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Prečítajte si:

Tretí májový víkend v našej obci patril 
kultúrnemu domu, ktorý po viac ako jeden 
a polročnej rekonštrukcii zažil slávnostné 
otvorenie. V priebehu troch dní prešiel za-
ťažkávacou skúškou a organizáciu kultúrne-
ho podujatia si väčšina pochvaľovala vrátane 
vynovených priestorov.

Ani dážď nezaostal za gratulantmi a po-
prial kultúrnemu domu príslovečné šťastie. 
Verím, že táto akcia bude veľkou inšpiráciou 
pre kultúrne a spoločenské dianie v našej 
obci. Jej pokračovateľkami boli slávnostná 
akadémia „Soľ nad zlato“ v podaní učiteľov 
a žiakov Základnej školy na Komenského 
ul. a „Deň detí“ v areáli TJ Slovan Smižany 
v závere mesiaca máj. Zaujímavé podujatia 
sú plánované taktiež v mesiaci jún.

Skolaudovaný kultúrny dom poskyt-
ne priestory tiež pre lekárov, dočasne štyri 
učebne pre ZUŠ, klub dôchodcov, folklórnu 
skupinu Smižančanka a záujem o jeho vyu-
žívanie hlavne v dopoludňajších hodinách 
prejavili aj matky s deťmi na spoločné stret-
nutia. Technické vybavenie umožňuje uspo-
riadať školenia, semináre a ďalšie podobné 
akcie.

Popri dokončení kultúrneho domu sme 
finišovali s parkoviskami a cestou okolo, kto-
rá umožní lepší prístup pre účinkujúcich 
k bočnému vchodu, ale tiež bude slúžiť 
pre obyvateľov bytových domov. Na zákla-
de výberového konania stavbu realizova-
la firma ŠIRILA, a. s., v hodnote 41 091 EUR 
(1 237 923,- Sk). Z druhej strany Tatranskej ul. 
sme dokončili dláždený chodník od Smreko-
vej ul. po autobusovú zastávku. Chodník re-
alizovala firma FAJA – Jozef Fábry v sume 
11 813 EUR (355 898,- Sk).

Dodávateľ bude pokračovať s prípravou 
základov a dlažby pre štyri autobusové za-
stávky (ul. Štefánikova, Tatranská, Mlynská 
a za podjazdom). K ďalším stavbám, ktoré 
sú tesne pred dokončením patrí kaštieľ, kde 
Vk stav, s. r. o. robí finálne práce na vonkajšej 
fasáde a úprave okolia. V kaštieli budú repre-
zentačné priestory, turisticko-informačná 
kancelária a časť priestorov uvažujeme pre-
najať na komerčné reštauračné služby.

Chodník k autobusovej zast. - Tatranská ul.

Miesto pre realizáciu projektu Generel zelene

Rekonštrukčné práce - kaštieľ

Rekonštrukcia chodníka na Iliašovskej ul. - už čoskoroZačali sme s rekonštrukciou budovy ZŠ na Komenského ul. (pokračovanie na 2. strane)
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PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31.03.2009 (v EUR)

PRÍJMY Plán Skutočnosť %
1. Výnos dane z príjmov 2 266 050 681 921 30,1
2. Daň z nehnuteľnosti 80 660 8 394 10,4
3. Dane a služby 82 650 41 372 50,1
4. Príjmy z vlastníctva majetku 59 080 12 782 21,6
5. Administratívne a iné poplatky 127 340 19 069 15,0
6. Úroky z vkladov 3 650 523 14,3
7. Iné nedaňové príjmy 1 000 2 772 277,2
8. Tuzemské bežné transfery 2 549 840 303 374 11,9

Bežné príjmy 5 170 270 1 070 207 20,7
9. Kapitálové príjmy z majetku 796 660 11 406 1,4

Kapitálové príjmy 796 660 11 406 1,4
10. Príjmové operácie 857 160 425 345 49,6

Celkové príjmy - sumár 6 824 090 1 506 958 22,1

VÝDAVKY Plán Skutočnosť %
1. Obecný úrad - verejná správa 444 050 113 126 25,5
2. Voľby 0 2 338 0,0
3. Verejný dlh 87 960 13 986 15,9
4. Verejný poriadok a bezpečnosť 118 370 25 497 21,5
5. Ochrana pred požiarmi 5 280 888 16,8
6. Elektrická energia 40 400 9 856 24,4
7. Oprava a údržba 16 600 2 692 16,2
8. Nakladanie s odpadmi 159 100 34 852 21,9
9. Rozvoj bývania 9 960 2 542 25,5

10. Bežná činnosť v obci 176 960 32 590 18,4
11. Kultúra, knižnica, cestovný ruch, šport 193 770 38 533 19,9
12. Školstvo (MŠ, škol. jedálne, škol. úrad, 

ZUŠ)
493 970 128 855 26,1

13. Výdavky ZŠ, škol. klub, škol. jedáleň 1 412 450 217 088 15,4
14. Opatrovateľská služba 55 240 14 022 25,4
15. Sociálna pomoc 75 920 14 038 18,5

Bežné výdavky 3 290 030 650 903 19,8
16. Nákup pozemkov 317 000 0 0,0
17. Nákup zariadenia a výpočtovej techniky 51 650 215 0,4
18. Investičné akcie 3 048 010 465 912 15,3

Kapitálové výdavky 3 416 660 466 127 13,6
19. Výdavkové finančné operácie 117 400 5 027 4,3

Celkové výdavky - sumár 6 824 090 1 122 057 16,4

ekonomické oddelenie OCÚ

Pri obecnej polícii firma ŠIRILA, a. s., po-
kladá dlažbu vo dvore a stavia oplotenie.

Koncom apríla sme podpísali zmluvu 
s dodávateľom MIGI, s. r. o. – SPOJSTAV, s. r. o., 
na rekonštrukciu školy na Komenského ul. 
Začiatkom mája sme odovzdali stavenisko 
a práce sú už v plnom prúde. Po zdoklado-
vaní všetkých potrebných dokumentov sme 
podpísali zmluvu s Ministerstvom výstavby a 
regionálneho rozvoja SR (MVaRR) na nená-
vratný finančný príspevok z európskych fon-
dov v hodnote 1,44 mil. EUR (43,5 mil. Sk). 
Iba dve obce majú podpísanú zmluvu s mi-
nisterstvom – Smižany a Markušovce. Cel-
ková investícia bude podľa výberového ko-
nania 1,53 mil. EUR (46,2 mil. Sk). Rozdiel 
tvoria vlastné prostriedky obce. Rekonštruk-
cia bude veľmi náročná, ak si uvedomíme, že 
okrem mesiacov júl – august sa stavebné prá-
ce budú vykonávať v čase školského vyučo-
vania. Práce musia byť zrealizované v priebe-
hu 10 mesiacov.

Boli sme úspešní aj so žiadosťou na výstav-
bu 16 nájomných bytov nižšieho štandardu 
v rómskej osade vrátane inžinierskych sietí. 
Výstavbu bytov bude realizovať víťaz výbero-
vého konania Š&L stav s. r. o. Smižany v hod-
note 466 162 EUR (14 043 609 Sk) vrátane 
prístreškov na pevné palivo. Na výstavbu do-
staneme z MV a RR SR dotáciu vo výške 70 %. 

Začiatok výstavby jún 2009 a dokončenie au-
gust 2010.

Máme vypracovanú projektovú dokumen-
táciu na rekonštrukciu chodníka na Iliašov-
skej ul. a cesty na Tomášovskej ul. Vyžiadali 
sme si cenové ponuky od potencionálnych 
dodávateľov a po výberovom konaní začne-
me s realizáciou.

V dôsledku hospodárskej a finančnej si-
tuácie chceme v čo najväčšej miere vyu-
žiť možnosť získania financií z európskych 
zdrojov. Máme vypracovanú dokumentáciu 
na prístavbu ZUŠ, pretože terajšie priestory 
na počet žiakov nepostačujú. Ďalej v rámci 
operačného programu „Regenerácia sídel“ 
sa budeme uchádzať o dotáciu na centrum 
obce, ktoré je v územnom pláne ohraničené 
Tatranská ul., Smreková, Nám. M. Pajdušáka 
a Nálepkova. Podľa stanovených podmienok 
na podanie žiadosti môžeme do projektu za-
hrnúť iba centrum, nie okrajové časti obce. 
V centre obce budeme riešiť cesty, parkova-
nie, chodníky, lávky pre peších, generel ze-
lene a mobiliár (lavičky, smetné koše a po-
dobne). Treťou akciou je úprava povodia 
Smižianskeho kanála a vyriešenie vyúste-
nia cez Nálepkovu ul. do potoka Brusník. Po 
geodetickom zameraní a vypracovaní pro-
jektovej dokumentácie musíme vstúpiť do 
jednania s Povodím Bodvy a Hornádu o dl-

hodobom nájme, aby sme sa mohli uchádzať 
o finančné zdroje z EÚ.

Pripravujeme tiež všetky podklady na vy-
písanie územného konania na inžinierske 
siete v priemyselnom parku lokalita Jamy. 
Stanoviská dotknutých orgánov sú kladné, 
narážame však na negatívny postoj vlastní-
kov parciel. Ak nedostaneme z ich strany 
súhlas, územné konanie bude vypísané iba 
v časti, ktorá je vo vlastníctve obce.

Pripravujeme ďalšie, i keď menšie investí-
cie, ako je elektrifikácia časti ul. Brusník, in-
žinierske siete v rómskej osade a oprava 
spevnenej cesty na Košiarnom briežku a det-
ské ihrisko na sídlisku. Prvé dve sú v štádiu 
projekčnej prípravy, tretia v jednaní s poten-
cionálnymi dodávateľmi. Veľa bude závisieť 
od plnenia príjmovej časti rozpočtu, pretože 
máme informácie o krátení výnosu podielo-
vých daní do rozpočtov obcí.

Tak ako každý správny hospodár, aj obec 
kalkuluje s každým eurom, aby sme popri za-
bezpečovaní chodu obce realizovali pláno-
vané investičné akcie a hlavne reagovali na 
výzvy z európskych fondov. Uvedomujeme 
si, že úspešný projekt a získanie nenávratné-
ho finančného príspevku môže byť zárukou 
ďalšieho rozvoja a napredovania obce.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

OBEC SMIŽANY
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany,

tel.: 053/44 314 83, fax: 053/44 311 32

OZNAM
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-

nom záujme v znení neskorších predpisov starosta obce Smižany

vyhlasuje
výberové konanie na funkciu: vedúci oddelenia kultúry
Obecného úradu Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50

Uchádzači o funkciu vedúci oddelenia kultúry musia 
spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti:
- kvalifikačné požiadavky vzdelania určené pre danú funkciu
 si vyžadujú úplné stredné vzdelanie, prípadne vyššie odborné 
 vzdelanie v oblasti umenia, kultúry a etnológie
- práca s počítačom (Windows, Word, Excel, Internet)
- minimálne päť rokov praxe v uvedenej oblasti
- vodičské oprávnenie skupiny B

K prihláške do výberového konania je potrebné predlo-
žiť tieto doklady:
- fotokópia vysvedčenia alebo diplomu (nemusí byť overená)
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- koncepcia riadenia a využívania kultúrneho domu
- koncepcia kultúrneho života v obci
- súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle 
 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku zašlite do 19. 6. 2009 na adresu:
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany

Obálku označte
„Výberové konanie – oddelenie kultúry. NEOTVÁRAŤ!“

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

(pokračovanie z 1. strany)
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Výročná členská schôdza MO Živena 
v Smižanoch sa uskutočnila dňa 27. apríla 
2009 vo veľkej zasadačke Obecného úradu 
v Smižanoch. Pozvanie prijali starosta obce 
Smižany, Ing. Michal Kotrady, prednosta úra-
du, Ing. Miroslav Malina, Mgr. Marta Pramuko-
vá, riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Mgr. Mar-
cela Maniaková, riaditeľka ZUŠ v Smižanoch 
a riaditeľky MŠ v Smižanoch p. Janka Kapus-
tová a p. Katarína Majeríková.

Mgr. Jarmile Frankovej patrí poďakovanie 
za prípravu žiačok zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža, 
ktoré spestrili program schôdze zaujímavým 
kultúrnym programom. 

Výbor MO Živena začal svoju činnosť 28. ja-
nuára 2008 v Obecnej knižnici v Smižanoch 

fašiangovým pose-
dením.

Výročná členská 
schôdza sa konala 
10. marca 2008 v au-
le ZUŠ D. Štraucha 
v Smižanoch, na ktorej 
bol členkami schvále-
ný plán práce pre rok 
2009.

Dňa 16. marca 2009 
bola v spolupráci so 
ZŠ na Komenského ul. 
a Obecnou knižnicou 
v Smižanoch uskutoč-
nená akadémia ve-
novaná Martinovi 

Kukučínovi k jeho nedožitým 80-tim naro-
deninám.

Mesiac apríl bol venovaný obci Smižany. 
V pondelok, 20. apríla 2008, sa uskutočni-
la vernisáž výstavy „Ako sa žilo v Smiža-
noch“. Na túto výstavu MO Živena prispela 
finančným príspevkom na zriadenie výstavy. 
Zabezpečila tiež pohostenie pre pozvaných 
hostí.

Spoločenské podujatie Ženy – ženám sa 
uskutočnilo 18. mája 2008 v ZUŠ D. Štraucha 
v Smižanoch. Moje veľké poďakovanie patrí 
p. riaditeľke a pedagógom ZUŠ za spríjem-
nenie májového popoludnia venovaného že-
nám.

Aj v roku 2008 sme navštívili Čingov, kde 
sme uskutočnili už tradičné posedenie pri 
guláši a to 27. augusta 2008.

V rámci Medzinárodného hudobného fes-
tivalu Musica Nobilis sa 10 našich členiek zú-
častnilo koncertu „Requiem“, ktorý bol 
4. októbra 2008 v Evanjelickom kostole v Spiš-
skej Novej Vsi. 

O tom, že zručnosť našich žien je známa, 
ukázal aj ďalší ročník výstavy „Zlaté ruky“. 
Vernisáž výstavy bola 17. októbra 2008. Týmto 
ďakujem všetkým, ktorí na ňu zapožičali svo-
je práce.

Spišské divadlo v mesiaci november 
uviedlo hru A. Kreta „Na mescickym tar-
hu“, ktorého sa 21. novembra 2008 zúčastnili 
aj naše členky.

Moje poďakovanie patrí starostovi obce 
Smižany, Ing. Michalovi Kotradymu, pred-
nostovi úradu, Ing. Miroslavovi Malinovi, 
poslancom obecného zastupiteľstva, MO 

MS v Smižanoch, Klubu dôchodcov v Smi-
žanoch, ZŠ na Komenského ul., ZŠ 

Povýšenia sv. Kríža, ZUŠ D. Štraucha 
v Smižanoch, všetkým materským školám, 
členkám MO Živena a všetkým tým, ktorí 

podporili našu činnosť pre rozvoj kultúry 
a zachovania tradícií pre ďalšie generácie.

Katarína Babíková
predsedníčka MO Živena

Obecná knižnica v Smižanoch usku-
točnila 7. mája 2009 pre škôlkarov pre-
hliadku v prednese poézie a prózy. 
V priestoroch knižnice sa stretli deti z mater-

ských škôl na ul. Ružovej, Komenského, Zele-

nej a hosťujúcej MŠ na Stolárskej ul. zo Spiš-

skej Novej Vsi. Deti predniesli širokú a pestrú 

kyticu básní, rýmovačiek a rozprávok sloven-

ských autorov. Kým porota pripravovala dip-

lomy, deti využili čas nielen na malé občer-

stvenie, ale potešili aj naše uši spoločnými 

piesňami, ktoré boli pripravované na oslavy 

Dňa matiek.

Za ústretovosť a prípravu detí na poduja-

tie vyslovujeme poďakovanie: p. Márii 
Suržinovej, Darine Jílkovej, Márii Broš-
kovej a Kataríne Majeríkovej - pedago-
gičkám MŠ. Za odvahu a šikovnosť boli deti 

starostom obce Ing. Michalom Kotradym 

odmenené diplomom a malou pozornosťou. 

Podujatia sa za Spoločný školský úrad v Smi-

žanoch zúčastnila PaedDr. Viera Skoumalová. 

Spoločnou fotografiou sa podujatie úspešne 

ukončilo. Dúfam, že táto milá prehliadka sa 

uskutoční aj budúci rok, kedy to bude už jej 

3. ročník.

Recitátori: Dominika Svitanová, Viktó-
ria Cebuľová, Miriam Dorková, Júlia Pi-
tulová, Ján Kotlár, Vanesa Zimmermano-
vá, Lucia Baková, Sofia Gánovská, Sára 
Maľáková, Daniela Morihlatková.

Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci jún 2009
otvorené aj v dňoch 13. a 27. v čase od 8.00 do 12.00 hod.

V ostatných mesiacoch budú dátumy sobôt zverejňované vždy v Smižianskom hlásniku.

Anastázia Adamcová - obecná knižnica

O
Z
N
A
M

ČLENSKÁ SCHÔDZA MO ŽIVENA

PREDNES POÉZIE A PRÓZY DETÍ MŠ
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10 chlapcov a 10 dievčat zo ZŠ na Ko-
menského ulici v Smižanoch sa ráno, 
7. 5. 2009, vydalo na ďalekú cestu autobu-
som. Obec Komorniki, neďaleko poľského 
mesta Poznaň, sa stala dočasným domo-
vom pre týchto športovcov, ktorí reprezen-
tovali našu obec, školu a v neposlednom ra-
de aj Slovensko na VI. olympiáde „Mládež 
bez hraníc“.

Po dlhej ceste sme sa ubytovali vo veľ-
mi príjemnom prostredí motela AB, kde 
sa o nás skvelo postarali poľskí kolegovia. 
V piatok nás čakal náročný športový deň, 
ktorý začal oficiálnym privítaním a otvore-
ním olympiády v nádhernej novootvorenej 

športovej hale pri gymnáziu v Komorní-
koch, ktorú im môže naozaj závidieť každý 
športovec. Po úvodných ceremóniách sme 
sa presunuli na športoviská. 

Olympiáda bola o to zaujímavejšia, že 
k dvom poľským a jednému slovenskému 
družstvu pribudlo aj družstvo z Litvy. Sú-
ťažilo sa v 4 disciplínach: hádzaná dievčat, 
futbal chlapcov, preteky družstiev a štafeta 
na 10 x 300 m.

V hádzanej naše dievčatá obsadili najcen-
nejšie zlaté prvé miesto. Chlapci získali 
vo futbale bronzové tretie miesto. Poobe-
de sme sa presunuli na futbalový štadión, 
kde sme pokračovali v pretekoch družstiev. 

Tu sme získali bronzové umiestnenie. 
Záver olympiády patril štafete 10 x 300 m, 
v ktorej sme vybehali striebornú medai-
lu. Večer patril odovzdávaniu cien za celko-
vé umiestnenie na VI. olympiáde „Mládež 
bez hraníc“. Slováci získali celkovo tre-
tie miesto, čo nás veľmi teší, no zároveň 
motivuje k tomu, aby sme boli na budúci 
rok lepší. Po večernej diskotéke, ktorá bo-
la zároveň odmenou za snahu športovcov, 
sme sa presunuli do motela AB a ráno sme 
vycestovali na celodenný výlet do krásne-
ho mesta Poznaň.

Večer patril opekaniu klobás a k nad-
väzovaniu medzinárodných priateľstiev. 
V nedeľu ráno nás už čakal pripravený auto-
bus s dvoma prijemnými šoférmi, ktorí nás 
doviezli bezpečne až domov. Touto cestou 
chcem poďakovať v mene všetkých zúčast-
nených detí Obecnému úradu v Smižanoch, 
bez ktorého by nebolo možné zúčastniť sa 
na tejto olympiáde. Ďalej sa chcem poďako-
vať organizačnému výboru a vedeniu ZŠ na 
Komenského ulici v Smižanoch. Najväčšie 
poďakovanie patrí však športovcom, kto-
rí sa jej zúčastnili: Capák Tomáš, Vaľuš Lu-
káš, Olejník Radoslav, Satala Roman, Čon-
ka Roman, Tulian Vladimír, Porada Dávid, 
Hadbavny Jakub, Macejko Marek, Mikolaj 
Marek, Bačkai Július, Gánovská Nikola, Zu-
bajová Alexandra, Klingová Zuzana, Šolté-
sová Ema, Rerková Barbora, Vaľušová Ro-
mana, Zummerlingová Simona, Oravcová 
Nikola, Kleinová Andrea, Nováková Vero-
nika.

Mgr. Radoslav Porada
ZŠ Smižany, Komenského ul.

Láska je ako soľ a soľ je nad zlato...

POĎAKOVANIE
Smižianska verejnosť prijala pozvanie Zá-
kladnej školy na Komenského ulici na 
predstavenie muzikálu podľa motívu ľu-
dovej rozprávky Soľ nad zlato v zrekon-
štruovanom kultúrnom dome v Smiža-
noch.

Radosť, ktorú spôsobujeme druhému, 
má podivuhodnú vlastnosť: Odrazom sa 
neoslabuje, ale vracia sa k nám košatej-
šia a žiarivejšia.

Gánahi

V duchu tohto výroku sa niesol celý piat-
kový podvečer 29. mája 2009. Myšlienka 
spojenia umeleckého zážitku s dobrým 
skutkom spojila účinkujúcich aj divákov 
a jej pretavenie od reálnej podoby 
všetkých presvedčilo o tom, že v skut-
koch dobra a rozdávania radosti druhým 
môže ísť každý z nás. Výťažok z dobrovoľ-
ného vstupného na prekrásne podujatie, 
réžijne, scénicky aj hudobne skvelé zvlád-
nuté, bude použitý na projekt Pallotínska 

Adopcia srdca. Vďaka tejto pomoci bude 
mať jedno dieťa z Afriky zabezpečené štú-
dium a lekársku pomoc počas jedného 
roka.

Preto v mene všetkých tých, ktorých krás-
ne vystúpenie žiakov školy potešilo, si do-
volím poďakovať: v prvom rade žiakom za 
predvedené výkony, scénaristkám a reži-
sérkam programu Mgr. Otílii Labudovej 
a Mgr. Alene Poradovej, Mgr. Janke Ašta-
ryovej za nácvik sólových spevov i ostat-
ným pedagógom, pod vedením riaditeľ-
ky školy RNDr. Jany Vozárovej, zástupcov 
riaditeľky Mgr. Ľudmily Trošanovej a Mgr. 
Jána Kessela.

Na záver predstavenia odmenili diváci de-
ti dlhotrvajúcim potleskom. Poďakovanie 
a obdiv predniesli prednosta obecného 
úradu, Ing. Miroslav Malina, i riaditeľka 
ZUŠ v Smižanoch, Mgr. Marcela Maniako-
vá. Otec Piotr Lasota, SAC, správca rím.- 
katolíckej farnosti v Smižanoch, vyslo-
vil za tento skutok milosrdenstva 
úprimné Pán Boh zaplať, ku ktorému 
sa pridávame aj my.

Ing. Zuzana Zimmermannová
Odd. školstva, rozvoja a CR

VI. OLYMPIÁDA „MLÁDEŽ BEZ HRANÍC“

Okresné majstrovstvá v atletike žia-
kov a žiačok základných škôl sa 

uskutočnili 21. 5. 2009 na štadióne 
Tatran v Spišskej Novej Vsi. Zúčastni-
li sme sa na nich aj my, žiaci ZŠ Po-
výšenia sv. Kríža, kde sme dosiahli  
veľmi dobré výsledky, za ktoré ďaku-

jeme nášmu trénerovi Ľuboslavovi 
Gargulovi.

Naše umiestnenia:
Miriama Šubová
300 m – 4. miesto
800 m – 3. miesto

 Lucia Dorková
vrh guľou – 2. miesto

Družstvo chlapcov celkovo obsadilo: 
7. miesto z 15 škôl.

Miriama Šubová

OKRESNÉ
MAJSTROVSTVÁ
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 V utorok 26. mája 2009 sa stala obec 
Letanovce dejiskom 4. ročníka špor-
tovej olympiády detí z materských 
škôl. Toto stretnutie viac ako 180 detí 
z 22 materských škôl Spoločného škol-
ského úradu v Smižanoch organizova-
la obec Letanovce.
Futbalové ihrisko zmenilo svoju tvár. Vý-
zdoba zodpovedala olympijskému hnu-

tiu. Nechýbalo päť kruhov, olympijská zá-
stava, olympijský oheň, slávnostný nástup 
a olympijská hymna.
Výsledky 4. ročníka: beh na 20 metrov: 
dievčatá: 1. Júlia Kavuličová - MŠ Letanovce, 
2. Klaudia Tatárová - MŠ Lieskovany, 3. Mo-
nika Bdžochová - MŠ Iliašovce.
Chlapci: 1. Adrián Pecha - MŠ Arnutovce, 
2. František Berka - MŠ Hrabušice, 3. Dami-
án Dudiak – MŠ Spišský Hrušov.
Skok do diaľky z miesta: dievčatá: 1. Viktó-
ria Cebuľová - MŠ Smižany, Komenského, 
2. Daniela Lesňaková - MŠ Letanovce, 3. Bi-
biána Beňaková - MŠ Smižany, Ružová.
Chlapci: 1. Damian Dudiak - MŠ Spišský 
Hrušov, 2. Adrian Franko - MŠ Letanovce, 
3. Ján Šarišský - MŠ Smižany, Zelená.

Hod kriketovou loptičkou z miesta: dievča-
tá: 1. Ema Chudobová - MŠ Iliašovce, 2. Kris-
tína Kokyová - MŠ Smižany, Zelená, 3. Anna 
Bajtošová - MŠ Spišské Tomášovce.
Chlapci: Fabián Holub - MS Smižany, Ze-
lená, 2. Ján Šarišský - MŠ Smižany, Zelená, 
3. Ivan Koky - MŠ Smižany, Zelená.
Celkové výsledky materských škôl:
1. MŠ Smižany, Zelená, 2. MŠ Smižany, Ružo-
vá, 3. MŠ Letanovce.
Odmenou pre všetky deti z 22 materských 
škôl Spoločného školského úradu v Smiža-
noch bola radosť zo súťaženia, získané ví-
ťazné ocenenia a po súťažení dobrý guláš, 
ktorý pripravili organizátori podujatia.

Zdroj: www.korzar.sk

Vlaňajší rok sa do histórie slovenské-
ho olympijského hnutia nezmazateľne 
zapísal premiérovým ročníkom Olym-
pijských festivalov detí a mládeže Slo-
venska (ďalej už OFDMS). Spoločne ich 
vyhlásili MŠ SR, Slovenský olympijský 
výbor, ZMOS, Slovenská asociácia špor-
tu na školách a slovenské samosprávne 
kraje. Záštitu nad týmto významným 
projektom prevzal prezident Sloven-
skej republiky Ivan Gašparovič. 
Význam podujatia
„V učebných plánoch škôl sa znižuje rozsah 
telesnej a športovej výchovy a väčší priestor 
sa poskytuje novým predmetom, najmä 
osvojovaniu si systémov informačných 
technológií. Výchovno-vzdelávací proces 
a spôsob života detí a mládeže sa dostáva 
do nerovnovážneho vývoja. V konečnom 

dôsledku nedostatok pohybu a športu u de-
tí a mládeže spomaľuje ich duševný vývoj 
a poskytuje priestor pre negatívne spoločen-
ské javy. Prejavuje sa rast obezity, zhorše-
nie zdravotného stavu u detí a mládeže, 
zhoršenie telesnej zdatnosti a pokles výkon-
nosti. OFDMS okrem iného majú poukázať 
aj na tento neutešený stav,“ povedal pred-
seda krajského štábu OFDMS Košického 
kraja, Dušan Sliva.
Celoročné podujatie
Športové festivaly nie sú len jednorazovým 
podujatím, ale treba ich chápať ako celoroč-
ný program, ktorý vždy na konci jednej eta-
py vyvrcholí veľkolepým finálovým zakon-
čením. 
„Všetky aktivity sa začínajú a končia 
v škole, čiže nemajú postupový charak-
ter. Je dôležité, aby škola pripravila ta-

ký program, také ponuky, ktoré oslovia 
všetkých žiakov na škole, aby sa každý 
jeden žiak našiel v niektorej z ponúka-
ných činností. OFDMS však majú aj sú-
ťažný charakter. Tentoraz budú medzi 
sebou súťažiť kraje o Pohár prezidenta 
SR. Poradie krajov sa určí súčtom ich 
umiestnení v troch kategóriách škôl 
- materské, základné a stredné školy. 
Poradie v každej kategórii sa stanoví 
percentuálnym zapojením škôl k ich 
celkovému počtu v kraji. Všetky zúčast-
nené školy dostanú účastnícky diplom 
a pamätnú medailu. Hodnotenia sa bu-
dú uskutočňovať na základe konkrét-
nych hlásení škôl krajským štábom,“ 
uviedol Dušan Sliva.

Zdroj: www.korzar.sk

VYDARENÉ OLYMPIJSKÉ PODUJATIE

OLYMPIJSKÉ FESTIVALY

ZO SZŤP Smižany usporiadala pre svo-
jich členov 23. 5. 2009 na nádvorí požiarnej 
zbrojnice branno–športový deň. Hlavným 
bodom programu bol branno-športový 
päťboj, ktorý pozostával z týchto disciplín: 
streľba zo vzduchovky na terč, hod graná-
tom na cieľ, hod do diaľky kriketovou lop-
tičkou, hod loptou na basketbalový kôš 
a slalomový beh s vajcom na lyžici. Súťaže 
v jednotlivých disciplínach boli veľmi zaují-
mavé, napínavé a v niektorých disciplínach 
muselo dôjsť k viacerým rozstrelom, aby 
bolo možné určiť celkové poradie.

Z každej disciplíny boli cenami odmene-
ní okrem víťaza aj súťažiaci, ktorí skončili 
na 2. a 3. mieste. Naše poďakovanie patrí 
sponzorom - firme ORTOKOMPLET - Mi-
lanovi Hadbavnému a p. Jozefovi Svetkov-
skému, ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
celého podujatia i k vzornej príprave von-
kajších a vnútorných priestorov požiarnej 
zbrojnice.

MK

BRANNO-ŠPORTOVÝ DEŇ
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V dňoch 15. až 17. mája 2009 (piatok, sobo-
ta, nedeľa) sa uskutočnilo slávnostné otvo-
renie zrekonštruovaného Kultúrneho do-
mu v Smižanoch. Pri tejto príležitosti bola 
pre Smižančanov a hostí z okolia priprave-
ná prehliadka priestorov kultúrneho do-
mu, ale aj program, na ktorom sa okrem 
pozvaných profesionálnych hostí podieľali 
aj smižianske školy, medzi nimi aj Základná 
škola Povýšenia sv. Kríža.
Za školu sa vystúpenia zúčastnilo 19 žiakov. 
Tí si pod vedením učiteliek, ale aj z vlastnej 
iniciatívy, ako napríklad dve rómske žiač-
ky, nacvičili program tvorený hovoreným 
slovom, tanečnými, hudobnými i hranými 
scénkami.
Po poctivom cvičení prišiel deň „D“ (pia-
tok), kedy mali žiaci ukázať to, čomu v po-
sledných troch týždňoch venovali skoro 
všetok svoj voľný čas. Po predstavení sme 
sa ich opýtali, aké mali počas vystúpenia 
pocity, či mali trému a či boli spokojní so 
svojim výstupom:

- Z nášho vystúpenia mám dobrý pocit. 
Myslím, že to dopadlo dobre. Trému som 
nemala, ale na začiatku som mala obavy 
z toho, či niekto nezabudne text. (Monika 
B., scénka)
- Trému som vôbec nemala a s naším vý-
konom som spokojná. Podľa mňa z celé-
ho vystúpenia vyžarovala radosť a snaha 
všetkých žiakov. (Juliana M., scénka)
- Na začiatku som mal trošku obavy, ale 
mám z nášho výstupu dobrý pocit. Rodi-
čom sa naše predstavenie páčilo a aj brat 
ma pochválil. (Lukáš, scénka)
- Trému som mala veľkú a nie som si istá, 
či sa to divákom páčilo, pretože mi spolu-
žiak povedal, že to bolo príliš jednotvárne. 
(Zuzka L., tanec čača)
- Aj ja som mala trému, ale veľmi sme sa 
snažili a myslím, že sa nám to podarilo 
dobre odtancovať. Mám z toho dobrý pocit. 
(Julka F., tanec čača)
- Trému som mala, ale myslím, že to dopa-
dlo dobre, lebo ma rodičia doma pochválili. 

(Timea M., hra na flaute)
- Tréma nebola a z môjho výstupu mám 
pozitívny pocit, dopadlo to dobre. (René Š., 
recitátor)
A aký ohlas malo vystúpenie žiakov cir-
kevnej školy u divákov? Pýtali sme sa na 
ich dojmy z predstavenia. Väčšina z nich 
sa zhodla na tom, že program bol vydare-
ný, veľmi ocenili hru na husliach, vtipnú 
scénku z prostredia školy, ale aj latinsko 
-americký tanec – čaču. Jediné, čo sa niekto-
rým nepáčilo, bol moderný tanec v podaní 
dvoch rómskych dievčat, ktorý bol pre nich 
príliš dráždivý. Nie všetci však boli toho ná-
zoru, pretože spomínaný tanec mal veľký 
úspech práve v radoch rómskych divákov. 
V každom prípade žiaci boli hrdí na to, že 
mohli vystupovať na doskách, ktoré zname-
najú svet a vyskúšať si, aké je to ťažké a zá-
roveň krásne. Určite sa tešia na to, že v bu-
dúcnosti budú môcť byť účastní na niečom 
podobnom.

Mgr. Jana Dulíková

ŽIACI ZŠ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA NA OTVORENÍ KULTÚRNEHO DOMU V SMIŽANOCH

NA BICYKLI BEZPEČNE„EVIČKA NÁM OCHORELA“.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 13. mája 2009 sa v Spišskej Novej 
Vsi na detskom dopravnom ihrisku kona-
lo okresné kolo súťaže Na bicykli bezpeč-
ne. Zúčastnilo sa jej 10 družstiev z 8 škôl 
nášho okresu. Deti mali možnosť overiť si 
svoje teoretické vedomosti zo znalosti do-
pravných predpisov aj ich praktické vyu-
žitie pri jazde zručnosti. Museli preukázať 
vedomosti zo zdravotnej prípravy i tech-
nické znalosti o bicykli.

 Našu školu reprezentovalo družstvo 
štvrtákov: Adriana Pacanovská, Marti-
na Hančáková, Martin Urban a Ján Ger-
čák, ktorých na súťaž pripravovala pani 
učiteľka M. Cehulová. Družstvo obsadilo 
2. miesto. 

Našu školu reprezentovali aj šiesta-
ci: Michaela Pacanovská, Alexandra To-
mečková, Anton Bdžoch a Adam Novot-
ný, ktorí sa pripravovali s pani učiteľkou 
H. Boldižárovou. V konečnom hodnote-
ní sa umiestnili na 3. mieste s rovnakým 
počtom bodov ako štvrtáci. Pri rovnosti 
bodov podľa výsledkovej listiny rozhod-
li testy. Všetkým našim zúčastneným sú-
ťažiacim blahoželáme a prajeme im, aby 
vedomosti a zručnosti získané v tejto sú-
ťaži uplatnili aj v praktickom živote. Veď 
v skutočnom živote na ceste „na bicykli 
bezpečne“ je to najdôležitejšie.

PaedDr. H. Boldižárová
ZŠ Smižany, Komenského ul.

Zdravie je najcennejší dar. To vedia aj deti 
z Materskej školy na Komenského ulici, ktoré 
sa 13. mája zúčastnili vyhodnotenia projektu. 
„Evička nám ochorela“. Praktická ukážka, pod 
záštitou Spoločného školského úradu Smiža-
ny, sa uskutočnila v MŠ v Letanovciach. De-
ti aj pedagógov privítala p. riaditeľka Eva Ka-
cvinská, vedúca klubu riaditeliek materských 
škôl, ktorá bola prezlečená za Zdravie. Ďalšia 
p. uč. predstavovala Chorobu. Súťažiaci vo dvo-
jiciach prešli jednotlivé stanovištia, kde pred-
viedli poskytnutie prvej pomoci pri drobných 
poraneniach a zásady správnej hygieny a živo-
tosprávy. Deti sa súťažou obohatili o nové ve-
domosti, ale aj zážitky.

p. uč. Katka Staňová
MŠ Smižany, Komenského 1

„Ó, mojej matky reč je krásota, je 
milota, je rozkoš, láska svätá ...“

Tieto slová z básne barda slovenskej 
poézie P. O. Hviezdoslava sa žiaci učia 
v základnej škole naspamäť, ale učia sa 
im aj porozumieť. Porozumieť tomu, čo 
znamená materinská reč a zároveň na-
chádzať jej krásne výrazové prostriedky. 
Čo by mohlo byť vhodnejším materiálom 
na to, keď nie umelecké slovo – básnické 
či prozaické. A tak každoročne berieme 
s našimi žiakmi do rúk knihy, hľadáme 
nové texty a pripravujeme sa na Hviez-
doslavov Kubín, súťaž v prednese poézie 
a prózy. Tí najtalentovanejší sa prejavia už 
v obvodnom kole. Tohto roku našu školu 
zadelili do iného obvodu, ako to bolo po 
minulé roky. Najprv sme sa obávali tvrd-
šej konkurencie (okrem iných aj Gymná-
zia na Javorovej ulici, ZŠ na Lipovej ulici), 

no výsledky nás potešili. V obvodnom ko-
le v konkurencii šiestich škôl naši žiaci 
získali tieto ocenenia v troch kategóriách:

1. miesto – Lea Kunzová zo IV.B,
Michaela Baluchová z VIII.B,
Patrícia Šefčíková z VIII.B,
2. miesto – Bibiána Kleinová z V.B, 
Dávid Porada z VIII.B,
3. miesto – Petra Javorská z VIII.B.

Z vyššie menovaných piati postúpili do 
okresného kola, kde sa pri veľkej konku-
rencii podarilo výborne zabojovať Patrí-
cii Šefčíkovej, ktorá získala 1. miesto, 
čo znamená jej postup do krajského kola. 
To sa bude konať v júni. Budeme jej držať 
palce, aby dôstojne reprezentovala našu 
školu i obec.

PaedDr. Anna Blišťanová
ZŠ na Komenského ulici
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Mama – to slovo krásne,
až pri tom človek žasne.
Vyslovujem ho každý deň
a pritom sa usmejem.
Si ako krásny sen, čo zalial našu Zem.
Na každý žiaľ máš liek,
vôkol teba počuť smiech. 

 Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje 
vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviat-
kom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť 
a nenahraditeľnosť matky. Je vyjadrením úcty a lá-
sky k matkám na celom svete.
 V Základnej škole na Komenského ulici žiaci 
prvého stupňa obdarili svoje mamičky a babič-
ky darčekom, ktorý nestál žiadne peniaze. Skrý-
val kus detského srdiečka. Triedne učiteľky prvé-
ho až štvrtého ročníka pripravili pekný program, 
v ktorom deti vyjadrili svoju lásku v básničkách, 
pesničkách, tancoch a scénkach. Usmiate mamič-
ky a babičky odchádzali domov s pestrým kviet-
kom v rukách.

Za mamičky a babičky ďakuje
Miriam VaškováDEŇ MATIEK

Dňa 29. apríla 2009 sa uskutočnil už 
30. ročník okresného kola matematickej Py-
tagoriády, súťaže, v ktorej najlepší žiaci 3. až 
8. ročníka okrem správneho riešenia musia 
preukázať aj dostatočnú rýchlosť a vyriešené 
úlohy odovzdať v čo najkratšom čase. Žiaci ZŠ 
na Komenského ul. v Smižanoch pokračova-
li v dosahovaní dobrých výkonov v matemati-
ke. K úspešným riešiteľom sa zaradili títo žiaci: 
v kategórii žiakov 3. ročníka Peter Hron, kto-
rého delila iba 1 minúta od 4. miesta; v kategó-
rii šiestakov Natália Bučková a medzi štvrták-
mi si úspešne počínali Lea Kunzová - 5. miesto 
a Marko Antony. Najväčšiu radosť nám urobi-
li Ján Gerčák (IV.A) a Sylvia Fargašová (V.B), 
ktorí v svojich kategóriách vyhrali. Spomedzi 
61 súťažiacich v 4. ročníku a 47 súťažiacich 
v 5. ročníku boli najlepší a najrýchlejší a pal-
mu víťazstva si odniesli do Smižian.

Mgr. Leščinský,
ZŠ Komenského ulica 3, Smižany

Mladí geológovia aj tento rok veľmi pekne 
reprezentovali našu školu. V rámci geovedné-
ho krúžku sa svedomito pripravovali, aby uká-
zali svoje vedomosti v okresnom a neskôr aj 
krajskom kole biologickej olympiády kategó-
rie E – v odbore geológia. Tento rok bol tema-
ticky zameraný na chránené oblasti našej krás-
nej vlasti. Okrem 30-tich chránených lokalít 
museli poznať a popísať 25 minerálov, 20 hor-
nín a 5 skamenelín. V okresnom kole v Spiš-
skej Novej Vsi 16. apríla získali: Simona Hodá-
ková z 9.A – 1. miesto, Monika Brandoburová 
z 8.A – 5. miesto a Daniel Rerko z 8.A – 6. miesto.  
Svoje prvenstvo v okrese si Simona Hodáková 
statočne obhájila v krajskom kole, kde obsadi-
la už druhý rok 3. miesto. Ďakujeme im za chuť 
učiť sa niečo navyše a za úspešnú reprezentá-
ciu našej školy.

Ing. H. Rusňáková,
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Poobede veľkí, malí,
pekne sme sa zabávali. 
Veď sa konal veľký bál,
prvý „jarný“ karneval.

Dňa 22. 4. 2009 sa v ZŠ na Komenského 
ulici v Smižanoch uskutočnila veľmi pekná 
akcia „Privítanie jari v maskách“.

Len pár minút stačilo deťom a ich p. uči-
teľkám na to, aby sa z nich stali zvieratká, 
motýle, kvety, spidermani, ninjovia, ježiba-
by, či krehučké princezničky. Dokonca sa 
na karneval prišli pozrieť aj pravekí ľudia 
a Sandokan.

K veselej nálade prispel aj „dídžej“ z ra-
dov rodičov, p. Vojtek. Do reproduktorov 
púšťal veselé pesničky, ktoré nikomu nedo-
volili len tak posedávať. Zábava bola vyni-
kajúca.

V rámci oddychu čakalo deti prekvapenie 
v podobe predstavenia „Pre každého nie-
čo,“ kde sa deťom predstavila aj stará zná-
ma dvojica Spejbl a Hurvínek. 

Nielen deťom, ale aj nám rodičom, bolo 
ľúto, že dobrá nálada netrvala dlhšie. Čas 
bol neúprosný a skoro po troch hodinách 
sa jarný karneval skončil. K jeho vydarené-
mu priebehu určite prispeli aj rodičia, ktorí 
neváhali a boli ochotní prispieť drobnými 
sponzorskými darmi do tomboly. Na záver 
čakalo deti ešte jedno prekvapenie. Z mno-
hých masiek rodičia vylosovali tri, ktoré si 
odniesli hodnotné plyšové hračky. Určite 
im budú pripomínať tie krásne chvíle strá-
vené v kruhu svojich priateľov. Veľká vďaka 
patrí p. učiteľkám, ktoré našim deťom takto 
spestrili popoludnie.

Za všetkých rodičov
Katarína Púčeková

PRIVÍTANIE JARI V MASKÁCHBIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

ZO 6-TICH KATEGÓRIÍ DVE VÍŤAZSTVÁ 
PUTUJÚ NA ZŠ KOMENSKÉHO
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Tehlička je celoslovenská verejná zbierka, 
ktorú organizuje občianske združenie SAVIO 
od r. 2006 v období pred Veľkou nocou. Výnos 
zbierky je použitý na rozvojové projekty orga-
nizácie: I. ročník (2006) - Tehlička pre Baku - 
zakúpila sa budova pre mládežnícke stredisko 
v Baku. II. ročník (2007) - Tehlička pre Sibír - 
zakúpilo sa športové vybavenie pre deti a mlá-
dež a budovali sa miestne komunity. III. ročník 
(2008) - Tehlička pre Angolu - postavila sa škola 
s piatimi triedami a dielňami pre deti a dospe-
lých. IV. ročník (2009) - Tehlička pre Sudán – 
výstavba a vybavenie polyfunkčného mládež-

níckeho centra v Gumbo Juba (južný Sudán), 
ktoré bude slúžiť na vzdelávacie a voľnočasové 
aktivity pre deti z ulice, školopovinnú mládež, 
matky a negramotných dospelých.

Naša škola sa už po tretíkrát zapojila do pôst-
nej aktivity Tehlička pre misie. V tomto roku 
sa zapojilo 16 tried, z toho 7 tried na I. stupni, 
9 tried na II. stupni. Vyzbieraná suma peňazí 
bola 171 Eur (5 151,- Sk). Vďaka občianskemu 
združeniu Savio sme zabezpečili pre každú 
triedu maketu školy. Každá trieda si „stavala“ 
svoju školu. Túto zbierku organizovali v našej 
škole p. učiteľky náboženstva, Mária Lapšanská 

a Silvia Šimová. Naši žiaci spoznávajú prácu mi-
sionárov aj z osobných stretnutí s nimi na be-
sedách.

Sme jedným z 208 oficiálne zapojených sa-
mostatných subjektov zo 110 miest a obcí, 
v ktorých prebiehala zbierka. Na účte verejnej 
zbierky bola k 18. 5. 2009 suma 62 540 EUR 
(1 884 080,- Sk).

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do „Teh-
ličky pre Sudán“ a ktorí pomohli pri jej orga-
nizovaní.

Mgr. Marta Pramuková
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

V dňoch 12. 5. a 13. 5. 2009 sa uskutočnila okresná zdra-
votnícka súťaž „Hliadka mladých zdravotníkov“ v Centre 
voľného času v Spišskej Novej Vsi pod záštitou Červeného krí-
ža a MŠ SR.

Napriek náročnosti tejto súťaže  žiaci svojou dôslednou prí-
pravou ukázali, že záchrana ľudského života im nie je ľahostaj-
ná. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa ZŠ, ktorí dokazova-
li svoje vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.  
Mladší žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste. 

Žiačky II. stupňa po úpornom boji obsadili  krásne 1. miesto 
z 21 družstiev.

Úspešné družstvo reprezentovali – Soňa Molnárová, 
Alexandra Zubajová, Petra Hradiská, Dana Jurčáková, 
Petra Javorská.

Menovaným žiačkam blahoželáme a vyslovujeme poďako-
vanie za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Jana Baldovská
vedúca zdravotníckeho krúžku

ZŠ Smižany, Komenského ul.

V jedno krásne, slnečné, májové dopoludnie sa na školskom 
dvore Materskej školy na Zelenej ulici ozýval detský smiech a ra-
dosť. 18. mája 2009 sa tu totiž konala športová súťaž detí mater-
ských škôl z našej obce.

Túto malú detskú olympiádu otvorila pani riaditeľka, Katarí-
na Majeríková, ktorá zároveň privítala aj našich hostí prednos-
tu Obecného úradu Ing. Miroslava Malinu, PaedDr. Vieru Skou-
malovú a PaedDr. Dušana Slivu. Deti si zakričali „Športu zdar!“ 
a mohlo sa začať súťažiť.

Súťažilo sa v troch disciplínach - v behu na 20 m, v sko-
ku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Deti podali ozaj 
skvelé výkony, ale predsa niekomu sa darilo viac, iným zasa me-
nej. Pani učiteľky zodpovedne merali a zapisovali výsledky, kto-
ré nakoniec vyhodnotili. Na stupne víťazov sa však mohli posta-
viť len tí najlepší. Aby však nebolo nikomu ľúto, všetci súťažiaci 
dostali sladkú odmenu. Veď cieľom nebolo len zvíťaziť, ale niečo 
urobiť pre svoje zdravie a hlavne zabaviť sa.

Mgr. Martina Kenderová,
MŠ Zelená, Smižany

TEHLIČKA PRE SUDÁN

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI ZO ZŠ KOMENSKÉHO
OPÄŤ BODUJÚ TROJBOJ DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL

SVIATOK TRETIAKOV SLÁVIK SLOVENSKASÚŤAŽ V SPEVE
ĽUDOVÝCH PIESNÍ

„Školský rok ku koncu sa chýli,
slávneho dňa sme sa dožili.
Zavíta Pán Ježiš do srdiečka nám,
urobí si z neho Kristus Pán Boží 
stan.“

Každoročne veľkou udalosťou v ZŠ 
Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch je Pr-
vé sväté prijímanie. Deti sa na svoj veľ-
ký deň tešia, lebo je vyvrcholením ich 
dlhodobej a svedomitej prípravy. Dňa 
24. 5. 2009 na sv. omši o 9.oo hod. vo 
farskom kostole v Smižanoch 30 žiaci 
tretieho ročníka prvýkrát príjmu živé-
ho Pána Ježiša. Vďaka p. farárovi a ro-
dičom si deti uvedomujú, že tento deň 
nie je o hmotných daroch, ale o du-
chovnom dare pre človeka. Touto ces-
tou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí 
sa podieľali pri organizácii a príprave 
slávnostného dňa. 

Mgr. Silvia Šimová

Dňa 23. apríla 2009 MŠ Ružová usporia-
dala súťaž v speve ľudových piesní, kto-
rej sa zúčastnili deti zo všetkých MŠ v ob-
ci. Naša MŠ pripravila na túto súťaž 4 deti. 
Súťažiacich bolo dosť a ani jedno dieťa sa 
nemuselo hanbiť za svoj spev. Porota ma-
la veľa práce, aby vybrala naozaj tých naj-
lepších. Medzi piatimi ocenenými boli aj 
dve deti z našej MŠ – Miriama Dorková 
a Marek Novotný. Ani ostatné deti neodišli 
naprázdno, za vystúpenie dostali diplomy 
a sladkosti. 

p. uč. Darina Jílková
MŠ Komenského

Spievaj, že si spievaj,
spevavé stvorenie,

veď je spev najmilšie,
potešenie tvoje.

Aj slová tejto piesne zneli v súťa-
ži Slávik Slovenska na ZŠ Povýšenia 
sv. Kríža v Smižanoch. Zorganizova-
ním školského kola tejto súťaže sme 
sa snažili deťom prostredníctvom ľu-
dovej piesne vštepiť lásku k ľudovým 
tradíciám v našom regióne. Žiaci sú-
ťažili v 2 kategóriách, v 1. až 6. roční-
koch. Hoci Slávika sme nenašli, teší 
nás záujem a bohatá účasť 32 žiakov 
o túto súťažnú prehliadku. Mnohí sa 
veru museli popasovať s nárečím, keď-
že nárečie sa z rodín vytráca. Prajme 
si navzájom, aby regionálna výchova 
v školách, aj v rodinách upevňovala 
kladný vzťah k našej dedovizni. 

Mgr. Marcela Kaľavská
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Využívanie počítača v predškolskom 
vzdelávaní predstavuje predovšetkým no-
vú metódu práce v edukačnom procese. 
Teší nás, že vďaka spolupráce s p. Adamco-
vou, vedúcou obecnej knižnice, sme mohli 

navštevovať internetovú čitáreň, kde naše 
deti získali v primeranej miere základné 
zručnosti a praktické vedomosti pri práci 
s počítačom, ako je zvládnutie pohybu 
s myšou, orientácia v priestore, upevňo-

vanie znalosti farieb, 
geometrických tvarov, 
pravo-ľavá orientácia, ko-
munikatívne schopnos-
ti, správne zadať pokyn 
a porozumieť zadanému 
pokynu. Deti práca s po-
čítačom zaujala, spestrila 
a obohatila našu výchov-
no-vzdelávaciu činnosť. 

Mgr. Zumerlingová
a Mgr. Kenderová,

učiteľky z MŠ
Smižany, Zelená ul.

Už oddávna bola pieseň ako liek, keď ubúda-
lo síl. Dodnes je neoddeliteľnou súčasťou nášho 
bytia.

Hoci v súčasnosti väčšina mladých ľudí po-
čúva viac populárnu ako ľudovú hudbu, záu-
jem o ľudovú pieseň sa ešte nestratil. Deti sa s 
ňou stretávajú na hodinách hudobnej výchovy, 
v záujmových krúžkoch, umeleckých súboroch 
a na súťažiach.

Dňa 13. 5. 2009 sa konala okresná súťaž 
v speve ,,Slávik Slovenska 2008“ v priestoroch 
koncertnej siene Reduty v Spišskej Novej Vsi. 
Základnú školu na Komenského ulici v Smiža-
noch zastupovali víťazi obvodného kola Anetka 
Richtarčíková, Ján Vernarský a Nikola 
Gánovská, ktorým sa darilo aj v okresnom kole. 
Anetka Richtarčíková sa umiestnila na 2. mieste 
a Ján Vernarský obsadil 3. miesto Srdečne im aj 
touto cestou blahoželáme.

Mgr. Daniela Novotná

Pod týmto názvom pracuje v Školskom stre-
disku záujmovej činnosti pri ZŠ Povýšenia sv. 
Kríža krúžok pre žiakov 1. – 2. ročníka, ktorý 
má 32 členov. Krúžok sa teší veľkej obľúbenosti 
medzi žiakmi. Žiaci sa zoznamujú s prácou na 
počítači – jeho ovládaním, základnou termino-
lógiou. V programe skicár sa učia kresliť rôzne 
obrázky, pracujú aj s výukovým programom, 
kde sa hravou formou dozvedajú rôzne infor-
mácie. V neposlednom rade sa oboznamujú aj 
s internetom. Počítačom sa nemožno vyhnúť. 
Mení spôsob, akým pracujeme, relaxujeme 
a mení aj spôsob, akým sa učíme. Vzdelávanie 
v dnešnej tradičnej forme má svoje limity. Tech-
nológie zrýchľujú tempo života a deti prostred-
níctvom nich dostávajú množstvo podnetov 
a informácií skôr ako v škole. Pritom práve ško-
la by mala pripravovať žiakov a študentov na 
úspešné fungovanie na trhu práce, ktorý infor-
mačnú gramotnosť nekompromisne vyžaduje.

Mgr. Zuzana Králová

Na základe dosiahnutých výsledkov v okres-
nom kole sa súťažné družstvo Základnej školy na 
Komenského ulici v Smižanoch zúčastnilo Kraj-
ských majstrovstiev súťaže mladých záchranárov 
civilnej ochrany, ktoré sa uskutočnili 12. 5. 2009 
v Rožňave. 

Súťažilo 12 štvorčlenných družstiev z Košického 
kraja. Svoje vedomosti a zručnosti z oblasti ochra-
ny človeka a prírody museli žiaci preukázať v šies-
tich náročných disciplínach: zdravotnícka prípra-
va, protipožiarna ochrana, streľba zo vzduchovky, 
topografia, civilná ochrana a vedomostný test, kto-
ré plnili počas 2 km dlhej trate.

Družstvo našej školy v zložení: Soňa Molná-
rová, Mária Štrauchová, Tomáš Capák, Lukáš 
Horváth si v silnej konkurencii vybojovalo pekné 
4. miesto. 

Všetkým súťažiacim sa chcem poďakovať za ich 
ochotu a námahu pri príprave na túto náročnú sú-
ťaž a najmä za bojovnosť a snahu podať čo najlep-
ší výkon.

Mgr. Alena Gondová
ZŠ Komenského ul. 3, Smižany

STRIEBORNÝ A BRONZOVÝ
SLÁVIK DOLETEL DO SMIŽIAN

HRÁME SA
S POČÍTAČOM

MLADÍ ZÁCHRANÁRI

PRVÝKRÁT PRI POČÍTAČI



Po jesennom víťazstve 
v okresnom kole mohli 
dievčatá našej školy 
predviesť svoje futbalo-
vé zručnosti v krajskom 
kole.

To sa konalo 6. 5. 2009 
v Košiciach v športovo–
zábavnom areáli. Po ná-
ročných zápasoch obsa-
dili konečné 5. miesto.

Družstvo tvorili tieto 
žiačky: N. Gánovská, 
E. Šoltésová, V. Polá-
ková, N. Oravcová, A. 
Zubáková, R. Vaľušo-
vá, B. Rerková, P. Hra-
diská, B. Grečková.

Dievčatám ďakujeme 
za reprezentáciu školy a dúfame, že im záu-
jem o futbal vydrží i naďalej.

Každoročne sa v jarných mesiacoch kona-
jú okresné majstrovstvá v orientačnom behu. 
Ani tento rok to nebolo inak. Dňa 4. 5. 2009 sa 
v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Tarča zišli žiaci 
a žiačky základných škôl, aby ukázali, čo majú 
natrénované. 

Hoci tento šport nie je veľmi rozšírený, na-
ši žiaci si počínali výborne. Družstvo dievčat 
v zložení I. Filipová, E. Šoltésová, Z. Klin-
gová obsadilo krásne 3. miesto. V kategó-
rii žiakov chlapci súťažili v zložení S. Babík, L. 
Horváth, P. Zavacký, P. Vojtko a umiestnili 
sa rovnako ako dievčatá na 3. mieste. V sú-
ťaži jednotlivcov boli uspešní I. Filipová a P. 
Zavacký, keď obaja obsadili pekné 6. miesto.

Veríme, že tieto úspechy našich žiakov po-
vzbudia a motivujú do ďalšej športovej činnos-
ti.

Mgr. Alena Gondová
Mgr. Radoslav Porada

ZŠ Komenského ul., Smižany

Lezecký klub ClimBeer nezaháľal a v pr-
vej polovici roku zorganizoval úspešné lezec-
ké preteky. Tiež jeho členovia dosiahli viaceré 
úspechy. V tomto článku vás o nich stručne po-
informujem.

V prvom rade spomeniem úspechy na ska-
lách. Skvelé výsledky v úvode roka svedčia 
o dobrej zimnej príprave, ktorú sme absol-
vovali hlavne na lezeckej stene v Smižanoch. 
V Tatrách sa v úvode roka činil hlavne Michal 
Sabovčík z Hrabušíc a na svojom konte má ve-
ľa hodnotných skalných, ale aj mixových ciest. 
Na Tomášovskom výhľade sa zásluhou Michala 
Mareka posunuli hranice lezenia v tejto oblasti, 
keď preliezol novú cestu Que pasa obtiažnosti 
8a (9+/10-) a je to jeho prvá cesta v tejto magic-
kej hranici. Po dlhšom čase tiež preliezol dote-
raz najťažšiu cestu Mokrý Previs 9+. Neskôr tiež 
pridal rýchly prelez cesty Poludňajší Blesk 10- 
na Dreveníku. Za hranicami sa snažil aj Braňo 
Vaňko a na lezeckej dovolenke vyliezol okrem 
iného cestu obtiažnosti 9+ štýlom flash (na prvý 
pokus) v španielskej Siurane. Mojmír Kandrík 
preliezol svoje prvé cesty v obtiažnosti 9- a tiež 
pridal cestu Klaris 9 na Dreveníku. Aj mládež sa 
dostala na skaly a činili sa hlavne Majo Rerko, 
Martin Slebodník a Denis Čuchran.

Aj v roku 2009 sa členovia ClimBeer zúčast-
ňovali Slovenského pohára. Na pretekoch v Rož-
ňave sa zúčastnili Mojmír Kandrík a Michal Ma-
rek. Do finále sa prebojoval iba Michal, získal 
5. miesto. Ďalším podujatím boli prestížne pre-
teky Slovenského pohára v Banskej Bystrici. 
V konkurencii 51 pretekárov obsadil Michal Ma-
rek 9. miesto, Mojmír Kandrík 19. miesto a Mar-
tin Mišenda 29. miesto. Na pretekoch v Bardejo-
ve sa zúčastnil iba Michal Marek a obsadil skvelú 
3. priečku. V priebežnom bodovaní Slovenské-
ho pohára je Michal Marek na výbornej 6. po-
zícii. Výsledky môžu významne ovplyvniť Maj-

strovstvá Slovenska v boulderingu konajúce sa 
6. 6. 2009 v Žiline. V medzinárodnej konkuren-
cii zabojujú aj naši pretekári.

Za najvýznamnejšiu udalosť považuje pre-
teky v boulderingu ClimBeer boulder contest, 
ktoré sme zorganizovali na lezeckej stene v Smi-
žanoch. Zúčastnilo sa ich 43 pretekárov, medzi 
nimi boli aj mnohí významní slovenskí lezci, 
napr. reprezentanti Dávid Šatánek, Štefan Bed-
nár a iní. Súčasťou pretekov bola aj súťaž detí, 
v ktorej dominovali smižianski odchovanci. Zví-
ťazil Majo Rerko pred Samuelom Knižkom z Kež-
marku a trojicu dopĺňal Martin Slebodník. Všetci 
podali skvelé výkony a je u nich badať veľký po-
krok. V súťaži žien vyhrala Popradčanka Petra 

Bobulová pred talentovanou Lenkou Antalíko-
vou z Modry. Tretie miesto vybojovala členka 
ClimBeer-u Lyda Richnavská. Pred finále sa ešte 
uskutočnila súťaž v skokoch do chytov. Táto dis-
ciplína bola divácky veľmi atraktívna a výkony 
prekonali očakávania. Najväčším skokanom bol 
Miloš Nemý a odniesol si prvé miesto. Po tejto 
exhibícii sa už konalo finále a bolo veľmi atrak-
tívne. Tuhý boj zviedli najmä domáci Michal Ma-
rek a reprezentant Dávid Šatánek z Bardejova. 
Ich skóre vo finále bolo rovnaké a ako jediní do-
kázali preliezť 3 zo 4 finálových ciest. Rozhodla 
tak lepšia kvalifikácia Michala Mareka a preto sa 
z prvého miesta tešil práve on. Na treťom mies-
te skončil Štefan Bednár z Kežmarku. Z domá-
cich pretekárov sa presadil ešte Laco Pavelka, 
ktorý po tuhom boji obsadil 11. miesto a svojou 
snahou a prejavom si získal priazeň divákov. Za 
spoluprácu na organizácii sa chcem poďakovať 
sponzorom, ZŠ Povýšenia sv. Kríža a všetkým, 
ktorí obetovali svoj voľný čas a priložili ruku 
k dielu. Je pravdou, že pri organizácii nešlo všet-
ko hladko, a preto sa chcem touto cestou ospra-
vedlniť všetkým, ktorým sme nepriamo spôso-
bili starosti. Dúfam však, že v budúcich rokoch 
bude naša spolupráca lepšia a podarí sa nám 
zorganizovať také skvelé podujatie, akým prete-
ky iste boli.

Nakoniec chcem pozvať všetkých záujem-
cov na lezeckú stenu. V letných mesiacoch je 
prevádzkovanie z dôvodu nedostatku voľného 
času náročné, ale je možné si lezenie na stene 
dohodnúť. Je to možné buď na adrese Štefáni-
kova 6, Smižany alebo na číslach: Mojmír Kan-
drík 0902 415 731, Martin Mišenda 0949 438 302. 
V blízkej budúcnosti tiež plánujeme spustiť no-
vú web stránku (www.climbeer.sk), kde bude-
te môcť nájsť všetky aktuálne informácie. Pekné 
letné mesiace za členov ClimBeer Vám praje 

Mojmír Kandrík

Medzi najkraj-
šie futbalové 
stánky na Spiši 
sa po vybudova-
ní novej tribúny 
zaradil Smižian-
sky športový 
areál. Od jarnej 

časti pribudla ďalšia novota – svetelná tabuľa. 
Tá slúži nielen na majstrovských zápasoch, ale 
aj počas obecnej ligy v malom futbale.

Investíciu za tisíc eur „zadotovali“ spon-
zori a to: DOLUX - p. P. Vrana, SOLIDOOR 
– p. P. Mecko, 1-2-3 – p. Badzik, PLYN-VODA-
KÚRENIE - p. Kunzo, SUPER MALIARSKE 
PRÁCE - p. Viboh, R & Š - p. Štrauch, PEKÁ-

REŇ ČINGOV - p. M. Vansáč, AUTODOPRAVA 
- p. Babík.

Poďakovanie patrí aj fy. LUANA - p. Bučko za 
dovoz tabule, fy. PROGRUP - p. Bdžoch za po-
tlač reklám na svetelnú tabuľu, p. Š. Špenerovi 
st. za zhotovenie kovovej konštrukcie na celú 
tú novotu. Ďakujeme.

Výbor TJ

CLIMBEER A PRVÝ POLROK 2009

DIEVČENSKÝ FUTBALORIENTAČNÝ BEH

POĎAKOVANIE TJ SLOVAN SMIŽANY – NOVÁ TABUĽA

Mgr. Alena Gondová
Mgr. Radoslav Porada

ZŠ Komenského ul., Smižany
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2. kolo

Dňa 8. 5. 2009 sa uskutočnilo 2. kolo M - 
VsAZ družstiev dorastu v Košiciach. Na 
týchto pretekoch nás reprezentovali žia-
ci ZŠ Povýšenia sv. Kríža - členovia atletic-
kého klubu TJ Tatran Spišská Nová Ves. 
Umiestnili sa takto:

100 m
2. miesto: Matej Purda 12,84 s
200 m
11.miesto: Matej Purda 26,51 s
800 m
10. miesto: Igor Chlebovec 2:34,96 min.
Guľa (5 kg)
4. miesto: Igor Chlebovec 9,20 m
9. miesto: Štefan Henzely 8,14 m
Disk (1,5 kg)
5. miesto: Igor Chlebovec 23,34 m
10. miesto: Štefan Henzely 16,50 m

3. kolo

Dňa 23. 5. 2009 sa žiaci ZŠ Povýšenia sv. Krí-
ža, ktorí reprezentovali klub TJ Tatran Spiš-
ská Nová Ves, zúčastnili 3. kola M - VsAZ 

družstiev dorastu v Košiciach. Na týchto 
pretekoch sa zúčastnili: Matej Purda, Igor 
Chlebovec, Štefan Hanzely, Michaela Kolač-
kovská, Kristína Puškašová a Miriama Šubo-
vá. Umiestnili sa takto:

CHLAPCI:
100 m
7. miesto Matej Purda 12,55 s
200 m
9. miesto Matej Purda 25,81 s 
1 500 m
4. miesto Igor Chlebovec 5:01,50 min.
6. miesto Jakub Purda 5:27,12 min.
Gula (5 kg)
5. miesto Igor Chlebovec 9,93 m 
Disk (1,5 kg)
3. miesto Igor Chlebovec 26,62 m

DIEVČATÁ:
400m
10. miesto Miriam Šubová 72,85 s
1 500 m
3. miesto Kristína Puškašová 5:40,15 min.
Gula (3 kg)
11. miesto Michaela Kolačkovská 7,90 m

Igor Chlebovec

Po víťazstve našich žiačok v okresnom kole 
v hádzanej sme postúpili na krajské majstrovstvá.

Tie sa konali 21. 4. 2009 v Michalovciach, v špor-
tovej hale IUVENTA. Dievčatá sa prebojovali po 
základnom kole až do boja o medailové pozície. 
Nakoniec však podľahli súperkám zo Sobraniec 
a umiestnili sa na peknom 4. mieste v turnaji. 

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: V. No-
váková, N. Gánovská, B. Rerková, S. Zummerlingo-
vá, Z. Klinková, E. Šoltésová, A. Zubajová, R. Vaľu-
šová, M. Skladaná, I. Knausová, I. Filipová.

Všetkým súťažiacim dievčatám úprimne blaho-
želáme a tešíme sa na ďalšie športové úspechy.

Mgr. Alena Gondová
Mgr. Radoslav Porada

ZŠ Komenského ul., Smižany

  26. 4. 2009 - 18. kolo
  Lok. Košice ,,B“ - TJ Slovan  
  Smižany 1 : 2
  3. 5. 2009 - 19. kolo
  TJ Slovan Smižany
  – Nálepkovo 4 : 0 (1 : 0)
  góly: Vojtko 2 ,Šebest, Klubert

Smižany privítali na vlastnej pôde mužstvo z kon-
ca tabuľky - Nálepkovo. Po rozpačitom výkone 
v úvode zápasu padol gól až v 24. minúte po pres-
nej hlavičke Šebestu. Do tejto chvíle domáci hrá-
či len odstreľovali bránu súpera. Po strelenom gó-
le si Smižany vypracovali viacero gólových šancí, 
ale gólman Nálepkova bol proti zmene stavu skóre. 
Polčas tak skončil chudobne na góly 1 : 0. Druhá 
polovica stretnutia už bola v réžii domácich. Súper 
sa statočne bránil, ale proti presným dvom strelám 
Vojtka a hlavičke Kluberta bol brankár Pacák bez-
mocný. Nálepkovo počas celého zápasu neohrozi-
lo domáceho brankára Kyseľa vážnejšou strelou a 
tak si domáci hráči pripísali do tabuľky ďalšie tri 
body.
TJ SLOVAN SMIŽANY: Kyseľ Imrich - Špener, Bob-
ko, Bajtoš, Richnavský - Šebest, Labanc, Bednár, 
Vojtko - Klubert, Balanean, striedali: Kuzma, Kyseľ 
Matej, Kováč

10. 5. 2009 - 20. kolo
Hrabušice - TJ Slovan Smižany 1 : 0
17. 5. 2009 - 21. kolo
TJ Slovan Smižany – FK Gemerská Hôrka 1 : 1 
(1 : 0) gól: Kapusta 
 
Veľmi pekné futbalové počasie privítalo dobrú 
hŕstku divákov na 21. kole JZ medzi TJ Slovan Smi-
žany - FK Gemerská Hôrka. Slušný zápas s množ-
stvom šancí s prehľadom rozhodoval rozhodca 
p. Šivec. Prvá šanca v zápase prišla už v 4. minú-
te po prihrávke Bdžocha na Šebesta, ale strela tes-
ne minula bránu. Domáci hráči od úvodu pritla-
čili súpera do obrany, ale po strele Richnavského 

a Kapustu sa skóre na svetelnej tabuli nemenilo. 
Po troch nevyužitých šanciach domácich prišiel 
protiútok hostí a zaváňalo to gólom. Duľovu brá-
nu opečiatkoval oku lahodiacou strelou Šaliga. 
V dvanástej minúte po individuálnom prieniku do-
rasteneckého hráča a silného bojovníka Regrúta sa 
opäť skóre nemenilo. Po štvrťhodine prišla tá pra-
vá chvíľa pre zvukára olé, olé. Presná nahrávka Klu-
berta a strela z prvej, Kapustu – stav 1 : 0. Hostia 
chceli rýchlou rozohrávkou prekvapiť, ale domá-
ci gólman bol na mieste. Ďalšia veľká šanca prišla 
v 26. minúte. Klubert hlavou mieril medzi žrde, 
brankár hostí vyrážal a Kováč mieril tesne vedľa. 
Už po polhodine hry bolo cítiť, že gólman hostí 
má svoj deň. V 32. minúte sa  dobre rozchytaní Sza-
bonya ukázal bravúrnym zákrokom po gólu zavá-
ňajúcej hlavičke Kluberta. Hostia mali šancu v 36. 
minúte po zlej rozohrávke domácej obrany, ale 
strela Tótha išla vysoko nad. Tridsiataôsma minú-
ta priniesla krásnu kombinačnú akciu. Po prihráv-
kach Kluberta, Bdžocha a centri Vojtka trafil hlavič-
kou spojnicu brány súpera Regrút. Posledná šanca 
v prvom polčase prišla z pravej strany od Kluberta, 
ale opäť lopta letela tesne nad bránu. Druhý pol-
čas začali tlakom domáci hráči, ale po silnom kik-
se v obrane domácich, hostia zrovnali skóre Bod-
nárom do prázdnej odkrytej Duľovej brány. Tento 
gól ešte viac pritlačil domácich hráčov do útoku, 
ale brankár hostí bol proti zmene stavu skóre. Čis-
tý gól mal na nohe striedajúci Bednár, no lopta ho 
neposlúchla. V 70. minúte druhý presný zásah z 
hranice šestnástky mohol zaznamenať Kapusta, no 
zase strela tesne minula bránu. O päť minút nato 
Szobonya kryl krásnu strelu Vojtka. Posledné mi-
núty duelu patrili už len silnému tlaku domácich. 
Nepremenené pokusy Kluberta a Bdžocha ostali 
len na brankovej čiare v náručí Szabolonya. Hostia 
si tak zo Smižian odviezli zaslúžený bodík.
TJ Slovan Smižany: Duľa - Kyseľ M., Bajtoš, Regrút, 
Richnavský - Šebest, Bdžoch, Kapusta, Vojtko - Ko-
vač, Klubert, striedali: Bednár.

Výbor TJ

Priebežná tabuľka po 21. kole:
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Helcmanovce 21 12 4 5 40 : 17 40
Smižany 21 11 2 8 49 : 32 35
Sp. Vlachy 21 10 5 6 32 : 24 35
Prakovce 21 10 4 7 44 : 31 34
Hrabušice 21 11 1 9 45 : 36 34
Gem. Hôrka 21 10 3 8 40 : 31 33
Koš. N. Ves 21 9 5 7 27 : 36 32
Lok. Košice „B“ 21 9 4 8 48 : 33 31
Harichovce 21 8 7 6 44 : 38 31
Margecany 21 9 3 9 28 : 31 30
Teplička 21 8 5 8 26 : 37 29
Kr. Podhradie 21 9 1 11 41 : 45 28
Jaklovce 21 7 3 11 28 : 43 24
Nálepkovo 21 0 1 20 15 : 73 1

DORAST
18. kolo: Smižany - Kr.Chlmec 4 : 5 (4 : 2)
góly: Barabas, Hnatkovič, Regrut, Vernarský
19. kolo: Sobrance-  Smižany 0 : 0
20. kolo: Smižany - V.Opátske 1 : 3 (0 : 1)
gól: Regrút
21. kolo: Krompachy - Smižany 3 : 1 (1 : 1 )
gól: Hnatkocič
STARŠÍ ŽIACI
18. kolo: Smižany - KAC Košice 0 : 4 (0 : 1) 
19. kolo: Sp. N. Ves „B“ - Smižany 7 : 1 (3 : 1)
20. kolo: Smižany - Žakarovce 1 : 0 (1 : 0)
gól: Hunfaldy
21. kolo: V. Kapušany - Smižany 3 : 1 (1 : 0)
gól: Hunfaldy
MLADŠÍ ŽIACI
18. kolo: Smižany – KAC Košice 0 : 6 (0 : 4)
19. kolo: Sp. N. Ves „B“ - Smižany 2 : 0 (1 : 0)
20. kolo: Smižany - Žakarovce 3 : 1 (0 : 1)
góly: Režnicky, Taran, Krajňak
21. kolo: V. Kapušany - Smižany 3 : 1 (2 : 0)
gól: Pacák

Špener Marcel
Člen výboru TJ

VÝSLEDKY – TJ SLOVAN SMIŽANY ,,A“ MUŽSTVO V. LIGA JZ

ÚSPEŠNÉ HÁDZANÁRKY M - VSAZ DRUŽSTIEV DORASTU V KOŠICIACH
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Sezóna sa začala 1. 5. 2009 majstrov-
stvami VsAZ (Východoslovenského 
atletického zväzu) družstiev mladších 
a starších žiakov a dokázali sme vý-
sledkami, že sme na ZŠ Povýšenia 
sv. Kríža v zime nezaháľali.

1. kolo

60 m
1. Marián Rerko 8,75 s
8. Boris Strela 8,63 s
150 m
5. Marián Rerko 22,0 s
8. Dominik Bolcár 22,9 s
8. Boris Strela 19,4 s
600 m
4. Igor Chlebovec 1:42,59 min.
10. Matej Hojnoš 1:50,10 min.
9. Kristína Puškašová 1:56,45 s

Skok do diaľky
4. Marián Rerko 426 cm
9. Boris Strela 460 cm
Guľa
2. Igor Chlebovec 11,14 m
10 Dominika Slavkovská 6,60 m
Disk
1. Igor Chlebovec 31,31 m

2. kolo

2. kolo sa konalo dňa 16. 5. 2009 v Ko-
šiciach, ktoré bolo zaradené medzi po-
dujatia Svetového dňa atletiky IAAF.
60 m
6. Boris Strela 8,61 s
10. Mário Lačný 8,76 s
3. Marián Rerko 9,14 s 
300 m
2. Marián Rerko 48,82 s
5. Boris Strela 44,32 s

7. Matej Hojnoš 45,32 s
9. Mário Lačný 46,75 s
10. Tomáš Rerko 47,50 s
1500 m
2. Igor Chlebovec 5:14,32 min.
5. Jakub Purda 5:29,68 min.
9. Filip Kapsdorfer 5:44,28 min.
Diaľka
3. Marián Rerko 413 cm
3. Boris Strela 497 m
8. Mário Lačný 415 m
Guľa 4 kg
4. Igor Chlebovec 10,50 m
8. Filip Kapsdorfer 7,84 m
Disk 1 kg
1 Igor Chlebovec 32,46 m
300 m
6. Zuzana Liptáková 49,85 s
7. Miriam Šubová 50,47 s

Marián Rerko

ATLETICKÁ SEZÓNA SA ZAČALA...

LUANA A ŠTERMONT S MIERNÝM NÁSKOKOM
Prvého a druhého mája sa začala odvetná časť 
obecnej ligy v malom futbale. Dobre výkony 
mužstiev na turnajoch v zimnej prestávke sľu-
bovali kvalitnú jarnú časť OL v Smižanoch. O 
vyrovnanosti súťaže hovoria aj polčasové vý-
sledky 10. a 11. kola ôsmeho ročníka OL. Ne-
gatívom desiateho kola bolo nenastúpenie 
mužstva Herby-Best na zápas. Hetrikom sa 
zaskvel hráč NDH Marketu, Kubičár. Šlágrom 
11. kola bol duel AS Východ – Luana, kde si 
lepšie počínali hráči Luany, keď zdolali súpe-
ra 2 : 0.

Výsledky 10. kola:
MFT VÝCHOD - NDH MARKET 1 : 3 (0 : 0) 
góly: Matiašovský - Kubičár 3
HERBA BEST - LUANA 0 : 3 kont.
AS VÝCHOD - WIMBACH 1 : 0 (0 : 0)
gól: Kašický
ESPRESSO - ŠTERMONT 1 : 2 (0 : 0)
góly: Kaščák - Hritz, Saksa
VIGOSS - FC WARRIORS 3 : 1 (1 :1)
góly: Bandžuch 2, Chovanec - Brziak

Výsledky 11. kola:
NDH MARKET - FC WARRIORS 6 : 2 (5 : 2)
góly: Richveis 2, Kubičár 2, Štrauch J., Br-
ziak, Janeček, Škarupa (vlastný)
ŠTERMONT - VIGOSS 2 : 0 (1 : 0)
góly: Chovan, Kovač
WIMBACH - ESPRESSO 1 : 3 (1 : 0)
góly: Wagner - Kaščák, Frankovič, Kunzo
LUANA - AS VÝCHOD 2 : 0 (0 : 0)
góly: Bobko, Bartoš 
MFT VÝCHOD – HERBA BEST 0 : 1 (0 : 1)
gól: Kovačovič

Ďalší predĺžený víkend sa odohrali dvanáste 
a trináste kolo OL v Smižanoch. Prvé spomí-
nané kolo prinieslo niekoľko neočakávaných 
výsledkov stretnutí. Herba Best podľahla dob-

re rozbehnutému NDH Marketu. MFT Východ 
si prekvapujúco poradilo s rivalom z AS Vý-
chodu. Mužstvo Luany stratilo body proti Es-
pressu, ale v súboji o špicu tabuľky Štermont 
prišiel o body v nasledujúcom kole a tak Lua-
na vedie s miernym náskokom. Trinástka, čís-
lo kola, bola šťastná pre mužstvo FC Warriors, 
keď zdolali súpera Wimbach najtesnejším vý-
sledkom 1 : 0.

Výsledky 12. kola:
HERBA BEST - NDH MARKET 0 : 2 (0 : 0)
góly: Kubičár, Petrulák
AS VÝCHOD - MFT VÝCHOD 3 : 4 (3 : 3)
góly: Mihok, Laclav, Kašický – Kochan-
ský, Matiašovský, Štullér, Kačmarik
ESPRESSO - LUANA 1 : 1 (0 : 1)
góly: Zahuranec - Regec
VIGOSS - WIMBACH 0 : 0
ŠTERMONT - FC WARRIORS 5 : 0 (2 : 0)
góly: Hritz 2, Kováč 2, Suchý

Výsledky 13. kola:
NDH MARKET - ŠTERMONT 0 : 0
FC WARRIORS - WIMBACH 1 : 0 (1 : 0)
gól: Škarupa
LUANA - VIGOSS 2 : 0 (1 : 0)
góly: Falatko, Bartoš 
ESPRESSO - MFT VÝCHOD 3 : 2 (0 : 0)
góly: Kaščák, Bučák, Frankovič – Kubus, 
Vaško
AS VÝCHOD – HERBA BEST 2 : 0 (1 : 0)
góly: Laclav 2

V sobotu 16. 5. sa hralo ďalšie kolo OL v ma-
lom futbale. Prvý zápas nepriniesol žiadny 
presný zápis do listiny strelcov. Druhé mera-
nie síl a zároveň šláger kola bol tiež skrom-
ný na góly. Jediný presný zásah zaznamenal 
druhý najlepší strelec ligy Kaščák. Ďalší zápas 
bol kontumovaný v prospech Vigossu pre ne-

oprávnený štart hráča MFT. V predposled-
nom kole zápasu sa stretli prvý s posledným 
celkom tabuľky. Tu sa presadil dvoma gólmi 
najlepší strelec ligy - Regec. Posledný duel vy-
hral Štermont nad Wimbachom 5 : 2. V tom-
to stretnutí padol ďalší hetrik z kopačky Cho-
vana. Nasledujúce kolo sa odohrá v posledný 
májový deň.

Výsledky 13. kola:
AS VÝCHOD - NDH MARKET 0 : 0
ESPRESSO - HERBA BEST 1 : 0 (0 : 0)
gól: Kaščák
VIGOSS - MFT VÝCHOD 3 : 0 kont.
FC WARRIORS - LUANA 0 : 3 (0 : 1)
góly: Regec 2, Krauzi
ŠTERMONT - WIMBACH 5 : 2 (3 : 1)
góly: Chován 3, Sučanský, Mihalik – Bar-
toš, Könik

Klub Z V R P Skóre Body

1 LUANA 14 12 1 1 45 : 10 37

2 ŠTERMONT 14 10 2 2 32 : 12 32

3 AS VÝCHOD 14 8 2 4 28 : 17 26

4 ESPRESSO 14 8 2 4 27 : 17 26

5 VIGOSS 14 6 5 3 28 : 20 23

6 HERBA BEST 14 6 1 7 23 : 23 19

7 NDH MARKET 14 4 3 7 24 : 28 15

8 WIMBACH 14 3 2 9 18 : 28 11

9 MFT VÝCHOD 14 3 0 11 17 : 41 9

10 FC WARRIORS 14 1 0 13 9 : 55 3

Strelci: 
15 góly: Regec (LUANA)
11 góly: Kaščák (ESPRESSO)
9 góly: Laclav (AS VÝCHOD), Falatko (LU-
ANA)

M.Š
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OBEC  SMIŽANY, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany

CENNÍK
návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudo-
vaných v národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území obce Smižany

Návštevný lístok pre jednu osobu 1,50 € (45,19 Sk)/deň

Zľavy:
Deti od 6 – 15 rokov  0,50 € (15,06 Sk)/deň
Dôchodcovia nad 62 rokov  0,50 € (15,06 Sk)/deň

Oslobodenie od platenia návštevného lístka:
1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu.
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikro- 
regiónu Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hnilec, Hrabušice, 
Hranovnica, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, 
Spišský Štiavnik, Stratená, Vernár, Vydrník).
4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti:
 a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj,
 b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj,
 c) osobitne poverení členovia SZOPK.
Osoby s platným návštevným lístkom za používanie technických sprístupňova-
cích zariadení zabudovaných v národnom parku Slovenský raj sú poistení pri 
úraze a na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania. 
Obyvatelia Obce Smižany sú poistení na zásah Horskej záchrannej služby v čase 
denného prevádzkovania.
Čas denného prevádzkovania je od: hodinu po východe slnka
  do: hodinu pred západom slnka
Poistenie platí len pri úraze na turistických značených chodníkoch a úraz musí 
byť zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.

Cenník návštevných lístkov bol schválený uznesením obecného zastupiteľ-
stva v Smižanoch č.  274/17/2009 na 17. zasadnutí dňa 23. 4. 2009.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany,
tel.: 053/44 314 83, fax: 053/44 311 32

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA

V zmysle §4 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v súlade s §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme výberová komisia oznamuje výsledok výberového ko-
nania na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej školy, Komenského 
ul. 3, Smižany.

V termíne do 17. 4. 2009, ktorý bol stanovený ako termín podania 
prihlášok, sa prihlásil jeden uchádzač a ten spĺňal kvalifikačné pred-
poklady.

Výberová komisia podľa § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
pozvala uchádzača v dostatočnom predstihu na výberové konanie dňa 
29. 4. 2009.

Výberová komisia zhodnotila predložené doklady a osobný poho-
vor uchádzačom a určila víťaza výberového konania:

RNDr. Jana Vozárová

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Hliadka mobil:

0908 930 159
Pevná linka obecnej polície:

053/44 327 24

KONTAKT NA OBECNÚ
POLÍCIU SMIŽIAN

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany,
tel.: 053/44 314 83, fax: 053/44 311 32

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA

V zmysle §4 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v súlade s §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme výberová komisia oznamuje výsledok výberového ko-
nania na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy, Komenského 
ul. 1, Smižany.

V termíne do 17. 4. 2009, ktorý bol stanovený ako termín podania 
prihlášok, sa prihlásil jeden uchádzač a ten spĺňal kvalifikačné pred-
poklady.

Výberová komisia podľa § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
pozvala uchádzača v dostatočnom predstihu na výberové konanie dňa 
29. 4. 2009.

Výberová komisia zhodnotila predložené doklady a osobný poho-
vor uchádzačom a určila víťaza výberového konania:

Janka Kapustová

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

pozýva rodičov a širokú verejnosť
na absolventské podujatia:

 
ABSOLVENTSKÉ  PREDSTAVENIE

literárno-dramatického odboru
P. Stoličný – POLEPETKO

17. 6. 2009 o 17.00 hod.
v kultúrnom dome

ABSOLVENTSKÉ  PREDSTAVENIE
tanečného odboru

17. 6. 2009 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome

VERNISÁŽ  ABSOLVENTSKEJ  VÝSTAVY 
výtvarného odboru

a  ABSOLVENTSKÝ  KONCERT
hudobného odboru

so slávnostným ukončením štúdia žiakov ZUŠ
18. 6. 2009 o 16.30 hod.
v kultúrnom dome

Tešíme sa na spoločne strávené chvíle spolu s Vami.

1939 – 1992

Obec Smižany, Miestny odbor ŽIVENA v Smižanoch
ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch

Vás srdečne pozývajú na literárne popoludnie venované

Pavlovi Suržinovi
29. jún 2009 o 16.00 hod.

Obecný úrad, veľká zasadačka, Nám. M. Pajdušáka 50, Smižany.
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V mesiaci máj
budeme blahoželať

V mesiaci marec
naše rady rozšírili

V mesiaci marec
nás opustili

Neviete ako obdarovať svojich blízkych?
Darujte im darčekový poukaz na masáž za zvýhodne-
nú cenu.
Infrasauna masáže, Smižany, mobil: 0904 007 938

Zámočnícka firma ponúka výrobu záhradných hojda-
čiek, nábytku, plotov, garážových brán, prístreškov. 
Tel. č.: 0911 144 574 

Predám 50 ks tehloblokov 240 x 360 x 140. Cena 70 €.
Tel. č.: 0911 144 574

Pozývame vás do novootvoreného salónu Sara Nails, 
na Nám. M. Pajdušáka 23 v Smižanoch. 
Kontakty: 0905 623 377, 0908 636 757

Odstúpim do prenájmu zariadenú a zabehnutú pre-
vádzku holičstvo – kaderníctvo v centre Smižian od 
1. 6. 2009. Ponúkam priestory na prenájom vhodné na 
služby, obchod, kanceláriu alebo sklady.
Kontakt: Námestie M. Pajdušáka 25, Smižany.
Tel. č. : 0905 446 438, 0915 710 021, 053/44 345 70

Navštívte novootvorenú predajňu „Sofia Mode“ textil 
pre dámy a pánov na Nám. M. Pajdušáka 23 v Smiža-
noch. 
Otváracie hodiny:
Utorok, streda, štvrtok: 9.00 – 17.00 hod.
Piatok: 9.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 12.00 hod.

SHR – Jozef Grečko, Mojmírová 1, Smižany
- predám kukuricu, pšenicu, jačmeň
- predám šrot: kukuričný, pšeničný, jačmenný
Cena jednotná: 100 kg/19 € (570 Sk,-)
Dovoz v Smižanoch zdarma.
Mob.: 0908 889 092, p. l.: 053/44 33 448

Navštívte novootvorenú prevádzku masérsko-rela-
xačných služieb a spojte príjemné s užitočným...
Nálepkova 41, Smižany,
tel. : 0904 007 938 /9.00 - 20.00 hod./

Požičovňa prívesných vozíkov non stop, auto požičov-
ňa non stop, t. č.: 0905 396 528

Požičovňa prívesných vozíkov a turbosolárium, Nám. 
M. Pajdušáka 25, Smižany.
Tel. č.: 0907 500 707, 0903 522 022
Super pôžičky
- rýchlo na čokoľvek – aj bez doloženia príjmu
- pre podnikateľov, dôchodcov, zamestnaných
Kontakt: Nám. M. Pajdušáka 27, 053 11  Smižany
Tel. č.: 0905 639 927, 0911 264 757

Predám garáž pri železničnej stanici v Smižanoch.
Dám do prenájmu 3- izbový byt na sídl. Západ II.
Kontakt: 0903 248 593

Dám do prenájmu garáž pri železničnej stanici. 
Tel. č.: 0907 940 481 

Kozmetický salón – Iveta Rybárová, Hutnícka 18 (sídl. 
Západ). Ponúkam nové kozmetické ošetrenia so špič-
kovými prístrojmi:
- žehličky na vrásky – exkluzívny revolučný prístroj na 
viditeľné vyhladenie vrások. Udržuje pleť v perfekt-
nom stave, účinkami sa vyrovná botoxu.
- Bionosi-skin scrubber – kozmetický prístroj na bez-
bolestné hĺbkové čistenie pokožky, hydratácia dehyd-
rovanej pokožky, lifting a spevnenie kože
- Predaj – permanentiek na ošetrenie, darčekových 
poukážok, kozmetiky.
Tel. č.: 0904 330 287

Frankovičová Mária 88 rokov

Morihlatková Margita 87 rokov

Novotná Helena 83 rokov

Reiner Ján 83 rokov

Kotradyová Žofia 83 rokov

Sopková Helena 82 rokov

Szendreiová Mária 80 rokov

Rerková Justína 80 rokov

Hlaváčová Mária 75 rokov

Beregházy František 70 rokov

Štrauchová Božena 70 rokov

Galler Ján 70 rokov

Šarišská Margita 70 rokov

Novotná Magdaléna 65 rokov

Rerko Ján 60 rokov

Chovanec Milan 60 rokov

Bartošová Magdaléna 60 rokov

Petrek Anton 60 rokov

Lengvarská Anna 60 rokov

Novotný Ján 60 rokov

Veisenpacherová Mária 60 rokov

Popovič Jozef 60 rokov

Šarišská Estera

Bobulová Karin

Miková Liana

Kráľovič Ľudovít

Bíla Mária

Polovka Marko

Horváth Martin

Klučárová Patrícia

Dupčáková Riana

Jiroušek Šimon

Tompošová Terézia 1925

Grigliak František 1953

Badzík Jozef 1954

Majchút Libor 1971

SPOMIENKY Bolesťou unavená tíško
zaspala,

Zanechala všetkých,
ktorých mala rada.

Dňa 21. júna 2009 si pripome-
nieme 1. výročie smrti našej 
drahej mamky, babky, prabab-

ky Anny Mikošovej, rod. Mangerovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S vďakou smútiaca rodina

Dňa 13. 6. 2009 si pripome-
nieme 20. výročie zosnulé-
ho Antona Grečka.
Spomína si rodina a ostatní 
známi.

PD “Čingov“ Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany

OZNÁMENIE O PREDAJI PLNOTUČNÉHO
SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA

Od 25. 5. 2009 začíname predaj plnotučného surového kravského mlieka s aktuál-
nym obsahom bielkovín 3,18 % a obsahom tuku 4,12 % v areáli družstva v Smiža-
noch do nádob, kanvičiek a fliaš kupujúceho.

Cena: 0,40 EUR/liter s DPH (12,05 Sk/liter)

Mlieko je potrebné tepelne ošetriť.

INZERCIA
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Miesto konania: areál TJ Slovan Smižany
(v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční vo viacúčelovej sále 
kultúrneho domu)
Vstupné: 6 € (180,75 Sk)
Predpredaj vstupeniek: Best club, Oddelenie kultúry OcÚ, Squash centrum 
Smižany (V predpredaji bude k dispozícii obmedzený počet vstupeniek z dô-
vodu kapacity spoločenskej sály KD.)

Obec Smižany, Best club Smižany

Vás pozývajú na koncert

so skupinou
20. 6. 2009 o 19.30 hod.

Hľadáte všeobecné i aktuálne informácie
o obci a dianí v nej?

Kliknite na www.smizany.sk

Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany
tel.: 00421/53/443 36 66
mobil: 0905/388 917
e-mail: infosmizany@rup.sk

Obec Smižany

INFORMAČNÁ
KANCELÁRIA


