANYKA

TIGRA ORAVCA. Keďže Fest Fajnému Festu záleží aj na životnom
prostredí, 9. ročník predstaví novinku vo forme prednášky spojenej s
diskusiou o klimatickej zmene. Niektoré zákutia tejto aktuálnej témy
návštevníkom zrozumiteľne priblíži JOZEF PECHO, klimatológ zo
Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Tradične sú pripravené aj rôzne sprievodné akcie, vrátane profesionálneho tímu detských animátorov. Vstupenky na Fest Fajný Fest,
ktorý sa začne v sobotu 31. júla 2021 o 12.00 hod., je možné si zakúpiť v online predpredaji. Viac informácií o FFF nájdete na webovej
stránke www.festfajnyfest.sk, ako aj na Facebooku a Instagrame.

Vyhodnotenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

V nedeľu 13. júna 2021 sa na celom
Slovensku ukončilo asistované sčítanie
(tzv. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania), ktorým sa uzavrelo viac
než ročné komplexné sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. Asistované sčítanie sa začalo 3. mája 2021 a bolo určené obyvateľom,
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou
blízkej osoby – teda najmä digitálne vylúčeným a starším obyvateľom, obyvateľom v
zariadeniach alebo z marginalizovaných
komunít. Sčítať sa mohli buď sami na
kontaktnom mieste (Mestský úrad – s
pomocou alebo bez pomoci asistenta sčítania), v zariadení s pomocou stacionárneho
asistenta sčítania alebo telefonicky/osobne
požiadať o návštevu mobilného asistenta vo
vlastnej domácnosti.
Sčítanie domov a bytov prebiehalo
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 a jeho
realizáciou boli poverené obce a mestá – po
prvýkrát v histórii bolo bez účasti obyvateľov
a s využitím existujúcich registrov. Sčítanie
obyvateľov sa konalo od 15. februára 2021
do 31. marca 2021 – obyvatelia sa mohli prvý
krát sčítať sami elektronicky.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno
z najvýznamnejších štatistických zisťovaní
nielen na Slovensku, ale i vo svete s viac ako
100-ročnou tradíciou. Aktuálne sčítanie bolo
prvým integrovaným sčítaním a prvým plne
elektronickým sčítaním v SR. Integrované
sčítanie je založené na kombinácii údajov z
administratívnych zdrojov (využívali sa údaje
z 10 existujúcich administratívnych zdrojov
údajov a registrov) a údajov získaných od
obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú
databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo
ostatné orgány štátnej správy.
Povinnosť sčítavať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v
Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky obvyklý
pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár
jeho zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvatelia uvádzali v sčítacom formulári, sa vzťahovali k rozhodujúcemu okamihu sčítania,

ktorým bola polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
V meste Spišská Belá sa v prvej fáze sčítania (samosčítanie) sčítalo 6 034 obyvateľov
(87,88 %). V rámci asistovaného sčítania
(druhá fáza sčítania obyvateľov) našich 6
mobilných a stacionárnych asistentov sčítalo
dokopy 154 záujemcov, z nášho mesta ich
bolo 106 (záujemcovia o sčítanie mohli byť
aj z iných miest a obcí, prípadne sa jednalo
o duplicity – už sčítaní obyvatelia), teda
celkovo sa v Spišskej Belej sčítalo 6 140
obyvateľov (89,43 %).
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V Spišskej Belej bolo zaočkovaných takmer 150 ľudí
Vďaka spolupráci mesta Spišská Belá
s Prešovským samosprávnym krajom a
Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku, n.o. bolo v uplynulých dňoch
priamo v meste Spišská Belá zaočkovaných
už takmer 150 našich občanov. Takáto jednodňová výjazdová očkovacia služba je určená
primárne pre osoby vo veku 60 a viac rokov,
ŤZP, imobilné osoby, pre chronicky chorých
pacientov, pre pacientov s onkologickou diagnózou a pre osoby, ktoré sa zo sociálnych,
či ekonomických príčin nevedia dostaviť na

očkovanie do veľkokapacitných očkovacích
centier alebo nemocníc.
Pracovníci Mestského úradu aktívne
oslovovali občanov, pre ktorých bolo toto
očkovanie určené, zapisovali záujemcov z
radov verejnosti a pripravili harmonogram
očkovania, zabezpečili priestory zasadačky
MsÚ na samotné očkovanie i na zázemie pre
zdravotníkov, ako i priestory na oddych pre
osoby po očkovaní. Okrem toho sprevádzali
tím zdravotníkov pri očkovaní v domácnostiach v našom meste a pomáhali s vypĺňaním

dotazníkov a zhromažďovaním ostatných
potrebných dokumentov. Po samotnom
očkovaní sa aktívne starali o čakajúcich
spoluobčanov a monitorovali prípadné
komplikácie. Vo všetkých prípadoch bola
podaná vakcína Comirnaty od spoločnosti
Pfizer – BioNTech a neboli zaznamenané
žiadne vedľajšie účinky.
Druhá dávka vakcíny bola zaočkovaným
prvou dávkou podaná tiež v našom meste –
buď v domácnostiach, alebo opäť v priestoroch zasadačky MsÚ v utorok 29. 6. 2021.

Vstupenky na chodník korunami stromov v Bachledovej doline
Na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou IMMOBAU s.r.o.
dostáva mesto Spišská Belá každý rok 1 000 ks jednorazových vstupov na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline. V rokoch
2018 a 2019 sa týmto spôsobom medzi obyvateľov mesta Spišská
Belá rozdistribuovalo 2 000 vstupeniek, v minulom roku sa kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia Covid-19 táto akcia nezrealizovala.
Tento rok malo Mesto Spišská Belá k dispozícií 2 000 kusov
jednorazových vstupeniek na Chodník korunami stromov za roky
2020 a 2021. Distribúcia týchto vstupov prebehla v stredu 9. júna
2021 od 15.00 hodiny na námestí pred Mestským úradom. Nárok na
vstupenky mali iba tí obyvatelia, ktorí si ich v predchádzajúcich
rokoch (2018 a 2019) neprezvali!
Keďže sa neminuli všetky vstupenky, ktoré boli k dispozícii za
roky 2020 a 2021, ich distribúcia pokračuje počas úradných hodín
Mestského úradu v priestoroch Oddelenia kultúry – Regionálneho
turistického a informačného centra za rovnakých podmienok, ako boli
stanovené doposiaľ:

• nárok na vstupenky majú iba tí obyvatelia, ktorí si ich v predchádzajúcich rokoch (2018 a 2019) ešte neprevzali,
• pri prevzatí vstupenky je potrebné predložiť občiansky preukaz,
resp. iný doklad totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka
vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad,
• vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky
aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti,
manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti,
• vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v
Spišskej Belej,
• deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku
nepotrebujú a nemajú na ňu nárok),
• vstupenky nie je možné si zarezervovať,
• vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy lanovkou, platnosť vstupenky
nie je časovo obmedzená (môže sa použiť aj budúci či iný rok).

Vydra riečna v Belianskom potoku
V zastavanom území mesta Spišská
Belá bol v regulovanej časti Belianskeho potoka pozorovaný chránený živočích – vydra
riečna (Lutra lutra). Vydra loví cez deň iba
na území, kde nie je rušená. Je preto zaujímavé, že jej neprekážal denný ruch mesta. V
minulosti bol tento cicavec z čeľade lasicovitých decimovaný najmä lovom. V súčasnosti
je limitovaný hlavne nedostatkom vyhovujúcich biotopov (znečistenie vôd, výstavba
vodných priehrad a pod.). Na znížení jej početnosti sa žiaľ výrazne podieľa aj automobilová doprava. Výskyt vydry v zastavanom
území Spišskej Belej je dočasný a následne
sa očakáva jej migrácia do prirodzenejšieho
prostredia.
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Pripomíname si výročie tragickej smrti svetobežníka M. R. Štefánika

Myšlienka, rovnako aj občianska iniciatíva uctiť si aj v meste Spišská Belá osobnosť
európskeho významu, akou je generál Milan
Rastislav Štefánik, vznikla približne v roku
2013 a dotiahnutá do úspešného konca bola
v roku 2019.
Slávnostné odhalenie sochy sa uskutočnilo 31. mája 2019 o 18.30 hod. na Štefánikovej ulici v parku pri evanjelickom kostole v
Spišskej Belej. Významnú osobnosť slovenských dejín tak od toho dňa pripomína nielen
názov ulice, kde je samotná podobizeň gen.
Milana Rastislava Štefánika umiestnená, ale
aj socha v životnej veľkosti.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.
júla 1880 v Košariskách. Po ukončení
strednej školy sa rozhodol študovať stavebné inžinierstvo v Prahe, ale nenašiel v tom

uspokojenie. Odišiel z techniky a na Karlovej
univerzite sa zapísal na astronómiu, ktorej
bol verný celý život. Posledný rok na univerzite sa plne venoval štúdiu. Výsledkom bola
dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z
doby predtychovej a Nová Cassiopea.
Cieľom pôsobenia Milana Rastislava
Štefánika sa stal najmä Paríž, kde dorazil
28. novembra 1904. Rok 1906 bol pre Štefánika vedecky najúspešnejší. Od roku 1908
sa stal M. R. Štefánik svetobežníkom a začal
cestovať po rôznych vedeckých expedíciách
v Alžírsku a Tunisku.
Po vypuknutí 1. svetovej vojny nastúpil do
vojenskej leteckej školy v Chartresa a v apríli
sa stal pilotom a získal hodnosť desiatnika.
Ako podporučík nastúpil na front a bojoval v
Srbsku. Ako vojenský letec bojoval aj o osa-

mostatnenie Čechov a Slovákov a snažil sa
o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej
dobrovoľníckej jednotky. Vo februári 1916
sa stal spoluzakladateľom „Národnej rady
krajín českých“, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu,
ktorej predstaviteľom bol T. G. Masaryk.
Približne v polovici februára 1918 odišiel
Štefánik do Talianska. Od tej doby sa zúčastňoval rôznych významných a diplomatických
ciest. Jednou z takýchto ciest bola aj diplomatická cesta do Ruska (Vladivostoku). Po
návrate z Ruska sa zúčastnil Milan Rastislav
Štefánik aj na práci mierovej konferencie,
zaoberal sa budovaním česko-slovenského
letectva, mal plány pre zriadenie štátnej
správy a podpory pre vedu v novom štáte.
V máji 1919 odišiel generál Štefánik aj do
Talianska, kde sa snažil urovnať spor medzi
francúzskou a talianskou vojenskom misiou,
ktorý sa mal definitívne doriešiť až po jeho
príchode do Bratislavy.
4. mája 1919 nastúpil Milan Rastislav
Štefánik do lietadla. Cieľom tejto jeho cesty
bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo svetobežníka, generála a politika v jednej
osobe však nepristálo. Tesne pred pristátím
sa lietadlo M. R. Štefánika zrútilo neďaleko
Ivanky pri Dunaji pri Bratislave a všetci
členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Od
tejto smutnej tragédie ubehlo 4. mája 2021
presne 102 rokov.
Pri tejto príležitosti položil primátor mesta
Spišská Belá Jozef Kuna smútočný veniec k
pamätníku M. R. Štefánika na Štefánikovej
ulici v parku pri evanjelickom kostole, kde
je socha umiestnená a spolu s kolegami
z Mestského úradu si uctil pamiatku tohto
hrdinu, ktorý sa vo veľkej miere podieľal na
budovaní slovenských dejín.
Milan Rastislav Štefánik je pochovaný
na mohyle na Bradle, ktorá je národnou
kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť.“ (Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik, *21. júl 1880, Košariská – † 4. máj 1919,
Ivanka pri Dunaji).

„M. R. Štefánik – Stopy života“ – celoslovenská putovná výstava
V rámci celoslovenskej putovnej výstavy
„M. R. Štefánik – Stopy života“ bola od 14.
júna 2021 do 18. júna 2021 umiestnená
táto výstava aj v meste Spišská Belá, a to
v priestoroch zasadačky Mestského úradu
v Spišskej Belej. Výstavu pripravila Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika na
Slovensku, pozostáva z úvodného informačného roll-upu a ďalších ôsmich roll-upov,
ktoré pútavou formou približujú viaceré
aspekty života M. R. Štefánika. Autorkou
výstavy je PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
a odborným konzultantom výstavy je PhDr.
Pavol Kanis, CSc. a na grafickom spracovaní
sa podieľal Ing. Jozef Šivec.
Mesto Spišská Belá ďakuje za ochotu
a aktívnu spoluprácu pani PhDr. Ružene
Kormošovej, PhD. – predsedníčke Klubu
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
v Spišskej Novej Vsi a PaedDr. Ľudovítovi
Gumulákovi, riaditeľovi Základnej školy M. R.
Štefánika v Spišskej Belej.
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Slávnostné obrady prijatia novonarodených detí a osláv životného jubilea
Mesto Spišská Belá každoročne pripravuje slávnostné obrady
prijatia novonarodených detí v našom meste a slávnostné
obrady osláv životného jubilea pre všetkých občanov s trvalým
pobytom v meste Spišská Belá, ktorí sa v danom roku dožili krásneho
veku 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Protipandemické opatrenia však
v marci 2020 tieto krásne tradície výrazne ovplyvnili a v konečnom
dôsledku pozastavili. V súčasnej zlepšujúcej sa situácií sa Mesto
Spišská Belá rozhodlo obdarovať všetkých tých, ktorí si tieto krásne
obrady nemohli vychutnať ako mnohí iní predtým.
V dňoch 18. – 20. mája 2021 si mohli prevziať jubilanti finančný
dar a blahoželanie v Regionálnom turistickom a informačnom centre
v Spišskej Belej. Odovzdávanie sa konalo za prísnych hygienických
podmienok, aby sa ochránili naši najzraniteľnejší. Každý jubilant
sa podpísal do pamätnej knihy mesta. Do pamätnej knihy mesta
sa dokopy podpísalo 75 jubilantov, ktorí sa v 1. štvrťroku 2020 a
1. štvrťroku 2021 dožili životného jubilea.

Slávnostný obrad osláv životného jubilea sa v našom meste traduje už roky. Je prejavom úcty a vďaky občanom za roky prežité v
našom meste a za prácu, ktorou vytvorili lepšie podmienky pre ďalšie
generácie.
O týždeň neskôr, za rovnakých podmienok 24. – 25. mája 2021
si mohli rodičia našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v
1. štvrťroku 2020 a v 1. štvrťroku 2021 prevziať taktiež finančný dar
a blahoželanie. Do pamätnej knihy mesta Spišská Belá tak pribudlo
nových 34 mien.
Všetkým oslávencom Mesto Spišská Belá ďakuje za roky prínosu pre naše mesto a praje im mnoho ďalších rokov plných radostí,
pohody a najmä pevného zdravia a všetkým rodičom našich malých
Beľanov gratuluje a taktiež praje mnoho síl a zdravia!
Zároveň Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým jubilantom a
rodičom, ktorí ešte nedostali pozvanie, aby boli trpezliví, všetci
budú postupne pozvaní v závislosti od pandemickej situácie.

Spoločenská kronika mesta
• Narodili sa:
Badžová Klára, Deptová Eliška, Duhančík Leonard, Hrebíková Amélia, Hotáry Ester, Knieszner Simon, Korubová Karin, Kozáková Sofia,
Kuchár Michal, Kuna Sebastián, Mačák Boris, Nováková Laura, Pišta Sebastián, Pitoráková Magdaléna, Regec Marcel, Straková Elisa,
Vyskok Jaroslav, Porubec Theo, Mahútová Viktória.
• Životného jubilea sa dožili:
Chovancová Anna – 95 rokov, Frindtová Jolana – 93 rokov, Zimmermannová Katarína – 92 rokov, Kuba Štefan – 91 rokov, Zacharová Anna –
91 rokov, Ziburová Helena – 91 rokov, Kurejová Margita – 85 rokov, Stupeňová Eva – 85 rokov, Dudas Jozef – 80 rokov, Krempaská Oľga –
80 rokov, Labus Karol – 80 rokov, Pisoňová Magdaléna – 80 rokov, Pompa Anton – 80 rokov, Ramsová Mariana – 80 rokov, Vaverčáková
Irena – 80 rokov, Budzák František – 75 rokov, Hozzová Mária – 75 rokov, Nikerlová Elena – 75 rokov, Oberla Eduard – 75 rokov, Pompa
Alojz – 75 rokov, Vnenčáková Anna – 75 rokov, Zemjanek Štefan – 75 rokov, Frindtová Anna – 70 rokov, Klokočová Marta – 70 rokov,
Kovalčíková Viera – 70 rokov, Kozubjaková Božena – 70 rokov, Krempaská Lýdia – 70 rokov, Lisý Ján – 70 rokov, Mešár Alfonz – 70 rokov,
Pisarčíková Anna – 70 rokov, Sisková Anna – 70 rokov.
• Navždy nás opustili:
Bekešová Mária vo veku 82 rokov, Belončák Ján vo veku 83 rokov, Boršošová Helena vo veku 88 rokov, Britaňák Jozef vo veku 69 rokov,
Fudaly Vladimír vo veku 69 rokov, Habiňák Štefan vo veku 61 rokov, Hájek Dominik vo veku 0 rokov, Hangurbadžo Štefan vo veku 62 rokov,
Hotáryová Žofia vo veku 91 rokov, Ištocyová Emília vo veku 91 rokov, Kiška Tomáš vo veku 50 rokov, Košč Pavol vo veku 93 rokov,
Kriško Dušan vo veku 61 rokov, Labusová Margita vo veku 74 rokov, Lukačková Helena vo veku 85 rokov, Mazureková Eva vo veku 56 rokov,
Monka Ján vo veku 56 rokov, Ploščica Samuel vo veku 14 rokov, Vaverčák František vo veku 45 rokov.

Zápis prvákov do školskej knižnice
Čítanie – to je zážitok! A ten dobrý
pocit, keď si už čítam sám!
Určite vám to potvrdia aj prváci zo Základnej školy J. M. Petzvala, ktorí sa stihli
naučiť už všetky písmenká. Ich usilovnosť
bola odmenená. Spolu so svojimi triednymi
učiteľkami, pani učiteľkou Michlíkovou a
pani učiteľkou Tomaľovou, po prvýkrát
navštívili školskú knižnicu. Hneď po vstupe
do jej priestorov si ich zvedavé očká s
obdivom prezerali police plné krásnych kníh.
Zaujímalo ich všetko a s hlasným prejavom
radosti sa dotýkali kníh, ktoré už poznajú,
alebo ich majú doma. Školská knihovníčka,
pani učiteľka Fodorová, ich privítala v
čarovnom knižnom kráľovstve a porozprávala im o jeho obyvateľoch a pokladoch,
ktoré ukrýva. V ten deň, však zlá kráľovná
hľadala Snehulienku, ktorá sa ukryla v
domčeku siedmich trpaslíkov. Chcela ju otráviť jablkom. Aby ju prváci zachránili, dostali
ťažkú úlohu – z rozhádzaných slov a obrázkov skladali vety, zoradili ich tak, aby vznikla
rozprávka a napokon museli uhádnuť jej
názov. Pretože sú veľmi šikovní, raz – dva to
zvládli. Dokázali, že čítanie im už ide veľmi
dobre, Snehulienku zachránili a nedokončenú rozprávku vyrozprávali až do šťastného
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konca. Tým sa stali
knižného kráľovstva
Chlapci boli pasovaní
rytierov a dievčatá
knižnými vílami.

ochrancami celého
a jeho obyvateľov.
za hrdých knižných
sa stali kúzelnými

Aby na tento deň nezabudli, dostali
pamätný list, ktorý im ho bude ešte dlho
pripomínať.
Autor:
Soňa Fodorová, ZŠ J. M. Petzvala
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Odhalili sme pamätnú tabuľu k ruži Generál Štefánik a otvorili
celoslovenskú putovnú výstavu M. R. Štefánik – Stopy života

Dátum 4. máj 1919 sa čiernymi písmenami navždy zapísal do dejín Slovákov. V tento
deň tragicky zahynul veľký syn slovenského
národa Milan Rastislav Štefánik, ktorý patrí k
najvýznamnejším osobnostiam slovenských
dejín. Jeho komplexnosť možno vyjadriť
súčtom jeho aktivít – astronóm, letec, generál a politik. Určite by sme sa o Štefánikovi
mali viac rozprávať a zaujímať sa o jeho život
a odkaz, ktorý nám zanechal. Je veľkým vzorom a Slováci sa majú z jeho života čo učiť
Nech je nám odkaz generála M. R. Štefánika
tým správnym motivačným faktorom k službe
pre národ.
Ruža Generál Štefánik, vyšľachtená v
roku 1931, pribudla v areáli našej základnej
školy už v roku 2019. 1. júna 2021 sme sa
pred ňou opäť stretli, aby sme slávnostne
odhalili jej pamätnú tabuľu.
Ružu Generál Štefánik vyšľachtil Ján

Böhm v roku 1931 z odrody Brilant. Ruža
vyrastie do výšky 120 – 130 centimetrov.
Kvet je červenofialový a veľký približne 6
centimetrov. Venovala nám ju pani PhDr.
Ružena Kormošová, PhD. - predsedníčka
Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi, realizátorka sadenia ruží Generál Štefánik v regióne Spiša,
autorka návrhu tabule a autorka výstavy
M. R. Štefánik – Stopy minulosti.
Odhaľovanie tabule sa začalo hymnou
Slovenskej republiky. Obohatením slávnostného aktu bolo sólo na husliach našej žiačky
Darinky Polhošovej a krásnu báseň o Štefánikovi predniesla žiačka Viktória Olšavská.
Následne predniesol svoj príhovor riaditeľ
školy PaedDr. Ľudovít Gumulák a po ňom
pani PhDr. Ružena KORMOŠOVÁ, PhD. Na
stretnutí sa zúčastnil aj pán primátor Jozef
Kuna s pánom Mgr. Ľubomírom Germa-

nom, Mgr. Jolana Prochotská - členka
Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika a iniciátorka celoslovenskej akcie
Sto ruží pre Štefánika, RNDr. Vojtech Rušin,
DrSc. - vedec - astronóm, čestný člen
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Sme hrdí na to, že naša škola v minulom
školskom roku oslávila svoje 150. výročie
založenia a už 5 rokov nesie čestný názov
ZŠ M. R. Štefánika.
Po buste vo vchode do budovy školy
a po vzácnej ruži Generál Štefánik,
ktorá skrášľuje našu školskú záhradu, je
pamätná tabuľa ďalším pripomenutím
si veľkého muža našej krajiny pre našich
žiakov, pedagógov, ako aj rodičov.
Týmto dňom sme sa zároveň stali pilotnou základnou školou na Slovensku, v
ktorej je po prvýkrát prezentovaná celoslovenská putovná výstava pre ZŠ a SŠ Milan
Rastislav Štefánik – Stopy minulosti,
ktorej autorkou je pani PhDr. Ružena Kormošová, PhD., pozostávajúca z 9 roll-upov
(výsuvných baneroch na stojanoch), a ktorá
bola u nás prístupná celé dva týždne. Touto
cestou sa chceme poďakovať všetkým
prítomným hosťom, našim žiakom za spríjemnenie programu a všetkým ostatným,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
organizácii tejto akcie s dodržaním všetkých
opatrení. ĎAKUJEME!
„Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné
ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale
nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať
iných.“ Milan Rastislav Štefánik
Autor textu:
Vedenie školy ZŠ M. R. Štefánika

Deň Zeme

„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že
je prepojená s celým zvyškom sveta.“ John Muir
Už tradične je 22. apríl Svetovým dňom Zeme. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia. Iniciátorom bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na
pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.
Žiaci 4.A sa rozhodli si tento deň pripomenúť rôznymi aktivitami.
Všetci žiaci našej triedy prišli do školy v oblečení farieb zemegule;
teda v modrom, hnedom, bielom a zelenom.
Najskôr sme si pozreli krátky environmentálny film o našej Zemi.
Potom sme triedili odpad. Triedenie odpadu je každodennou
disciplínou každého eko hrdinu. Kedysi sme mali veľmi obmedzené
informácie o tom ako recyklovať. Donedávna sme vedeli, kam patrí
plast a kam papier a sklo. Už sme však nevedeli, čo máme robiť
s použitou pomletou kávou alebo zamasteným obalom od pizze.
Preto sme spísali zoznam všetkých druhov odpadov, ktoré možno v
domácnosti nájsť a pokúsili sme sa ich potriediť. Vy by ste vedeli, kde
patrí žiarovka, zrkadlo, porcelán, hadica či drôtené sklo? Neskôr sme
si vysvetlili pre nás celkom nové pojmy ako upcycling, zero waste a
uhlíková stopa (o tej sme si dokonca v rámci hodiny čítania vypracovali pracovný list zameraný na čítanie s porozumením). A našou
poslednou aktivitou bol návrh a realizácia plagátu, kde sme spísali
naše tipy na ochranu toho najvzácnejšieho čo máme – našej Zeme.
Sme radi, že sa nám tieto aktivity podarilo zakomponovať do hodiny
kooperatívneho vyučovania a tak sme opäť o krok bližšie k
uvedomeniu si, že každý a jeden je v skupine potrebný a dôležitý.
Autor:
Katarína Čížiková, ZŠ M. R. Štefánika
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Byť hasičom je poslanie
V máji sme si pripomenuli sviatok sv.
Floriána – patróna všetkých hasičov. Byť
hasičom je náročné a zmysluplné povolanie. Dňa 27. mája uskutočnili príslušníci
Dobrovoľného hasičského zboru Spišská
Belá besedu so žiakmi zo ZŠ M. R. Štefánika
v hasičskej zbrojnici v Spišskej Belej.
Predseda DHZ Spišská Belá Maroš
Vaverčák uskutočnil besedu, ktorá bola zameraná na ochranu lesov pred požiarmi,
spojená s ukážkou zásahového oblečenia či
dýchacieho prístroja. Pán Vaverčák pracuje
ako profesionálny hasič, pracuje priamo
na hasičskej stanici a sám sa výjazdov aj
zúčastňuje, žiakom porozprával o svojej práci. Vysvetlil, čo je potrebné urobiť v prípade
vzniku požiaru, akým spôsobom správne
nahlásiť požiar ako správne zareagovať v
prípade dopravnej nehody.
Deti získali za svoju aktivitu v diskusii

počas besedy sladkú odmenu a zároveň
dôležité poznatky o zodpovednej a náročnej
práci hasičov. Keďže hasiči mali svoj sviatok,
deti si pripravili pre hasičov aj výtvarné práce

s hasičskými autami a hasičmi. Beseda sa
žiakom veľmi páčila.
Veľká vďaka patrí pánom hasičom M.
Vaverčákovi, K. Svitanovi a M. Dlubačovi.

Úspešné projekty ZŠ M. R. Štefánika
1. SPOLU MÚDREJŠÍ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky aj na rozvojový
projekt „Spolu múdrejší“. Cieľom projektu bolo podporiť tie školy, ktoré
budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich
žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo s nedostatočným
prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.
Do rozvojového projektu sa prihlásilo takmer 500 škôl, pričom najvýraznejšie boli zastúpené školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v
hmotnej núdzi.

Zámerom projektu je podporiť žiakov, ktorí mali problémy s učením
počas dištančnej výučby, ale aj tých, ktorí potrebujú dobehnúť učivo,
vysvetliť problematické úlohy a nadobudnúť sebavedomie v predmete.
Aj našej ZŠ M. R. Štefánika sa podarilo v tomto projekte uspieť.
Sedem našich učiteľov vytvára prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v malých skupinách 3-5 žiakov v popoludňajších
hodinách podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Aj
takýmto spôsobom chceme pomáhať zmierňovať dôsledky
pandémie našich žiakov. Na financovanie tejto činnosti z
projektu Spolu múdrejší škola získala od MŠVVaŠ SR 4 400 eur.

2. ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ
Kvalitnejšie a zdravšie stravovanie pre žiakov. To je cieľom
finančnej podpory, ktorú sa rozhodlo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR vyčleniť pre školské jedálne.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021 bežné a kapitálové finančné
prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej
jedálne v základných a stredných školách.
Do stanoveného termínu, t. j. 28. 2. 2021 prišlo 1390 žiadostí
o RP. Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné
podporiť 417 školských jedálni v maximálnej výške 5000 eur
na jednu jedáleň.
Tento projekt sa v spolupráci s mestom Spišská Belá podával
2-krát, v prvom kole sme neboli úspešní, no v druhom kole sa nám
podarilo získať 5000 eur na nákup teplovzdušnej elektrickej rúry,

ktorá je už zastaraná (z roku 1989), nevyhovujúca a častokrát opravovaná. Z týchto finančných zdrojov pokryjeme aj nákup a montáž
flexibilného potrubia do digestora, ktoré je skorodované a na viacerých miestach z neho kvapká voda. Vďaka úspešnému projektu
môžeme postupne renovovať a dopĺňať zastarané a opotrebované
spotrebiče v kuchyni, ktorá poskytuje stravu nielen žiakom oboch
základných škôl, zamestnancom, ale aj žiakom ŠZŠ či deťom
z Centra pre deti a rodiny v Spišskej Belej.
Ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť nášmu zriaďovateľovi, ktorý
nás v týchto projektoch podporuje a podáva nám pomocnú ruku.
Zároveň ďakujeme aj ministerstvu školstva za podporu školského
stravovania a veríme, že pán minister naplní aj zámer finančného
ohodnotenia samotných zamestnancov zariadení školského stravovania.

3. VÝZVA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2021 A VÝZVA MIKROPROGRAM PSK 2021
štrukciu a modernizáciu telocvične. Získali sme spolu 4011 eur,
Ďalším úspešným projektom našej školy je zapojenie sa do Výzvy
3011 eur za Výzvu Mikroprogram a 1000 eur za Výzvu Predsedu PSK.
Predsedu Prešovského samosprávneho kraja a Výzvy MikroPodmienkou bolo spolufinancovanie 20 % zo schválenej dotácie v
program Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie
rámci oboch výziev.
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na
Vybudovaním nových priestorov určených pre šatne, sprchy a
financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života
náraďovne nám vznikol voľný priestor na predĺženie telocvične. A to
v regióne v súlade s vymedzeným účelom - v rámci programu 1:
bolo hlavným zámerom podania tejto žiadosti, pretože si myslíme,
„ŠPORT“.
že každý meter naviac nám pri výchovno-vzdelávacom procese pri
Cieľ programu je:
vyučovaní TŠV určite pomôže pri terajších rozmeroch telocvične.
Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického staSamozrejme s tým súvisia aj iné práce: demontáž basketbalového
vu a vybavenia športových ihrísk. Modernizovať a budovať športovú
koša, skrátenie jeho konštrukcie, demontáž stien náraďovne, obloinfraštruktúru využívanú pre účely amatérskeho športu. Podporovať
ženie stien tatranským profilom, demontáž starých parkiet v časti náčinnosť mládeže v oblasti športu. Podporovať reprezentáciu amatérraďovne, montáž nových parkiet, brúsenie celej podlahy telocvične,
skych športovcov Prešovského samosprávneho kraja účasťou
lakovanie a maľovanie čiar.
na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového
Uvedomujeme si, že v tejto náročnej dobe pandémie nie je ľahké
charakteru konaných na území Slovenskej republiky. Usporazískať nejaké finančné zdroje na podobné akcie, preto si vážime
dúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území
ústretovosť a pomoc mesta Spišská Belá, pomoc poslancov
Prešovského kraja bez nadväznosti na profesionálny športový
Zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok, pomoc predsedu PSK za
klub.
podporu nášho projektu. ĎAKUJEME za poskytnutú dotáciu.
Ako škola sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na rekon-
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Škôlkari na virtuálnych potulkách v ZUŠ L. Mednyánszkeho
Tento rok – aj školský rok - je popretkávaný mnohými netradičnými situáciami.
Dištančné vyučovanie a home office v
každom z nás ešte postupne doznievajú.
Okolnosti posledných mesiacov nás motivovali k tomu, aby sme 3. júna 2021 uskutočnili LIVE STREAM s materskými školami v
pôsobnosti spoločného Školského úradu v
Spišskej Belej. Na internetovú sieť Základnej
umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho
v Spišskej Belej sa pripojila Materská ško-

la zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Toporca,
Slovenskej Vsi aj Holumnice. Dokopy bolo
teda na online DNI OTVORENÝCH DVERÍ
zúčastnených 170 detí.
Cieľom tejto spoločnej akcie bolo priblížiť
deťom život „ZUŠ-ky“ a oboznámiť škôlkarov s hudobnými nástrojmi, výtvarnými
technikami a tanečnými štýlmi.
Prenos zvuku závisel od internetového
pripojenia a technického vybavenia všetkých
škôl, ale ani to neodradilo a odmenou bolo

pozorné počúvanie detí. Na naše milé prekvapenie nám škôlkari z každej materskej
školy aj zaspievali, za čo sme ich odmenili
potleskom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do LIVE
STREAMU zapojili a pevne veríme, že o rok
sa stretneme s deťmi už naživo – prezenčne
na pôde našej základnej umeleckej školy.
Autor textu:
Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art., riaditeľka
ZUŠ L. Mednyánszkeho

jednoduchým rozhodnutím, pretože ľudia
majú strach z choroby, z bolesti, utrpenia a
hlavne z nepoznaného. Tí, ktorí sa tak rozhodli vedia, že ich pomoc mala a stále má
veľký význam, lebo pomoc týchto dobrovoľníkov mohla zmeniť alebo niekedy priam
zvrátiť osud iného človeka a v niektorých
situáciách možno i zachrániť život či životy viacerých ľudí. Aj v uplynulých dňoch
bola poskytnutá nesmierne štedrá a obrovská potravinová pomoc rodinám s nízkym
príjmom.
Touto cestou Ing. Anna Mlaková, oddelenie sociálnych vecí Mesta Spišská Belá,
ďakuje všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venovali a stále venujú
svoj čas pomoci druhým. Vyslovuje obrovské
„ĎAKUJEM“ z celého srdca všetkým, ktorí
prišli, nebáli sa, odhodlali sa a pomohli!
Mnoho dobrých ľudí, dobrovoľníkov, nechce-

lo byť menovaných, pre nás však nikto z Vás
nie je neviditeľným hrdinom, ale konkrétnym
ČLOVEKOM, ktorý dokáže veľké veci!
Preto chceme vyzdvihnúť a oceniť ľudí,
ktorých dobrovoľná práce je výnimočná,
vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym
príkladom aj pre ostatných. Ste pre nás oporou a zdrojom sily a energie pokračovať v
tom čo sme začali a v čom chceme i naďalej
pokračovať.
… Poďte dobrovoľníčiť a pomáhať týmto
našim hodnotným projektom Beľan Beľanovi, ktorý posúva naše mesto vpred. Možno
aj vďaka Vám sa podarí spraviť zo Spišskej
Belej ešte lepšie miesto na život …
Ak ste sa rozhodli pomôcť tým, ktorí
to skutočne potrebujú, kontaktujte:
Ing. Anna Mlaková, prízemie MsÚ
052/46 80 518
mlakova@spisskabela.sk

Život na farme
• V súčasnej dobe, keď
sa vzďaľujeme od života
našich predkov, sa žiakom Špeciálnej základnej
školy, Zimná 21 v Spišskej Belej naskytla možnosť vyskúšať si “pravé
farmárčenie” na vlastnej
koži. Počas mesiaca jún
sa dokázali žiaci vystriedať v troch týždenných
turnusoch a dokonale si
užiť krásne predletné dni.
Deti sa zoznámili s tradičným vidieckym spôsobom života, povozili
sa na koníkoch a vychutnali si pobyt na
čerstvom vzduchu.
Upokojujúce prostredie Ranča pána Čajku,
ktorému touto cestou
patrí srdečná vďaka,
bolo ozajstným liekom
na stres dnešných dní a
nabitím novej pozitívnej
energie.
Autor:
Mgr. Andrea Krauszová

Beľan Beľanovi

Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je
dobrý k druhým. Práve naopak – láska, ktorú
darujeme ostatným sa nám niekoľkonásobne vráti a urobí nás šťastnejšími. V tejto dobe
koronavírusovej sa nám veľmi zmenil život,
no mnohí z nás prežívali a prežívajú rôzne
útrapy každý deň aj mimo tejto pandémie.
Z tohto dôvodu beží v meste Spišská
Belá od januára 2017 úspešný projekt pod
názvom Beľan Beľanovi. Beľan Beľanovi je
celoročný projekt, kde je možné počas celého roka na dobrovoľnej báze pomôcť ľuďom
a rodinám v zlej životnej situácií, rodinám s
nízkym príjmom, neúplným rodinám a rodinám, ktoré to vo svojom živote nemajú vôbec
jednoduché. Ide o pomoc všetkého druhu
– potravinová pomoc, pomoc s výpočtovou
technikou, ošatenie, nábytok a pod.
Vieme, že odhodlanie urobiť krok k takémuto humánnemu činu nie je pre každého
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Obete trestných činov nájdu pomoc na novom pracovisku v Poprade –
bezplatne a diskrétne

Informačné kancelárie pre obete trestných činov je možné
nájsť v každom krajskom meste, avšak snahou je rozšíriť svoju
pôsobnosť aj do iných miest prostredníctvom zriadenia nových detašovaných pracovísk. Sieť takýchto miest nádeje pre poškodených
už ministerstvo zahusťuje tak, aby siahala aj mimo krajských miest.
Obete trestných činov nájdu pomoc už aj pod Tatrami. Ministerstvo vnútra otvorilo v Poprade ďalšiu zo svojich kancelárií určených
práve na tento účel. Detašované pracovisko v Poprade oficiálne
otvorili 18. mája 2021.
Nachádza sa v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie,
č. dverí 08). Toto pracovisko slúži pre občanov z Popradského ako
aj zo susedných okresov.
Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude detašované pra-

14

covisko k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod.
Klientom sú poskytované služby v podobe základných informácií a
usmernení a sprostredkovania odbornej konzultácie v oblasti právnej
podpory a usmernenia, psychologického poradenstva a sociálneho
poradenstva.
V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť
termín na telefónnom čísle +421 908 796 810 alebo +421 51 7082
458, alebo prostredníctvom správy na e-mailovú adresu martin.
jurica@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach
bezplatnej pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/.
Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete
trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s
jednotlivými partnermi. Informačné kancelárie pre obete sú vytvorené
odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.
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8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
„ Príde deň, keď kanóny budú vystavené
v múzeách tak ako barbarské mučidlá a
ľudia sa budú čudovať nad tým, že takéto barbarstvo mohlo vôbec existovať. "
Victor Hugo

takzvaný Deň víťazstva v Európe. Mnohí
ďalší potrebovali dlhý čas na to, aby vyšla

najavo samozrejmosť: Bol to deň oslobodenia pre všetkých.

Vážení obyvatelia mesta Spišská Belá,
8. mája 2021 ubehlo presne 76 rokov od
ukončenia doposiaľ najväčšej a najkrutejšej
2. svetovej vojny. Je to významná udalosť
v našich dejinách a bolo opäť našou povinnosťou sa hlboko pokloniť tým, ktorí sa
zaslúžili o víťazstvo, tým, ktorí položili svoje
vlastné životy v krutom boji za slobodu, ale aj
tým, ktorí prežili, priniesli a zachovali odkaz
mieru, lásky a spravodlivosti do súčasnosti.
8. májom sme si pripomenuli najmä víťazstvo
dobra nad zlom, odhodlania nad nenávisťou
a krutosťou a najmä víťazstvo ľudskosti nad
bitkou a napádaním iných krajín.
Tak ako v minulom roku, ani v tomto roku
sa nekonali burácajúce oslavy, pretože
situácia bola i naďalej je nepriaznivá a bolo
potrebné dodržať všetky opatrenia. Nebezpečný koronavírus, ktorý nás ohrozuje už
vyše roka, túto ale aj iné udalosti významné pre naše dejiny zatlačil do úzadia, preto
Mesto Spišská Belá v zastúpení primátora
mesta Jozefa Kunu a jeho kolegov, spolu
s tromi členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá vo
chvíľke ticha a sklonením hlavy si uctili
pamiatku tohto výročia. Primátor mesta spolu
s predsedníčkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Danielou Linekovou
položili kyticu k pamätnej tabuli umiestnenej
pri mestskom úrade, kde sa následne tento
„skromný sprievod“ presunul do parku k
soche Partizána, kde taktiež primátor mesta
spolu s členom SZPB Spišská Belá položili
smútočný veniec k soche Partizána v parku
pri evanjelickom kostole.
Víťazstvo spojencov v druhej svetovej
vojne pred 76 rokmi bolo „víťazstvom pre
všetkých“, aj keď mnohí Nemci potrebovali
nejaký čas na to, aby to uznali. Iba tí, ktorí
priamo trpeli nacistickým terorom, ihneď pochopili, že boli oslobodení, že 8. máj 1945
je dňom ukončenia vojny, že tento deň je

Rozšírenie knižného fondu v Mestskej knižnici
Mesto Spišská Belá sa ako každý rok uchádzalo o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy
č. 8/2021, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc. Je potešujúce, že
projekt Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020
bol tak ako po minulé roky úspešný a znovu nám budú poskytnuté
finančné prostriedky na kúpu nových knižných titulov. Na rozšírenie
knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia
vo výške 1800 € a spolufinancovanie mesta bude vo výške 250 €.
Na tento účel sa nakúpia rôzne druhy kníh – jazykové a výkladové
slovníky, encyklopédie, populárna, odborná a náučná literatúra,
detská literatúra, slovenská pôvodná tvorba a tvorba slovenských
autorov. Z poskytnutej dotácie budú zakúpené aj knihy vydané
s podporou Fondu na podporu umenia. Uvedené financie je potrebné
použiť do konca tohto roka.
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Les ukrytý v knihe
Národné lesnícke centrum vo Zvolene
v spolupráci s partnerom Lesy SR, š. p.,
pripravili celoslovenskú kampaň zameranú
na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti prostredníctvom kníh s názvom
Les ukrytý v knihe. Hlavným cieľom je
poukázať na význam lesa, ochranu životného prostredia a na formovanie kladných
postojov k prírode prostredníctvom kníh.
Kampaň tiež vytvára priestor pre uvedomenie si cesty, ktorou je potrebné prejsť,
aby sa z malého semienka stala kniha, ktorá
odhalí svoje tajomstvá.
Do tohto projektu sa v našom meste
zapojila Materská škola Mierová, Základná škola M. R. Štefánika aj Základná škola
J. M. Petzvala. Deti vypĺňali online pracovné
listy na základe prečítaného úryvku a
pedagógovia, ktorí viedli skupiny detí
organizátorom zaslali aj fotografie, ktoré
vznikali v rámci výzvy „Čítanie o lese v lese“,
teda výzvy na čítanie o lese z obľúbenej
knihy v autentickom prostredí lesa.
V Materskej škole Mierová sa deťom
z 2. triedy Lienok venovala pani učiteľka
Šimoňáková a Ištocyová. Okrem toho, že
deťom odovzdali dôležité informácie o tom
,,Prečo sú stromy v meste dôležité?“, pracovali aj s knihou „Ako sa mení les“, v ktorej
spoločne pozorovali rast stromu a oboznamovali deti aj s jednotlivými plodmi, ktoré
stromy majú. Na školskom dvore deti hľadali a zbierali kôru stromov so zaujímavou
štruktúrou, ktorú potom použili pri umelecko-výtvarnom stvárnení stromov na výkresoch.
Zo Základnej školy M. R. Štefánika
sa kampane pod vedením pani učiteľky
Gotzmanovej, Džerengovej a Lešundákovej
zúčastnili žiaci 2.A, 2.B a 3.A triedy. Žiakov

3.A a 3.B zo Základnej školy J. M. Petzvala
tiež veľmi zaujala aktivita „Čítanie o lese v
lese“. Pani učiteľka Kalafutová a Urbanová
absolvovali so žiakmi príjemné atypické
čítanie v parku.
Za aktivitu si zapojené kolektívy od

organizátorov vyslúžili ďakovné listy aj
s rôznymi malými upomienkovými predmetmi. Je pozitívne, že lesná pedagogika
dostáva priestor vo vzdelávacom procese
a že sa vďaka tomu darí u detí prehlbovať
vzťah k prírode.

Dobrovoľníci čistili mestské lesy
Zoskupenie približne 60-tich dobrovoľníkov sa v sobotu 1. mája 2021 stretlo so zámerom zrealizovať zber odpadkov na okraji
mestských lesov. Poľovníci s rodinnými príslušníkmi a zamestnanci spoločnosti Lesy
mesta Spišská Belá, s. r. o., sa rozptýlili v
okolí cyklotrás, pri Fľakovskej ceste, v okolí
starej Kotlinskej cesty, ako aj pri Šarpanci či
v okolí Cesty Slobody v smere na Tatranské
Matliare, ale tiež na okrajoch lesa v smere
z Tatranskej Kotliny na Ždiar aj na Lendak.
Dobrovoľníkom sa podarilo zozbierať spolu
až 3 tony odpadu. Okrem veľkého počtu
plastových, sklených a kovových nádob z
nápojov, sa medzi zozbieraným odpadom
našiel napríklad aj starý detský kočík, autobatéria a paplóny.

Obnova územia mestských lesov spojená s dobrovoľnou akciou
Lesy mesta Spišská Belá obnovili kalamitami zničené územie na jar tohto roku na ploche 16,80 ha a to pestrým zložením týchto
drevín: buk 28 000, jedľa 8 850, smrekovec
10 000, smrek 13 900, jelša 3350, borovica
4400, brest 100, javor 1500, lipa 200 kusov v
celkovom počte 70 200 kusov stromčekov.
V rámci tejto obnovy územia mestské lesy
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usporiadali už 6. ročník dobrovoľnej akcie
„Posaď si svoj strom“. Podujatie sprevádzali aj tento rok obmedzenia v súvislosti
s COVID-19, ale aj napriek tomu sa tejto
akcie zúčastnilo celkovo 9 ľudí zo Spišskej
Belej. Táto skupinka ľudí strávila zmysluplný
čas v prírodnom prostredí a zalesnila 900
stromčekov dreviny smrek, jedľa v lokalite

Čierny potok, čím prispela na zrode nového
belanského lesa. Celkovo bolo za všetky
ročníky vysadených 7000 stromčekov. Touto
cestou sa chceme poďakovať týmto dobrovoľníkom, ktorý sa zúčastňujú pravidelne
už niekoľko ročníkov a zároveň aj vyzvať
ostatných ľudí, aby sa zúčastnili tejto akcie
na jar budúceho roka.
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Mestské lesy pokračujú v realizácii cezhraničného projektu aj v roku 2021
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko
- Ukrajina (ENI 2014 - 2020), mestské lesy
pokračujú v realizácii úspešného projektu
s názvom Cesty k zdravým lesom, ako
jeden z niekoľkých veľkých infraštruktúrnych projektov v cezhraničnom Karpatskom
regióne Ukrajiny a Slovenska. Tento projekt
je financovaný z prostriedkov Európskej únie.
Projekt Cesty k zdravým lesom je zameraný
na zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov v súvislosti
s dopadmi klimatickej zmeny. Spoločnosť
Lesy mesta Spišská Belá s. r. o., realizovala
v rámci schválených aktivít projektu na jar
v roku 2021 osadenie šiestich informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
cyklochodníka smerom z Tatranskej Kotliny po lokalitu Babia dolina. Z informačných tabúľ sa môže verejnosť dozvedieť
o dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania na danom území,
ďalej o histórii využívania územia mestských lesov a o ochrane prírody s výskytom chránenej rastliny Črievičník papučkový.

Spišská Belá priateľská k „opeľovačom“
Na niektorých trávnikoch v meste je možné vidieť nekosené miesta. Tieto ,,land-art“
prvky ukazujú možnosť inej údržby mestskej zelene tak, aby pomáhala opeľujúcemu
hmyzu. Vo vyššej tráve s kvetmi hmyz nájde
útočisko, priestor na svoj vývoj, potravu, teda
život… Vytvorené mozaikovité plochy zvyšujú biologickú rozmanitosť ale aj atraktivitu
prostredia. Pokosené budú až v dostatočnom časovom odstupe.
Zmenený režim kosenia so sebou prináša
rôzne výhody. Vzrastlejšia zeleň tiež funguje
ako prirodzená klimatizačná jednotka, ktorá
zachytáva a zvyšuje vlhkosť vzduchu a v
prírode blízkou údržbou zelene sú zároveň
spojené aj nižšie náklady na manažment.
Nekosené plochy, resp. plochy so zníženou frekvenciou kosenia, tvoria len určitý
podiel na celkovej ploche trávnikov a teda
zásadne neovplyvňujú peľovú situáciu. Na-

vyše, podľa odborníkov, vznikajú alergické
reakcie aj z nakrátko koseného porastu, ktorý je častým zdrojom roztočov a húb. Mesto

Spišská Belá verí, že zmenený režim kosenia a ozvláštnenie monotónnych plôch nájdu
u obyvateľov pochopenie.

Tatranská Javorina – významné lesnícke miesto
Mesto Spišská Belá prijalo pozvanie Štátnych lesov TANAP-u
a 18. júna 2021 sa zúčastnilo slávnostného vyhlásenia 54. významného lesníckeho miesta v Tatranskej Javorine. Štátne lesy TANAP-u
osadili pred budovou ich ochranného obvodu tabuľu, ktorá informuje
o prvom významnom lesníckom mieste v Tatranskom národnom
parku. Predmetná budova kedysi slúžila ako riaditeľstvo všetkých
uhorských majetkov kniežaťa Christiana Krafta Hohenloheho
s ktorým je spätá významná časť histórie Tatranskej Javoriny.
Garantom vyhľadávania, evidovania, obnovy a popularizácie
významných lesníckych miest je Lesnícke a drevárske múzeum vo
Zvolene. Zoznam takýchto miest, ako inšpiráciu na výlety, nájdete
webovej stránke www.lesy.sk (sekcia - vyznamne-lesnicke-miesta).
Pri príležitosti vyhlásenia Tatranskej Javoriny za významné
lesnícke miesto vyšla aj kniha, ktorá mapuje všetky kľúčové obdobia dejín tejto časti Tatier. Snahou šesťčlenného autorského kolektívu
bolo zachytiť čo najviac informácií a poznatkov o vývoji obhospodarovania a starostlivosti o prírodu a lesy v tejto lokalite. Publikáciu
Tatranská Javorina s podtitulom Les a človek vydali Štátne lesy
TANAP-u s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.
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Do formy na čerstvom vzduchu

Popularita funkčného tréningu, pri ktorom sa využíva hmotnosť
vlastného tela, neustále narastá. Street Workout umožňuje cvičenie,
pri ktorom sa využíva najmä vlastná váha tela, menením prevedenia
cviku. Veľkou výhodou tohto spôsobu cvičenia je postupne zväčšujúca sa fyzická zdatnosť, lepšie a najmä správne držanie tela, pomáha
zlepšiť zdravotný stav so správnou životosprávou. Street Workout
je moderný druh športu, ktorý láka mladých ľudí viac ako fitness
centrá. Ihrisko predstavuje konštrukciu tyčí, preliezok a bradiel, ktoré
nahrádzajú „fitko“ a umožňujú cvičiť na čerstvom vzduchu. Tento typ
aktivity je veľmi rozšírený po celom svete a v posledných rokoch

Plesnivec Vertical Run

Poslednú májovú sobotu 29.05.2021 sa
po prvý krát uskutočnili preteky v horskom
behu PLESNIVEC Vertical Run. Po lesnom
sprístupnenom turistickom chodníku (zelená
značka) pretekári prekonali trať dlhú 5 km
od parkoviska chata Plesnivec – Tatranská
Kotlina po chatu Plesnivec. Prevýšenie
horského behu Plesnivec Vertical Run
predstavovalo 530 metrov.
Podujatie organizoval Ján Matava ml. z
občianskeho združenia Tarahumar v spolupráci s mestom Spišská Belá a športovým obchodom NorwayShop. Horský beh
Plesnivec Vertical Run za dodržania protiepidemiologických opatrení absolvovali aj
pretekári zo zahraničia. Celkovo štartovalo
91 zo 100 zaregistrovaných bežcov. Vyzdvihnúť treba výkon najmladšieho z účastníkov –
Šimon Matava vo veku 8 rokov zdolal trať
za 52 minút.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
Muži A (2003 – 1981)
1. Marcin Rzeszótko (26:11) z Poľska
2. Miroslav Hraško (26:59) zo Zvolena
3. Róbert Jurdiak (26:59) z Dolného Kubína
Muži B 40 (1981 > )
1. Ján Ďurmek (27:50) z Valaskej Belej
2. Marek Voška (31:24) z Vasiľova
3. Vladimír Buchal (32:25) zo Žiaru nad
Hronom
Ženy A (2003 > )
1. Lantos Borbála (34:57) z Maďarska
2. Zuzana Hanusová (35:42) z Košíc
3. Michaela Baranová (36:51) z Vlkovej
Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom
horského behu ďakujeme za disciplinovanosť a rešpektovanie pravidiel organizátorov.
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pribúdajú workoutové ihriská aj na Slovensku, takže sa stávajú nielen
trendom, ale i súčasťou bežného života.
V našom meste boli iniciátorom myšlienky výstavby workoutového
ihriska, tzv. „Opičej dráhy“ prosby a pripomienky športových
nadšencov v meste, ktorým takéto športovisko v meste chýbalo.
Vďaka podpore od Nadácie COOP Jednota vo výške 6000 eur,
vlastným zdrojom a aj vďaka hlasovaniu obyvateľov nášho mesta,
ktorí hlasovali v spišskobelianskej prevádzke COOP Jednota sa
nám podarilo takéto ihrisko vybudovať v športovom areáli pri ZŠ
J. M. Petzvala.
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Tretie miesto je pre Spišskú Belú významný úspech

Pandémia ochorenia COVID-19 už druhú sezónu neumožnila
odohrať všetky zápasy jednotlivých súťaži. Naši futbalisti ako nováčik IV. ligy SEVER v sezóne 2019/2020, ktorá bola napokon zrušená
obsadili po jesennej časti 6. miesto. V sezóne 2020/2021 má naše
A-mužstvo za sebou síce krátku, ale veľmi úspešnú sezónu. Jesenný rozlet zastavili opatrenia, ktoré neumožnili dohrať jesennú časť a
tie držali amatérsky šport „pod zámkom“ i na jar 2021. Naši futbalisti
nerezignovali, ani sa nevzdali. Od 10. januára tréneri posielali hráčom
individuálne plány, podľa ktorých mohli trénovať. Prístup hráčov bol
rozličný, kým niektorí prišli po uvoľnení opatrení vo výbornej fyzickej
forme, iní s restami i nadváhou. V apríli „Á-mužstvo“ začalo s regulárnou prípravou, najprv v šesticiach, po dvoch týždňoch už spolu,
veriac, že sa súťaž v nejakej forme dohrá. Káder sa na jar oslabil z
pracovných dôvodov ukončil aktívnu “veríme, že dočasnú“ hráčsku
kariéru Dávida Galschneidera a po rekonvalescencii sa z tých istých
dôvodov iba minimálne zapojil Juraj Depta. Ostatní hráči však pracovali výborne, dobrá účasť na tréningoch, nasadenie a koncentrácia
predznamenávali dobrú formu i výsledky.
Tréner MŠK Vladimír Lajčák zhodnotil situáciu takto: „V prípravných zápasoch sme sa po ôsmich mesiacoch bez futbalu ešte
dosť hľadali, no bolo zjavné, že hra mužstva je od zápasu k zápasu
lepšia, organizovanejšia i úspešnejšia. Spustením súťaže veľmi pekne
ďakujeme Východoslovenskému futbalovému zväzu, že neváhal
a súťaže spustil, hoci v skrátenom režime. Bolo to určite najlepšie
možné riešenie, ktoré ale pomohlo hráčom i mužstvám. My sme
po šiestich týždňoch prípravy začali suverénnym víťazstvom vo
Finticiach 2:5, o týždeň sme odohrali ešte lepší víťazný zápas v
Župčanoch (3:4) a súťaž sme zakončili exhibičným domácim víťazstvom 5:1 s Demjatou. V zápasoch sa postupne ukázala stúpajúca
individuálna forma hráčov, lepšila sa i organizácia hry, boli sme
produktívni a efektívni. Kým na jeseň sme v trinástich zápasoch dali
dvanásť gólov na jar v troch 14! Škoda však poľavení a nekoncentrácie v defenzíve, dva zbytočné góly v 90. minúte v Župčanoch,
kde sme za stavu 4:1 v náš prospech „vypustili“ nás obrali o druhé
(možno postupové miesto) v tabuľke. Tretie miesto je však významný

úspech pre Spišskú Belú, všetci sme však cítili, že ak by sa hralo viac
zápasov, mal by sme v aktuálnej hernej forme na víťazstvo v súťaži.
Škoda..... Z celkového kádra vynikli výkony Milana Ondruša, Jana
Podolského, Mareka Kaprála i oboch krídel Mareka Barnáša a
Maťa Jančiho. Jediným negatívom bolo zranenie druhého brankára
Mareka Vojtašáka v prípravnom zápase vo Važci. Poďakovanie si
zaslúžia i funkcionári, ktorí zabezpečili mužstvu optimálne podmienky
na tréning, najmä umožnenie tréningov na prírodnej tráve v Podolínci,
čo napomohlo adaptácii na iné podmienky a prispelo k víťazstvám
vonku. Celkové hodnotenie improvizovanej sezóny je teda veľmi
pozitívne, opäť sa raz ukázalo, že vo futbale sa oplatí systematicky a
odborne pracovať, prináša to kvalitu, výsledky i radosť pre všetkých
zúčastnených.“
Káder, ktorý sa o úspech zaslúžil: Maroš Duleba, Anton Čup,
Milan Ondruš, Ján Vitkaj, Marek Barnáš, Matej Jančí, Ján Fias,
Ján Podolský, Branislav Gallik, Aurel Strišovský, Marek Kaprál,
Dominik Vida, Juraj Depta, František Lech, Ľubomír Makovský,
Marek Vojtaššák, Peter Podolinský a Jaroslav Krigovský.

Čo sa dá kúpiť v Regionálnom turistickom a informačnom centre?

Regionálne turistické a informačné
centrum (RTIC) v Spišskej Belej vzniklo
v roku 2005 z finančných prostriedkov
Európskej únie. V priebehu svojej činnosti
Regionálne turistické a informačné centrum
rozšírilo svoju činnosť v oblasti predaja
reklamných predmetov mesta Spišská Belá,
ale taktiež aj rôznych publikácií o meste
či osobnostiach mesta.
Informačné centrum je už neodmysliteľnou súčasťou oddelenia kultúry Mestského
úradu v Spišskej Belej. Hlavnou činnosťou
RTIC je:
• poskytovanie informácií o turistických
možnostiach mesta a regiónu,
• poskytovanie informácií o dopravných
spojoch a cykloturistických možnostiach
v regióne,
• ponuka a prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení či v meste alebo regióne,
• poskytovanie propagačných materiálov,
turistických brožúr a informačných letákov,
• predaj turistických máp, atlasov,
• predaj pohľadníc, suvenírov, kníh o meste
Spišská Belá a kníh o osobnostiach mesta,
• prehľad, spracovanie a príprava kultúrnych
a športových podujatí v meste,
• predaj vstupeniek na kultúrne podujatia
organizované Mestom Spišská Belá konajúcich sa v kinosále mesta.
Ak neviete čím obdarovať svojich blízkych
na sviatky, rodákov z nášho mesta či len tak
spraviť niekomu radosť, príďte si vybrať z
ponuky našich predmetov. Potešia nie jedno
oko.

Ponúkaný sortiment kníh a predmetov v Regionálnom turistickom a informačnom
centre v Spišskej Belej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Názov predmetu/knihy
Kniha Spišská Belá
SPIŠ z neba
TATRY A ZAMAGURIE z neba
Čarovný Spiš
História Spišská Belá – Samuel Weber
Kniha Dr. Michal Greisiger
Kniha J. M. Petzval
Kniha Samuel Weber
Kúzelník spod Kahlenbergu (J. M. Petzval)
Kniha Lesy Mesta Spišská Belá
Kniha 140 rokov dobrovoľného hasičského zboru
Pohľadnice mesta Spišská Belá
Pero s nápisom Spišská Belá
Pexeso Spišská Belá
Energy drink

Cena za predmet
12 €
10 €
10 €
17 €
27 €
5€
4€
4€
5€
8€
8€
0,20 € - 0,30 €
1€
1€
1,50 €

Kontakt:
Regionálne turistické a informačné centrum Spišská Belá
Petzvalova 17
059 01 Spišská Belá
Telefón: 052/46 80 520
Email: ivancakova@spisskabela.sk, info@spisskabela.sk
Webová stránka: www.spisskabela.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok:
07.30 – 15:30
Utorok:
07.30 – 15:30
Streda:
07.30 – 16:30
Štvrtok:
07.30 – 15:30
Piatok:
07.30 – 14:30
Sobota:
Zatvorené
Nedeľa:
Zatvorené
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