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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 31. marca 2022 venovalo týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2022
•  MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na 
rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1. Zmena rozpočtu je zverejnená 
na internetovej stránke mesta www.spisskabela.sk.
• MsZ schválilo aj zapojenie rezervného fondu do príjmov mesta 
podľa prílohy č. 1, tá je zverejnená na internetovej stránke mesta 
www.spisskabela.sk.

Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021
• MsZ schválilo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku
Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021 z ktorej vyplýva, že
dosiahli za rok 2021 kladný hospodársky výsledok vo výške 7 862,81 
EUR po zdanení. MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov 
mesta s.r.o.:
1. / schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá za rok
      2021
2. / schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá za rok 2021
3. / schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá za rok 2021
      Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej 
stránke mesta www.spisskabela.sk.

Na dotácie pre tretí sektor v našom meste – spolky, športové 
kluby a pod.  je určená suma vo výške 49.500 EUR

•  MsZ schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá 
na rok 2022 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace 
na území mesta. Poslanci tak akceptovali návrh hodnotiacej komisie, 
podrobnejšie informácie na web stránke mesta www.spisskabela.sk.

Kontroly hlavnej kontrolórky
•  MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o 
priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022. Hlavná kontrolórka 
sa tentokrát zamerala na  investičnú akciu mesta:  Stavebná úprava
miestnej komunikácie na ulici Mierovej v Spišskej Belej  – I. etapa. 
Správa je zverejnená na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk.

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2021
•  MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti za rok 2021:
•  Mestskej polície Spišská Belá
•  Mestskej knižnice v Spišskej Belej a Múzea M. Greisigera
•  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej
•  Denného centra v Spišskej Belej
•  Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej
• Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta
   Spišská Belá
•  Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej
•  Komunitného centra Spišská Belá
    Správy sú zverejnené na web stránke mesta www.spisskabela.sk.

Nová nabíjacia stanica pri MsÚ v Sp. Belej, možnosť nabíjania 
áut /bicyklov je na 2 parkovacích miestach pri garáži MsÚ

•  MsZ schválilo podmienky zmluvy o prevádzke nabíjacej stanice,
vrátane servisu a pravidelnej údržby na parkovisku pri MsÚ so
spoločnosťou Perun Elektromobility s.r.o., Michalovce, za účelom
zabezpečenia odplatného užívania nabíjacej stanice účastníkmi cest-
nej premávky pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom, zmluva 
je zverejnená na www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/.

Plán investičných aktivít mesta na rok 2022 - 2023
• Mesto má schválený plán akcií ešte z roku 2021. Na rokovaní
poslanci schválili návrh na doplnenie tohto Plánu investičných
aktivít mesta Spišská Belá na rok 2022-2023. Akčný plán stavebných 
a investičných akcií mesta bude po doplnení podrobnejších informácií  
zverejnený s komentárom na webovej stránke mesta aj s popisom 
akcie a zdrojom financovania stavieb.

Nové nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb na území 
mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osobe na
poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a 
právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených

zákonom. Osobitne je od 01.01.2022 upravené financovanie neverej-
ných poskytovateľov, ktorými sú ďalšie právnické osoby alebo
fyzické osoby, ktoré sú zapísané do registra poskytovateľov
sociálnych služieb za splnenia zákonom stanovených podmienok.
Pri financovaní sú neverejní poskytovatelia rozlišovaní z toho hľadiska,
či majú  neziskový charakter alebo ide o podnikateľské subjekty.
Pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa ustanovuje povinnosť 
mesta poskytovať neverejnému poskytovateľovi vo vopred dohodnu-

tom rozsahu finančné prostriedky vo forme finančného príspevku pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a finančného príspevku
na prevádzku.
• MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská 
Belá č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá 
č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská 
Belá a o úhradách za tieto služby. Nariadenie je zverejnené na web 
stránke mesta www.spisskabela.sk.

Pridelenie mestských nájomných bytov
•  MsZ schválilo na základe návrhu komisie pre prideľovanie bytov:
1. / pridelenie  2-izbového mestského nájomného bytu č. 2, 1. kategó-

rie na 3. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v Spišskej Belej 
do nájmu Petrovi Turanovi, trvale bytom Mičakovce Tarbaj, prechodne 
bytom Spišská Belá, Družstevná 60.
2. / pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 20, 1. kate-

górie na 4. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v Spišskej Belej 
do nájmu Martinovi Jurskému, bytom Vojňany 67.
• MsZ schválilo Radoslava Michnu, trvale bytom Spišská Belá, 
Letná 1 ako náhradníka nového nájomcu vyššie uvedených bytov 
a Adrianu Badovskú, bytom Osloboditeľov 45, Spišská Belá ako
2. náhradníčku.

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na bezodplatné 
užívanie Hokejbalovej haly a jej zázemia nachádzajúcej sa na 

Tatranskej ulici v Spišskej Belej
•  Poslanci v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu 
č. Z-2020/001-12 s Fondom na podporu športu SR schválili zriade-

nie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v bezodplatnom 
užívaní športovej infraštruktúry v prospech MŠK SLAVOJ Spišská 
Belá na účely organizovania športových podujatí, súťaží, stretnutí 
alebo turnajov, a to počas obdobia 10 rokov, zmluva je zverejnená na 
www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/.

Prenájmy a  predaje pozemkov
1. /  MsZ schválilo zámer na  predlženie doterajšieho prenájmu časti 
pozemku v k.ú. Lendak, za účelom štartu a pristávania padákových 
klzákov a závesných klzákov a s ním súvisiacich činností potrebných
k tejto športovej aktivity v prospech Perfectfly – paragliding klub
Plavnica so sídlom Plavnica č. 430 na dobu 5 rokov, za nájomné
vo výške 50,00 EUR /ha.
2. /  Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemkov v k.ú. Spišská Belá 
žiadateľovi Matúšovi Fudalymu, bytom Spišská Belá, ulica Kúpeľná 
č. 948/44, za kúpnu cenu 10,00 EUR/m², za účelom majetkovo-
právneho vysporiadania oploteného pozemku za jeho rodinným
domom.
3. /  Na rokovaní poslancov bol schválený aj predaj pozemkov v k.ú. 
Spišská Belá kupujúcemu Miroslavovi Scholtzovi a manželky Slávky
Scholtzovej, bytom Spišská Belá, ulica Športová č. 1262/3, za 
kúpnu cenu 20,00 EUR/m², za účelom vysporiadania pozemku
nachádzajúceho sa za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov.
4. /  Poslanci MsZ schválili predaj pozemku v lokalite „Pod Kicorou“   
o výmere 173 m², v k.ú. Lendak, vo vlastníctve Mesta Spišská Belá 
–  žiadateľom Jánovi Gallikovi a manželke Zdenke Gallikovej, rod.
Pagáčovej, bytom Lendak, ulica Revolučná č. 27, za kúpnu cenu 
15,10 EUR/m² na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Stravovanie žiakov Základnej školy J. M. Petzvala,
Moskovská č. 20, Spišská Belá

•  MsZ doplnilo svoje uznesenie č. 13/2022 zo dňa 27.1.2022, kde 
schválilo dočasné riešenie stravovania žiakov 1. stupňa (1. až 4. roč-

níka) ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej v priestoroch Materskej školy, 
Mierová 1, Spišská Belá, ako elokované pracovisko – výdajnú školskú
jedáleň, ako organizačnú súčasť Základnej školy J. M. Petzvala,
Moskovská č. 20, Spišská Belá na dobu do 31.12.2030.
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Odovzdanie Čestných odznakov zo strany Ministra vnútra Ing. Romana 
Mikulca, MSc. a Ďakovných listov Okresného úradu Kežmarok

losti s prvou vlnou pandémie COVID -19.
   Odznaky a ďakovné listy  si prevzali
primátori a starostovia miest a obcí z rúk 
prednostu Okresného úradu v Kežmarku
Ing. Vladimíra Škáru a vedúceho odboru
krízového riadenia Okresného úradu Kež-
marok Ing. Mariána Trembáča.
   Na odovzdávanie v priestoroch Mest-
ského úradu mesta Spišská Belá boli pozvaní
ocenení okrsku Spišská Belá. Rovnaké oce-
nenie je na základe Personálneho rozkazu
Ministra vnútra udelené aj v okrskoch Kež-
marok a Spišská Stará Ves.
    Vo svojich príhovoroch Ing. Škára a Ing. 
Trembáč nešetrili slovami vďaky za pomoc 
v boji s epidémiou COVID – 19. Vzhľadom 
k tomu, že ocenenie sa udeľovalo s odstu-

pom času ešte za činnosť v roku 2020, boli 
spomenuté neisté časy, veľké neznámo a 
rovnako aj neistota pri všetkých prijímaných 
rozhodnutiach. Nikto nebol pripravený na
to, čo nastalo. Poďakovali za disciplínu a 
promptné riešenia. Primátori a starostovia
museli zabezpečiť organizovanie dvoch

kôl celoplošného testovania. Dohliadali na
fungovanie samospráv za podmienok
mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
      I napriek mnohým nejasnostiam a otáz-

kam, ktoré sa objavovali prakticky z hodiny 
na hodinu dokázali reprezentanti samospráv
riešiť a aplikovať všetky výzvy, ktoré táto
zložitá doba uplynulých rokov priniesla.
    Po príhovoroch nasledoval samotný akt 
odovzdávania a podpis pamätnej knihy.
      Ocenené osobnosti:
Spišská Belá: Jozef Kuna, Mgr. Ľubomír
German
Bušovce: Daniel Jurek
Holumnica: Bc. Jana Tureková
Ihľany: Ján Turek
Jurské: Zuzana Molčanyová
Krížová Ves: Jozef Grivalský
Lendak: Pavel Hudáček
Podhorany: Jozef Oračko
Slovenská Ves: Stanislav Gallik
Toporec: Gustáv Pompa
Vojňany: Marián Gaborčík
Výborná: Ing. Viera Strelová

    Dňa 20. januára 2022 v dopoludňajších 
hodinách sa na Mestskom úrade v Spišskej 
Belej uskutočnil slávnostný akt za účelom 
odovzdania ďakovných listov a odznakov zo 
strany Ministra vnútra Ing. Romana Mikulca, 
MSc. a Okresného úradu Kežmarok v súvis-

77. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá
hrobe neznámeho sovietskeho vojaka na
mestskom cintoríne. Prítomní v príhovoroch 
zdôraznili najmä to, že na tragédie a hrôzy,
ktoré naši predkovia prežili nemožno
nikdy zabudnúť. Pripomínanie si dôležitých
momentov 2. sv. vojny (aj v našom meste)
by nemalo byť len tradíciou, či nejakým 
symbolickým stretnutím, ale hlavne aktom
upozornenia, ktoré je adresované nám
všetkým, že fašizmus a jeho nové podoby 
treba zastaviť.
      V našom meste máme 3 pietne miesta, 
ktoré symbolizujú udalosti 2. svetovej vojny
a to hrob neznámeho sovietskeho vojaka na 
mestskom cintoríne i pamätnú tabuľu veno-

vanú padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá
je osadená na budove mestského úradu.
Tretím miestom, kde si môžeme uctiť
pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny 
je socha Partizána v parku pri evanjelickom
kostole.
      Ten istý deň – 27. január je tiež Medzi-
národným dňom pamiatky obetí holokaustu.

Pred 77 rokmi bol oslobodený koncen-

tračný a vyhladzovací tábor Auschwitz, 
najväčší z nacistických koncentračných a 
vyhladzovacích táborov. V roku 2005 bol 
práve 27. január vyhlásený Organizáciou 
spojených národov za deň, počas ktorého 
si svetová verejnosť pripomína obete holo-
kaustu.

       28. januára sa stretli zástupcovia Mesta 
Spišská Belá a Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov na pietnej spomienke
pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta 
Spišská Belá spod nemeckej okupácie počas
2. svetovej vojny.
   Oslobodenie Česko - Slovenska od
nemeckých okupantov bolo v roku 1945 
jednou z posledných udalostí druhej sve-

tovej vojny. K prekročeniu štátnej hranice
došlo sovietskymi jednotkami 30. septembra 
v Lupkovskom priesmyku. Československý
armádny zbor prekročil štátnu hranicu v
Dukle 6. októbra 1944 v rámci Moskalenko-

vej 38. armády. 28. októbra sa však podarilo
nemeckým vojskám potlačiť povstaleckú
armádu na strednom Slovensku, a karpatsko-
duklianska operácia sa preto zastavila. Úze-

mie Slovenska bolo postupne oslobodené 
Červenou armádou. Prvými veľkými oslobo-

denými mestami boli 20. januára 1945 Košice
a Prešov. 4. apríla 1945 Červená armáda 
oslobodila Bratislavu a do 1. mája 1945 boli 
zo slovenského územia vytlačené posledné 
nemecké jednotky. (zdroj: Wikipédia)
     Oslobodzovanie miest a obcí Kežmar-
ského i Popradského okresu sa uskutočnilo 
v poslednom januárovom týždni v roku 1945. 
Dňa 27. januára 2022 uplynulo presne 77 
rokov od oslobodenia mesta Spišská Belá. 
Ráno po 6. hodine do mesta vstúpili najskôr 
dvaja sovietski vojaci na koňoch a za nimi 
bojová skupina. Po krátkej prestrelke s ustu-

pujúcimi Nemcami bolo mesto oslobodené  
od nemeckých okupantov. V ten deň bola 
napríklad oslobodený aj Kežmarok, Vrbov,
Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami 
či Lendak. Sovietske aj americké vojská
pomáhali odminovávať oblasť a zostali v 
Československu do novembra 1945, kedy
sa obe vojská stiahli z československého 
územia.
    Spomienkové podujatie sa konalo pri
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     „Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale 
my bez nej nie.“ Túto myšlienku si môžeme prečítať pri návšteve web 
stránky Lesov mesta Spišská Belá.
         Prirodzene môžeme predpokladať, že tak Štátne lesy Tanapu ako 
aj Lesy mesta Spišská Belá sa týmto citátom nie len prezentujú, ale 
aj riadia. Ich prvotným účelom je ochrana, zveľaďovanie a až potom 
využívanie toho, čo nám príroda ponúka.
      Aktuálne sme svedkami prebiehajúcich zmien, ktoré nová refor-
ma národných parkov prináša. Schválenie reformy národných parkov 
14. decembra 2021 je medzníkom v oblasti ochrany prírody. Mala by 
urýchliť a znova naštartovať proces zonácie TANAPu. Na základe 
Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia 
SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 25. 
októbra ako aj na základe pozmeňovacieho návrhu sa presun štát-
nych pozemkov bude realizovať až po zonácii národných parkov. Od 
1. apríla 2022 sa tak správa štátnych pozemkov presunie na správy 
národných parkov len na území TANAPu, PIENAPu a NP Slovenský 
raj. K tomuto dátumu prechádza pod národné parky aj správa štát-
nych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany. Prechod správy území v 3. a 
nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.
        Je isté, že zamestnancov Štátnych lesov čaká veľa práce, musia 
nastaviť nové mechanizmy a postupovať podľa priorít im vlastných. A 
to je zachovanie ekosystémov. Ťažba dreva a ekonomika by mali hrať 
až druhé husle v záujem ochrany prírody.
      Riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ing. Ján Marhefka poďakoval 
za prácu, za čas a za vynaložené úsilie všetkým prítomným, ktorých 
mená sú roky späté so Štátnymi lesmi TANAP-u i niekdajšou Správou 
TANAP-u, na ktorú svojou činnosťou v roku 1995 nadviazali.
         Pán primátor Jozef Kuna odovzdal pri tejto slávnostnej príležitosti 
ďakovné listy zamestnancom Štátnych lesov TANAPu a tiež zamest-
nancom Lesov mesta Spišská Belá.
       Lesy mesta Spišská Belá vykonávajú svoju činnosť na viac ako
4,5 tis. ha lesných obvodov Fľak, Lendak a Ždiar. Hlavná činnosť 
mestských lesov Spišská Belá je hospodárenie v mestských lesoch. 
Ďalej sa zaoberajú produkciou sadeníc a semenáčikov lesných dre-

vín na obnovu lesných porastov, ktoré sú pestované v lesných škôl-
kach na Šarpanci a na Fľaku. Vykonávajú predaj dreva a ostatných
lesných produktov. Vykonávajú práce v pestovnej , ťažbovej činnosti 
a ochrane lesa. Zabezpečujú ochranu pred požiarmi a protipožiarnu 
prevenciu, údržbu lesných ciest a zvážnic, výstavbu a údržbu chod-

níkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských 
lesov. Sú zodpovední za odbornú správu lesov a osobitých úloh pri 
tvorbe a ochrane životného prostredia.
        Pri príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu 
Spišská Belá sa v priestoroch mestského úradu 15.2.2022 uskutoč-

nilo udeľovanie Ďakovných listov za príkladnú prácu v Lesoch mesta
Spišská Belá a starostlivosti o mestské lesy a zeleň a Ďakovných listov
za príkladnú spoluprácu s Mestom Spišská Belá a Lesmi mesta
Spišská Belá v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o lesy a zeleň.
      Ďakovné listy od primátora Jozefa Kunu prevzali tí, ktorí svojou 
prácou prispeli k ochrane životného prostredia, zveľaďovaniu lesov,
starostlivosti o faunu a flóru a tiež participovali na mnohých mest-
ských projektoch. Vo svojich príhovoroch tak pán primátor ako aj 
Ing. František Pisarčík a Ing. Ján Marhefka spomenuli príkladnú 
spoluprácu, pomoc a ochotu riešiť problémy na oboch stranách.
Slávnostné prejavy sa niesli v duchu vďaky za všetko, čo za uplynulé
desaťročia bolo vykonané a za ich obetavosť v krízových situáciách.
         Ocenení:
Ing. Ján Marhefka, Ing. Ján Andráš, Ing. Peter Spitzkopf, Ing. Pavol 
Spitzkopf, Ing. Radovan Žlkovan, Ing. Miroslav Jurčo, Dušan Pitoňák, 
Pavol Heldák, Ing. Jakub Grivalský, Ing. František Pisarčík.

Odovzdávanie ďakovných listov zamestnancom Štátnych lesov TANAPu
a zamestnancom Lesov mesta Spišská Belá

Súťaž v jazde zručnosti O pohár primátora mesta Spišská Belá
Kategória Dospelí: 1. Pavličko Patrik,
2. Svitana Dušan, 3. Krišanda Matej.
Kategória Juniori (od 10 do 18 rokov):
1. Drewiecká Nela, 2. Pavličková Emma,
3.  Czepiga Zuzana.
        Výsledky 2. kolo:
Kategória Prvá jazda v kole: 1. Pavličko
Patrik, 2. Lamper Zdeno, 3. Rusiňák Peter.
Kategória Ženy: 1. Remžová Ivana, 2 .Andrea
Gorlická.

Kategória Dospelí: 1. Pavličko Patrik,
2. Lamper Zdeno, 3. Svitana Dušan.
Kategória Juniori (od 10 do 18 rokov):
1. Pavličková Emma, 2. Czepiga Zuzana,
3.  Ploščicová Katarína.

   Víťazom blahoželáme a všetkým
nadšencom motorizmu prajeme veľa šťastia 
na ďalších súťažiach.

          V nedeľu 20. 2. 2022 sa konalo 1. a 2.kolo 
jubilejného 22. ročníka súťaže ,,O pohár
primátora mesta Spišská Belá" v jazde
zručnosti pre všetkých na parkovisku pri
futbalovom štadióne v Spišskej Belej.
       Výsledky 1. kolo:
Kategória Prvá jazda v kole: 1. Pavličko
Patrik, 2. Rusiňák Peter, 3. Svitana Dušan.
Kategória Ženy: 1. Remžová Ivana, 2 .Andrea
Gorlická.

Novoročná bezpečná jazda
cestnej premávky a prispieť k zbližovaniu 
priaznivcov motoristického športu. Pokra-

čovalo sa aj v obľúbenej kategórii F - auto-
mobilová orientačná súťaž pre všetkých
- jednoduchý itinerár + prvky + jazda
zručnosti.
         Na štart sa „postavilo“ 5 nováčikov, celko-
vo sa zišlo 16 posádok. Zúčastnení sa tešili 
hlavne zo stretnutia po dlhej dobe. Bolo cítiť 
bojovnosť posádok, ktoré si nič nedarovali. 
Súťaž sa konala za zlých poveternostných 
podmienok. Organizátori museli promptne 
reagovať na uzavretie cesty z dôvodu strhnu-

tej strechy. Musel byť upravený itinerár oboch

kategórií. Je obdivuhodné, že to organizátori
ani súťažiaci nevzdali a dotiahli celú súťaž až 
do zdarného konca.
       Výsledky:
Kategória A-E: 1. miesto: Šmigel Stanislav 
a Sabaka Ivan (Poprad), 2. miesto: Bekeš 
Stanislav a Rusiňák Peter ml. (Spišská Belá 
/ Svit), 3. miesto: Pavličko Jozef a Pavličková 
Emma (Spišská Belá).
Kategória F: 1. miesto: Soják Ondrej a
Vrbjarová Martina (Štrba), 2. miesto: Štefaniak
Denis a Krempaská Adela (Spišská Belá),
3. miesto: Rudzan Ivan a Rudzan Marek 
(Handlová).

   Automotoklub Spišská Belá dňa 30.
januára 2022 zorganizoval Novoročnú
bezpečnú jazdu, ktorá bola zároveň 1. kolom
14. ročníka seriálu „Belianske bezpečné 
jazdy“.
      Plánovaná trať súťaže mala cca 25 km 
a bola určená všetkým od profesionálov po 
úplných začiatočníkov. Súťaž bola určená 
pre rodičov s deťmi a tiež pre nových záu-

jemcov o automobilové orientačné súťaže. 
Účelom tejto súťaže je naučiť začínajúcich 
navigátorov orientovať sa v teréne, vodičom 
zvýšiť zručnosť pri ovládaní motorového
vozidla, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti 
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Slávnostná akadémia
belianskych pedagógov

dlhoročnú obetavú prácu v školstve navrhli 
školy na ocenenie, odovzdali za ich prínos 
pre mestské školstvo ďakovné listy a kyticu 
kvetov.  Všetci prítomní pedagógovia boli na 
záver akadémie primátorom Jozefom Kunom  
pozvaní na malé pohostenie, pri ktorom bol 
priestor na priateľské rozhovory.
     Slávnostnú atmosféru akadémie dotvo-

rili aj hudobné, spevácke a recitačné vy-

stúpenia žiakov našej Základnej umeleckej 
školy Ladislava Mednyánszkeho a tanečné
vystúpenia zverencov Radky Britaňákovej.
Napokon ani tento umelecký vklad, ktorý na 
pódium priniesli nadané detí, by nevznikol, 

keby za ním neboli hodiny nacvičovania a ve-

denia odbornými radami našich pedagógov.
Ďakujeme!
      Ocenení pedagógovia 2022:
Pedagógovia na dôchodku: Mgr. Emil Grí-
lus (za ZŠ J. M. Petzvala), Ing. Mária Kaňová 

(za ZŠ M. R. Štefánika), Daniela Lineková (za 
Materskú školu), Zdenka Križanová, Dis. art. 
(za ZUŠ L. Mednyánszkeho).
Aktívni pedagógovia: Mgr. Anna Rothová 
(za ZŠ J. M. Petzvala), Mgr. Natália Labusová
(za ZŠ M. R. Štefánika), Mgr. Anna Rojková
(za Materskú školu), PaedDr. Miroslava Nesto-
rovičová, Dis art. (za ZUŠ L. Mednyánszkeho).

     Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov 
sa presne v tento deň, 28. marca 2022,  v
kinosále mesta konala slávnostná akadémia, 
na ktorú boli pozvaní všetci učitelia, ktorí 
pôsobia na školách v našom meste. Milá 
tradícia sa po dvojročnej nútenej prestávke 
(vzhľadom na pandémiu) mohla obnoviť. 
Radosť z opätovných stretnutí bolo v publiku 
cítiť!
  Vážnosť a nenahraditeľnosť učiteľskej 
profesie zdôraznil vo svojom príhovore aj 
primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna. 
Poďakoval sa všetkým pedagógom za ich 
každodennú neľahkú prácu, trpezlivosť,
odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný 
vklad do učiteľského povolania; za nasade-

nie, s akým formujú budúce zrelé osobnosti 
pre naše mesto, krajinu i svet. Primátor po-

prial pedagogickým, ale aj nepedagogickým 
zamestnancom škôl v našom meste do ďal-
šej práce veľa zdravia, nevysychajúci zdroj 
energie a také pracovné podmienky, ktoré 
umožnia obnovu sociálnych kontaktov, o 
ktoré nás pripravili  dlhé dva roky pretrvá-
vajúcej koronavírusovej pandémie.
    Primátor mesta Jozef Kuna a odborná 
zamestnankyňa školského úradu PhDr. 
Edita Svocáková pedagógom, ktorých za

Obvodná súťaž Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš
slovenský jazyk. Dlhotrvajúce diskusie boli
dôkazom, že žiaci sa svedomito pripravili 
a ich vystúpenia boli v mnohých prípadoch 
excelentné. V kategórii poézia boli v porote 
Mgr. Silvia Lorenčíková, Mgr. Eva Buvalová 
a Mgr. Slávka Lampartová. Prózu hodnotili 
Mgr. Natália Labusová, Mgr. Monika Andrá-

šová a Mgr. Renáta Fudalyová.
      Tak ako v každej súťaži, v závere zazneli 
mena víťazov. Tí si domov v prvom rade od-

niesli hodnotnú skúnosť z vystupovania pred 
publikom, ale aj diplomy a zaujímavé knihy. 
A v duchu kréda "nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa" si z tejto súťaže odniesli všetky 
deti účastnícke diplomy a malé darčeky pre 
potešenie.
       Víťazi:

     POÉZIA 1. - 4. ročník:
Katarína Majerčáková - ZŠ Lendak
Katarína Palgutová - ZŠ M.R.Štefánika Sp. Belá
Markus Kušmírek - ZŠ J.M.Petzvala Sp. Belá
     POÉZIA 5. - 9. ročník:
Alexandra Budzáková - ZŠ Lendak
Paulína Čupková - ZŠ Toporec
Nikola Pitoňáková - ZŠ J.M.Petzvala Sp. Belá
     PRÓZA 1. - 4. ročník:
Barbora Staneková - ZŠ Toporec
Emily Budzáková - ZŠ J.M.Petzvala Sp. Belá
Bohumil Bohunický - ZŠ J.M.Petzvala Sp. Belá
     PRÓZA 5. - 9. ročník:
Nela Ferencková - ZŠ J.M.Petzvala Sp. Belá
Samuel Klimek - ZŠ Toporec
Simona Skribčáková - ZŠ J.M.Petzvala Sp. 
Belá

     18. marca 2022 sa po dvojročnej pauze 
znova uskutočnila obvodná súťaž Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš. Žiaci základných
škôl súťažili v prednese poézie a prózy
v 2 kategóriach: 1.-4. ročník a 5.-9. ročník. 
Hoci zhoršená pandemická situácia na
viacerých školách v obvode Spišská Belá
obmedzila ich prítomnosť, účasť bola vysoká.
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 41 súťažia-

cich zo ZŠ J. M. Petzavla aj M. R. Štefánika 
zo Spišskej Belej, zo ZŠ v Lendaku a zo ZŠ
v Toporci.
      Žiaci sebavedomo vystupovali jeden po 
druhom a nebolo na nich badať trému. Za-

zneli klasicky náme, ale aj moderné prózické 
a poetické texty. O víťazoch rozhodla odbor-
ná porota v zložení pedagógov, ktorí vyučujú

       18. februára 2022 sa v priestoroch kinosály mesta Spišská Belá 
konala obvodná súťaž MISS BÁBIKA.
        Po vynútenej pauze zapríčinenej COVID-om sme sa opäť stretli 
pri prvej „lastovičke“ kultúrnych podujatí tohto roku. Síce v obmedze-

nom počte, ale s o to väčšou zanietenosťou, vystúpili deti na pódiu
s pripravenými piesňami.
    Súťažilo sa v troch kategóriách: deti predškolského veku z
materských škôl, žiaci prvých ročníkov a žiaci druhých ročníkov
základných škôl. Súťažiaci sa predstavili s uspávankami, ľudovými 
aj modernými piesňami. Odborná porota v zložení pedagógov ZUŠ 
hodnotila nie len samotný spev a jeho kvality, ale tiež vystupovanie a 
prácu s bábikou, ktorej detičky svoje uspávanky spievali.
        Touto cestou ďakujeme p. riaditeľke Mgr. Zuzane Kosturko, DiS.
art, p. učiteľke Bc. Lenke Blanárovej, Dis.art a p. Petrovi Strelovi, DiS.
art, že boli ochotní prísť, pomôcť a vyjadriť svoj názor. Vďaka patrí
aj všetkým pani učiteľkám, ktoré svojich zverencov na vystúpenie
pripravili, venovali im svoj čas i energiu.
        Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa tohto roční-
ka súťaže zúčastnili materské školy zo Spišskej Belej a Krížovej Vsi.

Školáci prišli zo ZŠ M. R. Štefánika, J. M. Petzvala a zo Spojenej
základnej školy v Lendaku.
       Všetky deti ukázali kvalitnú prípravu a takmer vôbec nedali na 
sebe vidieť trému. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.
          Všetkým detičkám želáme, aby im spev aj v budúcnosti prinášal 
obrovskú radosť, takú, akú sme všetci dnes videli na ich tvárach.
          Víťazi:
1. Oliver Džadoň,  2. Jozef Neupauer,  3. Diana Lojeková
1. Terézia Bočkajová,  2. Ester Paľko,  3. Dominika Galliková
1. Veronika Majerčáková,  2. Ema Živčaková,  3. Alžbeta Germanová

Miss bábika 2022
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  Po dvoch nekonečných rokoch ticha
mali žiaci základnej umeleckej školy nášho 
mesta možnosť vystúpiť na verejnosti pred
publikom.
    Preplnená kinosála mesta Spišská Belá 
svedčila o tom, že ľuďom už veľmi chýbala 
kultúra.  V stredu večer 22. marca sa pred 
divákmi rozozvučali tóny fláut, gitary, huslí, 
akordeónu a klavíra, to všetko  za moderá-

torského sprievodu žiačok literárno – drama-

tického odboru. V ich podaní nechýbalo ani 
umelecké slovo v rámci prednesu poézie 
a prózy. V programe našli miesto aj sólové
vystúpenia žiakov speváckeho oddelenia a
tanečné kreácie v podaní šikovných taneční-
kov. Ľudia nešetrili potleskom ani pri vystú-

pení gitarového zoskupenia a dievčenského 
komorného zboru, ktorý dal celému koncertu 
umeleckú bodku.
   Atmosféra v zákulisí sa niesla v duchu 
viet: ,,Ja mám trému, ja sa bojím…“, ale 
napriek tomu svoje výkony mladí umelci 
zvládli bravúrne a s profesionálnym výrazom. 
Vystúpiť po dvoch rokoch na javisku, 
pred preplnenou sálou, robí často problém
aj nám – dospelým; preto ďakujem všetkým 
deťom, ktoré prišli, nevzdali to ani počas
dištančného štúdia a napriek veľkej tréme
a strachu svojimi výkonmi potešili naše srdcia.
    Doba, v ktorej žijeme, je náročná. Preto 
sme vďační, že sme aj týmto programom 
mohli prispieť k oživeniu umeleckého života

v našom meste a na chvíľu sme mohli
divákov preniesť do sveta umenia. Keďže si 
uvedomujeme, že náš život je, v porovnaní 
s momentálnym životom ľudí na Ukrajine, 
bohatý, rozhodli sme sa peniaze z dobro-

voľného vstupného venovať organizácii 
Liptov pre Ukrajinu. Zástupca organizácie 
Bohuš Bohunický v závere koncertu publiku 
ozrejmil využitie prostriedkov, ktoré mu po 
koncerte osobne odovzdala  riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art. Poďakoval  
sa za finančný dar a poukázal na skutočnosť, 
že sa môžeme naozaj tešiť,  že chodíme do 
kina na predstavenia a nevyužívame ho 
ako skrýšu, zo strachu o svoj život.
     Chceme sa poďakovať všetkým štedrým
ľuďom, ktorí prispeli na účel podpory
humanitného konvoja smerujúceho na 
Ukrajinu. Suma z dobrovoľného vstupného
činila 351,20 eur. Všetkým darcom veľmi 
pekne ďakujeme a tešíme sa na spoločné
prezenčné stretnutia.

Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art., 
riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Vydarený pokoronový návrat koncertov v meste

Olympijské prázdniny vo Face Clube boli plné života
Všetci malí športovci zo seba vydali to najlepšie a môžeme potvrdiť, 
že im to šlo naozaj skvelo. Olympiádu sme ukončili stoličkovým 
tancom, slávnostným oceňovaním a spoločnou fotkou.
     Tretí prázdninový deň bol bohatý na aktivity. Dopoludnie vo
Face Clube sa nieslo v duchu olympijskej prípravy. Deti trénovali 
svoju šikovnosť, trpezlivosť, vytrvalosť, ale potrápili aj myseľ. Popo-

ludní prebehol v hokejbalovej hale priateľský hokejový zápas. Na 
ľade sa postupne striedali 4 tímy mladších a starších hráčov. Góly 
padali jedna radosť. Večerný Face Club sa niesol vo voľnej atmosfére 
a každý, kto prišiel si mohol vybrať, čo bude chcieť robiť.
        Vo štvrtok večer k nám až zo Spišskej Novej Vsi zavítala výži-
vová poradkyňa Denisa Džuganová – @nutrition_by_denisa, ktorá 
sa s nami podelila o svoje know how. Porozprávala nám o tom ako 
modré svetlo z mobilov ovplyvňuje naše telo a spánok a ako je
dôležité si pravidelne dopriať svetelnú hygienu. Deniske ďakujeme,
že medzi nás prišla a podelila sa s nami o svoje vedomosti.
     Piatkové dopoludnie sme začali spoločnými hrami, následne
sme svoje ruky zamestnali kreatívnym tvorením, kde sme si
vyrobili vlastné medaile, olympijské zástavy, čiapky a iné. Detské
dopoludnia sme oslávili chutnými donutmi v olympijských farbách. 
Poobede sme sa presunuli na klzisko. Skúsili sme curling, no zistili 
sme, že s 2 dvoma žehličkami to veľmi nepôjde. Tak ak máš starú
žehličku, môžeš nám ju priniesť, do ďalšieho roka nazbierame
potrebný počet a potom zahráme poriadny curling. No aj napriek tomu
si na ľade každý našiel to svoje – hokej, metlový tanec či si len tak 
zakorčuľovať. Večer sa niesol v znamení preverenia olympijských 
vedomostí. Prebehol kvíz Milujem Olympijské hry, ktorý si pre 
mladých pripravila naša zahraničná dobrovoľníčka Paula. Dva

         Face Club spolu si spolu s jeho dobrovoľníkmi a zamestnancami
pripravil pre deti počas jarných prázdnin bohatý program. Téma 
prázdnin sa niesla v olympijskom duchu, ktorý na Slovensku pretr-
vával z nedávnych osláv olympijského bronzu. Jednotlivé programové
aktivity boli rozdelené do detských, mládežníckych, ale aj zmiešaných
aktivít.
        V pondelok sme s deťmi otvorili olympijský týždeň debatou o 
olympiáde a jej symboloch. Následne sme si vyrobili vlastné vlajky, 
fakle a navrhli vlastných maskotov – medveďa, mačku, kamzíka, líšku 
či kráľa. Program sme ukončili olympijským SUPER kvízom, kde 
sme si otestovali svoje vedomosti, kresliace či hádacie zručnosti. Kvíz 
mal svojich víťazov, no žiaden z účastníkov nezostal bez odmeny.

       V druhý prázdninový deň sa v hokejbalovej hale na Žingorke 
uskutočnila olympiáda na ľade. Prišlo takmer 40 odvážnych špor-
tovcov – malých i väčších, zdatnejších aj menej zdatných no o to viac
odhodlaných. Súťažiaci overovali svoje schopnosti spolu v 10 disci-
plínach. Trénovali streľbu na bránku, hod loptičkou, slalom, rovnováhu
v prenášaní loptičky na lyžičke či šikovnosť v podplazení prekážky.

Slávnostné obrady prijatia novonarodených detí a osláv životného jubilea
a priania všetkého najlepšieho.
      Primátor Jozef Kuna všetkým jubilujúcim 
občanom srdečne  zaželal, aby ešte dlhé 
roky zbierali plody svojej práce v pevnom 
zdraví, obklopení láskou svojich najbližších, 
a tiež  poďakoval za ich celoživotné dielo i 
doterajšiu prácu v prospech nášho mesta i 
ich blízkych. Teší nás , že mesto Spišská 
Belá je miestom, ktoré dokáže vytvárať pod-

mienky pre aktívny a plnohodnotný život se-

niorov. Želáme vám, aby ste sa dokázali tešiť 
aj z maličkostí. Pripomínajme si chvíle šťastia

a radosti, ktoré sme prežili. Dúfame, že aj 
toto stretnutie sa k nim bude môcť zaradiť.
      V popoludňajších hodinách pán primátor 
privítal tiež nových občanov mesta. Našim 
najmenším spoluobčanom poprial šťastný 
a úspešný život plný radosti a zdravia a ich 
rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpo-

vednosti pri výchove svojich ratolestí. Dieťa
je naplnením života, jediná skutočná hodnota,
čo po nás zostane. Narodenie dieťaťa je v 
každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú 
všetci s láskou čakajú. 

      Mesto Spišská Belá každoročne pripravuje
slávnostné obrady prijatia novonarodených 
detí v našom meste a slávnostné obrady 
osláv životného jubilea pre všetkých obča-

nov s trvalým pobytom v meste Spišská Belá, 
ktorí sa v danom roku dožili krásneho veku 
70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Slávnostné 
prijatie pri príležitosti osláv jubileí a uvítania 
novonarodeného dieťaťa do života sa konali
30. marca 2022  v priestoroch Obradnej
siene mesta Spišská Belá. Prítomní prijali od 
mesta kvety a finančný dar ako prejav úcty
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Jarná kamarátska opekačka spojila nielen komunitu, ale pomohla aj dobrej veci
   Peter Tetemonte nezištne poskytol
nafukovacie atrakcie, čím ešte viac prispel 
k pozitívnemu zážitku našich detí zo spoločne
stráveného dňa.
   A nakoniec Joži Mačutek a Matúš
Andráš celé podujatie zdokumentovali na 
svoje fotoaparáty, čím urobili toto podujatie 
nezabudnuteľným.
       A aké sú štatistiky?
Vás všetkých, ktorí ste prišli, bolo veľmi 
ťažké porátať. Ale čo vieme naisto je, že 
sme rozdali takmer 300 špekáčikov, plný 
kotol kapustnice, 200 ochutnávok jedál z 
grilu a desiatky litrov limonády.
   Čo je však dôležitejšie, spoločne sa
nám podarilo vyzbierať krásnu sumu – 
781,83 eur, ktorými pomôžeme ľuďom z 
Ukrajiny. Finančný výťažok poukážeme na 
účet organizácie Človek v ohrození, ktorá 
pomáha nielen na hraniciach, ale aj priamo

na Ukrajine.
         Počas podujatia prebiehala aj materiál-
na zbierka, kde sa nám podarilo vyzbierať
dve plné škatule trvanlivých potravín
a hygienických potrieb. Túto materiálnu
zbierku sme sa rozhodli venovať priateľom 
z Belianskej kaviarne, ktorí sa v Huncov-

ciach a Veľkej Lomnici starajú o viac než 50 
ľudí z Ukrajiny. Materiálnu zbierku prevzal zá-
stupca Belianskej kaviarne Bohuš Bohunický.
      Ďakujeme vám všetkým. Všetkým, čo 
ste prišli s nami stráviť krásny jarný deň, 
všetkým sponzorom, ktorí podporili prí-
pravy podujatia, všetkým, čo ste prispeli 
finančne či materiálne a pomohli tak ťažko
skúšaným ľuďom a v neposlednom rade 
všetkým, ktorí do príprav tohto podujatia 
vložili nielen svoj voľný čas, ale hlavne 
svoje srdce. Bolo to tam cítiť.
       Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

     Posledné marcové sobotné popoludnie 
sa v priestore denného centra v Strážkach 
nieslo v duchu dobročinnosti, vzájomnej 
pomoci a priateľskej atmosféry. Taká bola 
jarná kamarátska opekačka.
   Nápad spojiť chutné jedlo z ohňa,
príjemné prostredie, program pre deti 
a zároveň charitatívny účel vznikol už
dávnejšie v hlave Ľuba Šmindáka alias 
šefkuchára z lesa. Za pomoci množstva 
dobrých ľudí sa nám takto s príchodom 
prvých jarných dní podarilo tento nápad
zrealizovať.
    Cieľom kamarátskej opekačky bolo po 
náročných časoch znova spojiť komunitu 

v našom meste, užiť si krásny jarný deň 

a zároveň tým pomôcť ťažko skúšaným
ľuďom z Ukrajiny. Na svoje si prišli deti, 
mladí, rodičia i seniori.
         Vďaka finančnej a materiálnej pomoci
nášho mesta, spoločnosti Marko Tatry, 
ale aj samotnému Ľubovi sa nám podarilo
zabezpečiť chutné jedlo pre nás všetkých.
   Ľubo a jeho ,,lesní duchovia" sa
spoločne postarali o chutnú kapustnicu, 
ochutnávky z grilu a po celý čas dozerali 
na oheň a opekanie špekáčikov.
      Dobrovoľníci z Face Clubu a občian-

skeho združenia Expression o.z. v spolu-

práci so zamestnancami mesta zabezpečili 
športovo-kreatívny program pre deti.
Deti si mali možnosť vyskúšať množstvo
netradičných športov od skákacích nôh, 
soft lukov, mega binga až po bungee lano, 
crossnet či mega jenga vežu. V priestoroch 
denného centra boli pripravené kreatívne 
dielne s nádychom Veľkej noci.
      Dobrovoľné hasičské zbory zo Spiš-
skej Belej a Výbornej sa postarali o ukážky
hasičskej techniky či práce psovoda. 
Deti si mali možnosť vyskúšať aj striekanie z
hadice a pod odbor. vedením natrénovať život
zachraňujúcu kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Knižná šifra
sovať. Je to niečo skryté, čo musíme nájsť. 
Bola jedna zo správnych odpovedí. Možností 
šifrovania je naozaj mnoho. Knižná šifra naj-
častejšie využíva obrázkovú metódu a pred-

stavuje ,,schovanie,, rôznych literárnych diel 
do obrázkov tak, aby to nebolo príliš nápadné,
ale zároveň nie príliš ťažké na vylúštenie.
   Žiaci sa po úvodnom predstavení a
zábavnej hre s názvom kapitoly, ktorá ich 
zároveň rozdelila do dvoch skupín pustili do 
lúštenia. Niektoré diela uhádli bez váhania, 
pri iných potrebovali pomoc v podobe slov-

nej nápovedy. Spolu odhalili 14 zašifrova-

ných literárnych diel od starších tradičných 
až po nové, moderné detské knihy.

         Vzdelávacie centrum Pôjd si zároveň pre 
žiakov pripravilo sútaž Zašifruj svoju naj
knihu, kde si môžu žiaci rôznymi umeleckými
technikami a štýlmi vytvoriť vlastnú knižnú 
šifru. Po skončení súťaže prostredníctvom 
žrebovania odmenia niekoľko výhercov
knižnými cenami, ktoré do súťaže venovalo
knihkúpectvo Alter ego Kežmarok.
         Na konci podujatia prebehla jednoduchá 
reflexia, kde žiaci zhodnotili či sa im hodina 
páčila, či sa niečo nové naučili alebo ako sa 
im pracovalo v ich skupine.
    Žiakom ďakujeme za ich pozornosť a
veríme, že sa im naše interaktívne hodiny 
páčili.

  Neodmysliteľnou súčasťou mesiaca
marec sú bezpochyby knihy. O knihách 
sa v tomto mesiaci hovorí o čosi viac aj na
hodinách slovenského jazyka a literatúry. Pri 
tejto príležitosti sa žiaci tretích a štvrtých
ročníkov zúčastnili interaktívnej hodiny s
názvom Knižná šifra. Toto podujatie si pre 
nich s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť 
a vzťah ku knihám pripravila koordinátorka
novovzniknutého vzdelávacieho centra Pôjd
Mgr. Lucia Bafiová v spolupráci s koordi-
nátorkou práce s mládežou v meste Spišská 
Belá Ing. Miriam Zoričákovou.
     Čo je to vlastne šifra? To bola jedna z 
prvých otázok, s ktorou sa žiaci museli popa-

tímy súperili v rôznych úlohách a disciplínach. Víťazom blahoželáme.
      Olympijské prázdniny sme ukončili inšpiratívnou diskusiou 

so vzácnymi hosťami. Zavítala k nám slovenská olympijská repre-

zentantka, sánkarka a vlajkonosička na ZOH v Pekingu 2022 Katka
Šimoňáková a chalani z občianskeho združenia PretekaRYS
Marek Podolinský a Michal Jurčo – sparťanskí bežci a účastníci
Majstrovstiev sveta v Spartan Race v roku 2019. Všetci traja hostia
sa s nami podelili o svoje športové zážitky a skúsenosti. Diskusia sa 
niesla v naozaj veselom duchu a bola pre nás veľkým obohate-

ním. Katka priniesla dresy z rôznych pretekov, ktoré rozdala poslu-

cháčom diskusie a taktiež ukážku svojej výstroje. Chalani zase so
sebou priniesli medaile z rôznych slovenských aj zahraničných behov,
vrátane toho majstrovského. Katka, Marek a Michal ďakujeme, že ste 
medzi nás prišli a podelili sa s nami o vaše zážitky a tiež povzbudili 
mladých k rozvoju ich vzťahu k športu.
        Taktiež ďakujeme všetkým – deťom, mladým, rodičom a dobro-

voľníkom, ktorí sa našich aktivít zúčastnili a pomáhali s ich prípra-

vou a realizáciou. Práve vďaka vám boli tieto podujatia tak skvelé 
a veríme, že ste si ich užili minimálne tak ako my.
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a najsilnejšia vec v celom vesmíre.

•  Čo rada robíš vo voľnom čase?
  Pletenie, joga, prechádzky, psychológia, 
príroda, remeslá -  to sú veci, ktoré milujem. 
A najväčšia časť mojej duše patrí hudbe a 
ľuďom.

•   Aká bola tvoja motivácia prísť na Slo-

vensko a zapojiť sa do dobrovoľníctva?
    Byť šťastná a užitočná - to je téma môjho
života. Takže teraz som tu presne kvôli 
tomu.

•  Kedy si prvýkrát počula o Slovensku? 
Bola si tu predtým? Bol pre teba výber 
krajiny rozhodujúcim faktorom? Ak áno, 
prečo práve Slovensko?

5 otázok pre Mášu
        Asi sa pýtate, kto je Máša a prečo kladie-
me 5 otázok práve jej. Máša je z Ukrajiny a 
prišla k nám robiť dobrovoľníčku. Tomu, že s 
nami môže stráviť 8 mesiacov vo Face Clube
a prinášať medzi nás kúsok svojej kultúry 
vďačíme Európskemu zboru solidarity, ktorý 
podporuje takéto aj iné projekty. Prostredníc-

tvom tohto rozhovoru sa vám budeme sna-

žiť Mášu predstaviť, ale vedzte, že naživo je 
to omnoho lepšie. Stretnúť ju a využiť svoje 
jazykové schopnosti môžete vo Face Clube, 
ale určite aj mimo neho.

•  Skús sa nám v krátkosti predstaviť
   Volám sa Masha Sedaya. Mám 21 rokov 
a pochádzam z Mariupolu - mesta pri mori. 
Som študentkou praktickej psychológie. 
A myslím si, že láska je tá najdôležitejšia

Zdravé očká už v škôlke

navštíviť očného lekára. Meranie sa uskutočnilo v priestoroch MŠ, 
ktoré je deťom blízke. Sme radi, že naša materská škola bola zara-
dená do tohto skríningového vyšetrenia a dopomohli sme včas odhaliť
poruchy zraku.

Ivana Šimoňaková, učiteľka MŠ

     Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím, 
zameraný na preventívne merania zraku deti v materských školách. 
Na odporúčanie PhDr. Edity Svocákovej sme sa prihlásili do výzvy 
na absolvovanie skríningového meranie zrakových parametrov u detí 
predškolského veku. Boli sme potešení, že naša MŠ bola do tohto 
merania vybraná a  dňa 25.3.2022 sa konala diagnostika vývinových 
zrakových porúch u detí predškolského veku. Išlo o bezplatné diagno-
stické meranie. Od rodičov bol potrebný iba informovaný súhlas s 
preventívnym meraním zrakových parametrov dieťaťa a ostatné 
bolo na pani učiteľkách a odborne vyškolených zamestnancoch. Pani 
učiteľky vopred deťom vysvetlili, že sa nemajú čoho báť. Niektorým 
deťom rodičia ukázali video, ktoré bolo dostupné na stránke MŠ.
Odborne vyškolená zamestnankyňa ukázala deťom prístroj (auto-

refraktometer), z ktorého sa na nich usmieval smajlík. Vyšetrované 
dieťa sa pozeralo na noštek smajlíka zo vzdialeností jedného metra 
- to bolo celé. Deťom sa to celkom páčilo a nikto neplakal. Rodičia 
privítali túto možnosť diagnostiky zraku detí, aby mohli včas podchytiť
prípadné odchýlky a na odporúčanie odborných zamestnankýň

Chceme tu byť nielen pre naše deti, ale aj tie ukrajinské
a mladým. Preto sme sa v jedno sobotné
popoludnie vybrali do Veľkého Slavkova, kde 
sme našimi aktivitami spríjemnili deň deťom 
z Ukrajiny. Našim cieľom bolo jediné, aspoň

na chvíľu zabudnúť a zažiť radosť a prijatie 
od nás, Slovákov, možno nových priateľov 
či susedov. Ďakujeme našim dobrovoľníkom
za ich otvorené srdcia pre iných.

   Dobrovoľníctvo nám mladým z Face Clubu
nie je cudzie ani v týchto náročných
časoch. Chceme byť nápomocní a pomáhať 
v tom, čo vieme najlepšie. V službe deťom

   Úprimne, krajiny a celkovo geografia ma 
nezaujímajú, ale som taká šťastná, že som 
na Slovensku. Nikdy predtým som tu nebola.
A veľmi sa teším z tejto krásy. Každé 
ráno sa zobúdzam s úsmevom, pretože
viem, že uvidím krásnu prírodu a krásnych
ľudí.

•  Čo si stihla zažiť za ten čas, odkedy si 
prišla? Máš nejaký pekný zážitok?
   Som tu od konca marca. Mala som rôzne 
stretnutia, prechádzky, trávila som čas s iný-

mi dobrovoľníkmi, pracovala a zažila som
kopec srandy s deťmi. Neviem si teda vybrať, 
čo je najlepšie. Všetko z toho sa mi veľmi
páčilo! Veľmi rada sa stretnem aj s tebou. 
Vždy vo Face Clube počas otváracích hodín 
alebo aj vonku na jeho akciách.

Živá knižnica Príbeh jednej knihy
Toto podujatie s dvomi zaujímavými hosťami pre nich pripravilo
Vzdelávacie centrum Pôjd.
            O tom ako vznikajú ilustrácie v knihách deťom porozprával mladý
študent a ilustrátor detských kníh a časopisov Dávid Pogran. 
Dávid so sebou priniesol aj pozoruhodné ukážky svojej práce, ktoré 
kreslil ešte na papier. Dnes už ilustruje prevažne cez tablet prostred-

níctvom pera a aplikácie. Tablet s perom nesmeli na tomto stretnutí 
chýbať a žiaci si mali možnosť na ňom aj niečo svoje nakresliť.
       Druhým hosťom bola pracovníčka kníhkupectva Alter Ego v 

Kežmarku Soňa Navrátilová. Sonička žiakom rozpovedala príbeh 

vzniku tohto kníhkupectva, ktoré tento rok oslávi už 30. narodeni-
ny. Priniesla so sebou ukážky rôznych knižných žánrov, od detského 
leporela, cez učebnice, encyklopédie, slovníky, detskú prózu až po 
atlasy húb, motýľov či kníh na domáce tvorenie. Poslucháčov uistila, 
že ich kníhkupectvo naplní potreby aj toho najnáročnejšieho čitateľa. 
Deťom priblížila aj svoj osobný vzťah ku knihám a povzbudila ich 

k tomu, aby aj oni nezabudli čítať. Každý žiak si odniesol aj malú 
pozornosť v podobe záložky do knihy.
     Veríme, že toto podujatie bolo pre deti inšpiratívne a že ich
motivuje k tomu, aby na knihy nemysleli len v marci, ale aj počas 
celého roka, pretože knihy sú ako dvere, keď ich otvoríte, vstúpite do 
nového, nepoznaného príbehu.

          Mesiac marec je každoročne úzko spätý s knihami. Knihy sú pre 
ľudí nielen zdrojom múdrosti, ale aj povzbudivých príbehov.
    Aký je príbeh takej jednej obyčajnej knihy? Knihu niekedy
nestačí len napísať, treba tiež ozdobiť jej obálku a obsah peknými 
ilustráciami a v neposlednom rade, aby sa dostala k čitateľovi, 
ktorému je určená ju treba v kníhkupectve predať.
       To ako vznikajú ilustrácie a ako funguje kníhkupectvo sa počas
živej knižnice s názvom Príbeh jednej knihy mali možnosť
dozvedieť žiaci druhých ročníkov našich základných škôl.
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       „Hudba je pre mňa relax, potešenie a 
útek od všetkých zlých pocitov.“ Aj takýmito 
slovami opísali siedmaci svoj vzťah k hudbe.
A keďže aj bežný utorkový školský deň
dokáže byť náročný, rozhodli sa, že počas 
hodiny hudobnej výchovy je ten správny čas 
na zábavu v podobe mini-koncertu. A tak sa 
v triede 7.B na „pódiu“ pred tabuľou vystrie-

dalo viacero hudobných nástrojov v rukách 
našich šikovných žiakov. Tí si z vlastnej ini-
ciatívy priniesli nástroje, nacvičili si hudobné 
skladby či zaspievali príbeh o Mariane. Za 
tento príjemný hudobný zážitok ďakujeme 
všetkým šikovným žiakom v 7.B, ktorí sa 
na príprave tohto koncertu podieľali, či už 
to bolo hraním na nástroj, spevom, držaním 
nôt alebo potleskom. Toto milé predstavenie
nepotešilo len Vás, ale aj všetky pani uči-
teľky, ktoré sa počas hodiny prišli na Vás
pozrieť a z hodiny odchádzali s úsmevom
na tvári a milým zážitkom.
     P.S. Súčasťou koncertu boli aj masky
v podobe rúšok, ktoré si „hudobná skupina“ 
dala dole na chvíľku za účelom fotenia.

Mgr. M. Česánková, ZŠ J. M. Petzvala

Koncertno - zábavne na hodinách hudobnej výchovy

V projekte ENTER (MICRO:BIT) opäť úspešní!
Mecanum sa môže pohybovať všetkými smermi), AlphaBot2
Robot Building Kit Based on BBC micro:bit (robot, ktorý sleduje
čiary, vyhýba sa prekážkam, ultrazvukom určuje vzdialenosti a 
iné), ELECFREAKS Experiment Box (fyzikálny obvod), Kitronik
LAB:bit pre micro:bit (sada ponúka super zábavný spôsob, ako 
sa naučiť kódovať pútavým a praktickým spôsobom) a Micro:bit
Wonder Building Kit (stavebnica Wonder Building Kit, mechanicky 
kompatibilná s Legom, modul umožňuje postaviť zaujímavé robotické 
konštrukcie)“.
      Cieľom oboch projektov je na škole J. M. Petzvala rozvíjať nielen 
manuálnu a technickú zručnosť, ale naučiť žiakov programovať vo 
vekovo prístupnom programovacom jazyku. Oba projekty podporujú
rozvoj vzťahov v kolektíve a pri tímovej práci. Z nadácie PONTIS 
(vďaka podpore spoločnosti Telekom) ZŠ opäť získala dotáciu v
hodnote 1000 €.

RNDr. Emil Valek, PhD.
ZŠ J. M. Petzvala

    V školskom roku 2020/2021 ZŠ J. M. Petzvala potešilo, že boli 
úspešní v projekte ENTER a získali 25 sád micro:bitov. Najmä žiakom
druhého stupňa zaujímavou a interaktívnou formou ponúkali svet
digitálnych technológií a možnosť programovania micro:bitov.
Micro:bity boli využívané predovšetkým na hodinách informatiky
a čiastočne aj na iných hodinách.
    Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý pred 5 rokmi vytvorila 
britská televízia BBC na podporu výučby informatiky. Na základnej 
doske sú  dva porty, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, 2 tla-

čidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších senzorov. Žiaci sa 
pomocou neho naučia základy programovania.
    V školskom roku 2021/2022 sa ZŠ J. M. Petzvala zapojila do
druhého ročníka projektu podporovaného spoločnosťou Telekom a 
veľmi všetkých potešilo, že boli opäť úspešní.
      Zástupca RNDr. Emil Valek, PhD. informoval: „Posúvame sa ďalej
a v rámci projektu „Učenie zážitkom“ zakúpime niekoľko zostáv,
napríklad Micro:bit Wonder Rugged Car (robot s kolesami

V literárnej záhrade s Osmijankom a Osmidunčom
gramotnosť. Všetci žiaci sa aktívne zapájali  do plnenia úloh formou 
literárnych hier nielen zbieraním a vešaním rozprávkových listov,
sadením semiačok svojich želaní pod kamienok, vytváraním chodníčka
v močiari a spájaním plôtika, ale súčasne zanechávali v záhrade aj 
vlastné čitateľské stopy.
   Prechádzka v literárnej záhrade Osmijanka s interaktívnymi
objektmi slovenskej scénografky Nade Salbotovej nám poskytla veľa 
podnetov pre kreatívne hry s literárnym textom, pretože tvorivosti sa 
medze nekladú.

Mgr. Mária Urbanová,
ZŠ J. M. Petzvala

     Na ceste za poznaním v dobe zaplavenej novými poznatkami a 
informáciami či technológiami je dôležité, ako si s nimi žiak dokáže
poradiť a využiť ich. Podstatné je, aby sa naučil tieto informácie 
spracovávať. Preto volíme také druhy aktivít či podujatí, ktoré svojím
zameraním a obsahom vedú žiaka k tomu, aby text z akéhokoľvek 
zdroja vedel spracovať úplne nenásilnou formou.
      Žiaci prvého stupňa navštívili netradičnú záhradu, záhradu plnú
písmenkových tajomstiev a rébusov ukrytých v hlavolamoch. Záhradu,
ktorá hravou formou oslovuje deti klasickými i modernými príbehmi 
prinášajúcimi radosť z čítania. Pomáha orientovať sa v pôvodnej 
slovenskej literárnej tvorbe pre deti aj mládež a rozvíja čitateľskú

     Aj v tomto školskom roku sa naša škola 
zapojila do Olympiády v anglickom jazyku. 
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu 
súťaž prebiehala online formou prostred-

níctvom testu. Po víťazstve v školskom kole
našu školu reprezentovali na okresnom kole 
súťaže dve žiačky - Ella Andrášová (6.A) 

v kategórii 1A a Emily Maria Hudáčeková
(9.B) v kategórii 1B. Ella vo svojej kategó-

rii zvíťazila a postúpila na krajské kolo.
Emily sa umiestnila na 8. mieste. Obom 
dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy
a Elle budeme držať palce v ďalšom kole.

ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá

Úspešní v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

   Legáreň, vzdelávací program jazykovej 
školy TARGET v Poprade – to sú zážitky pre 
deti, kde sa prelína vzdelávanie a zábava.
Dňa 17.03.2022 navštívili našu MŠ pani
riaditeľka a lektorka jazykovej školy TARGET, 
so špeciálnymi setmi kociek LEGO. Deti sa 
učili hravou a zábavnou formou poskladať 
svoj vlastný model na základe témy, ktorú 
sme si vopred dohodli. Počas celej doby boli 
deti aktívne zapojené, zlepšovali si jemnú

Legovňa v Materskej škole
motoriku, predstavivosť, technické zručnosti. 
a tak získavali praktické zručnosti vo viace-

rých oblastiach.
  Za úspešné absolvovanie programu
Lego (R) zručnosti naša MŠ získala certifikát.
  Chceme sa poďakovať lektorke a
zároveň pani riaditeľke jazykovej školy Target 
Lucii Švecovej za túto možnosť hry s legom.

Anna Oksošová, učiteľka MŠ
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V škole máme EXPERTA a zároveň víťaza umeleckej súťaže Zelený svet
- TOP EXPERT (182. miesto z 1410 súťažiacich)
Zoranovi blahoželáme a veríme, že všetci tí, ktorí tento rok neuspeli, 
sa na budúci rok pokúsia zabojovať o lepší výsledok.
     Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov 
motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.
     Zelený svet už 26. rokov sprostredkováva myšlienky detí 
svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, doka-

zujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami  a grafikami. 
Taktiež animovanými filmami alebo literárnymi prácami.
          Téma tohtoročnej súťaže bola „Lokálnosť je naša budúcnosť“. 
Žiaci sa mohli výtvarne a literárne vyjadriť na nasledovné otázky: Ako 
môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti 
našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol 
viac lokálny?
          Lokálnosť  totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené: od 
(zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce 
(ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo 
tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdro-

jov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho život-
ného štýlu v prospech udržateľného rozvoja.
   Do 26. ročníka nám prišlo viac ako 1000 výtvarných a 50
literárnych prác. Ani tento ročník sme teda vôbec nemali núdzu 
o pozitívne pocity a úžas pri prezeraní jednotlivých prác. Motivovať 
detí, žiakov či študentov v umeleckej oblastí sa určite oplatí. Sú plní 
nápadov a fantázie, ktorú my dospelí častokrát strácame v našom 
uponáhľanom svete.
     A práve v kategórii literárnych prác náš žiak Zoran Grivalský 

patril medzi víťazov. Napísal veľmi hodnotnú literárnu prácu pod 
názvom: Láska matky prírody.
    Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v 
ďalších súťažiach.

ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

   Pätnásty ročník súťaže Expert geniality show sa uskutočnil
30. novembra 2021. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 042 žiakov zo 
656 škôl z celého Slovenska. Medzi všetkými zúčastnenými bolo 
pätnásť žiakov našej školy.
       Po náročnom výpočte skóre SVET (za vedomosti v súťažnej téme) 
a skóre SPOT (za poradie v téme) sa zostavilo celkové poradie súťa-

žiacich v každej kategórií osobitne. 
     Súťažiaci, ktorí sa v niektorej téme vo svojej kategórii umiestnili v 
prvej štvrtine rebríčka, získali titul EXPERT. 
   Súťažiaci, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili v prvej štvrtine 
rebríčka v celkovom poradí, získali titul TOP EXPERT. 
      Ostatní súťažiaci získali účastnícky diplom a vecnú cenu.
     Naším expertom sa stal:
Zoran Grivalský (7.A), ktorý sa umiestnil v dvoch rebríčkoch zároveň:
- EXPERT na mozgolamy (80. miesto zo 659 súťažiacich)

jinu ožiarenú slnkom a z diaľky videli naše
nádherné majestátne Tatry v plnej kráse. 
Do školy sme prišli s množstvom zážitkov a 
vedomostí, s vyštípanými líčkami a dobrým 
pocitom, že sme sa niečo nové dozvedeli,
prekonali samých seba a zvládli ísť peši z 
parku až do školy.

Mgr. Monika Andrášová,
triedna učiteľka IV.B

Exkurzia – Osmijankova literárna záhrada
   Slovenská národná galéria v Kaštieli 
Strážky pred koncom minulého roka zaslala
našej škole zaujímavú ponuku pútavej výsta-

vy pre deti s názvom Osmijankova literárna 
záhrada. Žiaci zo IV.B s radosťou privítali po 
dlhom čase konečne ísť na pravý školský
výlet a dozvedieť sa pritom zaujímavým
spôsobom o rozprávkovej postavičke
Osmijankovi. Osmijanka od Kristy Bendovej 
deti dobre poznajú z hodiny čítania a naši 
najlepší čitatelia kníh aj priamo z knihy tejto 
slávnej slovenskej autorky detskej literatúry. 
Na výstavu sme sa neskutočne tešili. O to s 
väčším smútkom museli deti prijať správu o 
zrušení návštevy galérie z dôvodu prijatých 
pandemických opatrení. Naša radosť sa 
ale vrátila a dňa 8.2.2022 sme sa konečne 
mohli vybrať do najvýznamnejšej historickej
pamiatky nášho mesta, Kaštieľa Strážky. 
Boli sme očarení z priestorov tejto historickej 
budovy, ako aj z nádherných rekvizít, ktoré 
nás čakali. Výstava je koncipovaná hravou 
formou. Úlohou detí bolo riešenie rôznych 
zaujímavých a vtipných úloh. Dozvedeli sme 
sa kopu zaujímavostí o Osmijankovi a o pani

spisovateľke Kriste Bendovej, ktorá postavu 
rozprávkového Osmijanka vytvorila v jednej
zo svojich kníh známych už niekoľkým
generáciám detí. Byť v kaštieli a vynechať 
prechádzku po prekrásnom anglickom parku
v jeho areáli nám nedalo. Deti sa zahrali a 
pobehali si po čerstvo napadanom snehu. 
Načerpali sme nové sily a vybrali sme sa 
cyklistickým chodníkom peši až do školy. 
Po ceste sme obdivovali krásnu zimnú kra-

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie finančných prostried-

kov na program doučovania Spolu múdrejší 
3 na mesiace január až jún 2022.
    Do tejto výzvy sa zapojila aj naša ZŠ
J. M. Petzvala. Boli sme úspešní a získali
sme pre našu školu 12 000€. Program  je

zameraný na poskytnutie kvalitného a 
dostupného doučovania žiakov, je reali-
zovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
   Cieľom doučovania je zlepšovať ve-

domosti a zručnosti žiakov na hodinách 
mimo vyučovania v stanovenom rozsahu,
eliminovať riziko opakovania ročníka ako 
aj zmierniť negatívne dopady pandémie

na vzdelávanie žiakov (časté karantény 
tried/ žiakov, choroba, prerušené vyučo-

vanie a pod.)
        Doučovanie bude prebiehať v období 
od 17.1.2022  do 17.6.2022.

Mgr. A. Rothová, riaditeľka školy
ZŠ J. M. Petzvala

Spolu múdrejší 3
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Okuliare pre Afriku

Žiaci sa počas hodín telesnej výchovy korčuľujú
prostredí: otužuje a podporuje imunitný
systém, vhodne stimuluje dýchací aparát,
a preto uľahčuje dýchanie, priaznivo pôsobí 
pri dýchacích problémoch a alergiách.
   Korčuľovanie na ľade tiež podporuje
správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily 
a pohyblivosť. Ide o systém rovnovážnych 
cvičení, ktoré pozitívne ovplyvňujú svalové 
disbalancie a vestibulárny aparát.
   Korčuľovanie je nielen základom pre
dva najpopulárnejšie zimné športy - hokej a 
krasokorčuľovanie, ale aj jednou zo základ-

ných lokomócií, ktoré by deti mali zvládnuť
v rannom detstve.
     A preto sme využívali v rámci telesnej
výchovy ľadovú plochu neďaleko našej školy,
kde sme učili žiakov správnu techniku
korčuľovania: korčuľovania vpred – na

   Telesná výchova na základnej škole
nemusí byť vždy len o trávení času v telo-

cvični. Ak je vonku priaznivé počasie, deti 
môžu športovať na čerstvom vzduchu. A to 
nielen v letných ale aj v zimných mesiacoch. 
A práve v tejto dobe pandémie je to dôrazne 
odporúčané.
     Korčuľovanie je všestranným športom, 
ktorý vyžaduje koordináciu, silu, obratnosť, 
flexibilitu, vytrvalosť, ale aj zmysel pre hudbu 
a tanec. Ovzdušie na našej ľadovej ploche 
je bezprašné, preto je vhodné aj pre alergi-
kov, či astmatikov. Pohybom v chladnom
prostredí sa dieťa otužuje a zvyšuje kapacitu 
pľúc. Práve pre tieto vlastnosti je jedným z 
najvhodnejších druhov telesných cvičení pre 
deti.
      Pravidelný pohyb v chladnom a vlhkom

dvoch nohách, na jednej nohe, prekladanie,
korčuľovania vzad – na dvoch nohách, na 
jednej nohe, prekladanie, brzdenie vpred 
a vzad, obraty, rôzne hry a súťaže. Naším 
cieľom je, aby sa žiaci začiatočníci naučili 
korčuľovať a žiaci, ktorí už ovládajú techniku
korčuľovania, aby sa zdokonalili. Takmer 
všetci  žiaci  mali radosť z pohybu, na tvárach 
im žiarila dobrá nálada. Ich úsmevy hovorili 
za všetko.
     Touto cestou sa chceme poďakovať 
zriaďovateľovi mesta Spišská Belá za 
sprístupnenie ľadovej plochy počas
celého vyučovania a všetkým zamest-
nancom, ktorí sa podieľajú na organizá-

cii a úprave ľadovej plochy. ĎAKUJEME.

ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

Lyžiarsky výcvik počas pandémie
      Pre niekoho bol utorok 1. februára 2022 obyčajný utorok, no pre 
našich ôsmakov to bol začiatok dlho očakávaného lyžiarskeho vý-

cviku, ktorý z dôvodu pandémie koronavírusu ako siedmaci nemohli
absolvovať. Ráno všetci stáli pred školou s nabalenými ruksakmi a 
lyžami a čakali na autobus. Cesta do lyžiarskeho strediska SKI Stra-

chan v Ždiari ubehla rýchlo. Lyžovalo sa najprv tri dni, ktoré na päť 
dní prerušila karanténa z dôvodu zistenej pozitivity. Následne sa
pokračovalo a posledné dva dni si žiaci naplno užili šťastní a zdraví. 
Počasie nám prialo, slniečko dokázalo vyčariť úsmev každému lyžia-

rovi na svahu. V dobrom spomíname na desiate a veľmi chutné obedy,
na ktorých by sme si ešte radi pochutnali. Lyžiarske stredisko SKI 
Strachan sa s nami rozlúčilo krásnym počasím, my sme sa lúčili so 
svahom a celým lyžiarskym výcvikom. Domov sme si všetci odniesli 
veľa pekných spomienok a nezabudnuteľných zážitkov.

ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

      Detská organizácia Fénix už dlhší čas organizuje zbierku “Okuliare 
pre Afriku”. Cieľom je dopravovať dioptrické okuliare od darcov, ktorí 
ich už z rôznych dôvodov nevyužívajú, k ľuďom, ktorí ich potrebujú
ale “nezoženú”. Pod príznačným názvom sa dozviete, že tieto
darované okuliare putujú komunitám do Afriky, ktoré nemajú prístup 
k potrebnej zdravotnej starostlivosti a ktorým chýbajú ekonomické
prostriedky na liečbu zraku.
   Naša škola sa do tejto zbierky zapojila po prvýkrát. Preto sa
nesmierne tešíme, že sa nám podarilo vyzbierať až 85 kusov dioptric-

kých okuliarov. Radi by sme sa preto poďakovali všetkým ochotným 
deťom, rodičom a dokonca i starým rodičom, ktorí takto prispeli k 
tomu, aby sa nepotrebné okuliare dostali k ľuďom, ktorí ich naozaj 
potrebujú a nemôžu si ich dovoliť. ĎAKUJEME!

Mgr. Katarína Čížiková, ZŠ M. R. Štefánika

     Marec sa už odpradávna spája nielen s 
príchodom jari, ale aj s knihami.
       Prečo čítame knihy:
• Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú
vyjadrovacie schopnosti žiakov;
•    Rozvíjajú fantáziu a tvorivosť;
•  Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, 
polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si 
vlastné názory;
• Slúžia ako jedna z foriem pasívneho
oddychu a relaxu.
    Aj žiaci z 3.A triedy radi čítajú mimočítan-

kovú literatúru, o čom svedčí čitateľský den-

ník každého jedného z nich. Veľmi radi čítajú
rozprávky, ale aj poéziu, či povesti. Na hodine
čítania si žiaci čítali úryvky z jednotlivých
povestí, ktoré pripravil žiak Šimon Matava 
na jednotlivé strany krabice. Na hodinu prí-
rodovedy si žiaci pripravili zaujímavé projekty
o živočíchoch. Svoje projekty spestrili
kresbami, alebo zaujímavosťami zo života
zvierat. Johanka Tomasová priniesla ukážku 
jednotlivého peria a srsti rôznych živočíchov,
dokonca aj prepeličie vajíčko. Timko Vnenčák

pripravil malú encyklopédiu rôznych zvierat.
    Hlavným prínosom projektového vyučo-

vania je motivácia, rozvoj tvorivosti a kreati-
vity. Realizácia projektu závisí od žiakov, od 
ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, 
vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. Aj 
preto je súčasťou nášho vzdelávania práve
projektové vyučovanie, ktoré sa žiakom
veľmi páči.

Mgr. Ľudmila Lešundáková,
ZŠ M. R. Štefánika

Projektové vyučovanie



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                           1. číslo 2022

13

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie finančných prostried-
kov na program doučovania „Spolu múdrejší
3“ na mesiace január až jún 2022.
       Cieľom výzvy je podpora pre tie základné 
školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného
a dostupného doučovania svojich žiakov,
vytvárať podmienky na zlepšovanie ich

vedomostí a zručností v hodinách mimo
vyučovania v stanovenom rozsahu.
         Aj našej škole sa podarilo v tomto projekte
už tretíkrát uspieť. Osem našich učiteľov 
bude vytvárať prostredníctvom kvalitného a 
dostupného doučovania v malých skupinách 
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 výzvy 
Spolu múdrejší 3 škola získala od MŠVVaŠ 
SR 8 000 eur.
    „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu 
obnovy a odolnosti SR.

Vedenie školy ZŠ M. R. Štefánika

Výzva „Spolu múdrejší 3“ – do tretice opäť úspešní...

3. miesto v 10. edícii grantovej výzve "Vy rozhodujete, my pomáhame"

       Náš projekt  "Dom bez kníh je ako dom bez okien" zapojený do 
programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ programu Tesco, vyhral 
3. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 
300 eur!
     Do programu sa zapojilo vyše 374 žiadostí a Tesco prerozdelilo 
medzi 231 víťazov finančné prostriedky vo výške 182 400 eur, z toho 
169 400 pre projekty, za ktoré sa hlasovalo v obchodoch a 13 000

  Posedenie s úspešným slovenským
textárom Vladom Krauszom.
       …tak ako vlastne vzniká hit?
     A nielen to sa mali možnosť opýtať žiaci 
ŠZŠ, Zimná 21 v Spišskej Belej, keď nás vo 
štvrtok 3. marca 2022 navštívil najúspešnejší 
textár populárnych piesní, hudobník, výtvar-
ník, skladateľ … ale predovšetkým človek
s veľkým srdcom Vlado Krausz!
    Deti sa dozvedeli ako prebieha proces 
tvorby piesne, v čom spočíva práca textára, 
ako autor tvorí a veľa veľmi zaujímavých vecí 
z oblasti umeleckej tvorby autora. Na záver 
príjemného posedenia nám Vlado zaspieval
pieseň, ktorú vytvoril a venoval našej
škole. Ďakujeme a veríme, že sa niekedy 
opäť stretneme pri takomto milom pose-
dení.

Mgr. Andrea Krauszová

Stretnutie so slovenskými hitmi

  Žiaci VI.A a IX.A triedy sa zúčastnili
tvorivých dielni pod vedením lektorov SNG 
Kaštieľ Strážky s názvom "Vy...bod...kuje...
me...sa". Aktivity vo workshope boli zamerané
na rozvoj tvorivosti, estetického cítenia a 
zručností v priamom kontakte s umeleckými 
dielami, prebudenie záujmu o umenie cez 
vlastnú výtvarnú tvorbu.
    Venovali sa perforovanej kresbe, vďaka 
ktorej sa naučili vnímať priestor. Kresbu 
preskúmali nielen zrakom, ale aj hmatom. 
Končekmi prstov vnímali ostré hrbolčeky 
papiera a snažili sa vyjadriť svoje pocity. Pri 
kreslení bola potrebná aj súhra základných 
mozgových funkcií a  motoriky, koordinácia 
oči a rúk.

Mgr. Edita Modlová

Kaštieľ Strážky a jeho nekonečné tajomstvá

v zamestnaneckom hlasovaní. Zákazníci Tesco spoločne odovzdali 
súťažiacim projektom vyše 2, 6 milióna žetónov.
       Náš projekt "Dom bez kníh je ako dom bez okien" je zameraný 
na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov nákupom kníh, ktoré budú 
môcť žiaci používať v škole v rámci jednotlivých predmetov, ale záro-

veň si budú môcť tieto knihy požičať domov a pokračovať vo svojom 
rozvoji v spolupráci s rodičmi. Naším cieľom je formovať kladný vzťah
žiakov ku knihám, aby aj v dnešnej pretechnizovanej dobe siahli po 
knihe a tak rozvíjali svoju fantáziu, rozširovali svoje obzory a rozvíjali 
čitateľskú gramotnosť, ktorá je veľmi dôležitá nielen počas štúdia, ale 
hlavne v praxi, v živote.
    ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporovali počas celého 
hlasovania.

Vedenie školy ZŠ M. R. Štefánika
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riálov
-   Kontakt telies
-  Vývoj MKP / Metódy hraničných prvkov
(MHP) pre analýzu lokálnych efektov (kontakt
telies)
    Profesor sa podieľal na mnohých domá-

cich a zahraničných projektoch. Publikoval 
v domácich aj zahraničných vedeckých
periodikách. Vystupoval na konferenciách. 
Bol členom vedeckého výboru a odborný 
garant domácich a zahraničných konferencií. 
Bol členom viacerých odborných spoločností
a organizácií (Stredoeurópska spoločnosť
pre počítačovú mechaniku (Central European
Association for Computational Mechanics
- CEACM), Slovenská spoločnosť pre
mechaniku (SSM), Združenie Vedecko-
technickej spoločnosti (VTS) pri Žilinskej uni-
verzite, Česká společnost pro mechaniku).
Bol aj členom vedeckej rady Strojníckej
fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a odboro-

vého združenia pracovníkov školstva a vedy 
i členom akademického senátu Žilinskej 
univerzity v Žiline. V r. 2002 mu bola ude-
lená Zlatá medaila za zásluhy pri budovaní 
TU Košice.
     Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem udelila Dr.h.c. prof. Ing. Milanovi 
Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR 
HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská 
technológia za významné zásluhy o rozvoj 
aplikovanej mechaniky a využitia metódy 
konečných prvkov a bezsieťových metód, 
hlavne pri riešení dosiek a škrupín, ďalej za 
zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky na 
fakulte a významný podiel na výchove dokto-

randov a príprave nových študijných progra-

mov v oblasti konštrukcii strojov. Dosiahnuté
výsledky sú používané vo výskumnej a
výrobnej sfére.

Významný Beľan Dr.h.c. prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
   V neposlednom rade pôsobil ako peda-
góg, vďaka čomu svoje vedomosti odo-

vzdával mladším generáciám a ako školiteľ 
doktorandov si vychovával svojich nasledo-

vateľov. Ako spoluautor sa podieľal na publi-
kovaní vysokoškolských učebníc a učebných 
textov.
       Kolegovia zo Strojníckej fakulty v Žiline sa 
s ním rozlúčili slovami:
    „V letnom čase nás opustil vzácny človek, 
kolega a kamarát Dr. h. c. prof. Ing. Milan 
Žmindák, CSc. Po dlhej a ťažkej chorobe 
odišiel dňa 12. júla 2021. Milan Žmindák sa 
narodil 26. 12. 1954 v Podhoranoch v okre-
se Kežmarok. Základnú školu, na ktorú bol 
hrdý celý život, vychodil v Spišskej Belej. 
V rokoch 1970 - 1974 študoval v Poprade 
na Strednej priemyselnej škole strojníckej.
Vysokoškolské štúdiá absolvoval na ČVUT 
Praha, Strojnícka fakulta. Po škole v roku 
1979 nastúpil do SAV, Ústavu materiálov a 
mechaniky strojov, pracovisko Martin. Od 
roku 1983 pracoval vo VURAL-e Žilina a v 
roku 1992 obhájil hodnosť kandidáta vied. 
Na VŠDS Žilina nastúpil v roku 1991, kde 
sa v roku 1995 habilitoval na docenta a v 
roku 2008 mu bol udelený titul profesor. Ako
skúsený teoretik a praktik dokázal svojim
citom pomôcť pri riešení zložitých problémov 
pre prax aj výskum. Medzi študentmi bol 
obľúbený ako dobrý pedagóg a jeho zverenci
úspešne obhájili niekoľko desiatok závereč-
ných, diplomových a takisto dizertačných 
prác. Vo voľnom čase sa Milan venoval
najmä cestovaniu a literatúre. Takisto ako 
rodoľub mal rád Spišskú Belú a jej slávneho 
rodáka J. Petzvala, o ktorom rád diskutoval. 
Milan Žmindák bol optimista, veselý človek, 
čo bola charakteristická črta jeho osobnosti.“
     Česť jeho pamiatke.

      * 26.12.1954 (Podhorany)
      + 12. 6. 2021
    Pán Žmindák bol profesor na Strojníckej 
fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra
aplikovanej mechaniky, kde vykonával aj
funkciu zástupca vedúcej katedry pre vedecko
výskumnú činnosť.
     Jeho hlavné vedecké a výskumné aktivity 
boli:
-   Výpočtová mechanika: metóda konečných
prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové
metódy
-   Dynamika konštrukcií
-   Optimalizácia konštrukcií v spojení s metó-

dou konečných prvkov
-   Analýza konštrukcií z kompozitných mate-

   Beseda zameraná na trestnoprávnu
zodpovednosť sa realizovala v priestoroch 
Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej. 
Jej súčasťou bola aj kyberšikana. Beseda 
bola vedená skvelým preventistom PZ Stará 
Ľubovňa, kpt. Ing. Milanom  Ženčuchom  a 
bola určená pre žiakov II. stupňa.
     Cieľom bolo informovať žiakov o kvali-
fikácii priestupkov a trestných činov, ich 
predchádzaniu. Boli upozornení na nebez-

pečenstvo užívania drog a omamných látok. 
Beseda sa zameriavala aj na aktuálny pro-

blém šikany a kyberšikany. Žiaci boli poučení 
o čo najbezpečnejšom využívaní internetu, 
najmä sociálnych sietí. Rovnako sa zoznámili
s nebezpečenstvom šikany vo virtuálnom 
prostredí cez príklady z praxe, ako aj so
spôsobom ako sa voči kyberšikane chrániť.
          Kyberšikanovanie je jedným z najčastej-
ších negatívnych javov na internete. Nie je to 
niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje 
v inom priestore. S rozšírením moderných 
technológií sa aj výrazná časť šikanovania 
presunula do virtuálneho prostredia. Pre 
agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu 
sa nemusia pozerať priamo do očí, menej 
vnímajú emócie a zranenie obete, menej si 
uvedomujú závažnosť svojho konania a zod-

povednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže

pripadať iba ako druh neškodnej zábavy.
Agresora zároveň ich anonymita chráni 
pred odhalením. Pre obeť je virtuálne
šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže 
pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia 
domova. Ak používa mobilný telefón alebo

internet, agresori sa k nej dostanú v ktorú-
koľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.
(Zodpovedne.sk)

Mgr. Andrea Krauszová
Mgr. Monika Adamcová

Beseda s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni
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Obnova fasády meštianskeho domu Mestskej knižnice v Spišskej Belej

Názov projektu: „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdo-

slavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej“
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Zmluva č.: MK-2197/2021-423
Výzva: Výzva Ministerstva kultúry SR na rok 2021

Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Výška dotácie: 10 000 EUR
Termín realizácie: 10/2021-11/2021
    Popis projektu:
Mesto Spišská Belá podalo v januári 2021 v rámci výzvy Ministerstva 
kultúry SR, program “Obnovme si svoj dom“ žiadosť o poskytnutie 
dotácie na projekt: „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdo-
slavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej“. Mesto bolo s týmto projektom 
úspešné a získalo dotáciu vo výške 10 000 EUR.
    Zámerom projektu bola obnova hlavnej neorenesančnej severnej 
fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č.21 v Spišskej 
Belej umelecko-remeselným spôsobom pri zachovaní a doplnení
poškodenej profilácie architektonických prvkov a detailov fasády v 
súlade s rozhodnutím KPÚ. V meštianskom dome nachádza Múzeum 
Dr. Michala Greisigera a mestská knižnica. Prínosom obnovy národ-

nej kultúrnej pamiatky je zachovanie historického, architektonického 
výrazu pamiatky, stavebných, remeselných konštrukcií, kultúrneho
dedičstva aj pre budúce generácie a zatraktívnenie existujúcej
mestskej pamiatkovej zóny.
  Zhotoviteľom prác bola spoločnosť DaGa-Stav s.r.o.. Celkový
rozpočet na obnovu fasády bol v hodnote 21 599,23 EUR, pričom
10 000 EUR bolo hradených z dotácie z Ministerstva kultúry SR a 
zvyšnú čiastku zafinancovalo mesto z vlastného rozpočtu. V obnove
kultúrnej pamiatky chceme pokračovať, podali sme žiadosť o
získanie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva kultúry program
“Obnovme si svoj dom“ na rok 2022 na obnovu dvorovej, južnej
fasády meštianskeho domu.
     „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.“

Názov projektu: „Akvizícia Mestskej knižnice
v Spišskej Belej pre rok 2021“
Poskytovateľ: Fond na podporu umenia
Zmluva č.: 21-514-03995
Výzva: č. 8/2021, podprogram 5.1.4 Akvizícia
knižníc
Výška dotácie: 1 800 EUR
Termín realizácie: 07/2021-12/2021
    Popis projektu:
Zámerom projektu bolo rozšírenie existujú-

ceho knižničného fondu Mestskej knižnice v 
Spišskej Belej. Doplnenie knižničného fondu 
bolo hlavnou projektovou aktivitou. Výsledky 
projektu slúžia širokému spektru cieľových 
skupín a to nielen dospelým čitateľom, senio-
rom, deťom, mládeži, žiakom a študentom, 
ale i širokej laickej a odbornej verejnosti
nielen z mesta Spišská Belá, ale aj z blízkeho
a vzdialenejšieho okolia.
   Vďaka podporenému projektu Akvizícia

Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 
2021 sa nám podarilo rozšíriť knižničný 
fond o 191 nových knižných titulov. V rámci
poskytnutej dotácie vo výške 1800 EUR 
sme zakúpili 168 zväzkov a zo spolufinan-

covania vo výške 253,18 EUR 23 zväzkov v 
tomto zložení: 22 zväzkov náučnej literatúry 
pre dospelých, 95 zväzkov krásnej literatúry 
pre dospelých, 27 zväzkov krásnej literatúry 
pre mládež, 25 zväzkov náučnej literatúry 
pre mládež a 22 zväzkov beletrie. V rámci 
zakúpených titulov je 35 zväzkov vydaných
s podporou Fondu na podporu umenia.
  “Knihy sú najtichším a najstálejším 
priateľom. Sú najprístupnejším a najmú-
drejším poradcom a najtrpezlivejším učite-
ľom.”
(Charles William Eliot)
   „Z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.“

Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2021

DHZ Spišská Belá pomáhal v boji s víchricou Nadya
     „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“
     ... tímto heslom sa riadia i spišskobelianski 
hasiči, ktorí svoju históriu začali písať pred 
viac ako 140 rokmi. Pod ochranou svojho 
patróna sv. Floriána muži i ženy nasadzujú 
svoje životy, aby zabránili škodám. Na Slo-

vensku sa tomuto poslaniu venujú profe-
sionálni hasiči v spolupráci s dobrovoľnými 
hasičmi. Za ich pomoci bojujú s prírodnými 
živlami. Žijú skromne medzi nami a sú neod-
deliteľnou súčasťou starostlivosti o našu 
bezpečnosť, ale aj súčasťou spoločenského 
a kultúrneho života v obciach a mestách. Za 
svoje úsilie a ochotu si zaslúžia našu úctu a 
pozornosť.

    Maroš Vaverčák (predseda DHZ Spišská 
Belá) v pamätnej knihe 140 rokov Dobro-

voľného hasičského zboru v Spišskej Belej 
vyzdvihuje dôležitosť DHZ. Hasiči sú tí, ktorí 
ukázali a ukazujú, čo je priateľstvo, zodpo-

vednosť, povinnosť pomôcť človeku. Hasiči 
na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti mali 
a majú ten najhumánnejší cieľ a to chrániť
životy a majetok ľudí pred ohňom a živelnými
pohromami. Hasičom v minulosti, ale i v 
dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – chrá-

niť životy a majetok našich spoluobčanov. 
Poznáme z histórie, nakoniec i každý z nás 
zo svojich skúseností, že často veľké hodnoty
vytvorené ľudskou prácou boli požiarmi, či 

prírodnými živlami zničené. Bolo treba hľa-

dať prostriedky a spôsob ako tieto hodnoty 
uchrániť. Preto sa už v minulosti ľudia organi-
zovali do Dobrovoľných hasičských zborov, 
lebo boli si vedomí, že čeliť týmto živlom je 
možné iba kolektívnou ochranou.
      Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská 
Belá bol založený v roku 1878. pri založení 
spolku stála jedna z najvýznamnejších osob-
ností nášho mesta – evanjelický kňaz Samuel
Weber. Od svojho vzniku neustále vyvíja 
svoju činnosť, ktorá nášmu mestu prináša 
úžitok. Od jeho založenia v ňom pracujú 
ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas. DHZ sa
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Ukrajinskí žiaci v našich školách?
    Mnohí sa pýtate, či aj do našich škôl prídu Ukrajinci, ktorí odišli 
zo svojej krajiny pred prebiehajúcou vojnou. Naše základné školy, 
materská škola i základná umelecká škola sú pripravené takéto deti 
prijať, adaptovať ich na školský režim, poskytnúť im jazykové kurzy 
slovenčiny a vzdelávať ich prezenčne v podmienkach slovenského 
školstva. Záujem o služby našich škôl, o náš systém vzdelávania však 
musia prejaviť rodičia ukrajinských detí po splnení administratívnych
náležitostí. V našich školách im budú k dispozícii aj materiály v
ukrajinskom jazyku.
   Povinná školská dochádzka v základnej škole a povinné pred-
primárne vzdelávanie v materskej škole sú povinnými iba pre tie deti, 
ktorých rodičia majú na Slovensku trvalý pobyt.
    Školská dochádzka vojnových odídencov z Ukrajiny je osobitou 
agendou. Poradenskú podporu ukrajinským žiakom a poraden-

skú a metodickú podporu ukrajinským učiteľom, ktorí sú z dôvodu
vojny v súčasnosti na Slovensku, zabezpečuje Zakarpatský
inštitút postgraduálneho vzdelávania v Užhorode v spolupráci s kraj-
ským pracoviskom Metodicko-pedagogického centra v Prešove. Za 
účelom podpory zriadili e-mailovú adresu together@zakinpoo.org.ua,
na ktorú môžu zasielať svoje otázky učitelia, rodičia a žiaci z
Ukrajiny, ale aj učitelia zo Slovenska. Bližšie informácie sú dostupné
na webovej adrese http://zakinppo.org.ua/programi-proekti/ukraine-
slovakia.
   Zakarpatský inštitút postgraduálneho vzdelávania pedagó-

gov odporúča:
•  Odporúča študentom, ktorí odišli z Ukrajiny zo školy, ktorá organizu-

je dištančné vzdelávania, aby sa do takého vzdelávania zapojili.
• Rodičia študentov môžu tiež požiadať Medzinárodnú ukrajin-

skú školu o zápis do externého štúdia. Podrobnosti nájdete na
https://uis.org.ua/.

• Medzinárodná ukrajinská škola pripravila aj samostatné pracovné 
programy, ktoré obsahujú odkazy na elektronické učebnice a meto-

dické materiály https://uis.org.ua/methodic/.
• Žiaci môžu využívať online zdroje, predovšetkým „celo-
ukrajinskú online školu“ https://lms.e-school.net.ua/.
• Počas stanného práva poskytujú školy na Ukrajine bezplatný
prístup k vzdelaniu.
• Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny pripravilo zoznam škôl 
a organizácií, ktoré pomáhajú deťom a rodinám https://mon.
gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-
bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti.
• Z iniciatívy verejných inštitúcií alebo Ukrajincov žijúcich v zahraničí 
môžu byť (podľa záujmu) zorganizované aj samostatné trie-

dy pre študentov z Ukrajiny, kde môže prebiehať vzdelávanie 
podľa vzdelávacích programov Ukrajiny. Vydávanie dokladov 
o vzdelávaní v takýchto prípadoch bude vykonávať Medzinárodná 
ukrajinská škola (IUS) alebo iná organizácia všeobecného stredo-

školského vzdelávania Ukrajiny, s ktorou budú mať verejné inštitúcie 
Ukrajincov žijúcich v zahraniční príslušné dohody o pomoci ukrajin-

ským deťom. Všetci študenti musia byť zapísaní v Medzinárod-

nej ukrajinskej škole, alebo v inej inštitúcii Ukrajiny spôsobom 
predpísaným legislatívou Ukrajiny.
• Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny na svojom webe zverejnilo
rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie svojich žiakov na
Slovensku https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad.
      V prípade, že máte vo svojich nehnuteľnostiach ubytovaných voj-
nových odídencov z Ukrajiny,  ktorí majú deti vo veku žiakov a študen-

tov a nemajú záujem začleniť sa  a vzdelávať sa v našich školách, 
sprostredkujte im informácie o možnosti vzdelávať sa dištančne na 
Ukrajine spôsobmi, ktoré boli popísané vyššie.

Sneh ohrozoval okoloidúcich chodcov. Hro-

zilo, že nahromadené množstvo snehu sa 
zošmykne dole a spôsobí nešťastie. Osobné 
poďakovanie počas zásahov na odstraňova-

nie následkov kalamity vyslovil p. Vaverčák 
našim mestským hasičom: Jozefovi Lorenči-
kovi, Jozefovi Somrovi, Štefanovi Želonkovi,
Oliverovi Želonkovi, Matúšovi Dlubačovi, 
Máriovi Britaňákovi, Štefanovi Britaňákovi a

Kamilovi Svitanovi.
      Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o DHZ 
Spišská Belá, spomínanú knihu 140 rokov 
DHZ v Spišskej Belej si môžete zakúpiť v
Regionálnom informačnom centre. V pamät-
nej knihe si môžete prečítať o histórii, o jej 
zakladateľoch i o jej súčasnom fungovaní. 
Udalosti a fakty sú doplnené množstvom
fotografií. 

venuje aj mladým žiakom, ktorí zviditeľňujú 
hasičský zbor a mesto na súťažiach, ale aj 
kultúrnospoločenských akciách.
   Svoju rolu, význam i potrebu existencie 
DHZ v Spišskej Belej nám dobrovoľníci 
ukázali aj 30. januára 2022. Silný vietor v 
kombinácii so snežením priniesol kalamitnú 
situáciu. Víchrica Nadya udrela v kežmar-
skom okrese v plnej sile a napáchala veľké 
materiálne škody.
   Primátor mesta Jozef Kuna vyhlásil v
meste mimoriadnu situáciu. Vplyvom prud-

kého nárazového vetra došlo 30. 1. 2022 v 
ranných hodinách  k strhnutiu časti strechy 
z mestskej polyfunkčnej budovy v Spišskej 
Belej na ulici Zimnej č. 2 (byt, predajňa Milk 
Agro)  na hlavnej križovatke v meste Spišská 
Belá, kde strešná krytina sa presunula na 
susediaci polyfunkčný dom a hrozilo ďalšie
poškodzovanie majetku, resp. ohrozenie života
a zdravia. Táto katastrofa si vynútila pomoc 
DHZ. Počas výjazdu č. 1 bolo aj napriek ne-

priaznivému počasiu potrebné odstrániť časť 
strechy, ktorá ohrozovala nie len vodičov 
frekventovanej hlavnej cesty, ale aj okoloidú-

cich ľudí. V spolupráci s OR HaZZ Kežma-

rok a pracovníkmi mestského podniku, ktorí 
pomohli s ťažkou technikou a aj za pomoci  
pracovníkov mestského úradu sa úspešne
podarilo strhnutú strechu odstrániť. Výjazd č.2
bol potrebný v podvečerných hodinách, kedy 
vzhľadom na nepriaznivé počasie sa v sme-

re Spišská Belá - Bušovce do kolízie dostalo 
niekoľko áut a následne v priekope skončili aj 
vozidlá údržby ciest. Hasiči boli požiadaní o 
pomoc pri vyťahovaní zapadnutých vozidiel, 
ktorých v spolupráci s DHZ Krížová Ves vy-

tiahli okolo 30. V súvislosti s výdatným sne-

žením zabezpečili hasiči aj technický výjazd 
odstraňovania snehu na mestskej budove.
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Na stredných školách na Spiši sa preinvestuje 11,2 miliónov eur
     Zmodernizuje sa škola v Kežmarku i Starej Ľubovni.
    Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operač-

ného programu sa dve stredné školy na Spiši zmodernizujú. 
Celkovo sa v nich preinvestuje 11,2 miliónov eur. Župa si od 
týchto projektov sľubuje skvalitnenie praktického vyučovania i 
zatraktívnenie odborov.
    Na dvoch stredných školách v Prešovskom kraji sa preinvestuje 
v rámci operačného programu IROP 11,2 miliónov eur. Konkrétne v 
SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku to bude vyše 6,5 
miliónov eur a na Spojenej škole v Starej Ľubovni vyše 4,7 miliónov 
eur. Na utorkovom (25.1.2022) odovzdávaní stavenísk zhotoviteľom 
to potvrdil predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan 
Majerský.
   „Som veľmi rád, že sme dnes mohli odštartovať projekty, 
vďaka ktorým sa školy na Spiši stanú modernými vzdeláva-
cími centrami. Pevne verím, že investícia vo výške 11,2 miliónov 
eur nielen vylepší podmienky praktického vyučovania na SOŠ 
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a Spojenej škole v 
Starej Ľubovni, ale tieto školy aj zatraktívni. Je v našom záujme,
aby sa žiaci mohli vzdelávať v moderných priestoroch a na 
špičkových strojoch, ktorými disponujú aj firmy. Už onedlho si 
budú deviataci vyberať stredné školy a ja som presvedčený, že 
aj táto modernizácia a vylepšenia na školách im môže pomôcť 
pri ich rozhodovaní,“ uviedol Majerský.
      V rámci 6,5 miliónovej investície sa zmodernizujú odborné praco-

viská na troch lokalitách SOŠ agropotravinárskej a technickej v 
Kežmarku. Na ulici Kušnierska brána sa pri hlavnej budove školy 
vybuduje moderné a reprezentatívne konferenčné centrum, obnoví 
sa fasáda, zrekonštruuje sa oplotenie a chodník. Taktiež sa doplní
potrebné vybavenie odborných učební novou technológiou (parný 
konvektomat, hnetáč, kysiareň, modulová pec, trezírovací stroj, stroje
na zrenie a následné kysnutie cesta a pod.). Revitalizácia hlavnej 
budovy s telocvičňou a konferenčné centrum si vyžiada investí-
ciu takmer 1,5 milióna eur. Práce by mali byť dokončené za jeden
kalendárny rok.
    V lokalite Pradiareň sa vybuduje unikátny moderný areál „Mini-
farmy“ so všetkou potrebnou infraštruktúrou pre chov hospodárskych 
zvierat a moderné poľnohospodárstvo. Vzniknú napr. moderné
priestory, ako je vyšetrovňa, pitevňa, náraďovňa, vytvoria sa vhodné
podmienky na vykonávanie základných laboratórnych skúšok

potravín či spracovanie mlieka.
     Okrem toho sa tu vybuduje kompletné zázemie pre chov a staro-
stlivosť o hospodárske zvieratá, kúpi sa nový obilný kombajn vyba-

vený modernými prvkami pre odbory „agromechanizátor – opravár“ 
a „mechanizácia pôdohospodárstva“. Taktiež sa zakúpi dron na apli-
káciu pesticídov, hnojív a herbicídov, kolesový traktor s navádzaním a 
riadením či samohybná rezačka na výrobu konzervovaných krmovín. 
Tiež sa vybudujú garáže na údržbu strojov. Celková investícia pred-

stavuje 3,2 miliónov eur, pričom modernizácia by mala byť hotová v 
júli budúceho roku.
       Komplexne sa zrekonštruuje a zmodernizuje aj elokované praco-

visko v obci Rakúsy, kde prebieha odborné vzdelávanie v odboroch
stavebná výroba, potravinárska výroba a spracúvanie dreva. Investí-
cia si vyžiada vyše 475-tisíc eur, pričom práce by mali byť hoto-

vé v januári 2023. Navyše, investícia do materiálno - technického
vybavenia vo všetkých troch lokalitách (Kušnierska brána, Pradiareň,
Rakúsy) bude predstavovať 1,3 milióna eur.
   Na Spojenej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni sa 
celkovo preinvestuje vyše 4,7 miliónov eur. V rámci toho sa zrekon-

štruujú existujúce priestory, urobí sa prístavba pre stolársku dielňu s 
moderným stolárskym vybavením, vytvorí sa cvičný hotel z internát-
nych izieb, vybuduje sa nový moderný objekt pre výučbu „barbeque“ 
a cukrárov s množstvom nových zariadení. V škole vznikne aj Multi-
funkčné regionálne vzdelávacie centrum, vybudujú sa tri športoviská 
(multifunkčné ihrisko, atletická dráha a workout ihrisko) a investuje sa 
aj do zvýšenia energetickej hospodárnosti školy. Táto modernizácia si 
vyžiada vyše 3,6 miliónov eur a ukončená by mala byť v júli roku 2023.
    Ďalších 1,1 milióna eur sa použije na nákup moderného mate-
riálno-technického vybavenia. Doplnený bude napr. moderný softvér 
na projektovanie nábytku a interiérov, ako aj ďalšie potrebné IKT a 
digitálne vybavenie ako servre, 3D potravinové tlačiarne, kamera,
fotoaparát, veľkoformátový plote, či interaktívny dotykový monitor.
   Oba projekty – na školách v Kežmarku i v Starej Ľubovni, sú
súčasťou Iniciatívy Catching - up Regions v rámci komponentu
„Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. 
Cieľom je zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy
prostredníctvom investícií do skvalitnenia materiálno - technických
a priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie žiakov.

JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

        Vojnový konflikt za našou východnou hra-

nicou na Ukrajine sa nás hlboko dotýka. Ute-

kajúce ženy, deti a seniori s  holým životom a 
,,majetkom“  zbaleným do jednej tašky trhajú 
srdce každému, kto si uvedomuje hodnotu 
ľudského života a jeho dôstojnosti.  Žiaľ, od 
24. februára 2022 slová mier a pokojné nebo 
nad hlavou už prestali byť samozrejmosťou 
či prázdnou frázou.
    Na tomto mieste sa chceme poďakovať 
každému z vás, kto utečencom z Ukrajiny 
akýmkoľvek spôsobom pomohol, pomáha, 
alebo sa rozhodne aj v ďalších dňoch po-

môcť. Formy pomoci sú rôzne – finančná, 
materiálna, humanitárna, dobrovoľnícka, 
ubytovacia… Mnohé spolky, občianske
združenia, školy aj jednotlivci z nášho mesta 
ukázali a ukazujú, že dobrý človek v nás žije, 
že dokážeme zmobilizovať svoje sily a vieme 
pomôcť. ĎAKUJEME!
       Mesto Spišská Belá prichádza s ponu-

kou registrácie Ukrajincov ubytovaných v 
súkromí alebo v inštitucionálnych objektoch
nachádzajúcich sa v meste či v mestskej
časti Strážky. Registračný formulár je v
slovenčine a bude slúžiť pre potreby samo-

správy a koordinácie aktivít pre túto skupinu
obyvateľov. Prosíme, aby registračný 
formulár vyplnili tí, ktorí Ukrajincov uteka-

júcich pred vojnou  ubytovali.
     Cieľom registrácie je:
• mať informácie o utečencoch – Ukrajincoch 
v meste,
•  priebežne aktualizovať zmeny,
• pomôcť pri koordinácii ich začlenenia do 
života,
•  neizolovať utekajúcich Ukrajincov v našom 
meste,
• organizovať pre nich komunitné aktivity 
prispôsobené vekovým kategóriám,
•   koordinovať stretnutia utečeneckých rodín 
z Ukrajiny v komunitných priestoroch mesta.

       Mesto Spišská Belá si praje, aby sa vojna 
na Ukrajine čo najskôr skončila. V momen-

tálnej situácii však chceme aspoň tým Ukra-

jincom, ktorí našli útočisko v našom meste, 
poskytnúť pocit pokoja, bezpečia, prijatia 
a záujmu o ich potreby v neľahkej životnej
situácii.
     Na sociálnej sieti 22. marca 2022 vznikla 
verejná skupina Pomoc Ukrajincom Spiš-

ská Belá, v ktorej je priestor na komuniko-

vanie tejto problematiky, vrátane možnosti 
ponúknutia zamestnania / brigády či ubyto-

vanie vojnovým odídencom z Ukrajiny.

Príležitosť na komunitné aktivity Ukrajincov v našom meste
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50. výročie úmrtia Barónky Margity Czóbelovej (*1891 +1972)

   Popri samotných Strážkach a tatranskej prírode maľovala aj
rodinné sídlo Czóbelovcov v Anarcsi, ktoré často navštevovala.
Portrétovala členov a členky rodiny, postupne k nim pribudli i jej
vlastné autoportréty, pomerne veľa sa ich dodnes zachovalo.
Podobne ako Ladislav Mednyánszky i Margita Czóbelová tvorila na 
maliarske plátno i na rôzne druhy papierov, pričom aj ona maľovala 
často na obe strany. Po druhej svetovej vojne sa medzi jej témami
objavujú aj menej obvyklé, či očakávané námety z modernizu-
júcich sa Tatier (lanovka) i zo socialistického sveta (Lomonosovova 
univerzita, Sputnik a pod.). Sú dokladom toho, že sa vždy činorodo
zaujímala o svet okolo seba.

SNG – Kaštieľ Strážky

    Barónka Margita Czóbelová, neter maliara Ladislava Mednyán-
szkeho, prežila väčšinu svojho života pod Tatrami. Jej osud, ovplyv-

nený dôležitými historickými udalosťami od Rakúsko - uhorskej
monarchie, prvej svetovej vojny, prvej Československej republiky, 
druhej svetovej vojny a zmien po roku 1948, bol počas celého jej
života zviazaný s kaštieľom v Strážkach. Len vďaka jej obetavosti sa 
rozsiahla kolekcia Mednyánszkeho diel v majetku rodiny, ako aj prác 
Ferdinanda Katonu (1864 - 1938), Fridy Konstantinovej (1884 - 1918) 
aj samotnej barónky Czóbelovej podarilo uchovať v pomerne kom-

paktnej podobe. Integrálnou súčasťou tohto zachovaného dedičstva 
sú i archívne pramene, uložené dnes v Archíve výtvarného umenia 
SNG a v Oblastnom archíve v Levoči (maliarkine denníky, listy, foto-

grafie).
     Podľa súčasného stavu poznania bola Margita Czóbelová príle-

žitostnou maliarkou, autodidaktkou, ktorá sa inšpirovala aj dielami 
svojho strýka. Aktuálny výskum prispel k poznávaniu jej pomerne
obsiahleho diela, ale priniesol najmä informácie o jej výtvarnom vzde-

laní a vzoroch. Na základe záznamov v archíve Akadémie výtvarných 
umení v Budapešti tu študovala Margita, spolu so sestrou Mariannou, 
v školskom roku 1915 - 1916.
      Prvá svetová vojna prerušila ich štúdium. V rokoch 1916 a 1922 
vystavovala Margita na Národnom salóne v Budapešti. Začala tvo-

riť nielen ako maliarka, ale i ilustrátorka, predovšetkým pre anglické 
vydavateľstvá. Jej prípadnú maliarsku kariéru však prerušila situácia 
po prvej svetovej vojne, keď postupne prevzala starostlivosť o rodinu. 
Počas vojny sa stratil jej brat Štefan a sestra Marianna zomrela mladá 
19. apríla 1929. Postupne doopatrovala svojich rodičov - otec spiso-

vateľ, filozof a ekonóm Štefan Czóbel zomrel 30. apríla 1932, mama 
Margita (Miri) Czóbelová, rod. Mednyánszka, zomrela 5. júna 1937. 
Počas druhej svetovej vojny zostala Margita Czóbelová osamotená a 
po politických zmenách v roku 1948 prišla i o svoj majetok a rodinné 
výtvarné dedičstvo.
       Výlety po okolí Strážok, do Tatier, šport (plávanie v rieke Poprad,
lyžovanie, beh na lyžiach, jazda na koni) a mnoho ďalších aktivít
udržiavali postavou drobnú Margitu Czóbelovú v psychickej aj fyzickej 
kondícii. Práve nezlomná povaha jej umožnila prežiť všetky udalosti 
a úskalia, ktoré postihli jej rodinu i kaštieľ v Strážkach. Izolovanosť 
barónky v prostredí Strážok ovplyvnila i jej výtvarnú tvorbu. V období 
medzi svetovými vojnami sa venovala hlavne ilustráciám (rozprávky
Hansa Christiana Andersena, prózy Cècile Tormayovej). Tvorila
farebne svieže kompozície z parku v kaštieli, krajinomaľby inšpiro-
vané i Mednyánszkeho dielami, ktoré dôverne poznala.

Bedminton v Spišskej Belej
    Bedminton v Spišskej Belej sa začal tvoriť po letnej olympiáde 
2008 v Pekingu. V podstate bol to prvý dotyk s týmto športom. Oslo-

vili sme zástupcu mesta a centra voľného času a prezentovali náš 
zámer. Vzhľadom k tomu že je to pohybový krúžok, tak sme sa stretli 
s pochopením. Nakúpili nám rakety, košíky, siete a od októbra škol-
ského roku 2008/2009 sme sa začali postupne zoznamovať s týmto 
športom. Použili sme dostupné informácie na internete aby sme mohli
žiakov nejako učiť. 18.-20. decembra 2009 slovenský zväz bedmintonu
organizoval špecializovanú časť školenia trénerov bedmintonu na 
ktorom sme sa zúčastnili. Školiteľom bol Tomáš Mendrek. Toto škole-

nie nám dalo veľa. Úplne iný pohľad na bedminton.
       Zaviedli sme v nedele aj bedminton pre verejnosť. Pre vyťaženosť

telocvične mohla hrať verejnosť len v nedele. Aj napriek tomu sa to 
teší do dnes mimoriadnej obľube. Takýmto spôsobom sa sformovala
aj skupina bedmintonových amatérskych nadšencov ktorý boli ochotný
založiť nový klub. Informovali sme sa na zväze následne podali 
prihlášku a 9.9.2014 sme sa stali kolektívnym členom slovenského
zväzu bedmintonu. Prihlásili sme sa do súťaže družstiev 3. ligy
východ kde účinkujeme do dnes.
    19.3.2022 sa po covidovej prestávke ukončil ročník 2021. MŠK 
Slavoj Sp. Belá zaznamenal historický úspech. Obsadili sme celkové 
tretie miesto. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým ktorí sa na 
tom podieľali ….

Rasťo Lech

Veľkonočný volejbalový turnaj 2022
     Dňa 9. apríla 2022 Mesto Spišská Belá 
zorganizovalo v telocvični ZŠ J. M. Petzvala
na Moskovskej ulici v Spišskej Belej tra-

dičný Veľkonočný volejbalový turnaj 
amatérov. Turnaja sa tohto roku zúčastni-
lo 8 družstiev a konečné poradie vyzeralo
následovne:

1. miesto:  TJ Mier Kamienka
             2. miesto:  Tatrafit
             3. miesto:  Drotári
             4. miesto:  Hobby team
             5. miesto:  Mladé pušky

                    6. miesto:  Vĺčatá
7. miesto:  Klobúčnici

                    8. miesto:  Fischerka
      Najlepším hráčom turnaja sa stal Adam 
Čoma (TJ Mier Kamienka) a najlepšou 
hráčkou Andrea Fedorová (Vĺčatá).
     Ďakujeme všetkým družstvám a ich hrá-

čom, že si prišli zahrať na tomto turnaji a za 
prípravu a výbornú organizáciu turnaja patrí
poďakovanie primátorovi mesta Spišská 
Belá Jozefovi Kunovi a Mgr. Jaroslavovi 
Dobešovi.
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,,Memoriál Ľubomíra Mačugu“ - futbalový turnaj žiakov U15 a U13
    Po dvoch rokoch sa v sobotu dňa 12.3.2022 za krásneho skoro 
jarného počasia na futbalovom štadióne MŠK SLAVOJ Spišská 
Belá uskutočnil už jedenásty ročník futbalového turnaja ,,Memoriál 
Ľubomíra Mačugu“. Turnaj je už tradične zakončením halovej zimnej 
prípravy a začiatkom prípravy na futbalových ihriskách na jarnú časť 
futbalovej sezóny. Turnaja sa zúčastnili dvojičky mužstiev mladších 
žiakov (U13) a starších žiakov (U15) z klubov FAM Poprad, FK SŠ 
Lendak, MŚK Podolínec, TJ Tatran Ľubica a domáci MŠK Slavoj
Spišská Belá. Každá kategória mala vytvorené vlastné ihrisko o 
rozmeroch 68 x 45 m. Hralo sa podľa pravidiel futbalu systémom
každý s každým, s hracím časom 1 x 25 min. Počet hráčov na ihrisku 
u kategórie U15 bol brankár a 6 hráčov v poli a u kategórie U 13 bran-

kár a 7 hráčov v poli. Bodový systém turnaja bol určený: za víťazstvo 
3 body, v prípade remízy sa kopali pokutové kopy a víťaz získal 2 body 
a porazený 1 bod, prehra 0 bodov. Zápasy rozhodovali rozhodcovia z 
radov domácich hráčov a trénerov a to L. Makovský, S. Strišovský a 
P. Tomas. Po ukončení futbalových zápasov sa konalo záverečné vy-

hodnotenie turnaja. V každej kategórii boli vyhodnotené mužstva na 
prvom až treťom mieste, ktoré boli odmenené pohárom a diplomom. 
V kategórií U 15 o poradí na 2. až 4 mieste rozhodovala minitabuľka 
3 mužstiev. V kategórii U 13 o poradí na 1. mieste rozhodol vzájomný
zápas. Taktiež v každej kategórii bol vyhlásený najlepší brankár,
najlepší strelec a najlepší hráč.

     Najlepší brankár:  Tomáš Nedoroščík  (FAM Poprad)
     Najlepší strelec:    Alan Chudík (FK SŠ Lendak)
     Najlepší hráč:        Tomáš Malich (MŠK SLAVOJ Spišská Belá)

     Najlepší brankár:  Marek Lapšanský (FAM Poprad)
     Najlepší strelec:    Michal Oravec (MŠK SLAVOJ Spišská Belá)
     Najlepší hráč:        Benjamín Šugerek (MŠK Podolínec)  

      Divadelníci Theatro balans Spišská Belá 
odohrali 19. marca benefičné divadelné
predstavenie hry Nebola to piata, bla to
deviata. Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok
bol venovaný na humanitárnu pomoc Ukra-

jine.

    Komédia TheatroBalans: Nebola to piata,
bola to deviata od talianskeho dramatika 
Alda Nicolaja zachytáva dej „zabehnu-
tého“ manželstva a náhodného stretnutia 
na pláži. Milostný trojuholník sa zamotáva
v momente, keď sa hlavná predstavi-

teľka rozhodne zosnovať diabolský plán 
so zámerom „odstrániť“ svojho manžela
s pomocou milenca. Všetko ide podľa 
jej plánu za tónov Beethovenovej piatej 
symfónie, až do chvíle, keď nastane neča-
kaný zvrat.

Nebola to piata, bola to deviata

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA
        Sezóna 2021/2022 sa pre hokejový klub MŠK Slavoj Spišská Belá 
začala pomerne skoro, prvý dotyk s ľadom bol niekedy koncom júla. 
Počas prípravných zápasov v auguste sa k tímu pripojili aj takí hráči 
ako Filip Mešár, Aleksiy Myklukha, Patrik Vaverčák ml., Patrik Svitana 
a Rastislav Václav. Druhý septembrový víkend začala liga v Spišskej 
Novej Vsi, kde hokejisti ťahali šnúru šesť zápasov bez prehry. Túto 
šnúru prekazila korona a obmedzenia s ňou spojené. Následne po 
obnovení ligy sa hokejovému klubu lepila smola na päty, nevedeli sa 
dostať na víťaznú vlnu. V tomto smere pomohlo mesto Spišská Belá 
a klub MŠK a hokejisti mohli využívať klzisko na tréningy, čo im veľmi 
pomohlo dostať sa do tempa.
      Základnú časť mali hráči vyhratú už v treťom kole pred koncom. V 
semifinále sa stretli s mužstvom HC Rohals Nov. Huta. Sériu vyhrali
2:0 na zápasy, kde v druhom zápase po veľkej dráme rozhodli
nájazdy. Vo finále na našich hokejistov čakalo silné mužstvo HK Leta-

novce-Gribare. S týmto mužstvom mali doposiaľ negatívnu bilanciu. 
Prvý zápas vyhrali 3:2. Do druhého zápasu nastúpili s veľkou podpo-

rou fanúšikov zo Spišskej Belej. Hráči osobne touto cestou ďakujú
autobusovej doprave Vnenčák a MŠK Spišská Belá, že umožnili 
bezplatnú dopravu pre fanúšikov. Od začiatku finálového zápasu sa

hra vyvíjala v prospech HC MŠK Spišská Belá, no v druhej tretine sa 
podarilo Letanovciam vyrovnať skóre. Záverečná tretina však patrila 
našim a víťazstvo strhli na svoju stranu. Po jasnom víťazstve 6:3 sa 
napokon tešili z celkového víťazstva v lige. Za zmienku ešte stojí 
ocenenie hráča Petra Pavlička za najlepšieho strelca celej ligy.
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Majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch v Poprade
          Dňa 26.3.2022 sa v Aréne  konali Majstrovstvá Slovenska v latinsko-
amerických tancoch, kde beľanka Radka Britaňáková zabojovala a 
dostala sa do finále. Celkovo štartovalo 19 tanečných párov a Radka
so svojim tanečným partnerom Slavomírom Nálepkom v silnej kon-

kurencii získali krásne 6. finálové miesto. Šampionát zorganizoval 
vedúci tanečného klubu Solus Dance Academy Jozef Solus, Poprad.
   Rodáčka Radka zo Spišskej Belej v našom meste pod svojim 
OZ: TATRA DANCE Tanečný klub Radky Britaňákovej vedie deti od
6 rokov rovnakým smerom  – k tancu, pohybu a zároveň sa venuje aj 
4-5 ročným deťom vo všeobecnej športovo-pohybovej príprave detí. 
Zverenci pod jej vedením vystupujú na kultúrnych podujatiach organi-
zovaných mestom. Pripravuje aj mladomanželov na svoj prvý mlado-

manželský tanec, maturantov na stužkovú slávnosť. Minulé leto 2021
organizovala športovo letný tábor v mesiacoch júl a august. Radku 
ako trénerku si deti veľmi obľúbili a o tábor bol veľký záujem. Deti sa
v tábore venovali rôznym športovým aktivitám, chodili na výlety, cvičili 
v prírode, kreslili, maľovali, robili ručné práce a podobne.

     Radke želáme do budúcna veľa športových úspechov v jej osobnej 
kariére a rovnako aj pri rozvíjaní športových aktivít v našom meste.

   Mesto Spišská Belá a FACE CLUB
Spišská Belá dňa 19. februára zorganizovali
Karneval na ľade. Podujatie sa konalo na
ľadovej ploche hokejbalovej haly.
      Prednedávnom skrsla pekná myšlienka 
zísť sa ako voľakedy na fašiangy.  Veď naši 
dedovia tieto ľudové sviatky využívali takisto
na spoločné stretanie. Veľmi nás teší, že 
sme oživili túto tradíciu na pôde mesta. Pred 
pôstom je to jedná z posledných možností 
zabaviť sa.
   Celé podujatie príhovorom otvoril p.
primátor Jozef Kuna. Pri pohľade na ľad, 
bolo jasné, že Beľania s nadšením prijali
pozvanie na karneval. Svoje ratolesti po-
obliekali do rôznych kostýmov a v dobrej
nálade korčuľovali do rytmov hudby, ktorú 
od začiatku do konca akcie púšťal DJ.
Celkovo sa zaregistrovalo 98 masiek. Naj-
mladšia účastníčka „lienka“ mala len 2 roky.
         Zamestnanci a dobrovoľníci z Face clubu 
sa postarali o skvelý program. Vymysleli pre 
deti rôzne súťaže, animátori sa poprezliekali 
za maskotov a s deťmi tancovali a šantili na 
ľade. Radosť v tvárach najmenších, ktorí 
prejavovali nadšenie so stretnutia s ich obľú-

benými rozprávkovými postavičkami, bola 
všetkým tou najväčšou odmenou. O zúčast-
nených sa staralo až 10 populárnych posta-
vičiek. Korčule si obula včielka Maja, Ferdo
mravec, Pat a Mat, Tatko Šmolko, Olaf a

aj dievčatkami obľúbená Skye z Tlapkovej
patroly. Celou akciou nás slovom doprevá-
dzali Mickey Mouse a Minnie.
   Súčasťou programu bola aj prezentácia
masiek a súťaž o najkrajší karnevalový
kostým.  Súťažilo sa v troch kategóriách: 3-6 
rokov, 7-10 rokov, 11-15 rokov.
    Šesť členná porota sa po každom kole 
dlho radila. Spočítali hlasy a vybrali tie
masky, v ktorých bola najpočetnejšia zhoda.
Víťazi boli odmenení potleskom a z rúk
primátora mesta Jozefa Kunu si prevzali
diplomy a vecné ceny.

     Všetci veríme, že o rok sa stretneme na
druhom ročníku tejto vydarenej akcie. Víťazi:
1.  Eliáš Zibura
2.  Michaela Compelová
3.  Matúš Gumulák
----------------------------------------------------------

1.  Karin Kušionová
2.  Andrej Božek
3.  Sofia Kubalošová
----------------------------------------------------------

1.  Miriam Polačeková
2.  Branislav Vojčík
3.  Barbora Danielčáková

Karneval na ľade

14. marca začal zber zeleného bioodpadu
         Mesto Spišská Belá pripomína občanom, že v pondelok 14. marca 
2022 sa v našom meste opäť začal sezónny zber zeleného biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu (realizovaný v zmysle platnej
legislatívy vo vegetačnom období). Vyprázdňovanie nádob na zber 
bioodpadu je zabezpečované zberovou spoločnosťou mesta –
Mestským podnikom Spišská Belá, s. r. o., podľa zverejneného
harmonogramu.
    Zelený bioodpad pozostáva z odpadu z domových záhrad 
(najmä pokosenej trávy, kvetov, buriny, štiepky, pilín, lístia a 
odpadu z ovocia a zeleniny). Zbiera sa do hnedých zberných 
nádob. Nesmie sa do nich umiestňovať živočíšny odpad. Dôsledne 
žiadame obyvateľov, aby do nádob určených na zber bioodpadu

nevyhadzovali iný odpad. Znehodnocuje sa tým obsah nádoby, ktorý 
potom nie je možné odovzdať v kompostárni.
   Zberová spoločnosť stanovila zoznam ulíc, kde bude zelený
bioodpad zbierať v pondelok a kde v utorok:
Pondelok: Novomeského, Továrenská, L. Svobodu, Družstevná, kpt. 
Nálepku, Zimná, Petzvalova, Hviezdoslavova, Partizánska, Slnečná, 
Letná, Štefánikova, Tatranská, Osloboditeľov, SNP, Lipová, Agátová,
Okružná, Športová.
Utorok: Krátka, Záhradná, Nová, Kúpeľná, 1. Mája, Medňanského, 
Nad kaštieľom, Popradská, M. Czobelovej, Weberová, Vojtasová, 
Moskovská, Kaltsteinova, Greisigerova.
        Zber v máji bude prebiehať 9. - 10. 5. a  23. - 24. 5. 2022.


