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Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
     Predseda NRSR vyhlásil 10.6.2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 
29. októbra 2022. Voľby sa budú konať v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. V Spišskej Belej bude vytvorených 5 volebných okrskov: 1./ Základná 
škola J. M. Petzvala, Moskovská 20 (ulice - 1.mája, Agátová, Greisigerova, Kallsteinova, Krátka, Kúpeľná, Lipová, Moskovská, Nová, Okružná, SNP, 
Športová, Vojtasova, Weberova, Záhradná), 2./ Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19 (ulice - Ladislava Novomeského, Letná, Osloboditeľov,
Štefánikova, Tatranská, Továrenská), 3./ Zasadacia miestnosť MsÚ, Petzvalova 17 (ulice - Hviezdoslavova, Mierová, Partizánska, Petzvalova, Slnečná),
4./ Komunitné centrum, Spišská Belá, Tatranská 1445/33 (ulice - Družstevná, Generála Ludvíka Svobodu, Kpt. Jána Nálepku, Šarpanec, Zimná),
5./ Denné centrum, Strážky, ul. L. Medňanského 2711/3A (ulice - Ladislava Medňanského, Margity Czobleovej, Nad kaštieľom, Popradská).
Kandidátnu listinu na primátora mesta, resp. poslanca mestského zastupiteľstva treba podať najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb.

Filip Mešár draftovaný do NHL v 1. kole!

najúspešnejší klub NHL Montreal Canadiens tak využil oba svoje 
draftové voľby v 1. kole na výber slovenských útočníkov.
        Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta aj vo svete
a prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej hokejovej kariére a snahe 
stať sa úspešným hráčom v najlepšej hokejovej lige sveta NHL.

      V noci 8. júla o 01:00 hod. nášho času sa konalo v NHL 1. kolo 
vstupného draftu nováčikov. Pre Slovensko bol tento draft historický, 
k čomu prispel aj náš rodák Filip Mešár. Slovensko malo v 1. kole 
vstupného draftu NHL 2022 až trojnásobné zastúpenie.
     Prvú voľbu na drafte mal k dispozícii tím Montreal Canadiens, 
ktorý si z nej zvolil Slováka Juraja Slafkovského. Juraj sa tak stal 
historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej 
NHL vybrali z 1. miesta draftu. Druhú voľbu na drafte mal k dispozícii 
tím New Jersey Devils, ktorý si z nej prekvapujúco zvolil ďalšieho Slo-

váka obrancu Šimona Nemca. Obaja hráči tak prekonali doterajší 
rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z 3. miesta 
Minnesota Wild.
         Tretím draftovaným slovenským hokejistom v 1. kole sa stal rodák 
zo Spišskej Belej Filip Mešár, ktorého si z 26. miesta draftu vybral 
tím Montreal Canadiens. Stane sa tak spoluhráčom ďalšieho Slová-
ka a svojho kamaráta Juraja Slafkovského. Najslávnejší a historicky



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                           2. číslo 2022

3

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Spišskej Belej
   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 14. júla 2022 venovalo týmto témam:

Komunálne voľby
• MsZ určilo, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo
volebnom období 2022-2026 bude mať 11 poslancov, ktorí budú
volení v dvoch volebných obvodoch:
1./ vo volebnom obvode č. 1 bude volených 10 poslancov a tento
obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti Strážky)
2./ vo volebnom obvode č. 2 bude volený 1 poslanec a tento obvod 
zahŕňa celú mestskú časť Strážky.
• Zároveň MsZ určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
že výkon funkcie primátora mesta Spišská Belá v novom volebnom
období r. 2022 – 2026 bude v rozsahu 1,0 (100 % úväzok).
Komunálne voľby a voľby orgánov samosprávnych krajov budú 
29.októbra 2022 a ku dňu vyhlásenia volieb k 10.6.2022 bol počet 
obyvateľov v meste Spišská Belá 6 736.

Dotácia pre 72 hodinový maratón „Beliansky kapor“
•  MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 600 EUR 
z rozpočtu mesta pre miestnu organizáciu Slovenský rybársky zväz 
Spišská Belá na usporiadanie športového podujatia na Belianskom 
rybníku.

Zmena rozpočtu mesta č. 4/2022
•  MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta na rekonštrukciu
mosta na cyklotrase Spišská Belá – Tatranská Kotlina vo výške 
18.200 EUR a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022, návrh tejto
zmeny rozpočtu mesta je zverejnený aj na webovom sídle mesta 
www.spisskabela.sk.

Nariadenie mesta o výške príspevku na činnosť školy
•  Poslanci mesta schválili VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku 
na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti 
mesta Spišská Belá (všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené 
na webovom sídle mesta www.spisskabela.sk).

Voľné priestory na podnikanie v centre mesta Spišská Belá
•  MsZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových 
priestorov na Zimnej ulici č. 407/8 (bývalá lekáreň U sv. Michala) v 
Spišskej Belej na prízemí za ročné nájomné 40 EUR/m², výmera
nebytového priestoru je 155,40 m². OVS je zverejnená na webovom 
sídle mesta www.spisskabela.sk.

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
•  MsZ schválilo zriadenie vecného bremena budúcou zmluvou o 
zriadení vecného bremena, pre účely realizácie projektu „IBV Hra-
ničná ulica Strážky, SO 03 Verejný vodovod SO 05 STL plynovod“ 
na časti pozemku parc.č. KN „C“ 1031/1 na výmere 2279 m², v k.ú. 
Strážky, v prospech IBV Strážky, s.r.o. Suchá hora 42, Kežmarok, za
jednorazovú odplatu 200 EUR.
•  Poslanci schválili zriadenie vecného bremena budúcou zmluvou 
o zriadení vecného bremena, pre účely realizácie projektu „Poly-
funkčný objekt „TEO“ Spišská Belá, k objektom SO 03 Vodovodná 
prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 odberné elektrické
zariadenie“ v prospech Budovy s.r.o., Podtatranská 2501/3A, Poprad, 
za jednorazovú odplatu 300 EUR.

Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov
1./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku nachádzajúcom sa 
v k. ú. Tatranská Lomnica – lokalita „Poľko“ (Nad Ždiarom) na dobu 5 
rokov doterajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi Pitoňákovi, trvale bytom 
Ždiar č.15 za ročné nájomné vo výške 50 EUR.
2./ MsZ schválilo predaj pozemku za kúpnu cenu 20 EUR/m² o
výmere 109 m², v k.ú. Spišská Belá, kupujúcej Márii Smolenovej, rod. 
Piervolovej, trvale bytom Spišská Belá – Strážky, na ulici Popradská
č. 1102/59, v tomto prípade ide o majetkoprávne vysporiadanie
užívaného pozemku.
3./ MsZ schválilo prenájom pozemku za ročné nájomné vo výške 60 
EUR (výmera pozemku je 950m²) v k. ú. Spišská Belá, doterajšiemu 
nájomcovi Patrikovi Smolenovi, trvale bytom Spišská Belá – Strážky,

na ulici Popradská č. 1102/59.
4./ MsZ súhlasilo s ukončením doterajšieho nájomného vzťahu na 
prenájom pozemku v k. ú. Spišská Belá, zapísaný na LV č. 6827 Ing. 
Gabriela Majlendera, trvale bytom Spišská Belá, Zimná 54 a schválilo 
zámer na prenájom tohto pozemku na dobu 5 rokov, pre účely zria-
denia ovocného sadu Vladimírovi Jezerčákovi, trvale bytom Spišská 
Belá, Družstevná č. 63 za ročné nájomné vo výške 50 EUR.
5./ MsZ schválilo zámer na odpredaj pozemku o výmere 749 m² v
k. ú. Spišská Belá vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v prospech
žiadateľa SR – správca Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 
Belá, pričom presná výmera pozemku bude určená podľa geome-
trického plánu, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na svoje náklady a cena 
pozemkov bude určená podľa znaleckého posudku, ktorý dá vyhoto-
viť mesto a náklady na jeho vypracovanie budú tvoriť súčasť kúpnej
ceny pozemkov pre Špeciálnu základnú školu v Spišskej Belej.
6./ Poslanci schválili predaj časti pozemku o výmere 81 m², v k. ú.
Spišská Belá, zapísaný v LV č.1 pre žiadateľa: Pavla Tomasa a 
manželky Silvii Tomasovej, rod. Svobodovej, trvale bytom Spišská
Belá, L. Novomeského č. 93/9, pre účely majetkovoprávneho
užívania pozemku za kúpnu cenu 30,00 EUR/m², pričom presná
výmera pozemku, bude určená podľa geometrického plánu, ktorí
dajú vyhotoviť žiadatelia na svoje náklady.
7./ MsZ schválilo pokračovanie prenájmu časti pozemku v k.ú.
Lendak, zapísané v LV 1335, v lokalite „Pod Kycorou,“ v prospech 
žiadateľa Slovenský zväz sánkarov Starý Smokovec na zriadenie
rozoberateľnej prírodnej sánkarskej dráhy, s dĺžkou dráhy 300 m a 
šírka cca 6 m, (celková výmera 1300 m²) na dobu 10 rokov, za ročné
nájomné vo výške 200 EUR, za podmienky, že prevádzkovateľ
nebude vykonávať podnikateľskú činnosť a pozemok po pôvodnej
sánkarskej dráhe uvedie do pôvodného stavu vrátane osevu plochy 
trávnym semenom.
8./ Poslanci mesta schválili prenájom časti pozemku v k. ú. Spišská 
Belá, na dobu 5 rokov, žiadateľovi: Michalovi Kubalovi, spoločnosť 
24Hot Point, Suchá hora 22, Kežmarok, pre účely umiestnenia nápo-
jového automatu na hokejbalovom ihrisku na Tatranskej ulici v Spišskej 
Belej (výmera pozemku 3 m²) za ročné nájomné vo výške 300 EUR.
9./ Poslanci mesta schválili zámenu pozemkov v k. ú. Tatranská 
Lomnica medzi Mestom Spišská Belá a R.M.S Company 1, s.r.o. 
Tatranská Lomnica č.14697 – IČO 52886913, pričom vzhľadom k 
rozdielnej výmere pozemkov doplatí zamieňajúci R.M.S Company 1,
s.r.o. Tatranská Lomnica, Mestu Spišská Belá finančnú čiastku vo 
výške 12 530,00 EUR.
10./ MsZ schválilo budúci prenájom pozemkov na užívanie poľovného
revíru – zmluvou o budúcom nájme na pozemkoch Mesta Spišská 
Belá o výmere 242,9419 ha a poľnohospodárske pozemky o výmere 
30,7413 ha, spolu o výmere: 273,6832 ha žiadateľovi: Poľovné zdru-
ženie Lendak, sídlo: Tatranská 407/32, Lendak, IČO 52639860 za
nájomné vo výške 1,10 EUR /ha ročne na dobu 15 rokov, s účinnosťou
od 01.05.2023 za ďalších podmienok uvedených v prílohe zmluvy o 
užívaní poľovného revíru.

Petícia občanov mesta ohľadne šírenia neznesiteľného
zápachu v obytných zónach mesta

•  MsZ prerokovalo petíciu občanov mesta Spišská Belá “EBA s.r.o. 
šírenie neznesiteľného zápachu v obytných zónach mesta“, poslanci
žiadajú primátora mesta zvolať pracovné stretnutie zo zástupcami 
spoločnosti EBA s.r.o., aby sa tento problém vyriešil k spokojnosti
občanov mesta. Poslanci vyjadrili podporu občanom podpísaným v 
petícií, z dôvodu neúnosnej situácie komfortu života v meste a navr-
hujú primátorovi mesta vytvoriť špeciálnu odbornú pracovnú skupinu, 
ktorá sa bude hlbšie zaoberať týmto problémom. Komisia bude zlo-
žená z odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva, poslancov,
členov petičného výboru a pracovníkov MsÚ a bude pracovať na
vyriešení tejto nepriaznivej situácie v meste Spišská Belá.

V septembri si v našich ZŠ sadne do lavíc 106 prvákov
• Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o
výsledkoch zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v
1. ročníku ZŠ v školskom roku 2022 / 2023 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Belá a prijímanie detí do MŠ, Mierová 15,
Spišská Belá. Správa je zverejnená na webovej stránke mesta
www.spisskabela.sk.
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Stretnutie Ukrajincov v komunitnom centre
meste uskutočnilo stretnutie týchto našich 
hostí. Po srdečnom zvítaní sa a vzájomnom 
zoznámení bola pripravená prezentácia o 
našom meste, o školách, školských zariade-

niach, kultúrnych pamiatkach, ale aj o regióne.
Zo vzájomných rozhovorov, vďaka ochotnej
prekladateľke pani Čižikovej, sme sa na 
stretnutí dozvedeli, že  jednotlivé osoby majú

    Aj v Spišskej Belej sú rodiny, ktoré sa 
stali dočasným domovom pre Ukrajincov, 
ktorí odišli zo svojej vlasti kvôli vojne. 23.
apríla 2022 sa v komunitnom centre v našom 

8. máj – DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
torky Mgr. Mary Britaňákovej a jej kolegov,
členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Spišská Belá, občania a žiaci 
základných škôl. Tento rok si pripomíname 
už 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny 
na európskom kontinente. Najhroznejšia i 
najkrvavejšia vojna v dejinách ľudstva sa 
začala 1. septembra 1939. Hrôzy vojny boli 
po strašných a dlhých útrapách ukončené 
v roku 1945 kapituláciou Nemecka a jeho
spojencov.

            Viceprimátorka mesta spolu s predsed-
níčkou Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Danielou Linekovou položili veniec
k pamätnej tabuli umiestnenej pri mestskom 
úrade, odkiaľ sa následne presunuli do parku 
k soche Partizána pri evanjelickom kostole.
      Spomienkou na ukončenie 2. svetovej 
vojny vzdávame hold a úctu všetkým padlým 
vojakom, ktorí položili svoje životy v boji proti
nemeckému fašizmu pri oslobodzovaní našej
vlasti.

      Tento deň nám dáva príležitosť vzdať 
hold všetkým, ktorí sa pričinili o to, že žijeme
v mieri. Mier vôbec nie je samozrejmosť.
Pripomíname si hrôzy vojny, ktorá hlboko
zasiahla do bežného života každého jedného
človeka. Je nemožné obyčajnými slovami 
opísať toto množstvo ľudských tragédií a
utrpenia.
               Dňa 6.mája 2022 sa stretli pri pamätníku
obetiam II. svetovej vojny reprezentanti
Mesta Spišská Belá v zastúpení viceprimá-

      Mesto Spišská Belá, v zastúpení primátora Jozefa Kunu, Ing. 
Veroniky Kováčikovej a Ing. Anny Kleinovej za prítomnosti riaditeľa 
Základnej školy M. R. Štefánika PaedDr. Ľudovíta Gumuláka, si aktom
kladenia venca k soche v parku pri evanjelickom kostole uctili pamiatku
generála Milana Rastislava Štefánika.
         Dňa 4. mája 1919 sa minister vojny Československej republiky, 
generál Milan Rastislav Štefánik, vracal z Talianska do svojej vlasti.
Štefánikovo lietadlo sa však pri prílete do vlasti zrútilo za dodnes
nevyjasnených okolností. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v 
mohyle na Bradle.
          Bol diplomat, politik, štátnik, vojak, vedec, astronóm a cestova-
teľ. Je nemožné jeho život zhrnúť do niekoľkých viet. Milan Rastislav 
Štefánik je osobnosť, ktorej význam nespočíva iba v rozhodujúcom 
podiele na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa, ktorý obdivuhodnou diplo-
maciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi a činmi
môžeme ho dnes vnímať ako prvého „Európana“. Predpokladal, 
že nastane stav, ktorý nazval „europeizácia“, čo malo predstavovať
harmóniu národov v Európe. Jeho myšlienky boli nadčasové.
    „Milujem pravdu, nielen z mravného stanoviska, ale aj ako
matematik. Ako priama čiara je najkratším spojením dvoch bodov, 
tak je pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu našich predstáv,“
hovorí jeden zo známych výrokov Štefánika.

103. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

Činnosť hlavnej kontrolórky
•  MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta 
o priebežne vykonaných kontrolách. MsZ zároveň schválilo Plán
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. Správy plánu činnosti 
sú zverejnené na webe mesta www.spisskabela.sk.

Modernizácia Tatranskej ulice
•  Poslanci mesta schválili zmenu výšky cestných obrubníkov na 
ulici Tatranskej v Spišskej Belej na jednotnú výšku s podmienkou 
súhlasného stanoviska Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky a stavebného dozoru stavby. 

Dodávateľ prác v súvislosti s revitalizáciou a modernizáciou Tatran-
skej ulice oznámil Mestu Spišská Belá ich plánované začatie ešte v 
mesiaci júl 2022. S ohľadom na to, že riešené územie je zastavané 
a obývané, budú stavebné práce prebiehať etapovite s čiastočným 
časovým obmedzením prístupu k rodinným domom. Prvé práce budú
spočívať vo frézovaní starého asfaltového povrchu. S touto činnosťou
bude prirodzene na ulici zvýšená prašnosť, hlučnosť a aj doprava 
bude čiastočne obmedzená.

Dopravná štúdia komplexného riešenia na Kúpeľnej ulici
•  Poslanci schválili vypracovanie dopravnej štúdie komplexného
riešenia v časti ulice Kúpeľnej v Spišskej Belej od č. 1 po č. 15 (od 
cesty 1/66 po č. d. 15).

     Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., organizovala 
v sobotu 23. apríla 2022, pri príležitosti Dňa Zeme dobrovoľnícke 
podujatie zberu odpadkov. Zoskupenie približne 65 dobrovoľníkov, 
ktorým záleží na životnom prostredí, sa podľa usmernenia usporia-
dateľa rozptýlilo v okolí ciest na okrajoch lesa. K zamestnancom spo-
ločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., poľovníkom s ich rodinnými 
príslušníkmi a ďalším občanom zo Spišskej Belej, sa do akcie jarné 
čistenie lesa, pripojili aj občania Tatranskej Kotliny. Od odpadkov 
sa čistili úseky v okolí Šarpanca, Belianskej cyklotrasy v smere do
Tatranskej Kotliny, v okolí Cesty Slobody, pri Fľakovskej ceste, pri

lesnej ceste Ivánka, pri Gedzerskej ceste, ale tiež okraje lesa v smere 
z Tatranskej Kotliny na Ždiar aj na Lendak.
     Použitých bolo spolu až 125 kusov vriec. Počas piatich aktívne 
strávených hodín sa podarilo z prírody zozbierať 1,5 tony odpadu. 

Pozitívne je, že odpadu bolo menej ako v minulom roku. Napriek tomu 
je zarážajúce, koľko rôzneho odpadu stále ešte končí na nesprávnom 
mieste a len vďaka dobrovoľnícky akciám sa potom umiestňuje na 
riadené skládky odpadu.
       Mesto Spišská Belá ďakuje ľuďom ochotným stráviť svoje osobné 
voľno nezištnou činnosťou v prospech dobrej veci.

Dobrovoľníci ku Dňu Zeme zbierali odpad
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          Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svo-
jom zasadnutí 9. mája 2022 schválilo celkovo 530 menších projektov 
v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch – šport, kultúra, 
sociálne služby a rodinná samospráva sa rozdelí spolu 1,86 miliónov 
eur. Úradu PSK bolo doručených 607 žiadostí z celé územia Prešov-
ského kraja. V okrese Kežmarok poslanci za tento okres podporili 43 
žiadostí. Finančnú podporu z rozpočtu PSK dostanú aj títo žiadatelia.:
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá – na zakúpenie časomiery
na hasičské preteky pre hasičský areál – 3 200,- EUR
Mestský športový klub Spišská Belá – na zakúpenie veľkých
prenosných futbalových brán (6ks) pre potreby futbalového štadióna 
– 3 600,- EUR
Mesto Spišská Belá – na zakúpenie trvalého ozvučenia do hokej-
balovej haly – 3 200,- EUR
Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, Spišská Belá – na

zorganizovanie podujatia- Pumpcup 2022 & Dirtcup 2022 – 1700,- EUR
Občianske združenie FFF friends, Spišská Belá – na zorganizo-
vanie podujatia „Fest Fajný Fest 2022“ – 1700 EUR
Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. – na vydanie publikácie o lesnej 
železnici Spišská Belá – Lendak – 3000,- EUR
Občianske združenie Expression o.z. Spišská Belá – na realizáciu
projektu „Pevné vzťahy, pevná rodina“ – 2000,- EUR
       Okrem uvedených podporený bol podporený aj projekt Grécko-
katolíckej cirkvi, farnosť Ihľany zameraný na Obnova ikonostasu v 
chráme sv. Michala Archanjela – II. etapa, projekt Divadla RAMAGU
zo Spišskej Starej Vsi či divadla exTeatro z Ľubice, projekt Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, či projekty Evanje-
lickej cirkvi a. v. na Slovensku a Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj projekty
niekoľkých obcí.

JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Finančná podpora projektov z rozpočtu PSK

Beliansky slávik 2022
kamarátov odmenili potleskom.
        Súťažilo sa v 3 kategóriách: 3.-4. ročník, 
5.-6. ročník a 7.-9. ročník. 

  Výkony spevákov hodnotila odborná
porota v zložení pedagógov ZUŠ Ladislava
Mednyánszkeho: Peter Strela, DiS. art – 
predseda poroty, Bc. Lenka Blanárová, DiS.
art a Mgr. Terézia Leskovjanská.

    Hlavným poslaním súťaže bolo rozvíjať 
a podporovať vzťah detí k tradičnej ľudovej 
kultúre, k ľudovej piesni a podnecovať deti 
a ich pedagógov k prezentácií výsledkov ich 
spoločného snaženia.

Víťazi:
    1. kategória (3.-4. ročník):
1. Nela Halčinová (ZŠ Lendak)
2. Nina Andrášová (ZŠ M.R.Štefánika)
3. Natália Pitoňaková (ZŠ J.M.Petzvala)
    2. kategória (5.-6. ročník):
1. Sára Neupauerová (ZŠ Lendak)
2. Eva Ferenčaková (ZŠ J.M.Petzvala)
3. Bianka Pitoňaková (ZŠ J.M.Petzvala)
    3. kategória (7.-9. ročník):
1. Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)
2. Miroslava Hudáčková (ZŠ Lendak)
3. Natália Oračková (ZŠ Podhorany)

    O tom, že folklór v našom regióne má
hlboké korene, niet pochýb. Tomuto krásnemu
dedičstvu našich otcov sa venuje stále veľa 
ľudí. Veľkým potešením je, že deti naďalej 
radi spievajú nielen modernú, ale i ľudovú
pieseň. Dňa 26. apríla 2022 sa kinosála
mesta Spišská Belá zaplnila deťmi, ktoré si 
ctia naše tradície a našli zaľúbenie v speve
ľudových piesní. Oblastnej súťaže Beliansky
slávik sa zúčastnili žiaci základných škôl 
zo Spišskej Belej, Lendaku a z Podhoran.
Spevákov prišli podporiť aj ich spolužiaci, 
ktorí s nadšením počúvali ich vystúpenia a

    Druhá májová nedeľa tradične a symbolicky patrí našim
mamám – súčasným, budúcim, aj tým, ktoré tu už s nami nie sú, no 
navždy prežijú v našich srdciach a spomienkach.
         V kinosále mesta sa 8. mája pri príležitosti oslavy Dňa matiek 
stretli mamy, babky a celé rodiny. Prišli si užiť kultúrny program, ktorý
s láskou nacvičili ich deti. Radosť v očiach detí, ktoré stáli na javisku
a v publiku videli svoju mamku, sa preniesla do očí mám, ktoré s
hrdosťou hľadeli na ich vystúpenia.
           Mama, to nie je len slovo. Je to pocit, je to láska, je to obeta, je 
to starostlivosť, výchova, pomoc za každých okolností, je to pomocná 
ruka, poučné slovo, pohladenie.
              Bozkom lieči rany, pohladením modriny. Láskou mostí priepasti,
láta trhliny. Úsmevom prežiari každučký svet. Nikoho takého ako 
mamy na Zemi niet.
           V úvode sa všetkým mamám prihovoril p. primátor Jozef Kuna.
Kultúrny program odštartovali žiaci Základnej umeleckej školy
Ladislava Mednyánszkeho. Ako prví na pódiu vystúpili žiaci s hrou 
na gitarách a po nich pohladil uši obecenstva spevácky zbor. Naj-
mladšími účinkujúcimi boli deti z materskej školy – detský folklórny 
súbor Dukátik. Detičky sa odprezentovali spevom i tancom. Kultúrny
program pokračoval precíznou hrou žiakov ZUŠ na akordeónoch. 
Po nich vystúpili mažoretky z Centra voľného času. Popoludnie

venované mamám ukončili tanečníci z TATRA DANCE, tanečného 
klubu Radky Britaňákovej.
              Plné bolo publikum, plné bolo pódium a plné boli aj naše srdcia,
ktoré sa naplnili radosťou.
          Milé mamy a staré mamy, želáme Vám, aby ste zo svojich detí 
a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy 
kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Buďte nám zdravé, 
krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky. Pre svet ste matkou, no 
pre svoju rodinu svetom.

Deň matiek 2022

záujem o prácu v našom meste alebo okolí a 
deti o nástup do školy. Zástupca samosprávy
im ponúkol možnosť pomoci pri hľadaní a
vybavovaní práce. Rovnako im bola ponúknutá
pomoc a spolupráca pri sprevádzaní detí 
do školy a školských zariadení, možnosť
navštevovať komunitné centrum na komunitnú
prácu a komunitnú rehabilitáciu a pomoc 
pri začlenení sa do širšej komunity mesta.
Sladkým občerstvením sa stretnutie ukončilo.
   Ďakujeme rodinám, ktoré sú ochotné
pomáhať Ukrajincom. Poďakovanie vyjadrili
aj Ukrajinci, ktorí sú vďační za podporu a  
ústretovosť občanov nášho mesta.
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Ocenení jaskyniari zo Spišskej Belej
      Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 52 
klubov a skupín Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (SSS) so sídlom v Liptovskom
Mikuláši. V nich je organizovaných 898 jasky-
niarov a jaskyniarok. Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá ako jedna z oblastných skupín 
SSS vznikla už v roku 1955 a je dobrovoľným 
občianskym zdužením, ktorého poslaním 
je poznávať, objavovať, registrovať, doku-
mentovať a chrániť krasové javy. Rôznymi 
edukačnými formami navyše informácie 
z podzemia približuje verejnosti. Skupina
pôsobí aktívne počas celého obdobia
svojej existencie. Zrealizovala viac ako 1500
prieskumných akcií.
    Dňa 6. mája 2022 sa v Liptovskom
Mikuláši uskutočnilo XX. valné zhromaždenie
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jeden
z bodov programu bolo oceňovanie jasky-

niarov na základe návrhov SSS. Držiteľom 
zlatej medaily SSS sa stalo 7 jaskyniarov. 
Medzi nimi bol za prínos k jaskyniarstvu na 
Slovensku zlatou medailou SSS ocenený 
aj súčasný predseda Jaskyniarskej skupiny 
Spišská Belá – Ľubomír Plučinský. Sloven-
ská speleologická spoločnosť udeľovala pri 
príležitosti dosiahnutia životného jubilea tiež 
čestné uznania. Za dlhoročnú jaskyniar-
sku činnosť bolo čestné uznanie udelené 

členovi Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá 
– Vladimírovi Kleinovi.
     Vedenie Mesta Spišská Belá ďakuje
jaskyniarom za ich aktívny dobrovoľný
jaskyniarsky prínos a gratuluje za dosia-
hnuté speleologické úspechy. Prajeme tiež 
veľa energie do ďalšieho bádania a mnoho
zaujímavých dobrodružstiev v našej krásnej
prírode.

    22. mája 2022 usporiadalo Mesto Spišská Belá Beliansky
majáles v krásnom prostredí Belianskeho rybníka. Už tradične je toto 
podujatie prvým v roku, ktoré sa koná pod holým nebom. Počasie
nám síce neprialo, no prítomným neubralo na dobrej nálade. Bolo
príjemné sa po vynútenej pauze stretnúť na hromadnom podujatí, o to 
viac, že kultúrny program bol bohatý.
       Po tom, ako sa prítomným prihovoril pán primátor Jozef Kuna,
vystúpili žiaci ZUŠ L. Mednyánszkeho. Ľudová hudba bola dopre-
vádzaná hovoreným slovom učiteľa Mgr. Paľka, ktorý nám priblížil 
nielen pôvod piesní ale aj názvu ich folklórneho zoskupenia – Belave. 
Zábava sa niesla v ľudovom duchu a druhým účinkujúcim boli folklo-
risti z Kamienky. Folklórny súbor Barvinek spevom rusínskych piesní
roztancoval prvých tanečníkov a ich mini scénky rozosmiali celé publi-
kum. Na záver zahrala prítomným do tanca hudobná skupina Rytmix.
       Pre najmenších bol pripravený zábavný program. Dobrovoľníci 
z Face clubu zabezpečili rôzne športové aktivity. Deti sa vyšantili na 
nafukovacej šmykľavke  a mohli sa povoziť na poníkoch.
      Štipku adrenalínu priniesla medzi občanov tombola. Vyžrebo-
vaným blahoželáme a ďakujeme sponzorom – Hengstler s.r.o. Kež-
marok, Ing. Ján Trebuňa Spišské Hanušovce, CentroDom Spišská 
Belá, ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá, Livonec s.r.o., Spišská 
Belá, Janka Hudačeková Gerbera, Kníhkupectvo Allter ego Kežma-
rok, Ján Černok, Dušan Rojko – Reštaurácia V mlyne, CIMA s.r.o.

Spišská Belá, Fresh Spišská Belá, LUSILA s.r.o. Kežmarok, Vladimír 
Žemba – Cukrovinky, Ján Hohol, Karloff, s.r.o. Kežmarok, Lekáreň
Família Spišská Belá, Engo – Tatry, s.r.o. Veľká Lomnica.

Beliansky majáles 2022

Svetový deň včiel v komunitnom centre
sa na všetko, čo ich z tejto problematiky
oslovilo. Skúmali pripravené včelárske
pomôcky, mohli si vyskúšať obliecť si včelár-
sku kombinézu, pozrieť sa do úľa na rámiky 
s plastami. Mali možnosť vyskúšať si, ako 
včelár otvára úľ pomocou zadymenia včiel. 
V prezentácii videli aj také detaily, ako včela 
pije vodu, ako vyzerá včelnica včelára, ako

pracujú včely pred úľom, ako vyzerá včela, 
trúd a matka. Najdôležitejšími zadaniami 
pre žiakov bolo prísť na to, prečo je dôležité 
chrániť včely, akú úlohu majú včely v prírode, 
či ako poskytnúť prvú pomoc pri pichnutí
včelou. Sladkou odmenou za správne
odpovede a záujem o včely bola na záver
ochutnávka zdravého medu.

  Svetový deň včiel si každoročne
pripomíname 20. mája. Komunitné centrum 
si práve na tohtoročný Svetový deň včiel 
pripravilo prednášku a prezentáciu na tému 
života včelstva. Na stretnutie prišli žiaci 1. 
stupňa ZŠ M. R. Štefánika, ktorí so záujmom 
sledovali, aké pozoruhodné je spoločenstvo
úľov. Žiaci sa o problematiku zaujímali, pýtali

     Súťažná prehliadka moderného a módneho tanca sa konala po 
troch rokoch, po nútenom prerušení covidom a ním spojenom zákaze
podujatí. Prihlásených bolo 107 choreografií v rôznych žánroch
moderného tanca od hiphopu až po mažoretky. Súťaž sa uskutočnila 
v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
        Naše belianske mažoretky mali možnosť vyskúšať si aké je to vy-
stupovať na veľkom podujatí a vidieť tanečníkov z celého Slovenska. 
Dievčatá Simona Skribčáková, Nikola Pitoňáková, Michaela Kisková, 
Lenka Šperková, Timea Tetemonteová a Timea Kovačíková tancovali 
v kategórii mažoretky a umiestnili sa na krásnom štvrtom mieste.

Zuzana Knapiková, vedúca ZÚ mažoretky

DEŇ TANCA – celoslovenská súťažná prehliadka - 10.5.2022
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DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ 2022
nechali na náhodu a pán primátor vylosoval víťazov: 
3. miesto – Rebeka Grivalská, 2. miesto – Miriam Ziburová, 1. miesto –
Melánia Bočkaiová.
      V sobotu 4. júna naše Dni mesta ponúkli tradične veľa pohody,
zábavy či dobrého jedla a pitia. Časti hlavného námestia boli obsa-
dené stánkami s rôznym sortimentom, a taktiež nemôžme opomenúť 
tímy, ktoré súťažili vo varení gulášu. Celkom sa zúčastnilo 21 tímov 
medzi ktoré patrili: Stavebniny a železiarstvo Eurotrend Špak, Volej-
balisti, Strelecký klub Strážky, Angels tím, Automoto klub, Schiller,
Susedovci, Poslanecký guláš, Kotlebovci, Seniori a SZZP, Poľovníci 
(Poľana), MŠK Slavoj – hokejbalisti, DHZ Výborná, Face club, KIKI 
team, Balamuty, Katolícka jednota Slovenska, Rybári Spišská Belá, 
DHZ Spišská Belá, Slovenský zväz chovateľov, Jaskyniari.
    O 12.00 sa začal hudobný program, ktorý obsadila dychová
hudba Záhorienka. Náš program obohatili aj dobrovoľníčky z Face
Clubu – Máša z Ukrajiny a lokálna dobrovoľníčka Sára Šimkuláková
svojím hudobným vystúpením ktorý pozostával z klavíra a spevu. 
Neskôr nám vystúpil tanečný klub Radky Britaňákovej Tatradance.
    O 14.45 sa začalo vyhodnocovanie súťaže vo varení gulášu,
ktoré bolo pre všetkých zúčastnených veľmi napínavé. Súťažilo sa 
o prvé tri miesta, ktoré si odniesli tímy Poľana (1. miesto), Seniori a 
SZZP (2. miesto) a Poslanci mesta Spišská Belá (3. miesto).
       Kultúrny program na seba nenechal po vyhodnotení dlho čakať, 
a svojím speváckym vystúpením nás potešila skupina Jablonecka a 
Maličká muzička. Neskôr sme si spoločne užili spev Dušana Grúňa, 
a o 18.00 nás čakalo vyhodnotenie tomboly. Piesne v country štýle 
priniesli divákom členovia kapely Janko Kulich & Kolegium, a zábava
pokračovala v podobe hlavného programu ktorým bola skupina
Gladiátor. Veríme že si počas týchto dvoch dní každý prišiel na svoje 
a že táto akcia splnila očakávania všetkých hostí.
       V nedeľu 5. júna sa ešte na záver uskutočnili Hasičské preteky 
dospelých o Pohár primátora mesta, ktoré prebiehali na námestí pred 
mestským úradom. Výhru z 30. ročníka regionálnych hasičských pre-
tekov v mužskej kategórií si odniesli DHZ Veľký Lipník (3. miesto), 
DHZ Spišská Belá (2. miesto) a DHZ Liptovská Teplá (1. miesto).

     Dňa 3. júna a 4. júna sa v našom meste konečne po 3 rokoch 
uskutočnilo podujatie, ktoré je všetkým Belančanom a taktiež aj iným 
veľmi dobre známe. Dni mesta Spišská Belá boli pre nás každo-
ročnou tradíciou, ktorá bola bohužiaľ z dôvodu pandemickej situácie 
prerušená.
         Práve preto sme radi, že naše mesto opäť po tak dlhej dobe ožilo, 
že sme si všetci mohli užiť príjemnú atmosféru, vydarené počasie a 
bohatý kultúrny program pre deti aj dospelých. Kvalitná hudba, ale 
aj možnosť stretnúť známych prilákala do ulíc množstvo ľudí, ktorým 
toto podujatie po trojročnej pauze chýbalo.
       V piatok 3. júna sa Dni mesta o 9.00 zahájili športom, a to mest-
skými firemnými hrami v areáli ZŠ J.M. Petzvala. Tímy si medzi sebou 
mohli zasúťažiť vo futbale alebo volejbale. Celkovo sa zúčastnilo 7 
tímov: Javorina Spišská Belá, Livonec, Hobby team, Štátna polícia, 
Penzión Furkotka Štrbské pleso, PLASTIFLEX, Mestský úrad Spišská
Belá. Na 1. mieste vo volejbale sa umiestnil HOBBY TEAM, na 2. 
mieste JAVORINA a 3. miesto obsadil tím MsÚ Spišská Belá. Vo
futbale sa na 1. mieste umiestnil PLASTIFLEX, 2. miesto vyhral
Penzión Furkotka a na 3. mieste skončila Štátna polícia. Športovci 
svoje výkony mohli úspešne zakončiť poctivým kotlíkovým gulášom.
          O 16.00 sa na námestí pred MsÚ uskutočnilo otvorenie Dni mesta
primátorom. Následne sa kroky návštevníkov presunuli do mestskej 
kinosály, kde sa odohrával koncert komorného orchestra ZUŠ a tiež
slávnostná akadémia. Prostredníctvom tejto akcie chcelo mesto,
a zároveň aj primátor oceniť tých, ktorí pre naše mesto podnikli
významné kroky.
     Neskôr pokračovali vystúpenia, ktoré boli zamerané na našich 
najmenších občanov. V programe účinkoval Dukátik z MŠ a Ľudový 
krúžok zo ZŠ J.M. Petzvala. Na pódiu sa taktiež predstavili mažoretky 
z centra voľného času a žiaci ZUŠ. Svojim vystúpením deti potešili aj 
Dúhalka a na záver detské duo Lolo a Piškót.
    O 18.30 prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti pri
príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv. Keďže sa do súťaže
prihlásili deti všetkých vekových kategórií, bolo nemožné, aby odborná
porota rozhodla o víťazovi. A tak sme to, ako bolo aj plánované,

Slávnostná akadémia pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

     V úvode sa prítomným prihovoril pán
primátor Jozef Kuna, ktorý poukázal na his-
tóriu mesta, ale hlavne na hodnotu ľudí, ktorí 
sa v ňom narodili, žili a žijú a na ich zásluhy
v prospech rozvoja Spišskej Belej.
         Mesto Spišská Belá si roku 2021 pripo-
mínala významné jubileum vo svojej histórii, 
ktorým je 750. výročie udelenia mestských 
práv.  Z dôvodu zlej pandemickej situácie sa 
oslavy tohto výročia presunuli o rok neskôr.
   Prvá zachovaná písomná zmienka o
meste pochádza z roku 1263, pričom už v 
roku 1271 Spišská Belá patriaca do komu-
nity spišských nemeckých miest získala 
mestské práva a výsady. Veľký význam pre 
rozvoj mesta malo získanie privilégia konať 
týždňové trhy, postupne sa toto právo rozší-
rilo aj o výročné trhy a v roku 1811 Spišská 
Belá organizovala až 7 jarmokov ročne. V
minulosti známa najmä výrobou svetoznámej
spišskej borovičky, neskôr výrobou cigariet 
a dnes je Spišská Belá významným centrom

zemiakarstva na Slovensku.
        Cena mesta a Cena primátora mesta sú
verejné ocenenia mesta, ktoré sú udeľované
osobám, ktoré sa obzvlášť významným spô-
sobom zaslúžili o rozvoj mesta, o šírenie jeho 
dobrého mena, ďalej sa udeľuje za vynika-
júce tvorivé výkony a významné výsledky, 
či inú záslužnú činnosť v prospech mesta
alebo jeho obyvateľov.
          Za vynikajúce tvorivé výsledky a výkony
zo všetkých oblastí života mesta, ktoré
prispeli významným spôsobom k rozvoju
mesta Spišská Belá a k jeho dobrému
menu, boli ocenené tieto osobnosti:
•   Cena primátora mesta Spišská Belá:
Leo Hertz (in memoriam), Daniela Line-
ková, Belianska vináreň Spišská Belá – 
kolektív pracovníkov.
•   Cena mesta Spišská Belá:
MUDr. Marta Kirschner (in memoriam), Mgr.
Milan Choma (in memoriam), Ján Matava.

      Ďalším bodom programu bol akt udeľo-
vania plakiet pri príležitosti 750. výročia ude-
lenia mestských práv. Pán primátor odovzdal 
plakety:
• Poslancom mesta: MUDr. Andrej Novák, 
Mgr. Branislav Zibura, Daniela Deptová,
Gabriel Gemza, Ing. Ján Svocák, PhD.,
Ing. Sylvia Slavkovská, JUDr. Štefan Bieľak,
Mgr. Marta Britaňáková, Maroš Vaverčák,
Jaroslav Bachleda, Peter Tetemonte.

•  Partnerským mestám: Vysoké Mýto (Česko),
Mesto Ozarow (Poľsko), Mesto Szczawnica 
(Poľsko), Mesto Brück (Nemecko).

           Mestské zastupiteľstvo na svojom roko-
vaní dňa 30. 9. 2021 schválilo zoznam laure-
átov na udelenie Ceny mesta Spišská Belá a 
Ceny primátora mesta Spišská Belá pri príle-
žitosti 750. výročia udelenia mestských práv 
mestu Spišská Belá. Z dôvodu nepriaznivej 
pandemickej situácie sa udeľovanie cien 
uskutočnilo až teraz – 3. 6. 2022 – v rámci 
podujatia Dni mesta Spišská Belá.
   Slávnostná akadémia sa konala v
priestoroch kinosály mesta. Už pri vstupe 
do kinosály mohli hostia nasať atmosféru z 
výstavy umeleckých diel detí, ktoré vznikli
práve pri príležitosti významného výročia 
mesta. Celý program bol doprevádzaný
komorným orchestrom Základnej umeleckej
školy Ladislava Mednyánszkeho. Žiaci ZUŠ 
pod vedením učiteľa Mgr. Paľka zahrali 
skladby pôvodom späté s našimi partner-
skými mestami. Slávnostnú atmosféru
vyzdvihlo aj vystúpenie tanečného páru
Radka Britaňáková a Slavomír Nálepka.
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Slávnostné obrady osláv životných jubileí a uvítania detí do života
Svitana, Anastázia Bachledová, Pavol Bekeš,
Marta Čupková, Pavol Drobčiar, Štefan
Gužiak, Ján Hatala, Mária Hocherová,
Helena Mačáková, Anna Mešárová, Anna 
Suláková.
        Jubilanti si na záver obradu s primátorom 
pripili, najmä na to zdravie, aby slúžilo ešte 
ďalšie roky. P. primátor každému osobne 
zablahoželal, odovzdal kvet a finančný dar. 
Doprovodný kultúrny program si pre našich 
seniorov nacvičili deti z folklórneho krúžku 
ZŠ J. M. Petzvala.
     Medzi prvé slávnostné chvíle Spišsko-
belana / Spišskobelanky – ako občana/
občianky mesta patrí uvítanie do života.
Slávnostný obrad sa uskutočnil v priestoroch
Obradnej siene, čo umocňuje jeho slávnostnú
atmosféru. Pozvané boli novorodeniatka
narodené v mesiacoch marec, apríl a máj 
2022, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej
Belej, bez rozdielu miesta narodenia. Celkovo
nám za tieto tri mesiace pribudlo 25 malých 
občanov:
Eliška Bolešová, Júlia Brondošová, Alexej
Budzák, Damián Gabčo, Rebeka Hlavenková,
Emma Horáková, Karolína Kronová, Nieč 
Matteo, Evelyn Nováková, Marcel Pompa,
Simona Stupáková, Melánia Sulitková,

Nikolas Bjelončík, Nina Ela Halčínová, Lucia 
Kalafutová, Jasmína Oračková, Olívia Pavli-
čková, Lenka Štefaňáková, Andrej Zadžora,
Liana Hudzíková, Marcus Janis, Richard
Kovalčík, Gabriel Majlender, Noel Ovčarik, 
Júlia Reif.
       Slávnostný obrad sa konal 29.6.2022 v 
popoludňajších hodinách. Pán primátor Jozef
Kuna zablahoželal rodičom k narodeniu detí,
poprial veľa lásky a trpezlivosti pri ich výchove,
nech im rastú v zdraví. „S radosťou sme 
sa tu stretli pri príležitosti uvítania našich
najmenších občanov do nášho mesta – Spiš-
skej Belej. Verím, že naša Spišská Belá bude 
pre Vaše deti dobrým a bezpečným miestom 
pre to, aby tu rástli v škôlke, škole a verím, 
že mnohí ostanú žiť v našom meste a založia 
si ďalšie krásne a zdravé rodiny. Preto Vás 
vítam naši najmenší Beľania, naši milí ob-
čania. Vítam Vás do nášho mesta a prajem 
Vám a Vašim rodičom veľa zdravia, šťastia a 
spokojnosti vo Vašom živote.“ Sprievodným
programom bolo vystúpenie mažoretiek
z Centra voľného času. Potom nastal čas 
na zápis rodičov do pamätnej knihy a
fotografie na pamiatku. Rodičia si z rúk 
pána primátora prevzali finančný dar od
mesta.

       V dopoludňajších hodinách 29. 6. 2022 
sa sála Obradnej siene mestského úradu za-
plnila dôchodcami. Po druhýkrát v tomto roku 
mesto Spišská Belá pripravilo slávnostný
obrad spišsko-belianskych  jubilantov. Pozvaní
boli tí, ktorí uplynulý štvrťrok oslávili 70 r., 75 r.,
80 r., 85 r., 90 rokov a viac. Sú to významné 
životné jubileá. Počas slávnostného obradu 
sa im prihovoril primátor mesta Jozef Kuna. 
Poďakoval sa im za ich prácu, vyzdvihol ich 
skúsenosti a zaprial im ešte veľa zdravia do 
ďalších rokov.
    Najstaršou jubilantkou bola 93 ročná
pani Anna Zimmermanová. Celkovo bolo 
k slávnostnému obradu pozvaných 35
oslávencov, ktorí svoje životné jubileá oslávili 
v mesiacoch apríl, máj, jún:
Katarína Zimmermannová, Milan Zacher, 
Helena Ziburová, Alojz Lenkavský, Vojtech 
Britaňak, Margita Budošová, Ema Kačmar-
číková, Rozalia Labusová, Tibor Pavol
Baraňák, Marcela Horniačeková, Mária
Koščáková, Ján Majerčák, Oľga Pavelková, 
Elena Sisková, Margita Stoklasová, Viera
Gildeinová, Anna Kalafutová, Katarína
Knutelská, Ružena Koščáková, Ján Mačák, 
Marcela Majlenderová, Miroslav Ovčarik,
Ružena Rezníčková, Pavol Sabol, Ján

Nostalgická jazda vlakom
      V sobotu 18. júna 2022 „zahúkal“ v stanici
Spišská Belá – Horné nádražie vlak, ktorý 
bol ťahaný parným rušňom. To bolo radosti
medzi deťmi i dospelými, keď nasadli do 
vlaku a vydali sa na nostalgickú jazdu. Histo-
rické vozne, ktoré ťahal parný rušeň, prešli 
počas svojej víkendovej jazdy z Popradu, cez 
Kežmarok do Spišskej Belej a späť. Účasť 
bola veľmi vysoká – až nad očakávania orga-
nizátorov, z čoho sme sa všetci veľmi tešili.
Doprovodným programom bola ľudová hudba
Maličká muzička. Muzikanti spestrili svojou
hrou nie len nástup do vlaku, ale aj celú cestu.
V reštauračnom vozni ponúkal personál
guláš a nápoje. Pán primátor Jozef Kuna 
rozdával cestujúcim spomienkové predmety
– knihy s tematikou Spišská Belá a nápoje
s potlačou mesta.

Vyhodnotenie projektu „Genius loci – Strážky 2021“
niekoľko vzácnych záberov dnes už neexistujúcej prístavby, služob-
níctvo, svadbu v interiéry kaštieľa, alebo aj parkové scenérie v mnohom
odlišné od tých súčasných. Cieľom projektu a snahou pracovníkov
Kaštieľa Strážky, je v duchu moderných trendov v budúcnosti
vyzbierané pamäte online sprístupniť.
            V rámci projektu sa tiež celkom úspešne podarilo zdigitalizovať 
aj niektoré obrazy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a ich autorkou 
bola práve barónka Czóbelová. Pracovníci kaštieľa zároveň dohľadá-
vali a navštevovali dodnes žijúcich pamätníkov barónky Czóbelovej. 
Z archívnych dokumentov sa totiž zachoval neúplný menný zoznam 
osôb, ktoré žili v sociálnych bytoch kaštieľa počas života barónky 
Czóbelovej. V roku 1956 sa v zozname menovite uvádza napr. aj 
pani Mária Majkráková, ktorá dnes býva v Košiciach. Zhodou náhod,
počas trvania projektu pani Majkráková navštívila Kaštieľ Strážky a jej 
pamäte na barónku Margitu Czóbelovú sa podarilo formou strojovo 
písaných listov zdokumentovať a uložiť.

lektor SNG Mgr. Lukáš Lisý,
Kaštieľ Strážky

            Pred rokom, 19. mája 2021, si Slovenská národná galéria pripo-
menula 30 rokov od sprístupnenia svojich expozícií v Kaštieli Strážky 
a zároveň 130 rokov od narodenia jeho poslednej majiteľky Margity 
Czóbelovej (1891 – 1972). Pri príležitosti týchto okrúhlych výročí, pra-
covníci vysunutého pracoviska SNG, z Kaštieľa Strážky, pripravovali 
projekt s názvom „Genius loci – Strážky 2021“. Jeho podstatou 
bolo najmä zdokumentovať kultúrne dedičstvo (hmotné a nehmotné
spomienky) viažuce sa k strážskemu kaštieľu a jeho poslednej 
majiteľke Margite Czóbelovej.
       Výzva projektu bola adresovaná verejnosti. Súkromní vlastníci 
fotografií „starého“ kaštieľa v Strážkach alebo jeho poslednej maji-
teľky, od jesene 2020 nosili svoje jednotliviny na oskenovanie alebo
 ich zasielali e-mailom. Dohromady sa ich podarilo vyzbierať 67
kusov. Dominujú historické fotografie rôznych pohľadov na kaštieľ a 
jeho okolie. Obrazový materiál dokumentuje stav kaštieľa v Strážkach 
v 50., 60., či 70. rokoch 20. storočia, keď bol kaštieľ vo veľmi zlom 
technickom stave. Zozbierali sa tiež zábery z interiéru, napríklad celé 
južné krídlo kaštieľa alebo aj izby s vybavením, ktoré za socializmu 
obývala barónka Czóbelová. Rovnako sa podarilo zdokumentovať 
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Dobudovanie občianskej vybavenosti v Strážkach
postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev. Navrhovaná prístupová
komunikácia zahŕňa kompletnú výmenu konštrukčných vrstiev s
novým povrchom z asfaltovej zmesi, ktorá bude prioritne slúžiť pre
prístup na záchytné parkovisko.
       Investičnú akciu mesto financuje z nenávratného finančného 
príspevku vo výške 25 tisíc eur a vlastných zdrojov z rozpočtu mesta.
Nenávratný finančný príspevok sme získali v rámci Operačného
programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, Výzvy MAS_066/7.2/1.1,
projekt: Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v
Spišskej Belej – Strážky, konkrétne na realizáciu stavebného objektu
SO.01 Záchytné parkovisko. Celkové náklady na stavebné práce
sú plánované vo výške cez 67 tisíc eur.

   Mesto Spišská Belá začalo prostredníctvom zhotoviteľa
Bachleda Pavel – BAPAS realizáciu stavebných prác na dobudovaní 
infraštruktúry k občianskej vybavenosti v mestskej časti Strážky. Ide 
o vybudovanie záchytného parkoviska a prístupovej komunikácie k 
jestvujúcim objektom – Dennému centru, k cyklistickým chodníkom 
vybudovaným v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier, k detskému ihrisku a hasičskému areálu.
       V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie sa vybuduje
záchytné parkovisko – 21 parkovacích miest a prístupová komu-
nikácia. Príjazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie státia
sú navrhované z betónovej drenážnej dlažby, ktorá umožňuje
odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti dlažby a tieto ju

Deň učenia s lesníkom

pre seniorov na záver pripravili prekvapenie 
v podobe krátkeho programu a milé darčeky, 
ktoré im aj osobne darovali. Zúčastnené deti 
a seniori boli rozdelení do štyroch skupín a 
pod vedením lesných pedagógov boli zapo-
jení do programu „Nie je palica ako palica“ 
a do výroby obrázkov z lesa zameraných na 
tvorivú a technickú prácu. Deti i seniori odre-
zané krúžky z dreva vnímali hmatom, obrúsili 
si ich a nakreslili na nich mandalu – obrázok

z lesa. Vytvorené umelecké diela budú 
účastníkom programu slúžiť ako drevený
obrázok, alebo ako podložka pod šálku. 
Druhá skupina detí  zatiaľ sledovala dôležitú 
prácu koňa v lese, starostlivosť lesníka oň 
a skúsili si na toto 900-kilové zviera vysad-
núť. Deti sa učili poznávať aj pobytové znaky 
niektorých druhov lesnej zveri v lese. Celý 
program počas oboch dní bol zameraný na 
všetky zmysly človeka.
         Výbornú náladu na stretnutiach umocnilo 
krásne počasie aj občerstvenie, ktoré zabez-
pečili zamestnanci spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Belá, spol. s r. o. Na záver celého
podujatia bola pri príležitosti päťročnej
spolupráce mestských lesníkov s lesnými 
pedagogičkami z Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene vyjadrené srdečné poďa-
kovanie, ako aj želanie, aby táto kvalitná
spolupráca naďalej pokračovala.

Ing. František Pisarčík,
Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o.

         V mesiaci máj 2022 zorganizovala spo-
ločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o.,
v spolupráci s Národným lesníckym centrom
vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho 
chodníka a lesnej škôlky Fľak, zážitkový 
program S lesníkom do lesa pre 80 detí z 
Materskej školy zo Spišskej Belej, 40 žiakov
druhého ročníka zo ZŠ J. M. Petzvala a pre 
asi 40 seniorov. Tento program bol súčasťou 
sprievodných akcií 16. ročníka celosloven-
ského podujatia Lesnícke dni 2022, ktorého 
hlavným motívom bolo motto: ,,Lesy – mosty
pre spoluprácu“.

       Keďže seniori majú pozitívny výchovný
dosah na svoje vnúčatá, tento rok bol
program upravený tak, že sa v jeden deň
na jednom mieste stretli súčasne deti z
materskej školy aj seniori. V ďalšej fáze sa 
v týždennom odstupe s lesníkmi stretli deti 
z materskej školy spolu so žiakmi základnej
školy. Lesníci teda pripravili tento ročník
zážitkovo-vzdelávacích aktivít s prepojením 
na jednotlivé generácie. Najmladšie deti si

Poslanci PSK rozdelili vyše 3,85 mil. EUR z Výzvy pre región
a rekonštrukcie športovísk v PSK. V programe Podpora zvýšenia
kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 
bolo úspešných šesť žiadostí za viac ako 206-tisíc eur.
           Dotáciu z rozpočtu PSK získalo aj Mesto Spišská Belá na projekt 
Dobudovanie hokejbalovej haly v Spišskej Belej vo výške 59 tis. EUR. 
Táto suma bude použitá na zakúpenie dvoch menších tribún pre
divákov s celkovým počtom do 160 miest na sedenie a na zakúpenie 
staršej rolby na úpravu ľadovej plochy. Celkové náklady projektu sú 
85 tis. EUR, pričom povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 
30 % z celkových nákladov.

JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

          V rámci Výzvy pre región Poslanci Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) schválili finančnú podporu z rozpočtu PSK vo výške 
3,85 miliónov eur na realizáciu projektov v 13 okresoch nášho kraja.
Najväčšia suma poputuje na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.
     Z podaných 201 žiadostí bolo napokon podporených 94 pro-
jektov. Poslanci rozdelili viac ako 510-tisíc eur medzi 13 žiadateľov v 
programe Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a 
pútnického turizmu. V programe Podpora obnovy kultúrnych pamia-
tok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok bolo podporených 
23 žiadateľov, ktorí si rozdelia takmer 940-tisíc eur. Najvyššiu sumu 
2,19 miliónov eur získalo 52 žiadateľov v programe Podpora výstavby

Revitalizácia a modernizácia Tatranskej ulice
       V rámci 2. etapy pôjde o stavebnú úpravu chodníkov pre peších,
úpravu vjazdov k rodinným domom, ako aj výstavbu odstavných plôch 
– parkoviska. Na financovanie tohto zámeru máme podanú žiadosť o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného pro-
gramu Ľudské zdroje prostredníctvom MV SR. Momentálne čakáme 
na hodnotenie podanej žiadosti, či bude projekt úspešný. Termín
stavebných prác zatiaľ nie je určený.
       Modernizáciou a rekonštrukciou Tatranskej ulice v Spišskej Belej 
na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby sa zvýši bez-
pečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepší sa kvalita životného pro-
stredia v predmetnej lokalite a vytvoríme našim obyvateľom kultúrne 
prostredie, ktoré prinesie okrem funkčnej náplne aj zvýšenie urbanis-
tickej kvality dotknutého územia. Riešené územie je zastavané a
obývané a stavebné práce budú čiastočne obmedzovať prístup k
rodinným domom. Žiadame preto obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť.

       Dlho očakávaná revitalizácia miestnej komunikácie a spevne-
ných plôch na Tatranskej ulici sa pomaly stáva realitou. Spracovaná 
projektová dokumentácia rieši modernizáciu a rekonštrukciu miestnej 
komunikácie, komunikácie pre peších a návrh nevyhnutných odstav-
ných plôch – nového parkoviska na Tatranskej ulici. Vzhľadom na
finančnú náročnosť investície budú práce prebiehať v dvoch etapách.
          V rámci 1. etapy pôjde o asfaltáciu miestnej komunikácie, osa-
denie nových cestných obrubníkov, opravu vpustí a výškovú úpravu 
kanalizačných šácht. Na realizáciu týchto stavebných prác sa nám 
podarilo získať dotáciu z MIIRI SR v rámci Výzvy č. 12861/2021/
OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja a  vyčleniť vlastné 
finančné prostriedky. Zhotoviteľom prác bude spoločnosť Swietelsky-
-Slovakia spol. s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania, cena za 
dielo je podľa zmluvy 192.048,40 eur. Predpokladaný termín začatia
stavebných prác je v polovici júla 2022.
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Otváracia konferencia projektu Spolu Bližšie
     Občianske združenie Expression o.z. reprezentované štatu-

tárkou Helenou Zadžorovou predstavilo svoju činnosť v práci s 
deťmi, mladými a dobrovoľníkmi. Priblížilo aktivity mládežníckeho 
klubu Face Club a novovzniknutého vzdelávacieho centra Pôjd.
       Igor André z Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie 

predstavil činnosť tohto združenia. Vyzdvihol dôležitosť inklúzie a 
práce s mladými zo znevýhodneného prostredia po skončení
základnej a strednej školy. Taktiež predstavil aktivity, ktoré ich
organizácia bude v rámci projektu vykonávať, tými sú kariérne,
individuálne a skupinové poradenstvo a práca v teréne s mladými
s nedostatkom príležitostí.
       Ďalšími dvomi partnermi projektu je Centrum pre deti a rodiny 
Spišská Belá a nórsky partner Newschool, ktoré pre nemožnosť 
účasti v krátkosti predstavila koordinátorka vzdelávacieho centra 
Pôjd Lucia Bafiová a moderátorka otváracej konferencie.
     Súčasťou programu otváracej konferencie boli aj inšpiratívne
rozhovory s 3 hosťami z troch rôznych oblastí – zo školstva,
inklúzie a z neformálnej práce s mládežou.
      Prvou hosťkou bola pani riaditeľka RNDr. Eva Nebusová zo 
strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo 
Svite, ktorá sa zaslúžila za záchranu stredného školstva vo Svite 

   V utorok 24.5.2022 sa uskutočnila otváracia konferencia
projektu Spolu Bližšie podporeného Nórskom prostredníctvom 
Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.

  Cieľom projektu Spolu Bližšie je vybudovanie multi-
funkčného centra, ktoré sa stane inšpiratívnym a podporným 
prostredím pre deti a mladých. Projektové aktivity postupne
prinesú komplexné  služby deťom a mladým ľuďom  s prihliadnutím 
na ich rozmanitosť a odlišnosť potrieb.
  Na konferencii boli prítomní zástupcovia žiadateľa,
členovia mestského zastupiteľstva, ďalej partneri projektu,
pracovníci s mládežou v našom meste, zamestnanci mestského
úradu, pozvaní hostia z radov základných škôl, špeciálnej školy,
mestskej knižnice, zástupcovia práce s mládežou z mesta
Spišská Nová Ves a v neposlednom rade mladí dobrovoľníci, 
ktorí s prípravou konferencie aktívne pomáhali.
      Po oficiálnom otvorení konferencie a úvodnom predstavení 
projektu a jeho cieľov dostal slovo pán primátor Jozef Kuna, ktorý
priblížil aktivity projektu, v skratke predstavil plán projektu výstavby
komunitnej záhrady a poprial, aby sa projektu do budúcna darilo.
Následne dostali slovo jednotliví partneri projektu.

#Generácia Z v našich školách
zraňujú. Viki sa poučila, že diskutovanie 
z očí do očí  nie je také jednoduché ako
na internete, kde môže nahlásiť alebo
zablokovať obsah, ktorý ju znepokojuje.
   Po tom, čo si žiaci pozreli životné
príbehy v podaní hercov z Bieleho divadla z 
Bratislavy, sa presunuli z kinosály do pries-
torov Face Clubu a Pôjdu. Mali príležitosť 
rozprávať sa s dramaturgičkou a režisé-

rom inscenácie a s lektormi z organizácie 
digiQ, ktorá sa dlhodobo venuje témam
digitálneho občianstva a bezpečnosti online. 
Diskusiu pomohli rozprúdiť aj digiPEERS 
– Miška, Dušan, Samuel a Jakub – naši
dobrovoľníci zo Spišskej Belej, no zavítali k

nám aj Patrik zo Starej Ľubovne a Radko 

z Košíc, aby sme v tomto vzdelávaní mohli 
zvoliť rovesnícky prístup. K diskusiám sa
pridali aj samotní herci, čo žiaci veľmi ocenili.
     Mladí diváci považovali scény za reali-
stické, sami už mali osobnú skúsenosť
s niektorými životnými situáciami. Zároveň
počas diskusií ponúkli svoje riešenia, ktoré 
im pomáhajú zvládať tlak online sveta:
vypnúť si sociálne siete, stretávať sa s 
ľuďmi, ktorí ich podržia, mať sa s kým
porozprávať, zmeniť nastavenie mysle tak, 
aby sa neobviňovali za to, ako vyzerajú.
   Vzdelávacie centrum Pôjd ďakuje
všetkým, ktorí pomohli a vytvorili túto akciu.

      Žiaci základných škôl v Spišskej Belej
mali jedinečnú príležitosť zhliadnuť insce-
náciu #Generácia Z, ktorá otvára témy
rizikového správania v online svete.

      V ôsmich etudách sa dozvedáme o trá-
peniach mladých ľudí v spojení so životom 
online. Spomenieme napríklad Alex, ktorú
rodičia považujú za závislú na techno-
lógiách, no neuvedomujú si, že ani oni sa
nedokážu odtrhnúť od mobilu a ospravedl-
ňujú to svojou prácou. Lea nám ukazuje, že 
život influencerky vôbec nie je ľahký, keďže 
sledovatelia očakávajú dokonalosť a origina-
litu v každom príspevku a nebránia sa zverej-
ňovaniu nenávistných komentárov, ktoré

Noc múzeí 2022
     Aj tento rok si prišli občania mesta uctiť 
pamiatku J. M. Petzvala pri príležitosti Noci 
múzeí 2022. Po prehliadke múzea sa ako 
bonus premietol dokumentárny film: "Volal 
sa Petzval". Touto aktivitou sa múzeum J. M. 
Petzvala zapája do aktivít v celoeurópskej 
kultúre.
        Vďaka patrí všetkým návštevníkom, ktorý 
prišli a pripomenuli si odbornú veľkosť nášho 
rodáka v rámci svetovej optiky a matematiky.

Kaštieľne hry 2022

animácie, balóny).
        Pre dospelých milovníkov divadla čakala v nedeľu lahôdka z Bra-
tislavy. Činohra Slovenského národného divadla prišla na Kaštieľne 
hry s predstavením Sova autorky Natalie Kocab. V jedinečnom medzi-
generačnom príbehu starej mamy a jej vnučky vystúpili Božidara
Turzonovová a Barbora Andrešičová.

          V posledný júnový víkend (25. – 26. 6) sa po dvojročnej prestávke 
uskutočnil 22. ročník divadelného festivalu Kaštieľne hry. Podujatie 
organizovali Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky a mesto
Spišská Belá. V anglickom parku sa počas dvoch dní vystriedali
umelci, ktorí návštevníkom ponúkli zaujímavý kultúrny program.
       Sobotné popoludnie slávnostne otvoril fotograf Róbert Fógotraf,
po ktorom program patril najmenším návštevníkom. Čakali ich prí-
behy v predstaveniach Vesmíro (Divadlo SpozaVoza, Trnava), Dlhý, 
Široký a Bystrozraký (Divadlo Žihadlo, Malacky) a Sen jedného duba 
(Divadlo Babadlo, Prešov). Tradične sa kreatívnym spôsobom do 
tohto podujatia zapojili dobrovoľníci z belanského Face Clubu svojím 
Rozprávkovým lesom. Park ožil postavičkami od výmyslu sveta a deti 
vstúpili do lesa plného rozprávok.
    Detských návštevníkov okrem divadelných predstavení čakalo 
množstvo sprievodného programu a atrakcií (nafukovacie skákadlo,



SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                           2. číslo 2022

11

Prvé miesto – zlaté pásmo
     Prvé miesto – zlaté pásmo – získal náš žiak René Ovčarik, 
ktorý sa dňa 11.5.2022 zúčastnil na celoslovenskej súťaži v hre na 
gitare v Smižanoch. Účinkovanie na súťaži dalo víťazovi určite zabrať, 
nakoľko prvýkrát vystúpil pred takouto širokou verejnosťou. René je 
žiakom prvého ročníka, prvej časti prvého stupňa a pod vedením
učiteľa Petra Strelu, DiS. art je po dlhej dobe prvým žiakom v hre na 
gitare, ktorý sa odhodlal svoje nadobudnuté zručnosti interpretovať 
mimo našej školy. 75 žiakov všetkých kategórií z 36 základných ume-
leckých škôl celého Slovenska si spolu s ním meralo svoje umelecké 
sily. My mu aj touto cestou srdečne blahoželáme a prajeme, nech má 
naďalej radosť z hry na gitare a z interpretovania umenia.

Mgr. Zuzana Kosturko, DiS. art, riaditeľka ZUŠ
&  Peter Strela, DiS. art

Zlaté pásmo pre Belave
      Ľudová hudba BELAVE, ktorá pracuje v  
našej Základnej umeleckej škole Ladislava
Mednyánszkeho, sa v nedeľu 15.05.2022 
zúčastnila na krajskom kole súťaže det-
ského folklóru Vidiečanova Habovka v 
Raslaviciach. V kategórii Ľudové hudby boli 
odbornou porotou ocenení Zlatým pásmom.
BELAVE sa predstavili s naštudovaním
svadobných prekáračiek a vinšovačiek podľa 
zápisu Samuela Webera zo svadby evanje-
lického farára G. Weissa z Rakús a dcéry
belianskeho richtára Susane Haasovej.
     Žiakom srdečne gratulujeme a zároveň 
ďakujeme aj rodičom za trpezlivosť a pod-
poru pri výučbe a nácvikoch.

Michal Paľko – učiteľ ZUŠ
L. Mednyánszkeho a vedúci ĽH Belave

Úspech spišskobelianskych detí na celoslovenskej súťaži Dúha
mavejšia či tvorivejšia je určite veľmi ťažké. 
Preto nás veľmi teší, že z celkového počtu
495 výtvarných prác z celého Slovenska
bolo ocenených 8 žiakov našej ZUŠ.

Získali sme 3 prvé miesta, 1 druhé a 

1 tretie miesto, 1 čestné uznanie a 2

mimoriadne ceny. Organizátori súťaže 
pripravili po dvojročnej prestávke skutočne 
krásny program, v ktorom zahrali a zaspievali
žiaci zo ZUŠ Jána Melkoviča. Obradná sieň 
MsÚ v Starej Ľubovni bola zaplnená do
posledného miesta šťastnými deťmi, hrdými
rodičmi a učiteľmi, na ktorých čakala v
poobedňajších hodinách vernisáž ocenených

výtvarných prác.
          Výstava bola sprístupnená verejnosti v 
Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni 
do 31.5.2022.
  Blahoželáme oceneným žiakom:
Kataríne Šoltýsovej, Teodorovi Gallíkovi, Ele
Klimekovej, Klaudii Steigaufovej, Adamovi
Ulbrichovi, Dominikovi Peštovi, Simone
Fiamčíkovej a Natálli Pitoňákovej a prajeme
všetkým žiakom našej ZUŠ veľa radosti z
výtvarnej tvorby.

Mgr. Janette Kubalová, ZUŠ
L. Mednyánszkeho Spišská Belá

      V Starej Ľubovni bol v piatok 6. mája
2022 vyhodnotený 26. ročník celoslovenskej 
výtvarnej a literárnej súťaže Dúha. Keď autori
pred rokom vymýšľali témy súťaže, určite 
ani netušili, aké  aktuálne budú, ako presne 
odzrkadlia problémy súčasnej doby. Téma 
Nohy mám na zemi a dlaňami sa dotýkam 
oblohy (strom) zahŕňala prírodnú tematiku, 
od znečisťovania životného prostredia až 
po klimatické zmeny. Druhá téma  Obzri sa
dozadu (príbehy zo života našich predkov)
ponúkala pohľad na naše dejiny, na to, ako
kedysi žili naši starí rodičia. Rozhodovať o 
tom, ktorá kresba či maľba je lepšia, zaují-

PEEROV. Miška, Dušan, Jakub a Samuel sú naši mladí dobrovoľníci
zapojení do rozvojového programu digiPEERS, ktorého cieľom je 
prostredníctvom vyškolených mladých lektorov ďalej vzdelávať svo-
jich rovesníkov v témach online bezpečnosti a digitálneho občianstva. 
Mladí digiPEERI nám v rozhovore priblížili, prečo je pre nich dôle-

žité tráviť čas aktívne, najčastejšou odpoveďou bolo byť užitočným 
či pomáhať iným. Tiež nám priblížili samotný rozvojový program, kto-
rého sú súčasťou a objasnili načo je bežnému človeku potrebná 
digitálna gramotnosť.

        Po diskusiách s pozvanými hosťami nasledovala voľná diskusia 
sprevádzaná chutnou kávou a občerstvením.
     Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa
otváracej konferencie projektu Spolu Bližšie. Veríme, že bola 
pre vás obohatením a inšpiráciou do ďalšej práce. Ďakujeme 
rečníkom, že prijali pozvanie a podelili sa s nami o svoje know-

-how a v neposlednom rade ďakujeme mladým dobrovoľníkom 
za ich pomoc pri prípravách tejto konferencie. Projektu Spolu 
Bližšie prajeme veľa úspechov a naplnených cieľov.

a je tiež nominovaná na Slovenku roka 2022 v kategórii vzdelá-
vanie. Pani riaditeľka počas rozhovoru vyzdvihla, prečo by sa žiaci 
nemali ,,len,, učiť, ale zapájať sa aj do mimoškolských, neformálnych 
či medzinárodných programov. Predstavila nám, do akých rôznych 
aktivít sa ich škola zapája a aké sú dopady týchto aktivít na študentov.
      Druhým hosťom v diskusii bol Mgr. Stanislav Gurka, riaditeľ 
Strediska Evanjelickej Diakonie a zakladateľ útulku Domu na 
polceste vo Veľkom Slavkove, ktorý nám v rozhovore predstavil
prácu s mladými mužmi po odchode z detského domova.

Priblížil dôležitosť práce s touto skupinou ľudí, hlavne vo vytvorení
priestoru, pocitu domova a prijatia, ale aj vo výchove k samo-
statnosti, práci a životu samému. Krásnym príkladom praxe 
bol Zdeno, jeden z bývalých klientov Domu na polceste, ktorý nám 
rozpovedal svoj životný príbeh. Zdeno na ceste svojho života 
niekoľkokrát spadol, no vždy sa postavil, prijal pomocnú ruku a kráčal 
ďalej. Dnes žije samostatný život, má rodinu, prácu a vraví, že všetko, 
čo zažil by nevymenil za iné.
    Posledným hosťom diskusie bola skupinka mladých digi-
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Nový riaditeľ Základnej školy J. M. Petzvala
   Na základe výberového konania na
riaditeľa Základnej školy Jozefa Maximiliána 
Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá, ktoré 
sa uskutočnilo 30. mája 2022, sa novým
riaditeľom základnej školy v našom meste
stal doterajší učiteľ a zástupca riaditeľky 
školy RNDr. Emil Valek, PhD.
     Rada školy na základe výsledku výbe-
rového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
J. M. Petzvala doručila zriaďovateľovi návrh
na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy
RNDr. Emila Valeka, PhD. Vo výbero-
vom konaní sa o funkciu uchádzali okrem

Prijatie najlepších žiakov školského roka 2021/2022
         V popoludňajších hodinách v priestoroch kinosály mesta pokra-
čovalo oceňovanie najlepších žiakov, tentokrát Základnej umeleckej 
školy Ladislava Mednyánszkeho. Boli ocenení žiaci hudobného 
a výtvarného odboru ktorí dosiahli úspechy v národných aj medzi-
národných súťažiach.
Výtvarný odbor:
       Juliana Richterová, Andrej Božek, Paula Baltazarovičová, Salome
Bočkaiová, Katarína Gnebusová, Lea Kovalčíková, Gregor Lenkavský,
Kristína Milaňáková, Pavol Olekšák, Zuzana Pajerová, René Penxa, 
Stanislava Peštová, Sofia Pisarčíková, Michal Žemba, Tomáš Halčin, 
Mária Krajancová, Ľubomír Kučera, Timea Olšavská, Zuzana Poru-
bovičová, Pavol Britaňák, Emily Budzáková, Katarína Fiamčíková, 
Natália Gemzová, Elizabeth Simonisová, Sofia Kubalošová, Nicol 
Kamáková, Lukáš Klimek, Maroš Ružbaský, Daniela Ovčariková,
Noema Fečundová, Alžbeta Germanová, Kristína Ziburová, Nina Žru-
beková, Karin Mezeyová, Tomáš Budzák, Gregor Vaverčák, Natália 
Pitoňáková, Nela Krempaská, Henrich Budzák, Ester Paľko, Laura 
Richterová, Eliška Ďurišová, Ida Troppová, Samuel Halčin, Samuel 
Zemjanek, Natália McArtur, Hana Slodičáková, Martin Uličný, Teodor 
Gallík, Peter Porubovič, Klaudia Steigaufová, Alžbeta Tobisová, Nela 
Tomasová, Dominik Pešta, Ela Klimeková, Nikola Pitoňáková, Simona 
Fiamčíková, Ema Kolumberová, Adam Ulbrich, Adriana Hovancová, 
Martin Slodičák, Jozef Olekšák, Erika Monková, Monika Šoltysová, 
Lenka Jančíková, Tatiana Ganzarčíková, Táňa Ulbrichová, Henrieta 
Vaverčáková, Patrik Šperka, Zuzana Beličáková, Lenka Skribčáková,
Bianka Pitoňáková, Viktória Budzáková, Paulína Čaplovičová, Paulína
Kostková, Veronika Strellová, Alexandra Polanová, Svetlana Grival-
ská, Jakub Venglarčík, Cynthia Pavličková, Dávid Gužiak, Gabriela 
Mišalková, Hugo Lorenčík, Karina Krempaská, Slávka Skribčáková,
Veronika Tobisová, Katarína Šoltýsová, Filip Olekšák, Tatiana Vadovská,
Leila Pavličková, Marek Krajanec, Laura Vilgová.
Hudobný odbor:
      Bibiána Macková, Patrik Pataky, Adrián Kraus, Martin Nebus,
Jakub Ježik, Daniel Fudály, Ján Mešar, Jakub Horváth, René Ovčárik.
      Veríme, že aj rodičia sú na tieto deti hrdí. Ocenení žiaci budú
určite inšpiráciou aj pre ostatných a spoločnými silami motivujú
ďalších k lepším výsledkom.

    Prišlo leto, školský zvonček pomaly odzváňa na posledné
minútky v škole a to je znak, že prichádza vytúžený čas prázdnin. Byť 
usilovný po celý školský rok sa však určite oplatí, pretože práve pre 
tých najlepších slávnostnou bodkou za školským rokom 2021/2022 
bolo stretnutie s primátorom mesta Jozefom Kunom.
         Stalo sa tak 27. júna 2022 v budove Mestského úradu, kde boli 
pri tejto príležitosti ocenené práve tie najšikovnejšie deti zo základ-
ných škôl J. M. Petzvala a M. R. Štefánika. Pán primátor všetkým 
poďakoval za vynikajúce školské výsledky a reprezentáciu školy
a nášho mesta, a poprial všetkým deťom krásne prázdniny, veľa
zdravia a úspechov v škole.
      Pri tejto príležitosti im odovzdal pekné knihy ako odmenu za 
ich snahu za posledných 10 mesiacov. Na záver nechýbala sladká 
odmena v podobe chutných koláčov. Pre všetkých to bolo príjemné
a motivujúce stretnutie, na ktoré budú určite dlho spomínať.
          OCENENÍ ŽIACI:
    ZŠ J. M. Petzvala
1. ročník: Hana Slodičáková, 2. ročník: Alžbeta Germanová,
3. ročník: Lucas Matiko, 4. ročník: Samuel Tropp, 5. ročník: Sabína
Halčinová, 6. ročník: Adriana Valeková, 7. ročník: Andrej Porubovič,
8. ročník: Zuzana Šoltýsová, 9. ročník: Emily Maria Hudáčeková.

    ZŠ M. R. Štefánika
1. ročník: Terézia Bočkajová, 2. ročník: Monika Halčinová, 3. ročník:
Johanka Tomasová, 4. ročník: Katarína Palgutová, 5. ročník: Mia 
Repelová, 6. ročník: Deniel Kostka, 7. ročník: Zoran Grivalský,
8. ročník: Paulína Kostková, 9. ročník: Simona Fiamčíková.

RNDr. Emila Valeka, PhD. aj ďalší traja kandi-
dáti.
         Dňa 23. júna 2022 zriaďovateľ akcepto-
val návrh Rady školy ZŠ J. M. Petzvala na 
vymenovanie RNDr. Emila Valeka, PhD. 
do funkcie riaditeľa ZŠ J. M. Petzvala a
odovzdal mu menovací dekrét. RNDr. Emil 
Valek, PhD. sa funkcie ujal v piatok 1. júla 
2022.

    Doterajšej riaditeľke školy Mgr. Anne
Rothovej za vykonanú prácu v ZŠ J. M. 
Petzvala srdečne ďakujeme a do budúcna 
jej prajeme veľa úspechov.

História vlakov s ilustráciami našich detí
  Základná umelecká škola Ladislava
Mednyánszkeho zaslala pred dvoma rokmi 
práce žiakov výtvarného odboru s témou 
,,vlak“ do súťaže, ktorej usporiadateľom bol 
Veterán klub železníc Poprad. Víťazné vý-
tvarné práce sa dostali do knihy Mikuláša 
Argalácsa s názvom Tak k nám prišiel vlak. 

Slávnostná inaugurácia tejto knihy sa usku-
točnila  8. mája 2022. Rodiny detí z piatich 
spišských základných umeleckých škôl, 
ktorých ilustrácie sa v uvedenej publikácii 
objavujú, mali možnosť pri príležitosti uve-
denia do života knihy zažiť jazdu historickou 
električkou Trojča z Popradu do Starého 
Smokovca, kde sa slávnosť uskutočnila.
  Kniha o histórii tatranských vlakov

vznikla z detskej zvedavosti a fantázie. Auto-
ra Mikuláša Argalácsa inšpirovali deti, ktoré 
sa ho pýtali na to, ako sa ,,narodil“ vlak a 
kedy to bolo… Kniha Tak k nám prišiel vlak je
určená najmä pre detského čitateľa, no zau-
jímavé poznanie z nej získajú aj dospelí. Píše 
sa v nej o tom, ako prišiel do Tatier a pod 
Tatry vlak, auto, autobus; ako to bolo s
električkou, lanovkami, zubačkou; aj to, 
že sme tu mali dokonca i trolejbus.

          V novej  knihe nájdete výtvarné práce od 
nádejných budúcich ilustrátorov zo Základ-
nej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho
v Spišskej Belej: Klaudie Steigaufovej,
Kataríny Šoltýsovej, Svetlany Grivalskej, 
Kataríny Fiamčíkovej a Filipa Olekšáka.
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Deň matiek v ZOS Strážky
        Deti z materskej školy v Spišskej Belej 
pri príležitosti Dňa matiek navštívili klientov
v Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach.
    Pásmom básni,  piesní, a veselého
tanca  spríjemnilo starkým po dlhej dobe do-
poludnie. K spevu známych ľudových piesní 
sa zpočiatku nesmelo, ale predsa, postupne 
pridávali aj babičky. Deti svojim vystúpením 
vyčarili na tvárach starkých úsmev a radosť, 
kde aspoň na chvíľu pozabudli na svoje
problémy, starosti a boliestky.
        Deti si okrem sladkostí odniesli hlavne 
dobrý pocit z prežitých chvíľ so starkými v 
príjemnej rodinnej atmosfére.

Bc. Mária Budzáková a Bc. Slávka 
Kniesznerová, MŠ Mierová, Spišská Belá

Lesná pedagogika
vili autobusom.  Lesní pedagógovia deťom priblížili prácu lesníkov, 
oboznámila ich s druhmi drevín, poučili  ich ako sa máme správať 
v lese. Aktivity boli zamerané na hry s drevom. Čo nám palica pri-
pomína? Napríklad  fujaru, metlu.... Veselo sme si v lese s palicou 
zacvičili a  prekonávali sme prekážkovú dráhu, ktorá bola vytvorená 
tiež z palíc.
      Na záverečnom posedení sa deti predstavili s krátkym progra-
mom folklórneho súboru „Dukátik“.  Odovzdali darčeky, ktoré zhotovili 
v materskej škole, ako vďaku za nádherné zážitky a vedomosti, ktoré 
získali v tento deň. Nabití energiou z lesa a prežitým dňom sa vrátili 
späť do materskej školy.

Melita Trembová a Bc. Diana Tokarčíková

            Lesná pedagogika ako súčasť enviromentálnej výchovy je učenie 
o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spô-
sobu života na príklade lesa, využívajúc aktivizujúce metódy a formy 
zážitkového učenia. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emo-
cionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný 
rozvoj osobnosti. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní
lesný pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä 
deťom a mládeži.
       Dňa 19.05.2022 sa deti z III. a IV. triedy v počte 40 detí, zúčast-
nili „Lesnej pedagogiky“, ktorú pre nás organizačne pripravili Lesy 
Spišská Belá, pod vedením Ing. Františka Pisarčíka v spolupráci s 
Národným  lesníckym centrom Zvolen, pod vedením Ing. Veroniky
Jaloviarovej. Na miesto konania (nazývané FĽAK) sme sa dopra-

„Evička nám ochorela“
   Zdravie je pre nás všetkých prvoradou 
hodnotou. Závisí od neho kvalita budúceho
života, možné sprievodné ochorenia a aj
celková dĺžka života.
        3-členné družstvo detí z materskej školy v 
Spišskej Belej sa dňa 20.05.2022 zúčastnilo   
20.ročník celookresnej zdravotno-výchovnej
hry:„Evička nám ochorela, ktorú organizačne
pripravila Materská škola Možiarska, Kežma-
rok a Spoločnosť pre predškolskú výchovu,
región Kežmarok, v spolupráci so Slo-
venským Červeným krížom. Tejto „hry“ sa
zúčastnili 3-členné družstvá z rôznych škôlok 
okresu Kežmarok. Cieľom hry je viesť deti k 
aktívnej ochrane zdravia, overiť získané ele-
mentárne poznatky v oblasti prvej pomoci, 
ako aj predchádzať chorobám a úrazom a 
prostredníctvom rôznych aktivít učiť deti k 
zdravému spôsobu života. Počas súťaže deti

plnili úlohy na stanovištiach, kde prakticky a 
formou hry, si vyskúšali svoje vedomosti a 
schopnosti. Deti boli veľmi pekne pripravené 
a zvládali šikovne každú úlohu. V ordinácii 
deti riešili prvú pomoc pri vyberaní kliešťa 
na tele, boli v úlohe záchranárov a policajtov 
pri dopravnej nehode, oprášili si hlavičky pri 
určovaní byliniek, učili sa privolať pomoc cez 
telefón, bojovali s chorobu v ľudskom tele, 
kde boli v úlohe bielych a červených krviniek 
a riešili tajničku, pri ktorej si rozvíjali aj prope-
deutiku písanej reči. Za našu Materskú školu, 
Mierová 1, Spišská  Belá  boli v trojčlennom 
družstve Martinka Hanuščíková, Emka Bizu-
bová a Michaela Knapiková, pod vedením
pani učiteľky Bc. Majky Budzákovej. Za 
úspešné reprezentovanie našej materskej 
školy im ďakujeme.

Mgr. Pavla Malinová

Rozprávkový medzinárodný deň
o hudbu. To ste mali vidieť tie tanečné kreácie. Tancovalo všetko, deti, 
učiteľky aj tety upratovačky, kuchárky, p. riaditeľka, možno si zatan-
coval aj niekto kto išiel okolo, no proste bolo veselo. Okrem týchto 
prekvapení na detí čakal chutný guláš a čerešňový koláčik. O pitný 
režim sa postaral p. Žoldák, chutným jablkovým džúsom. Domov
si deti odnášali medaile, sladkosti a iné drobnôstky. Najväčšou
odmenou pre nás všetkých, boli spokojné tváre detí, ich úsmevy z 
pekne prežitého dňa v pokoji a mieri.
         Ďakujeme p. Žoldákovi za reklamné predmety od firmy Coca-cola 
a p. Penxovi za nafúkanie balónov.

Ivana Šimoňáková, učiteľka MŠ

     Dňa 1.6.2022 sa detičky o čosi viac ponáhľali do MŠ. Všetky
totiž vedeli, že majú sviatok, a že p.učiteľky pre nich pripravili nejaké 
prekvapenia. A bolo ich neúrekom. Pretože počasie bolo priaznivé, 
rozprávkový MDD sa mohol konať na školskom dvore. Rozprávkový
bol doslova. Pani riaditeľka pozdravila deti a popriala príjemnú
zábavu. Po krátkej pohybovej rozcvičke, deti prechádzali z rozprávky
do rozprávky a na jednotlivých stanovištiach plnili rôzne úlohy. 
Podľa obrázka vedeli určiť v akej sú rozprávke. Boli to rozprávky: O
Guľkovi Bombuľkovi , O Pampúšikovi, Lienka a čierný kocúr,  Máša a
medveď, Dlhý, široký a bystrozraký, Vlk a zajac, Červená čiapočka, 
Slimák Maťo, Psíček a mačička, Snehulienka a sedem trpaslíkov.
       Celé dopoludnie nám spríjemnil aj ujo Roman, ktorý sa postaral
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Kultúrno – umelecká súťaž ZIMNÁ KALOKAGATIA 
– víťazné 3. miesto
     Pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi z 
iniciatívy početnej skupiny učiteľov telesnej
výchovy na Slovensku a za podpory
vtedajšieho Ministerstva školstva SR vznikla
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA 
ŠKOLÁCH prostredníctvom ktorej bola
oživená starogrécka myšlienka kalokagatie, 
vyjadrujúca spojenie telesnej dokonalosti
s duševnou krásou a ľudským dobrom.
    Jednou z jej početných podôb sa stala 
aj olympiáda detí a mládeže. Organizátori 
Zimnej Kalokagatie 2021 – medzinárod-

nej olympiády detí a  mládeže v oblasti 
výtvarnej tvorby vyhlásili  témy v rámci  10. 
ročníka kultúrno-umeleckých súťaží Zimnej

kalokagatie.
      Keďže sa súťaž prekladala niekoľkokrát, 
slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo 
21.4.2022 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
       V rámci II. kategórie: 1. – 2. ročníka v rámci
témy Športová olympiáda snehuliakov 

bola ocenená naša žiačka Timea Sucha-

novská z 3.B riedy.

    Vďaka Timejke sme sa ponorili do sveta 
snehuliakov, zimnej krajinky a lyžovania.
Timejke srdečne blahoželáme a prajeme
do budúcnosti veľa ďalších úspechov v
podobných súťažiach!

PhDr. Petra Džerengová, ZŠ M. R. Štefánika

Život ako každodenný sviatok
      Špeciálna základná škola v Spišskej Belej v spolupráci s OZ Zlatá
rybka a mestom Spišská Belá, realizovala 12. ročník vernisáže a
aukcie keramických úžitkových objektov a výtvarných diel k projektu 
Život ako každodenný sviatok. Vernisáž sa realizovala 29. apríla 2022 
pod ochrannými krídlami Galérie u sediaceho anjela v Kežmarku.
   Úmyslom piatkového večera bolo spojiť všetkých, ktorí veríme,
že stratený môže byť každý deň, ak ho zabudneme vydláždiť aspoň 
jedným dobrým úmyslom – tento deň to bola pomoc deťom so zdra-
votným znevýhodnením. Podľa sumy, ktorá bola na vernisáži vyzbie-
raná, môžeme povedať s istotou, že takýchto ľudí je tu stále veľa. 
Konečná suma prevyšovala neskutočných 4750 eur! Chceli by sme 
sa preto poďakovať všetkým, ktorí na vernisáž prijali pozvanie, lebo 
bez nich by táto dobročinná aukcia nemala zmysel.

Po stopách divej zveri - sokoliari - zážitkové vyučovanie
    “Nie je nič krajšie ako kráčať lesom, kde ti nad hlavou lieta
sokoliarsky dravec, s ktorým si spojený iba silou svojho ducha.”
     Slovenské sokoliarstvo bolo 14. decembra 2021 zapísané do 
zoznamu žijúceho dedičstva UNESCO. V piatok 22. 04. 2022 bolo pre 
žiakov školy pripravené zážitkové vyučovanie – Sokoliari. Vyučova-
nie prebiehalo ako súčasť čiastkovej úlohy „Po stopách divej zveri“ 
z  projektu Zdravie v školách. Žiakom sa venovali Sokoliari Majstra 
VAGANA zo Starej Ľubovne, pod vedením Mgr. Veroniky Pacoltovej. 
Sokoliari hravou formou pripomenuli čo tvorí les, žiaci si zopakovali 
nadobudnuté vedomosti o zvieratách, ktoré získali v rámci aktivít „Po 
stopách divej zveri“. Žiaci videli kožušiny z líšky, jazveca, parohy z 
jeleňa, daniela... Sokoliari oboznámili žiakov s viacerými druhmi vtá-
kov, predviedli prácu s vtákmi a ukážky poslušnosti vtákov pri prelete.
Mali možnosť vidieť Plamienku driemavú, Sokola pestrého, Výra
afrického, Sokola myšiara. Priblížili žiakom význam práce sokoliarov – 
starostlivosť o poľnohospodárske plodiny, ako napríklad starostlivosť 
o vinič pred ničením škodcami, zabezpečenie letísk, pred vletením
iných vtákov do kokpitu lietadla (sokoliarska služba je súčasťou
každého väčšieho letiska vo svete), ochrana kultúrnych pamiatok i 
miest pred enormným rozšírením vtákov, ktoré znečisťujú predmety 
ochrany. Okrem toho vysvetlili sokoliari ako zabezpečujú ochranu
dravcov v prírode, ich biotopov a hniezdnych stanovíšť, odchov

dravcov a starostlivosť o handicapované dravce. Žiaci boli počas 
zážitkového vyučovania pozorní, výklad ich zaujal a na záver mohli 
pohladkať Plamienku.

PaedDr. Ján Klein,
koordinátor pre environmentálnu výchovu ŠZŠ Spišská Belá

Deň detí sa zmenil na splnený detský sen …a bola to fakt perfetná zábava!
     Deti si počas celého dopoludnia mohli
dopriať úžasné aktivity: maľovanie na tvár, 
cukrovú vatu, skákací domček, opekanie 
špekáčikov na ozajstnom ohni, súťaže a 
mnoho ďalších krásnych činností. Kolektív 
pedagógov Špeciálnej ZŠ Zimná 21 svojim 
žiakom splnil malé, tajné sny a najkrajšou 
odmenou im boli rozžiarené detské očká.

Mgr. Andrea Krauszová, ŠZŠ Spišská Belá
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Veľký úspech v krajskej literárno-výtvarnej súťaži
Moje nie zlu Komiks 2022

       Žiaci našej školy sa zapojili do 18. ročníka 
krajskej literárno-výtvarnej súťaže v tvorbe
komiksových príbehov MOJE NIE ZLU
Komiks 2022, ktorá je určená autorom
zaoberajúcim sa tvorbou komiksových prí-
behov.
      Súťaž je vo  svojom 18. ročníku tematicky 
zameraná na zdravý životný štýl  a výchovu  
predchádzania patologických kriminálnych 
javov detí základných škôl.
     Z prác našich žiakov porota ocenila a na

slávnostné vyhodnotenie dňa 2. júna 2022 
v priestoroch DJZ v Prešove pozvala Eliza-
beth Simonisovú, žiačku 4. ročníka, ktorá 
za svoj komiks získala ocenenie Prešovského
samosprávneho kraja.
  Elizabeth blahoželáme a prajeme jej
ďalšie úspechy v podobných súťažiach.

Triedna učiteľka
Mgr. Beáta Gotzmannová,

ZŠ M. R. Štefánika

a Pinja a tiež žiačky z radov našej školy.
Šlo teda o veľkú spoluprácu s jedným
cieľom - utužiť vzťahy v našich triedach.
   A čo sme teda celé dopoludnie
robili?
    Školský dvor sa premenil na ihrisko
aktivít zameraných na vzájomnú spoluprácu, 
komunikáciu, ale aj súťaživosť či zabavenie
sa. Žiaci stavali drevenú vežu pomocou
žeriava a dlhých šnúrok, skladali kartičky s

príbehom, kde každý žiak dostal jednu jeho 
časť a ostatným ju nemohol ukázať, ale len 
slovne opísať. Spoločnými silami chytali
nezbedných čertíkov, kreslili si na chrbty
vybrané obrázky v rade za sebou či pre-
kreslovali obrazy pomocou fixky, ktorú ovlá-
dali šnúrkami. Všetky aktivity boli zamerané 
na to, aby žiaci navzájom spolupracovali,
počúvali sa a aktívne sa zapájali. Iba tak 
sa im podarilo dosiahnuť spoločný cieľ. Po 
ukončení aktivít nasledovala reflexia, kde si 
žiaci prečítali list od organizátorov a diskuto-
vali o tom ako sa cítili vo svojej skupine, ako 
sa im vzájomne spolupracovalo a čo môžu 
urobiť preto, aby bola spolupráca v ich triede 
v budúcnosti lepšia.
       Žiakom ďakujeme za aktívne zapájanie 
sa a veríme, že spoločné popoludnie bolo 
pre nich príjemné a že splnilo stanovený cieľ.
    Toto podujatie bolo podporené z na-
dačného fondu Deti v bezpečí poisťovne 
Kooperativa.

Ing. Miriam Zoričáková
Koordinátorka práce s mládežou 

Sme jeden tím – ZŠ M. R. Štefánika

   Takto by sme mohli interpretovať cieľ
branného cvičenia pre druhý stupeň našej 
školy, ktorý si pre žiakov pripravili pracovníci 
s mládežou v našom meste - koordinátorka 
práce s mládežou, koordinátorka Vzdeláva-
cieho centra Pôjd a koordinátor Face Clubu.
Obrovskou pomocou pri realizácii podu-

jatia boli aj dobrovoľníci Face Clubu, no
nie len tí naši - Jakub, Dušan či Rasťo, 
ale aj zahraničné dobrovoľníčky Máša

Slniečko pre ukrajinské deti
    Žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy sa zapojili
do výtvarnej súťaže “SLNIEČKO PRE 
UKRAJINSKÉ DETI“. Slniečka, ktoré deti 
vytvorili budú súčasťou výtvarnej výstavy
v ZŠ Žakovce.
     CIEĽ VÝTVARNEJ VÝSTAVY: Podnietiť
a rozvíjať výtvarnú tvorivosť žiakov. Dať žia-
kom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomo-

cou papiera, farieb štetca, pasteliek ..... vy-
jadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských 
očiach a v čistej detskej duši v boji proti voj-
ne na Ukrajine. Slniečko svieti pre všetky detí 
rovnako na celom svete.

Mgr. Ľ. Lešundáková,
ZŠ M. R. Štefánika

Veľký úspech v umeleckom prednese nemeckej poézie a prózy
         Karpatskonemecký spolok na Slovensku každoročne usporadúva 
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku s 
cieľom viesť žiakov k hlbšiemu spoznávaniu literatúry v nemeckom 
jazyku a prostredníctvom umeleckého prednesu tak sprostredkovať 
literárne hodnoty nemeckej literatúry.
    Zvládnutie tejto neľahkej úlohy si vyžaduje nielen veľkú dávku
talentu, ale aj použitie správnej techniky a veľmi dobrú výslovnosť.
Svoje recitátorské schopnosti si žiaci základných škôl z okresu
Kežmarok porovnali dňa 14. 06. 2022 v ZŠ Grundschule, Hradné
námestie v Kežmarku. 
     Našu školu reprezentovala žiačka Radoslava Šperková zo 7.B 
triedy, súťažiaca v kategórií 5. - 7. ročník ZŠ, ktorá sa so svojím nád-
herným umeleckým prednesom prebojovala na 1.  miesto a postúpila 
tak do vyššieho kola súťaže, ktoré sa konalo 20. júna 2022 v budove 
Domu stretávania Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku. Porota 
hodnotila výber textu, kvalitu prejavu a dôležitý bol tiež celkový dojem. 

   V silnej konkurencii vynikajúcich recitátorov si Radka opäť
vybojovala 1. miesto. Radke blahoželáme k veľkému úspechu!

Mgr. Diana Praženicová, ZŠ M. R. Štefánika
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ŠTEFÁNIKOV VŠEVEDKO – vyhodnotenie celoročnej súťaže
      Aj v tomto školskom roku sme ocenili tých žiakov, ktorí predsa len 
urobili čosi naviac. 
      V rámci už štvrtého ročníka našej celoročnej súťaže ŠTEFÁNI-
KOV VŠEVEDKO boli ocenení žiaci: Katka Palgutová, žiačka 4.B 
triedy a Zoran Grivalský, žiak 7.A triedy.
    Títo žiaci nás všetkých a našu školu reprezentovali v rôznych
súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých iných akciách. 
Ďakujeme im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučo-
vania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Naše poďakovanie patrí 
samozrejme aj učiteľom, pod  vedením ktorých tieto úspechy získali.
         Ceny im odovzdal pán Martin Kostka, ktorý zároveň kolobežku a 
bicykel do súťaže aj venoval. Ďakujeme mu a veríme, že táto tradícia 
bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Vedenie školy M. R. Štefánika

       Je zaujímavé, ak pedagóg nastúpi učiť do 
školy, kde trávil školský čas. V súčasnosti je 
obdivuhodné, ak prežije celý svoj profesijný 
život v školstve. No láskou je to, ak ten istý 
školský zvonec dokáže počúvať počas šty-
ridsiatich rokov plodnej pedagogickej práce, 
najskôr na pozícii učiteľa, potom zástupcu 
riaditeľa a napokon riaditeľky školy. Naša 
pani riaditeľka Mgr. Anna Rothová je toho 
príkladom.
    Pani riaditeľka, z úprimného srdca Vám 
ďakujeme za spoluprácu s pedagogickými 
a nepedagogickými zamestnancami školy, 
za všetko Vaše vynaložené úsilie venované
našej škole. Veľké ďakujeme patrí za usi-
lovnosť a obetavosť pri práci so žiakmi, za 
ústretovosť a láskavosť pri práci s rodičmi, za

rozvíjanie korektných vzťahov a úprimnosť
pri práci so zamestnancami školy. Neza-
búdame ani na obrovskú trpezlivosť bez
ktorej by sa to nedalo zvládnuť, budovanie 
dobrého mena školy a celkový prínos pre 
našu ZŠ J.M. Petzvala.
      Nadišla chvíľa lúčenia so školským zvone-
ním. Vieme, že aj bez neho nestratíte životný 
optimizmus, nájdete si čas na zaslúžený od-
dych, ktorého ste mali málo, na dobré knihy, 
ktoré Vám často spríjemňujú voľné chvíle 
a na vnúčatá, ktoré Vám robia radosť. Do 
ďalších rokov Vám prajeme pevné zdravie, 
rodinnú pohodu a mnoho životných radostí, 
ktoré vyčaria úsmev na Vašej tvári.

kolektív zamestnancov ZŠ J.M. Petzvala

PANI RIADITEĽKA, ĎAKUJEME

cieľa. Ubytovali sme sa v chatkách zasade-
ných do prostredí lesa a poobede nás už 
čakali animátori, ktorí nám celý pobyt robili 
zaujímavý animačný program.
   Každý deň bol popretkávaný kopou
zážitkov. Navštívili sme Oravský hrad, ktorý 
patrí medzi najkrajšie hrady na Slovensku. 
Poniektorí ho poznáme tiež z rozprávky Kráľ 
Drozdia brada. Navštívili sme aj Oravskú 
lesnú železnicu. Oravská lesná železnica je 
jednou z mála zachovaných úzkorozchod-
ných úvraťových železníc na svete a je uni-
kátnou technickou pamiatkou. Trať  má dĺžku
tri kilometre a príde na vrcholovú stanicu
Sedlo Beskýd ležiacu v nadmorskej výške

935 m n. m. Vlak trasu prekoná za približne 
15 – 20 minút. Tu sme mali prestávku, počas
ktorej sme vystúpili na vyhliadkovú vežu
neďaleko stanice a rozhliadli sme sa na 
krásnu panorámu oravskej prírody s výhľa-
dom na Tatry a Malú Fatru.
          Po ceste sme navštívili aj najvyššiu sochu
Krista na Slovensku, ktorá sa nachádza v 
obci Klin. Na kopci Grapa nad touto maličkou 
severoslovenskou vieskou sa majestátne 
vypína socha Ježiša Krista, ktorá je kópiou 
slávnej brazílskej sochy v Rio de Janeiro. 
Monument, vytvorený miestnym ľudovým 
majstrom, je v poradí treťou kópiou brazíl-
skeho Krista na svete a zároveň najvyššou 
sochou Spasiteľa na Slovensku. Socha
dosahuje výšku 9,5 m a jej hmotnosť je 23 
ton. Jej ruky smerujú na celú Oravu, ktorú 
majú ochraňovať.
    Posledný večer nám animátori pripravili 
„opekačku“ a diskotéku. V piatok po raňaj-
kách sme sa rozlúčili s animátormi. Mali sme 
slzy na krajíčku. Za celý týždeň sme toho 
veľa videli, zažili, upevnili sa naše kamarát-
stva, zabavili sme sa, poniektorí sme boli
prvýkrát bez rodičov. O trochu viac poznáme
ďalší kút našej milovanej vlasti a priniesli
sme si mnoho zážitkov, ktoré ostanú v
našich spomienkach na školu a kamarátov 
už navždy. 

Mgr. Monika Andrášová, 
ZŠ M. R. Štefánika 

Škola v prírode v Oravskej Polhore - Slaná Voda

   Žiaci 4. ročníka sa od pondelka
16.05. do piatku 20.05.2022  zúčastnili
pobytu školy v prírode v krásnom
prostredí Oravskej Polhory v rekreačnej 
oblasti Slaná voda.
       Žiaci sa na školu v prírode neskutočne
tešili. Od marca sa pýtali triednych učiteliek, 
čo všetko uvidia na Orave, ako dlho bude
trvať cesta, akými trasami sa na Oravu dá ísť, 
aké mestá a obce po ceste uvidíme. Trasy
sme si ukazovali na hodinách vlastivedy.
    Dňa 16. mája prišiel očakávaný deň
odchodu na veľký výlet bez rodičov, len so 
svojimi spolužiakmi a pedagógmi.
      Po trojhodinovej ceste sme dorazili do
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       Dňa 29. apríla žiaci šiesteho a ôsmeho 
ročníka navštívili Steelpark vedy a poznania 
a Múzeum letectva v Košiciach.
    V Steelparku sa dozvedeli z čoho je
vyrobená oceľ, ako sa spracováva. Žiaci 
mali možnosť overiť si množstvo poznatkov
z fyziky. Absolvovali workshop pod názvom 

Ako oklamať svoje zmysly? Zistili, ako fun-
guje holografický trojuholník a 3D efekty. 
Vyskúšali si lezenie po magnetickej plošine
v špeciálnych topánkach. Riešili mnohé 
hlavolamy, overili si možnosti magnetickej
sily.

      V múzeu letectva si mali možnosť pre-

zrieť rôzne typy vojenských stíhačiek a 
lietadiel. Taktiež aj civilné lietadlo, ktorým 
sa prepravovali slovenskí prezidenti. Zaují-
mavé boli aj expozície historických bicyklov,
motocyklov či automobilov.

ZŠ J. M. Petzvala

Fyzikálno - geografická exkurzia

Výrazné úspechy našich žiakov
v  krajských  súťažiach
       V školskom roku 2021/2022 sa žiakom ZŠ J. M. Petzvala darilo 
úspešne reprezentovať našu školu v okresných a krajských kolách 
predmetových olympiád. Najvýraznejšie úspechy dosiahli naši žiaci 
v geografickej olympiáde, keď žiačka 6. ročníka Adriana Valeková
nenašla premožiteľa a stala sa víťazkou okresného a krajského 
kola. Na peknom 2. mieste v okresnom a 9. mieste v krajskom 
kole sa umiestnila aj žiačka 6. ročníka Katarína Šoltýsová.

      Skvelé výkony podali naši žiaci aj v okresnom a krajskom kole 
dejepisnej olympiády. Najlepšie reprezentoval školu žiak 7. ročníka 
Andrej Porubovič, ktorý sa stal víťazom okresného kola a na kraj-
skom kole sa umiestnil na skvelom 2. mieste.

           Veľmi pekné 3. miesto v krajskom kole olympiády z anglického
jazyka obsadila Ella Andrášová, ktorá bola víťazkou okresného 
kola.

           Dobrý dojem zanechala aj žiačka 5. ročníka Bianka Pitoňáková,
ktorú hudobne sprevádzal taktiež žiak 5. ročníka Erik Kušmirek. Po 

víťazstve v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska si 

Bianka a Erik užili skvelú atmosféru krajského kola v PKO Čierny orol 
v Prešove.
   Úspešným žiakom patrí obrovské poďakovanie a prianie 
množstva entuziazmu v ďalších ročníkoch predmetových olympiád
a súťaží.

ZŠ J. M. Petzvala

    6. apríl 2022 bol veľkým dňom pre
našich deviatakov, ktorí sa zúčastnili celo-
slovenského testovania T9 z predmetov ma-
tematika a slovenský jazyk a literatúra. Pre 
mnohých deviatakov je Testovanie 9 prvou 
a vážnou skúškou. S veľkou netrpezlivosťou

sme očakávali výsledky. A tie nás potešili. 
Naši žiaci v ňom dosiahli v tomto školskom 
roku výborné výsledky.
        V matematike boli o 10,1% lepší ako 
celonárodný priemer a v slovenskom
jazyku a literatúre o 3,3% lepší.

      Blahoželáme žiakom k ich vynikajúcemu
výsledku a veríme, že deviataci získané 
vedomosti zúročia v ich ďalšom štúdiu na 
strednej škole.

ZŠ J. M. Petzvala

Našim deviatakom sa v testovaní darilo

Sadenie stromčekov a druháci s palicou v lese
         Aha, tie stromy sme zasadili my! touto vetou sa o pár rokov budú 
môcť chváliť žiaci ôsmeho ročníka. Obe triedy sa 4. mája v spolupráci
s Lesmi mesta Spišská Belá s.r.o., vybrali sadiť stromčeky, aby 
skrášlili naše okolie, ale hlavne pomohli životnému prostrediu. Aj
napriek neľahkému terénu, spolu zasadili až 700 stromčekov. Veríme, 
že aj vďaka tejto aktivite si naši žiaci uvedomujú, aké dôležité je starať 
sa o okolie, v ktorom žijeme.
          Aj mladší žiaci 2.ročníka sa 7. júna zúčastnili podujatia s lesníkmi 
zo Zvolena. Aktivity boli zamerané na tému Palica. Najprv si všetci 
vybrali svoju palicu,  zamerali sa na jej vlastnosti, potom hľadali jej
využitie podľa tvaru, veľkosti. Neskôr ich sprevádzala na vychádzke
lesom. Lesná pedagogička im vysvetlila, čo si majú na vychádzke
všímať. O všetkom, čo videli, cítili, sa porozprávali. Nakoniec sa
palica stala cvičebným náradím a každý si pripravil cvik s palicou, 
ktorý predviedol ostatným a spoločne si zacvičili. S lesníkom v lesnej 
škôlke sa dozvedeli zaujímavosti o ceste semienka z lesnej škôlky 
po niekoľko desiatok starý strom, ktorý vidia v lese. Zistili, že je to
veľmi dlhá a náročná cesta. Lesníci im pripravili prekvapenie v podobe
ukážky ťažného koňa a jeho prácu v lese. Od lesníkov si vyslúžili
aj sladkú odmenu, ktorá zavŕšila na zážitky bohatý deň strávený 
s lesnými pedagógmi na chate Poľana na Fľaku.
     Chceme úprimne poďakovať spoločnosti Lesy mesta Spišská 
Belá, že už niekoľko rokov pre nás pripravujú zaujímavé vzdelávacie 
aktivity, ktoré našich žiakov učia k spätosti s prírodou.

ZŠ J. M. Petzvala

       Dobre vieme, že prirodzených vitamínov 
nikdy nie je dosť. Vďaka čerstvému ovociu 
a zelenine sa lepšie cítime a sme zdravší. 
Zvlášť žiaci základných škôl v období naj-
rýchlejšieho vývinu potrebujú plnohodnotnú
stravu. Aj tento rok spoločnosť Kaufland
rozbehla projekt Čerstvé hlavičky. Hľadala

partnerské školy pre každú zo svojich
predajní. 
      Sme veľmi radi, že sme v okrese Kež-
marok boli opäť úspešní. 
   Ďakujem všetkým priaznivcom školy 
a tým, ktorí boli ochotní hlasovať za nás
celých 6 týždňov v súťaži Čerstvé hlavičky.

Pomohli ste nám získať zdravú desiatu 
pre všetkých žiakov školy v budúcom škol-
skom roku 2022/2023. Sme veľmi radi, že
vám záleží na vitalite našich detí. Srdečne
ďakujeme!

ZŠ J. M. Petzvala

Čerstvé hlavičky – opäť úspešní

Prvoučitelia naši,
svätí Cyril a Metod,

V našich predkoch vieru
v Boha vzbudili.

Čítať, písať ich horlivo učili.

Sviatok slovenských vierozvestcov - 5. júl, Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Svätí apoštoli naši,
svätí Cyril a Metod,

Sväté boli slová vaše.
Všetky vošli v srdcia naše.

Bratia naši solúnski,
svätí Cyril a Metod,

hlásali ste Boha
jediného v troch osobách,

Otca, Syna i Ducha svätého.

Svätí bratia zo Solúna,
Svätí Cyril a Metod,

Buďte navždy zvelebení
a naveky slávení.

Autor: I. Vaverčáková
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Prvé úspechy našich malých tanečníkov

MO SRZ Spišská Belá – zahájenie kaprovej sezóny 2022
    Dňa 15.05.22 sme sa stretli ako jedna 
veľká „rybárska rodina“ opäť po 3 rokoch, 
keďže naše každoročné stretnutia prekazil 
Covid. Aj napriek mnohým zmenám v našej 
organizácií sme nenechali nič na náhodu a 
snažili sme sa poskytnúť rybárom opäť pocit 
adrenalínu a napätia, ako to býva na každej 
súťaži a o to viac to bolo tým, že sa tento pre-
tek konal po troch rokoch. Aj, keď za ťažkých 
okolností, ale pokúsili sme sa ho zorganizo-
vať tak, aby bol pre rybárov pamätným.
     Začali sme v skorých ranných hodinách 
registráciou pretekárov mužov a detí, ktorí si 
vyžrebovali svoje „šťastné čísla“, následne 
sme pokračovali príhovorom pána primátora

Jozefa Kunu a predsedu Patrika Kaňuka, 
– ktorý vysvetlil pravidlá a s heslom „Petrov
zdar“ ich vyslal na vyžrebované miesta.
Preteky boli napínavé aj napriek tomu, že 
ryba nebola aktívna. Rozhodovalo sa do
posledných sekúnd.
   Po záverečnom klaksóne pokračovalo 
občerstvenie pre zničených a vyčerpaných 
pretekárov v podobe gulášu a nápoja. Po do-
plnení síl, sme sa rozhodli obdariť vecnými 
cenami tých najlepších. Preteky boli vedené 
v dvoch kategóriách muži a deti, kde poradie 
skončilo nasledovné:
    Muži (19 pretekárov) :
1. miesto: Ján Gnebus (148 bodov)

2. miesto: Radovan Andráš (116 bodov)
3. miesto: Denis Britaňák a Jaromír Tremba 
( 57 bodov )
    Deti (10 Pretekárov) :
1. miesto: Matej Just ( 73 bodov )
2. miesto: Michaela Justová ( 3 body )
3. miesto: Andrej Heldák, Timotej Lorenčík, 
Pavol Heldák a Richard Dobrý ( po 1 bode)
   Poďakovanie patrí celému výboru za
pomoc pri organizácií, mestu Spišská Belá a 
sponzorom: Rybárske potreby Forel. Tešíme 
sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Tajomník MO SRZ Spišská Belá
Ing. Jakub Lenkavský

Vyhodnotenie preteku PLESNIVEC VericalRun
         Poslednú májovú sobotu 28.05.2022 sa 
uskutočnili preteky v horskom behu PLESNI-
VEC VerticalRun. Podujatie organizoval Ján 
Matava ml. z občianskeho združenia Tara-
humar v spolupráci s Mestom Spišská Belá 
a športovým obchodom NorwayShop. Po 
lesnom sprístupnenom turistickom chodníku 
pretekári prekonali trať dlhú 5 km od parko-
viska chata Plesnivec – Tatranská Kotlina po 
chatu Plesnivec, s prevýšením 530 metrov. 
Celkovo štartovalo 100 zaregistrovaných 
bežcov.
         Súťažilo sa v troch kategóriách:
•  Muži A (2003 – 1983)

1.  Jozef Hlavčo (25:27) z Bobrovca
2.  Michal Dudczak (26:08) z Poľska
3.  Róbert Jurdiak (26:22) z Dolného Kubína
•  Muži B 40 (1982 > )
1.  Andrzej Dlugosz (25:54) z Poľska
2.  Petr Biernawski (28:16) z Poľska
3.  Peter Zavacký (32:05) zo Smižian
•  Ženy A (2004 > )
1.  Barbora Mayerová (34:06) z Popradu
2.  Lantos Borbála (34:37) z Maďarska
3.  Silvia Matovičová (34:40) zo Smrečian
           V konkurencii športovcov z rôznych kútov 
Slovenska, Čiech, Poľska aj Maďarska treba 
vyzdvihnúť výborné výkony bežcov zo Spiš-

skej Belej. V kategórii Muži B dosiahol obdi-
vuhodné 5. miesto Tomáš Matava (32:12) a 
7. miesto Martin Kostka (32:23). V kategórii
Muži A sa v prvej štyridsiatke umiestnili ďalší
športovci zo Spišskej Belej: Michal Jurčo
(23. miesto, 33:51), Ján Nebus (34. miesto,
38:49) a Ivan Hanák (38. miesto, 46:27).
Najmladším účastníkom podujatia bol tak 
ako v minulom roku Šimon Matava (1:03:15) 
zo Strážok.
  Víťazom gratulujeme a všetkým
účastníkom horského behu ďakujeme za 
disciplinovanosť a rešpektovanie pravidiel 
organizátorov.

      Prvé úspechy,  medaily i diplomy si od-
niesli naši malí tanečníci v štandardných tan-
coch (Waltz, Valčík, Quistep) a latinskoame-
rických tancoch (Samba Chacha, Jive/ 
tanečného klubu TATRA DANCE Tanečný 
klub Radky Britaňákovej Spišská Belá. Je to 
pomerne mladý začínajúci klub – občianske 
združenie (OZ) a už aj priniesol prvé a veľké 
úspechy deťom – malým tanečníkom a záro-
veň aj veľmi dobré meno nášmu mestu.
      V sobotu 23.4.2022 sa v Kežmarku ko-
nala HOBBY súťaž detí v štandardných a 
latinskoamerických tancoch, ktorú zorga-
nizoval náš konkurenčný tanečný klub TŠC 
Tempo Kežmarok pod vedením Gertrúdy
Scholtzovej. Táto súťaž prebiehala v rôz-
nych vekových kategóriách detí od 5r. do 
15r. v telocvični Základnej školy Nižná Brána
Kežmarok.
         Keďže tento rok mesto Kežmarok úspeš-
ne obhájilo a získalo prestížne ocenenie
European Town of Sport 2022 (Európske 
mesto športu pre rok 2022) v kategórii do 
25-tisíc obyvateľov, ktoré  mestu udelila hod-
notiaca komisia ACES Europe pri Európskej 
únii v Bruseli, boli všetci súťažiaci tanečníci 
obdarení medailou tohto ocenia samotným 
p. primátorom PhDr. Mgr. Jánom  Ferenčá-
kom MBA, ktorý celú túto súťaž aj slávnostne 
otvoril.
    Naši tanečníci takto absolvovali svoju
úplne prvú, štartujúcu súťaž za účasti okolo
100 tanečníkov a to z tanečných klubov
Prešov, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Martin
a z Kežmarku. Výsledky ich tanca boli
prekvapujúce aj napriek tomu, že ozaj boli

prvýkrát na takejto veľkej tanečnej súťaži a 
so silnou tanečnou konkurenciou. Výbornú
atmosféru celej súťaže vytvorili rodičia 
aj starí rodičia, ktorí prišli svoje ratolesti
povzbudiť.
      V kategórii Hobby deti páry 7-8 r.:
Matúš Bičuš – Nina Žrubeková – 2. miesto
Nathan Makovský – Karinka Mezeyová –
4. miesto
      V kategórii Hobby deti páry 9-10 r.:
Matúš Bičuš – Lilien Duchnitzká – 2. miesto

Gregor Kozubjak – Bianka Bieľaková – 
3.miesto
Nathan Makovský – Stela Šperková –
4. miesto
Martin Slodičák – Lea Spirčáková – 5. miesto
      V kategórii Hobby deti páry 11-12 r.:
Deniel Kostka – Martina Gromanová –
7. miesto
Gregor Kozubjak – Sofia Krempaská –
8. miesto

Martin Slodičák – Timea Suchanovská –
9. miesto
      V kategórii Hobby deti páry 13-15 r.:
Deniel Kostka – Bibiana Plučinská – 9. miesto
      V kategórii Hobby dievčatá 5-6r.:
Karinka Mezeyová – 1. miesto
      V kategórii Hobby  dievčatá 7-8 r.:
Timea Suchanovská – 2. miesto
Stela Šperková –  5. miesto
Adela Lešundáková – 6. miesto
Hana Slodičáková – 7. miesto

      V kategórii Hobby  dievčatá 9-10 r.:
Natália Gemzová – 5. miesto
Adela Lešundáková – 6. miesto
Sofia Gallyová – 7. miesto
      V kategórii Hobby  dievčatá 11-12 r.:
Bibiana Plučinská – 6. miesto
Nikola Mešárová – 7. miesto
Bella Bočkayová – 8.miesto

Mgr. Radka Britaňáková, vedúca klubu
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Regionálna hasičská liga Spiš
     Regionálna hasičská liga Spiš začala písať svoju históriu už v roku 
2011, kedy sa behal 1. ročník.
      V súčasnosti RHLS pokrýva územie nadšencov hasičského športu 
v Prešovskom, Košickom a Bansko-Bystrickom kraji. Tento rok DHZ 
Spišská Belá opäť usporiadali kolo v ktorom sa behalo na 2 trate. Pre 
zúčastnených to bola generálka pred očakávaným Superpohárom.
    Tradične súťaž odštartoval príhovor pána primátora Jozefa Kunu
a predsedu ligy.
      V ženskej kategórií si sily zmeralo dokopy 8 tímov, z toho jeden 
tím bol neligový – ženy zo Spišského Štvrtku , ktoré si ale svojím vý-
konom vybojovali prvé miesto s časom 17:30 a na pravom prúde brali 
aj ocenenie za najrýchlejší zostrek (16:01) . V pätách im boli ženy z 
Bijacoviec ktoré zostrelili terče v čase 17:59 (Ľ:17:02) a to im prinieslo 
2. miesto.
    Posledné tretie miesto obsadili dorastenky z Liptovskej Teplej,
ktoré zapisovali čas 18:04 (P:16:65) z prvého pokusu.
          V mužskej kategórií bolo tímov o čosi viac. 17 ligových a 3 neligové 
tímy (Spišský Štvrtok, Lúčka a Reľov B). Najviac sa na tomto kole da-
rilo mužom zo Štôle ktorí si do výsledkovej listiny zapísali čas z prvé-
ho pokusu 14:24 (P:14:22). Druhé miesto si ku koncu druhého súťaž-

ného kola zabezpečili chalani z Lúčky s časom 14:37, ľavý prúdar 
získal ocenenie za najrýchlejší zostrek ktorý mal hodnotu 13:73.
       A na poslednom mieste sa umiestnili obhajcovia titulu z Bystrej s 
časom 14:50 (P:14:41).
       Všetkým zúčastneným ďakujeme a pevne veríme, že sa u nás o 
rok stretneme znova v ešte hojnejšom počte!

Belianske jedenástky 2022
Najúspešnejší účastníci, ktorí prekonali 
brankárov a nastrieľali najväčší počet gólov 
boli ocenení trofejou a finančnou cenou.
     Víťazi 2022 :
    Kategória MUŽI
1. miesto – Patrik Susa
2. miesto – Mário Čarnogurský
3. miesto – Martin Mezey
    Kategória ŽENY
1. miesto – Lenka Lineková
2. miesto – Barbora Slodičáková
3. miesto – Tatiana Hudeková
    Kategória DETI
1. miesto – Dominik Bartoš
2. miesto – Dominik Rojko
3. miesto – Adrián Vojtas
     Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme 
sa na ďalší ročník Belianskych jedenástok.

    Po vynútenej pauze sme sa mohli opäť 
stretnúť na futbalovom štadióne počas obľú-
beného športovo - spoločenského podu-
jatia Belianske jedenástky, ktoré sa konali 
v nedeľu 10. júla 2022. Mesto s klubovými
funkcionármi spoločne dospeli k myšlienke 
obnoviť po korone to, čo má v klube dlho-
ročnú tradíciu a čo spája športových futba-
lových fanúšikov z radu profesionálnych
športovcov, amatérov, ale aj bežných obyva-
teľov mesta a okolia.
       Zúčastnili sa desiatky ľudí, z toho väčšina  
sa nechala zlákať atmosférou a vyskúšali si 
na mestskom futbalovom štadióne strely zo 
značky pokutového kopu. Šiesti brankári tak 
museli reagovať na stovky penált.
     Tradične sa súťažilo v troch kategóriách
- muži, ženy, deti a dorast do 15 rokov.

Sme majstri, sme majstri Slovenska…
        MŠK Spišská Belá U20 sa stala Majstrom Slovenska pre sezónu 
2021/2022. Vyhrali sme slovenskú hokejbalovú extraligu v kategórii
do 20 rokov. Po základnej časti sme boli druhí, ale nakoniec sme
víťaza základnej časti extraligy – Považskú Bystricu zdolali vo finále
2:0 na zápasy. Naše semifinálové zápasy s Popradom, ako aj uvedené
finále boli tou najlepšou pozvánkou na hokejbal. Bol to výborný hokej-
bal podporený vynikajúcou diváckou atmosférou. Diváci boli našim 
šiestym hráčom – vonku i doma.
         V prvom finálovom zápase 30. apríla 2022 sme zvíťazili na ihrisku
najväčšieho favorita celej súťaže v Považskej Bystrici a ujali sme
vedenia v sérii hranej na dva víťazné zápasy na 1:0. Na druhý deň 1. 
mája sme v domácej hokejbalovej hale za účasti vyše 200 divákov 
zvíťazili síce dosť jednoznačne 10:2, ale do polovice zápasu bol jeho 
priebeh vyrovnaný. Druhá polovica zápasu však už bola plne v réžii 
našich hokejbalistov. A po zápase mohli začať neopakovateľné oslavy
majstrovského titulu.
            Poďakovanie za dosiahnutie tohto úspechu patrí všetkým hráčom,
trénerovi Mirovi Burdíčkovi, ale aj Martinovi Nogovi, či Lucii Knapiko-
vej za zdravotnú službu počas domácich zápasov a ďalším ľuďom, 
ktorý podporovali náš hokejbalový klub a tiež tento majstrovský tím. 
Poďakovanie patrí aj Mestu Spišská Belá za finančnú podporu klubu 
i za vytvorenie kvalitných športových podmienok pre odohratie extra-
ligy. ĎAKUJEME !!!
      Double Team Považská Bystrica – MŠK Spišská Belá 1:4 (0:0, 
0:3, 1:1)
Góly: 40. Križan (Libutka, Moravanský) – 20. Danielčák (Benko, Sko-
kan), 22. Dlugoš (L. Kubis, Skokan), 25. Harbus (Petras, M. Mešár),

44. Adrián Kubis (Turek, Dlugoš)
        MŠK Spišská Belá – Double Team Považská Bystrica 10:2 (2:1, 
2:0, 6:1)
Góly: 2. A. Kubis (Dlugoš), 5. Burdíček (Garan, Vaverčák), 24. Benko 
(Danielčák), 30. A. Turek (Dlugoš), 32. Danielčák (Benko, M. Mešár), 
34. Vaverčák (Benko, Harbut), 35. A. Kubis (Turek, L. Kubis), 36. Pajer 
(Garan), 38. Kiska (Benko, L. Kubis), 40. Benko (Vaverčák, Harbut) – 
hosti: 11. Dejl (Zambori), 44. Libutka (Križan, Hrivnák)
        MŠK Spišská Belá: Tomáš Noga – Adrián Kubis, Kristián Burdí-
ček, Marko Petras, Peter Knapík, Nikolas Skokan, Kristián Svitana, 
Martin Benko, Maroš Mešár, Timo Danielčák, Ľubo Garan, Peter
Harbut, Lukáš Pajer, Adrián Turek, Sebastián Kiska, Dlugoš, Lukáš 
Kubis, Patrik Vaverčák, Dávid Novajovský, Samuel Zibura, Samuel
Plučinský, Michal Zemjanek, Timotej Knapik. Tréner: Miroslav Burdíček.
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