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PRACUJME PRE OBEC
Slovenská republika po vstupe do Európskej únie v roku 2005 pripravila v plánovacom období 2007 – 2013 čerpanie
finančných prostriedkov z európskych fondov, ktoré slúžia na rozvoj miest, obcí a regiónov. V Smižianskom hlásniku
pravidelne informujeme o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

Ak sme úspešní a projekt realizujeme, znovu píšeme
o prebiehajúcich prácach. Osvetu projektu nám stanovuje zmluva o dotácii s príslušným ministerstvom.
Dovolím si tvrdiť, že vďaka podpore zo strany obecného zastupiteľstva v prijatých uzneseniach, odbornej a mravenčej práce zamestnancov obce pri príprave projektov, sme boli až nadmieru úspešní. Nie
každý projekt nám prešiel, ale nič nebráni tomu, aby
sme sa uchádzali o dotáciu v rámci ďalšej výzvy.
V posledných týždňoch odzneli v televízii Markíza
a v novinách Spišský korzár príspevky o obci, ktoré
podávali informácie k prerokovaným bodom na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zvukový a obrazový záznam z 2. a 3. zasadnutia OZ je zverejnený na
internetovej stránke a každý, kto má záujem o veci
verejné, si môže urobiť svoj názor.
Na prvom slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. 12. 2010 boli prijaté uznesenia,
ktorých výkon som okrem dvoch pozastavil. Podľa
§ 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta
môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od ich schválenia
obecným zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná
rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej
rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Odsek 8 hovorí: „Ak bol výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže
obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak

obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nepotvrdí do
dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta
nemôže pozastaviť.“
Pozastavené uznesenia obecné zastupiteľstvo preschvaľovalo na 3. zasadnutí dňa 17. 2. 2011. Po diskusii v poslaneckom zbore z 10 preschvaľovaných
uznesení bolo 6 uznesení 2, 3, 4, 7, 9, 10/1/2010
doplnených, zmenených alebo preformulovaných.
Na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva Klub poslancov pri obecnom zastupiteľstve oznámil, že
došlo k zániku poslaneckého mandátu p. Jaroslava Šarišského pre nezlučiteľnosť funkcie poslanca
a zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (§ 11 ods.
2 písm. b Zákona o obecnom zriadení). P. Jaroslav
Šarišský mal uzatvorenú s obcou dohodu o pracovnej činnosti do 30. 12. 2010 (roznášanie Smižianskeho hlásnika v rómskej osade). Na zasadnutí som
povedal, že dám túto skutočnosť prešetriť. Zaslali
sme žiadosť o preskúmanie zákonnosti poslaneckého mandátu na Okresnú prokuratúru v Spišskej
Novej Vsi, Ministerstvo vnútra SR (Odbor koordinácie a modernizácie verejnej správy) a advokátsku
kanceláriu SOTAC, s. r. o., Košice, ktorá je zameraná na verejnú správu. Okresná prokuratúra zaslala list, že nedáva výkladové stanoviská k právnym
predpisom iným orgánom. Ministerstvo vnútra SR
konštatovalo, že došlo k zániku mandátu poslanca.
V závere svojho listu však upozorňuje, že vyslovuje
len svoj právny názor a že nie je oprávnené podávať
právne záväzný výklad zákonov. Advokátska kancelária odporúčala, aby obecné zastupiteľstvo počkalo
s kooptovaním náhradníka za poslanca do vypraco-

vania odborného právneho stanoviska. Obecné zastupiteľstvo však navrhlo na 3. zasadnutí doplniť bod
programu o zloženie sľubu poslanca a p. Miroslav
Horváth zložil sľub.
Advokátska kancelária v 7-stranovom odbornom
právnom stanovisku zo dňa 24. 2. 2011 dospela
k jednoznačnému záveru, že pracovnoprávny vzťah
medzi p. Jaroslavom Šarišským a obcou Smižany už
v čase zloženia sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – dňom 27. 12. 2010 fakticky neexistoval pre
nesplnenie zákonných podmienok. Znamená to, že
p. Jaroslav Šarišský riadnym spôsobom zložil sľub
poslanca obecného zastupiteľstva obce Smižany
a odo dňa zloženia sľubu je stále poslancom obecného zastupiteľstva obce Smižany (všetky stanoviská sú na internetovej stránke obce).
Ako celá záležitosť bude pokračovať, nedovolím si
v tejto chvíli predpovedať. Apelujem však na všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva, aby sme sa
sústredili na dôležité veci, ktoré posunú obec na
vyššiu kvalitatívnu úroveň. Pred nami sú posledné tri
roky na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky z európskych fondov. Pri návrhu rozpočtu vychádzame z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bol pripravovaný komisiou,
zostavenou z poslancov, zamestnancov obecného
úradu a občanov, pripomienkovaný širokou verejnosťou formou ankety a nakoniec schválený obecným zastupiteľstvom. V marci tohto roku má vyjsť
výzva na protipovodňové opatrenie, kde plánujeme
podať žiadosť na reguláciu časti Brusníka a Smižianskeho kanála. Máme súhlasné stanovisko na dlhodobý nájom od Povodia Bodvy a Hornádu a teraz
prebieha výberové konanie na projekty. Určite budeme znovu predkladať žiadosť na Dom sociálnych
služieb a, samozrejme, na ďalšie aktivity. Obecné
zastupiteľstvo na 3. zasadnutí schválilo podanie žiadosti na inžinierske siete v rómskej osade.
Pri otváraní výstavy v Národopisnom múzeu v Smižanoch pod názvom „Čaro ornamentu“ som sa
rozprával s Klárou Sadovou zo Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach. Povedala, že
poslednýkrát bola v Smižanoch v roku 1996. Odvtedy sa podľa nej Smižany zmenili na nepoznanie,
sú veľmi krásne a zagratulovala k úhľadnej, čistej
a nádhernej obci. Toľko slová z úst dámy, ktorú som
stretol prvýkrát v živote.
Urobme spolu všetko pre to, aby naša obec pričinením nás všetkých bola ešte krajšia.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Prečítajte si:
Informácia z 3. zasadnutia OZ
Čerpanie rozpočtu
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INFORMÁCIA Z 3. ZASADNUTIA OZ

Vo štvrtok 17. 2. 2011 v zasadačke obecného úradu sa konalo 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril starosta obce a konštatoval, že všetci
poslanci sú prítomní, teda zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ešte pred schválením programu zasadnutia
starosta informoval poslancov o výsledku prešetrenia
mandátu poslanca Jaroslava Šarišského. O analýzu
bolo požiadané Ministerstvo vnútra SR, advokátska
kancelária i prokuratúra. V stanovisku MV SR je uvedené, že poslanec Šarišský na základe uvedeného stráca
poslanecký mandát. Po tejto informácii predseda poslaneckého klubu p. Miroslav Grečko požiadal zaradiť
do programu rokovania bod – zloženie sľubu nového
poslanca a vypustiť z programu body
• rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
• žiadosť o dotácie z rozpočtu obce
• rozpočet obce na roky 2011 – 2013
• stavebné pozemky
K rozpočtu obce navrhol samostatné zasadnutie. Po
rozprave poslancov ohľadne zániku mandátu bol
schválený nasledovný program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu nového poslanca
3. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho OZ
5. Preschvaľovanie uznesení, ktorých výkon starosta
pozastavil
6. VZN č. 90 – o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 86 – o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Smižany
8. Schválenie poslancov do rady školy a do obecnej
školskej rady
9. Zmluva o prevode správy majetku obce
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Smižany za rok 2010
11. Diskusia
12. Návrh unesení
13. Záver
Namiesto Jaroslava Šarišského bol za poslanca
kooptovaný Miroslav Horváth, ktorý následne zložil slávnostný sľub. V ďalšom bode bolo schválené zloženie
návrhovej komisie: Mgr. Ivan Vaško, Marcel Špener
a Ing. Ľudovít Novotný. Volebná komisia bola odsúhlasená v zložení: Mgr. Ľudmila Trošanová, Alžbeta
Orinčáková, Jozef Svetkovský. Za overovateľov zápisnice boli schválení: Mgr. Mária Ertlová, Róbert
Mika a zapisovateľkou bola Mária Mangerová. V nasledujúcom bode rokovania sa poslanci zaoberali preschvaľovaním uznesení, ktorých výkon starosta obce
pozastavil. Postupne boli schválené. V rámci preschvaľovaných uznesení poslanci zvolili členov obecnej
rady, predsedov komisií. Obecná rada bude pracovať v zložení: Mgr. Ľudmila Trošanová – zástupca
starostu, Mgr. Miroslava Szitová, Alžbeta Orinčáková,
Ing. Štefan Zekucia.
Predsedovia komisií:
• komisia pre podnikanie a hospodárstvo – Ing. Štefan Zekucia,
• komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež

a šport – Marcel Špener,
• komisia životného prostredia a verejného poriadku –
Miroslav Grečko,
• komisia sociálna a bytová – Jozef Svetkovský,
• komisia finančná – Mgr. Miroslava Szitová,
• komisia stavebná – Mgr. Ivan Vaško,
• komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov obce – Mgr. Ľudmila
Trošanová,
• komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej
činnosti starostu obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov –
Miroslav Grečko
VZN č. 90 – o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany poslanci
schválili. Dodatok č. 2 k VZN č. 86 – o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Smižany po úprave výšky dotácií na školský klub
detí, školské stredisko záujmovej činnosti a zariadenie
školského stravovania na ZŠ Komenského ulici a taktiež na ZŠ Povýšenia sv. Kríža poslanci schválili. Predložený návrh na zaradenie poslancov do rady škôl a do
obecnej školskej rady po doplňujúcom návrhu poslanca Grečka schválili nasledovne:
Rada školy:
ZŠ Komenského ul.:
Marcel Špener, Mgr. Ivan Vaško, Miroslav Horváth
MŠ Komenského ul.:
Jozef Svetkovský, Alžbeta Orinčáková
MŠ Ružová ul.:
Mgr. Ľudmila Trošanová, Miroslav Grečko
MŠ Zelená ul.:
Mgr. Miroslava Szitová, Róbert Mika, Jozef Koky
ZUŠ Dezidera Štraucha:
Ing. Ľudovít Novotný, Mgr. Miroslava Szitová
Obecná školská rada:
Ing. Štefan Zekucia, Ing. Mária Ertlová
Predmetom schvaľovania prevodu správy majetku
obce na ZŠ Komenského ulici sú 2 ks interaktívnych
tabúľ v celkovej hodnote 7 140,- EUR. Prevod správy
majetku obce poslanci schválili. Ďalším bodom programu bola správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2011, ktorú poslanci vzali na vedomie.
V rámci diskusie, okrem iných, riaditeľka ZUŠ upozornila, že vzhľadom k tomu, že nie je schválený rozpočet,
škola má problémy s finančnými prostriedkami. Občania poukázali na nutnosť riešiť problémy s dopravou na
Tatranskej ulici, na označenie priechodov pre chodcov,
inštalovanie meračov rýchlosti. Zaujímali sa o situáciu
ohľadne obchvatu a taktiež o protipovodňové opatrenia. Poukázali na problémy s parkovaním hlavne na
Topoľovej, Lipovej ulici a iných a tiež na bezohľadnosť
a ľahostajnosť väčšiny majiteľov psov pri ich venčení.
V pripomienkach spomínali nevhodné umiestnenie
autobusovej zastávky na križovatke ulíc Tatranská, Tomášovská a Slovenského raja. Otázky sa dotkli aj priemyselného parku a ešte iných problémov. Po schválení
uznesení starosta zasadnutie ukončil.
Ing. Miroslav Malina, prednosta OcÚ
Poznámka:
Na internetovej stránke obce www.smizany.sk sú zverejňované zápisnice z rokovaní OZ, uznesenia a taktiež
aj záznamy z rokovaní.

Upozornenie

Poďakovanie

Obec Smižany ako správca dane upozorňuje
majiteľov psov, ktorí neprihlásili psa (prípadne, že vlastníte 2 a viac psov) staršieho ako 6
mesiacov do evidencie, na túto oznamovaciu
povinnosť. V opačnom prípade majiteľovi psa
môže byť uložená pokuta v zmysle právnych
predpisov.
Bc. Marta Hasajová

2

obecnej polícii
Vyslovujem poďakovanie príslušníkom obecnej
polície v Smižanoch pri vypátraní ukradnutého bicykla dňa 8. februára 2011. Oceňujem ich prácu
a verím, že i naďalej budú nápomocní pri ochrane
majetku a bezpečnosti slušných občanov.
Emil Baláž, Kováčska 4, Spišská Nová Ves
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PLNENIE ROZPOČTU
OBCE K 31. 12. 2010
PRÍJMY
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Dane a služby
Príjmy z vlastníctva
4.
majetku
Administratívne a iné
5.
poplatky
6. Úroky z vkladov
7. Príjmy ZŠ, ZUŠ
8. Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné
9.
transfery
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
10.
z majetku
Kapitálové príjmy
11. Príjmové operácie
Celkové príjmy - sumár

Plán Skutočnosť
%
1 631 866 1 632 652 100,0
84 000
89 070 106,0
93 900 106 575 113,5

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

59 922

62 288 103,9

88 338

80 995

400
39 485
104 858

91,7

85 21,2
52 700 133,5
75 259 71,8

1 434 028 1 483 137 103,4
3 536 796 3 582 761 101,3
1 956 559

513 218

26,2

1 956 559
513 218 26,2
180 493 180 462 100,0
5 673 848 4 276 442 75,4

VÝDAVKY
Obecný úrad - verejná
správa
Voľby
Verejný dlh
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ochrana pred požiarmi
Elektrická energia
Oprava a údržba
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Bežná činnosť v obci
Kultúra, knižnica,
cestovný ruch, šport
Školstvo (MŠ, škol.
jedálne, šk. úrad)
Výdavky ZŠ, škol. klub,
škol. jedáleň, ZUŠ
Opatrovateľská služba
Sociálna pomoc
Bežné výdavky
Nákup pozemkov
Nákup zariadenia
a výpočtovej techniky
Ostatné kapitálové
výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Celkové výdavky - sumár

Plán

Skutočnosť

%

433 902

398 200

91,8

11 926
54 265

11 571 97,0
59 082 108,9

117 377

107 792

5 439
32 700
13 500
171 280
10 750
355 289

4 021 73,9
33 391 102,1
14 544 107,7
146 701 85,7
2 919 27,2
286 989 80,8

91,8

185 761

168 035

90,5

462 231

425 044

92,0

1 559 973 1 551 447

99,5

73 137
68 666
59 300
45 241
3 546 830 3 323 644
16 685
15 771

93,9
76,3
93,7
94,5

33 173

27 173

81,9

1 229 752

339 194

27,6

1 279 610

382 137

29,9

847 409

460 737

54,4

5 673 848 4 166 518

73,4

ekonomické oddelenie OcÚ

POVODŇOVÝ PLÁN
ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Upozorňujeme právnické a fyzické osoby - podnikateľov na zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami. V zmysle uvedeného zákona § 10
ods. 3 písm. c), povodňový plán záchranných prác
vypracúva obec; súčasťou povodňového plánu záchranných prác sú povodňové plány záchranných
prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia
na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú
vypracovávané na základe všeobecne záväzného
nariadenia obce.
Povodňové plány právnických a fyzických osôb
- podnikateľov by mali byť zapracované do povodňového plánu obce. Zmeny sa raz ročne
aktualizujú, ak sú podstatného významu, zapracujú sa do povodňových plánov bezodkladne.
Preto treba danej problematike venovať náležitú pozornosť.
Ing. Miroslav Malina, prednosta OcÚ

Z FOTOGALÉRIE OBCE
II. REPREZENTAČNÝ PLES
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KONTROLNÝ MECHANIZMUS V OBCI
V poslednom období sa v médiách a na verejnosti často prepiera slovo transparentnosť nielen v súvislosti s našou obcou.
Chcem obyvateľom bližšie ozrejmiť systém kontroly na obecnom úrade.
Celá činnosť v obci sa odvíja od rozpočtu obce, ktorý
raz ročne (spravidla koncom roka) schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Schváleniu predchádza zverejnenie
na úradnej tabuli, internetovej stránke obce pre zapojenie čo najširšej verejnosti, prejednanie v komisiách, na zasadnutí obecnej rady, stanovisko predsedu
finančnej komisie a hlavného kontrolóra. V priebehu
roka môže obecné zastupiteľstvo schváliť rozpočtové
opatrenie na úpravu rozpočtu.
1. V prvom rade prebieha viacnásobná kontrola zo
strany zamestnancov obce. Každá objednávka je opatrená pečiatkou predbežnej kontroly
a podpisom zamestnanca, ktorý tovar alebo
službu objednáva v súlade s rozpočtom. Objednávku schvaľuje starosta obce alebo prednosta
obecného úradu.
2. Faktúry kontroluje a podpisuje príslušný zamestnanec, finančné oddelenie, prednosta obecného úradu a schvaľuje starosta obce.
3. Inventarizačné komisie každý rok vykonávajú inventúru účtovných dokladov, pokladne 4 x ročne
a za dva roky kompletnú inventarizáciu majetku
obce.
4. Mesačne vedúca finančného oddelenia kontroluje pokladňu a zaúčtováva doklady.
5. Od 1. 1. 2011 všetky objednávky, zmluvy a faktúry zverejňujeme na internetovej stránke obce
v súlade s platnou legislatívou.
6. Poslanci obecného zastupiteľstva môžu kedykoľvek požiadať a nahliadnuť do všetkých doku-

7.

8.

9.

10.

11.

mentov. Dňa 15. 2. 2011 bol poslanecký deň
zameraný na rekonštrukciu kaštieľa a vybavenia
zariadením.
Hlavná kontrolórka obce vykonala 14 následných finančných kontrol, z ktorých správy písomne predložila starostovi obce a poslancom
obecného zastupiteľstva.
V priebehu i po skončení kalendárneho roka
v zmysle zákona nezávislý audítor vykonáva
kontrolu účtovníctva, dodržiavania rozpočtových
pravidiel a hospodárenia s majetkom obce. Za
posledné roky bolo stanovisko audítora bez výhrad.
Najvyšší kontrolný úrad vykonal v čase od
22. 9. 2008 do 25. 11. 2008 v obci kontrolu za
obdobie rokov 2007 a I. štvrťrok 2008 (viď protokol na www.smizany.sk). Bola to najdôslednejšia kontrola zo strany štátnych orgánov. Nevytkol
nám vážnejšie porušenia právnych predpisov.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
dňa 1. 10. 2009 vykonalo kontrolu na mieste,
ktorej predmetom bolo financovanie a realizácia
prác pri rekonštrukcii Základnej školy na Komenského ul. Na základe kladného výsledku kontroly
došlo k refundácii finančných prostriedkov.
Ministerstvo vnútra SR (sekcia kontroly a inšpekčnej služby) vykonalo dňa 29. 10. 2010 finančnú kontrolu na dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri finančnom
zabezpečení záchranných a zabezpečovacích

prác v súvislosti s povodňou. Nebolo zistené
žiadne porušenie právnych predpisov.
12. Správa finančnej kontroly ohlásila na 1. 3. 2011
vládny audit na získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov k projektu rekonštrukcia Základnej
školy na Komenského ul. O výsledku budeme
informovať.
13. Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi kontroluje rôzne oblasti činnosti obce. Posledná
bola zameraná na povodňový plán obce. Upozornil nás na vypracovanie VZN, v ktorom by boli
zahrnuté aj povodňové plány právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov.
14. Všetky verejné obstarávania súvisiace s dotáciami preverujú príslušné ministerstvá. Bez ich
odsúhlasenia nemôžeme začať s realizáciou, aj
keď je zmluva o poskytnutí finančného príspevku
podpísaná. Posledne sme museli vypísať nové
výberové konanie na regeneráciu námestia,
lebo nám vytkli, že sme v súťažných podkladoch
pre uchádzačov uviedli kritéria certifikátu ISO.
Verejné obstarávanie je zverejnené vo Vestníku
verejného obstarávania.
Ak si stále niekto myslí, alebo tvrdí, že pri takýchto
viacnásobných kontrolách je možné utajovať veci
verejné alebo robiť ich netransparentne, tak nemá
o práci na obecnom úrade najmenšie vedomosti,
alebo ich nechce mať.
Ing. Miroslav Malina
prednosta úradu

Rozpočet finančných
ROZDELILI POSLANCI
prostriedkov pre školy PENIAZE SPRAVODLIVO?
Obecné zastupiteľstvo dňa 17. 2. 2011 na návrh klubu 7 poslancov
a školské zariadenia
zmenilo návrh dodatku č. 2 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie

Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí 17. 2. 2011
schválilo dodatok č. 2 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Smižany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a cirkvi.
Na návrh klubu siedmych poslancov bola schválená rovnaká výška dotácií pre
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkvi. Dôvodom uvedeného návrhu je skutočnosť, že rodičia detí platia dane
rovnako bez ohľadu na to, akú školu ich dieťa navštevuje. Z týchto finančných
prostriedkov sa financuje aj prevádzka školských zariadení cez podielové dane.
Cirkev na vzdelávanie detí a žiakov vo svojich zariadeniach nedostane od štátu
žiadne peniaze a ani ich od nikoho nevyberá, preto ich nemá.
Výška dotácií, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, je po prerátaní na žiaka nasledovná:
na žiaka
počet žiakov
celkom
Školský klub detí
71
318,50 €
22 613,50 €
Školské stredisko záujmovej činnosti
202
164,60 €
33 249,20 €
Školská jedáleň
264
100,00 €
26 400,00 €
Spolu poskytnuté finančné prostriedky
82 262,70 €
Školské zariadenia, ku ktorým patrí školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň, sú financované z podielových daní obyvateľov.
Výnosy z podielových daní prichádzajú do rozpočtu obce. Schvaľuje ich ministerstvo financií podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V roku 2011 dostane obec Smižany do
svojho rozpočtu 2 184 769 € ako podiel na dani z príjmov fyzických osôb, v tom
je 86 995 €, ktoré sú napočítané na počet detí a žiakov navštevujúcich cirkevné
školské zariadenia. Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom financií obci
sú jediný zdroj príjmov pre školské zariadenia.
Rozdiel medzi finančnými prostriedkami poskytnutými Ministerstvom financií pre
cirkevné zariadenia a prostriedkami, ktoré obec poskytne vo forme dotácií pre
tieto zariadenia, je 4 732,30 €. Tieto prostriedky ešte ostanú v rozpočte obce.
Klub poslancov pri OZ v Smižanoch
(redakcia nezodpovedá za obsahovú a jazykovú úpravu)
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na prevádzku a mzdy na žiaka v školských zariadeniach (ŠZ
– materská škola, školská jedáleň, školský klub detí, školské
stredisko záujmovej činnosti a základná umelecká škola) na
území obce Smižany (t. j. ŠZ zriaďované obcou aj cirkvou) tak,
že zrovnalo výšku dotácií u obidvoch zriaďovateľov. Dotácia
zo štátu cez podielové dane pre obce však nie je rovnaká pre
štátne školské zariadenia a neštátne školské zariadenia.
Na základe Nariadenia vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
531/2010 a jej poslednej novelizácie obec Smižany dostala na neštátne
zariadenia (ŠJ, ŠKD, ŠSZČ pri CZŠ) sumu 86 995 €, z čoho na základe
schváleného VZN č. 86 poukáže ZŠ Povýšenia sv. Kríža sumu 82 262 €, čo
predstavuje 94,56 % .
Na štátne ŠZ (ŠJ, ŠKD, ŠSZČ pri ZŠ na Komenského ulici 3) obec Smižany
dostala 231 193 €, z čoho na základe spomínaného VZN č. 86 dostane
sumu 194 463 €, čo predstavuje 84,11 %.
Ak by žiaci z obidvoch zriaďovateľov mali dostať spravodlivo (podľa môjho
názoru), t. j. 94,56 % z preukázanej sumy zo štátu, u ŠZ pri ZŠ na Komenského by išlo o sumu 218 616 €. Rozdiel teda činí 218 616 € – 194 463 €
= 24 153 € ( 727 633 Sk).
To, že dotácia zo štátu nie je rovná pre všetkých zriaďovateľov, nie je vina
obce a už vôbec nie detí, ktoré sú na ZŠ na Komenského ulici.
Pre úplnosť, v obecnom rozpočte z poukázaného podielu na výnose z daní
zostane z cirkevných ŠZ 4 733 € (142 586 Sk) a zo ŠZ zriaďovaných obcou
36 730 € (1 106 528Sk). Z tohto zostatku zvykne obec financovať rekonštrukciu a opravu škôl a školských zariadení, ktoré sú jej majetkom a ktorých
deti navštevujú obe základné školy.
Odpoveď na otázku z nadpisu článku na základe horeuvedených faktov nech
si každý čitateľ dá sám.
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RNDr. Jana Vozárová,
riaditeľka ZŠ Komenského ul.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH
Súťaž
VŠETKOVEDKO

Ako sme obstáli
v okresných
kolách
BRONZ V ŠACHOVEJ
GRAND - PRIX LIGY
MLÁDEŽE SPIŠA
(LMS)

Dňa 1. decembra 2010 sa žiaci 3. a 4. ročníkov
zúčastnili celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. V tejto vedomostnej súťaži museli žiaci preukázať všestranný prehľad z rozličných oblastí, ako
je matematika, informatická výchova, slovenský
jazyk, literatúra, prírodoveda, vlastiveda, hudobná
výchova, výtvarná výchova a telesná výchova. Svoje
vedomosti museli realizovať prostredníctvom využitia rozličných postupov riešenia problémov a algoritmického myslenia. Úlohy boli značne náročné,
no dvaja naši riešitelia boli mimoriadne úspešní
a získali titul Všetkovedko. Na 2. mieste sa v rámci Slovenska umiestnil Ján Kuľbaga z III.A triedy
a na 22. mieste sa umiestnil Martin Bartoš z III.A
triedy. Titulom Všetkovedko učeň sa môžu pýšiť Miloš Vrábeľ III.A, Tomáš Hamráček IV.A, Adelka
Kaľavská IV.A a Martin Brandobur IV.A. Všetkým
srdečne gratulujeme.
Mgr. Miroslava Lesňáková

Dňa 9. 2. 2011 sa uskutočnil 39. ročník okresného kola Geografickej olympiády v Spišskej Novej Vsi.
Umiestnenie:
Kategória I (5. ročník) - 9. miesto: Júlia Pľutová • Kategória H (6. ročník) - 6. miesto: Mária
Brandoburová - úspešná riešiteľka • Kategória G
(7. ročník) - 11. miesto: Robert Jahoda - úspešný
riešiteľ • Kategória F (8. ročník) - 5. miesto: Jozef
Brindza - úspešný riešiteľ • Kategória E (9. ročník)
- 2. miesto: Roman Bryndza - úspešný riešiteľ.
Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme k vynikajúcim výsledkom. Roman Bryndza postupuje do
krajského kola, kde mu prajeme veľa úspechov.
11. februára 2011 sa uskutočnilo okresné
kolo Biologickej olympiády. Ani tu sa naši
žiaci nestratili. Denis Čuchran z 9. ročníka získal
1. miesto a Oľga Bagarová tiež z 9. ročníka získala krásne 4. miesto. Denis Čuchran nás bude
reprezentovať aj na krajskom kole v Košiciach, kde
mu prajeme veľa úspechov.

Staviame
so stavebnicou
LEGO

Dňa 16. 2. 2011 sa uskutočnila súťaž v stavaní
lega. Do tejto súťaže sa zapojili všetky triedy z prvého stupňa. Stavali na tému: Môj vysnívaný dom
podľa svojej fantázie.
Na prvom mieste sa umiestnili žiaci z 3.A triedy:
Lukáš Jahoda, Lukáš Šuba a Dávid Grečko
z 2.A triedy. Na druhom mieste: Radko Bryndza,
Matej Šebest, Miloš Vrábeľ. Na treťom mieste sa
umiestnili žiačky z 1.A triedy: Viktória Tkáčová,
Natália Predovová, Linda Marušinská, Deniska Moščovičová. Na štvrtom mieste sa umiestnili
dievčatá z 2.A triedy: Laura Frankovičová, Karolka Zemjanková, Barbora Macurová.
učiteľky z 1. stupňa

Recitačná súťaž
... A SLOVO BOLO
U BOHA
Dlhodobá súťaž LMS chlapcov a dievčat, vyhlásená Slovenským šachovým zväzom, pokračovala
19. 2. 2011 v poradí už 4. kolom, ktoré sa konalo
v ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi.
V tejto kráľovskej hre Ivana Filipová, žiačka 9.B
ZŠ na Komenského ul., v kategórii dievčat obsadila pekné 3. miesto, ktoré ju posunulo na
2. miesto v celkovom poradí po 4. kole. Do ukončenia LMS zostávajú ešte dve kolá v Gelnici a Poprade. Držme palce Ivane, aby si udržala krásnu
pozíciu a bola povzbudením pre ostatných hráčov
šachového krúžku.
Mgr. Ing. Jozef Rusňák

Geografická
olympiáda
Dňa 9. 2. 2011 sa na ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi konalo obvodné kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa jej šestnásť základných škôl
a osemročných gymnázií z celého okresu. Našu
školu úspešne reprezentovali žiaci piateho a deviateho ročníka. Piatačka Ema Marta Lorková
sa umiestnila na peknom šiestom mieste
a deviatak Peter Zavacký na deviatom. K ich
úspechom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Zuzana Kubičárová

Dňa 4. decembra 2010 sa v Poprade uskutočnilo
krajské kolo recitačnej súťaže v prednese náboženskej literatúry ,,... A SLOVO BOLO U BOHA“. V náročnej konkurencii vynikajúcich recitátorov získal
4. miesto - Samuel Slimák z III.A triedy. Srdečne
blahoželáme.
Mgr. Miroslava Lesňáková

Školské záujmové stredisko pri ZŠ
Čo nás čaká:
27. 2. 2011 - juniorske majstrovstvá Slovenska, kde
by sme si chceli zlepšiť svoje výkony v hale
apríl - predsezónne sústredenie
apríl - september - Grand Prix Slovensko - kolá majstrovstiev družstiev východného Slovenska
september - European Kids Athletics games, kde sa
zúčastnia atléti z celej Európy

Dňa 3. 2. 2011 v Banskej Bystrici sa uskutočnili preteky „Žiacka hala“. Najlepšie umiestnenie dosiahla
Janka Lizáková - 1. miesto – diaľka
- 1. miesto – 60 m
Dňa 6. 2. 2011 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnili majstrovstvá Slovenska dorastencov atletiky
v hale. Nás reprezentovali Filip Kapsdorfer a Matej
Hojnoš, ktorí prvýkrát medzi dorastencami pretekali
v behu na 800 m a obsadili tieto miesta:
Filip Kapsdorfer - 6. miesto s časom 2:14,73
Matej Hojnoš - 13. miesto s časom 2:19,29

Okrem týchto podujatí nás čakajú aj iné súťaže.

Fašiangový karneval v mš
Už za čias našich starých mám sa fašiangy niesli
v znamení veselosti, tanca, smiechu, tradičných
jedál a hlavne masiek v sprievodoch. Súčasné
fašiangy sú taktiež spojené so zábavou, plesmi
a zároveň sú príležitosťou pre tradičné karnevaly.
Jeden sa konal aj v našej materskej škole, ktorá
sa v jedno februárové dopoludnie premenila na
rozprávkové kráľovstvo. Triedy sa rozjasnili pestrofarebnou výzdobou, naplnili sa prekrásnymi
maskami, ožili veselými piesňami a tancom. Od

rána tu pobehovali princezné a víly, čertíci a čarodejníci a mnoho ďalších rozprávkových bytostí.
Smiech sa ozýval po celej škole, vládla dobrá nálada a zábava. Všetky masky boli nádherné, a preto si zaslúžili sladkú odmenu a malé prekvapenie.
Karneval vyvrcholil promenádou masiek a pochutnaním si na tradičných lekvárových šiškách, ktoré
napiekli tety kuchárky.
Mgr. Martina Kenderová
MŠ Zelená ul.
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Čaro ornamentu

V Národopisnom múzeu v Smižanoch bola od 31. 1. do 28. 2. 2011 inštalovaná výstava diel Štefana Leonarda Kostelničáka,
zberateľa slovenských ľudových ornamentov a zakladateľa slovenskej ornamentiky.

Vernisáž výstavy pre
školy okresu Spišská
Nová Ves otvorila riaditeľka Múzea Spiša
Ing. Zuzana Krempašská, tvorivé dielne
pedagógov, súvisiace s prácou majstra
Kostelničáka, zasa
PaedDr. Viera Skoumalová zo Spoločného školského úradu.
V popoludňajších hodinách patrila výstava
širokej smižianskej

verejnosti. Za prítomnosti členiek MO Živena, žijúcich rodinných príslušníkov Š. L. Kostelničáka
a ďalších hostí starosta obce Ing. Michal Kotrady
vo svojom príhovore ocenil prínos slovenského
ornamentu pre zachovanie národného dedičstva.
Samotná podstata tohto druhu umenia dominuje
aj v názve múzea – národopisné. Expozíciu veľmi
zaujímavo obohatili jej kurátorka – PhDr. Gabriela
Čiasnohová a p. Sádová, ktoré prítomných pútavo zasvätili do života a diela majstra Kostelničáka.
Uvedenie výstavy spríjemnili svojimi komornými vystúpeniami žiaci ZUŠ Dezidera Štraucha.
Počas trvania expozície sa konali semináre pre učiteľov materských, základných, základných umeleckých škôl a vychovávateľov okresu Spišská Nová

Kniha - podpora vzdelanosti
a zachovania histórie
Úlohy, ktoré v minulosti plnil Matej Hrebenda – šíriteľ knižnej kultúry a podporovateľ
vzdelávania, dnes už plnia knižnice. Hoci plnia svoje poslanie a sprístupňujú svoje
knižničné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.
Aj keď kniha prechádza nevyhnutným vývojom, od rukopisnej cez tlačenú,
speje k svojej elektronickej podobe. Podstatný je však jej význam,
ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť i jednotlivca.
Slovenská asociácia knižníc
vyhlásila pre rok 2011 týždeň
slovenských knižníc od 28. 3.
do 3. 4. 2011. Týždeň sa nesie v duchu hesla: „Knižnice
pre všetkých“. Cieľom je
pozitívne zviditeľňovanie knižnice a jej služieb ako kultúrnej
a vzdelávacej inštitúcie.

O
Z
N
A
M

Obecná knižnica v Smižanoch pripravuje stretnutie so spisovateľkou
Miriam Nevyjelovou - Molnárovu, ktorá je autorkou detskej
knihy s názvom Triky – liky,
ktorú detskí čitatelia dobre
poznajú. Už v máji 2010 na
prednese detí materských
škôl v našej knižnici zazneli
úryvky práve z tejto knihy.
Pani spisovateľka prisľúbila účasť po jarných prázdninách.
O termíne návštevy budú materské školy
v predstihu informované.
Tešíme sa na spoločné „trikilikovanie“.
(aa)

Ves. Semináre boli zamerané na tvorbu ornamentov a ich využitie vo vyučovacom procese, čím sa
podporí vzťah pedagógov, ale predovšetkým detí
a žiakov k ľudovej tvorivosti. Tvorivé dielne výstavy
Čaro ornamentu viedla PhDr. Gabriela Čiasnohová
– kurátorka výstavy.
Mária Michalková
Národopisné múzeum Smižany

Doplnenie
knižničného fondu
mesiaci marec 2011
Beletria pre dospelých:
K. Gillerová - Zabudni na nemilosť
T. Melasová - Tovar
K. Martinová - Podozrivá
H. Boková - Šťastie vráť sa k nám
D. Fulmeková - Čakáreň
T. Keleová-Vasilková - Ranč u starého otca
K. Mišovičová - Len láska pozná odpoveď
Maxim E. Matkin - Aj ja teba
D. Dán - Studňa
D. Dán - Mucholapka
G. Orwell - Zvieracia farma
G. Orwel - 1984
D. Colbyová - Budeš ma ľúbiť aj zajtra?
Pre deti a mládež:
R. Brat - Môj anjel vie lietať
T. Brezina - Klub záhad, Krvilačný upír
Traja pátrači - Záhada internetového upíra

Prístup k internetu aj v sobotu!
Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci marec 2011
otvorené aj v dňoch 12. a 19. (soboty) v čase od 8.00 do 12.00 hod.
(aa)

Úspešný rok chovateľov holubov

Posudzovateľ
celoštátnej
výstavy
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Malá organizácia chovateľov poštových holubov na
výročnej členskej schôdzi hodnotila svoju činnosť.
Z roka na rok členovia vyvíjajú úsilie, ktoré prináša
výsledky. Na prelome rokov sa konala celoštátna
výstava poštových holubov, kde sme boli zastúpení Zeleňákovcami - Petrom a Štefanom. Obsadili na Slovensku 2. miesto v kategórii šport B
– stredné trate, tzv. 8 pretekov od 300 do 600 km.
Tento chovateľ si vybojoval so svojim holubom účasť
na olympiáde poštových holubov v Poznani, kde
obsadil 16. miesto. Na olympiáde Slovensko
obsadil 2. miesto medzi 18-timi štátmi Európy.
Našu organizáciu v rámci Oblastného združenia
Spišská Nová Ves pekne reprezentovali Vladimír
Vernarský a Dušan Broško.
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Našu organizáciu poštových holubov navždy opustili výborní chovatelia a dobrí ľudia Milan Butvin a Ján
Grečko. Napriek malému počtu chovateľov i za
pomoci Obecného úradu v Smižanoch sa snažíme
reprezentovať obec.
V histórii chovateľstva ZO mala prvýkrát zastúpenie
na olympiáde poštových holubov. Je to celoživotný
úspech, ak zoberieme do úvahy fakt, že len na Slovensku je okolo 3 500 chovateľov. Nemalé šľachtiteľské úsilie našich členov predpovedá úspešnosť aj
v nastávajúcej pretekovej sezóne, do ktorej im prajem pevné zdravie a pekné chovateľské úspechy.
PaedDr. Ján Juházy
predseda ZOCHPH

ÚČASŤ NAŠICH FUTBALISTOV VŠETKÝCH VEKOVÝCH
KATEGÓRIÍ NA HALOVÝCH FUTBALOVÝCH TURNAJOCH
„A“ MUŽSTVO - HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ V LEVOČI
V nedeľu 30. 1. 2011 sa zúčastnil kolektív Smižian
A mužstva halového futbalového turnaja v športovej
hale v Levoči. Turnaj organizoval celok FK 05 Levoča. Turnaja sa zúčastnili kolektívy: Spišská Nová Ves
B, Rudňany, Hranovnica, Harichovce, Spišské Vlachy, Smižany a domáci celok, ktorý postavil dva celky
A a B. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi
skupín sa stretli vo finále a kolektívy z druhých priečok
sa stretli v súboji o tretie miesto. Kolektív SMIŽIAN sa
prebojoval v skupine na druhú priečku, a tak si zahral
o celkové tretie miesto na turnaji. V ňom náš kolektív
zdolal súpera z HRANOVNICE v pomere 4 : 2. Víťazom turnaja sa stali hráči Spišských Vlách.
Výsledky B skupiny:
Levoča B - Spišská Nová Ves B
4:2
Hranovnica - Spišské Vlachy
3:5
Spišská Nová Ves B - Spišské Vlachy
3:6
Levoča B - Hranovnica
4:5
Spišská Nová Ves B - Hranovnica
4:9
Levoča B - Spišské Vlachy
1:4
1. Spišské Vlachy
3 3 0 0 15 : 7 9 b
2. Hranovnica
3 2 0 1 17 : 13 6 b
3. Levoča B
3 1 0 2 9 : 11 3 b
4. Spišská Nová Ves B
3 0 0 3 9 : 19 0 b
Výsledky A skupiny:
Levoča A - Smižany
Rudňany - Harichovce
Smižany - Harichovce
góly: Slejzák 3, Zahuranec, Kapusta
Levoča A - Rudňany
Rudňany - Smižany
góly: Bednár 2, Klubert
Levoča A - Harichovce
1. Levoča A
3 2 1 0
2. TJ Slovan Smižany
3 2 0 1
3. Rudňany
3 1 1 1
4. Harichovce
3 0 0 3

2:0
4:2
5:1
1:1
1:3

12 : 1
8:4
6:6
3 : 18

9:0
7b
6b
4b
0b

Zápas o 3. miesto:
Smižany - Hranovnica
4:2
góly: Slejzák 2, Klubert, Kapusta
Finále:
Levoča A - Spišské Vlachy
3:6
DORASTENCI PRVÝKRÁT TRETÍ, DRUHÝKRÁT PRVÍ
V sobotu 29. 1. 2011 sa zúčastnil kolektív DORASTU
Smižian halového futbalového turnaja v športovej hale
v Levoči. Turnaj organizoval celok Levoče. Zúčastnili
sa ho celky Levoča, Harichovce, Spišské Podhradie,
Spišská Nová Ves. Na tomto turnaji sme získali pekné
tretie miesto.
Dorastenci sa 19. februára zúčastnili halového turnaja v Poprade – Matejovciach, ktorý zorganizoval
FC Poprad Veľká. Za účasti mužstiev FK Svit, FK Veľká Lomnica, TJ Slovan Smižany a domácich Popradčanov. Hralo sa systémom každý s každým 1 x 30

minút, po zápasoch v základnej skupine hrali prvé dve
mužstvá finále a posledné dve zápas o 3. a 4. miesto.
Výsledkový servis:
Poprad - V. Lomnica
7:2
Svit - Smižany
4:6
góly: Hagara 2, Bajtoš, Oltman, Skokan, Porada
V. Lomnica - Svit
4 : 11
Poprad - Smižany
5:4
góly: Hagara 3, Skokan
V. Lomnica – Smižany
5 : 13
góly: Vernarský 3, Hagara 2,Oltman 2, Koky 2, Bajtoš, Skokan, Dlugoš, Porada
Poprad - Svit
4:4
1. Poprad
3 2 1 0 16 : 10 7 b
2. TJ Slovan Smižany
3 2 0 1 23 : 14 6 b
3. FK Svit
3 1 1 1 19 : 14 4 b
4. V. Lomnica
3 0 0 3 11 : 31 0 b
Zápas o 3. - 4. miesto
Svit - V. Lomnica
12 : 7
Finále:
Smižany – Poprad
12 : 4
góly: Hagara 5, Oltman 2, Skokan 2, Bajtoš, Porada
ÚČASŤ ŽIAKOV NA TURNAJOCH NAJČASTEJŠIA
V priebehu mesiaca sa naši žiaci TJ Slovan Smižany
zúčastnili až troch turnajov. Po dobrej dohode s vedením Popradu, Svitu a Levoče sa uskutočnil kolotoč
turnajov.
Dňa 29. 1. 2011 FAM Poprad usporiadala halový turnaj starších a mladších žiakov v telocvični SOU Matejovce za účasti mužstiev z FK 05 Levoča, FK Svitu, TJ
Slovan Smižany a FAM Poprad.
Výsledky mladší žiaci:
FAM Poprad - FK Svit
5:3
TJ Slovan Smižany - FK 05 Levoča
2:4
FK Svit - TJ Slovan Smižany
2:0
FK 05 Levoča - FAM Poprad
5:6
FK Svit - FK 05 Levoča
4:6
FAM Poprad - TJ Slovan Smižany
5:1
1. FAM Poprad
3 3 0 0 16 : 9 9 b
2. FK 05 Levoča
3 2 0 1 15 : 12 6 b
3. FK Svit
3 1 0 2 9 : 11 3 b
4. TJ Slovan Smižany
3 0 0 3 3 : 11 0 b
Výsledky starší žiaci:
FAM Poprad - FK Svit
TJ Slovan Smižany - FK 05 Levoča
FK Svit - TJ Slovan Smižany
FK 05 Levoča - FAM Poprad
FK Svit - FK 05 Levoča
FAM Poprad - TJ Slovan Smižany
1. FAM Poprad
3 3 0 0
2. TJ Slovan Smižany
3 2 0 1
3. FK Svit
3 1 0 2
4. FK 05 Levoča
3 0 0 3

12 : 0
5:3
5 : 14
4:9

8:0
2:1
1:3
0:3
4:3
1:0
9b
6b
3b
0b

Dňa 13. 2. 2011 odohrali naši SŽ a MŽ ďalší zo série
halových turnajov v Levoči. Turnaj sa hral v mestskej
hale. Zápasy sa hrali 1 x 20 minút hrubého času.
Výsledky mladší žiaci:
FAM Poprad - Slovan Smižany
3:0
Spišské Podhradie - FK 05 Levoča
1:2
FAM Poprad - FK 05 Levoča
0:0
Spišské Podhradie - Slovan Smižany
3:1
FAM Poprad - Spišské Podhradie
1:3
FK 05 Levoča - Slovan Smižany
5:2
1. FK 05 Levoča
3 2 1 0 7:3 7b
2. Spišské Podhradie
3 2 0 1 7:4 6b
3. FAM Poprad
3 1 1 1 4:3 4b
4. TJ Slovan Smižany
3 0 0 3 3 : 11 0 b
Výsledky starší žiaci:
FAM Poprad - Slovan Smižany
Spišské Podhradie - FK 05 Levoča
FAM Poprad - FK 05 Levoča
Spišské Podhradie - Slovan Smižany
FAM Poprad - Spišské Podhradie
FK 05 Levoča - Slovan Smižany
1. TJ Slovan Smižany
3 2 0 1
2. FAM Poprad
3 1 1 1
3. FK 05 Levoča
3 1 1 1
4. Spišské Podhradie
3 1 0 2

3:2
8:4
5:5
1:7

0:1
0:1
3:3
1:0
5:0
1:2
6b
4b
4b
3b

Dňa 19. 2. 2011 odohrali naši SŽ a MŽ ďalší zo
série halových turnajov, tentoraz u nás v Smižanoch. Turnaj sa hral v telocvični ZŠ Komenského
v Smižanoch. Zápasy sa hrali 1 x 20 minút hrubého času. Počet hráčov na hracej ploche bol 1 + 4.
Výsledky mladší žiaci:
Smižany - FK 05 Levoča
5:4
FAM Poprad - Svit
2:1
Svit - Slovan Smižany
2:0
FAM Poprad - FK 05 Levoča
1:3
FAM Poprad - Slovan Smižany
6:2
FK 05 Levoča - Svit
5:2
1. FK 05 Levoča
3 2 0 1 12 : 8 6 b
2. FAM Poprad
3 2 0 1 9:6 6b
3. Slovan Smižany
3 1 0 2 7 : 12 3 b
4. FK Svit
3 1 0 2 3:7 3b
Výsledky starší žiaci:
Slovan Smižany - FK 05 Levoča
FAM Poprad - Svit
Svit - Slovan Smižany
FAM Poprad - FK 05 Levoča
FAM Poprad - Slovan Smižany
FK 05 Levoča - Svit
1. Slovan Smižany
3 3 0
2. FAM Poprad
3 2 0
3. FK Svit
3 1 0
4. FK 05 Levoča
3 1 0

0
1
2
2

12 : 3
12 : 4
3:9
3 : 14

6:1
5:0
0:3
5:1
2:3
1:3
9b
6b
3b
0b

Imrich Kyseľ, Viliam Štrauch,
Marcel Špener

IX. Dobšinská zima
V novom roku sa vám opäť prihovárame zo Smižanskou posádkou Tomáš Polovka a Ivan Staššik. Prvé preteky tohto roku sa uskutočnili pod
záštitou Mini Rally Cup-u v Dobšinej pod názvom
Dobšinská zima. Dňa 12. 2. 2011 bolo na nás
pripravených 5 rýchlostných skúšok. Počasie
však spôsobilo problémy organizátorom. Bol nedostatok snehu. Dúfali sme, že do rána nasneží,
no opak bol pravdou. Trate boli pekne pripravené, len zľadovatelé. Preto sme sa rozhodli použiť

pneumatiky s hrotmi. Zúčastnilo sa 70 posádok.
V našej triede štartovalo 10. V piatich rýchlostných
skúškach, ktoré merali v celkovej dĺžke 12 km,
sme sa umiestnili na druhom mieste a získali tak
cenné body do seriálu.
Nakoľko bude tohtoročná sezóna ťažká na financovanie, boli by sme radi, ak by sa našiel nejaký sponzor, ktorý by nás podporil v našej láske
k rally.
Ďakujeme.
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FAŠIANGY V KLUBE DÔCHODCOV SMIŽANČAN

A nastal fašiangový čas, čas na fašiangové posedenie a bolo veselo a všetci sa na toto stretnutie tešili.
Dňa 6. 2. 2011 sa nás v kinosále kultúrneho domu
zišlo neúrekom – okolo 80 členov klubu. Predsedníčka p. Klaučová všetkých srdečne privítala peknou
fašiangovou básňou a popriala všetkým dobrú, veselú náladu.
Privítala aj starostu obce Ing. Kotradyho, ktorý jediný z pozvaných hostí prišiel na naše posedenie. On
jediný nikdy neohrdne pozvaním na posedenie so
seniormi. O pohostenie sa postarali všetci prítomní,
pretože priniesli so sebou všelijaké koláče, pampúšiky, fánky a iné dobroty. Vínko, kávu a čaj ponúkali
členky výboru klubu a o hudbu sa postaral p. Lipták
so svojou harmonikou. Niektoré členky predviedli
humornú scénku „Cigáni idú do neba“. Zasmiali sme

sa aj na dobrých vtipoch, ktoré rozprávali niektorí
členovia klubu, a tak bolo veselo, ako sa na fašiangovej zábave patrí. Pri tanci a speve sme si dokazovali, že ešte aj pod vráskami a ťarchou boľavých
nôh v nás čosi z mladosti ostalo. Rozveselili nás aj
darčeky a tombola. Výhercovia ich preberali s humorom a potleskom, a aj keď neboli veľmi honosné, ale
boli darované z lásky a zo srdca. Potešenie bolo aj
z malej kytičky kvetov, a tak v dobrej, srdečnej nálade
sme zotrvali do neskorého večera.
Hovorí sa, že starí ľudia už majú rovnakú krv, rovnaké
oči, rovnaké duše, ale nijaké šťastie. Preto to chýbajúce šťastie sa snažíme vynahradiť našim členom
v ich klube takýmito akciami a posedeniami. Naďa-

lej sa budeme stretávať a nepremárnime si starobu
smútkom a ničnerobením.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám boli nápomocní pri tejto našej fašiangovej akcii: Mgr. Dane
Cvengrošovej, Mgr. Stanislavovi Beregházymu, Petrovi Pavľakovi, ako aj darcom tomboly: p. Sagulovej
– Kvety Nerine, vedúcej A. Bendíkovej - Mix-papier,
drogéria, p. Škarupovej - aranžérsky salón, p. Kováčovej - Potraviny Beck, p. Rusnákovej, p. Liptákovi,
p. Slávikovej, p. Klaučovej, p. Gondovej, M. Novotnej, p. Olšanskej a A. Bartošovej.
Emília Sláviková
Klub dôchodcov Smižančan

15. FAŠIANGOVÝ PLES ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH V SMIŽANOCH
Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Smižanoch usporiadala druhú
februárovú sobotu, t. j. 12. 2. 2011, 15. fašiangový ples pre svojich členov, rodinných príslušníkov
a sympatizantov v krásne vyzdobenej jedálni PD „Čingov“ Smižany.
Musíme povedať, že naši členovia sa veľmi radi zúčastňujú všetkých spoločenských akcií. Preto sa
nečudujme, že i tento rok prejavili záujem o 15. fašiangový ples.
Na úvod fašiangového plesu vystúpili mladé dievčatá s tancom. Do tanca a spevu hrala hudobná skupina „RONET“ pod vedením pána Ľubomíra Košíka
z Chraste nad Hornádom. V prestávkach sme si
všetci spoločne v dobrej nálade zaspievali ľudové
piesne, no nechýbali ani fašiangové.
Organizovanie fašiangového plesu si vyžiadalo veľa
práce a finančných prostriedkov. Preto sme sa obrátili na podnikateľov a priateľov, ktorým sme vďační, že
s nami cítia a prispeli nám do tomboly a na prípravu
plesu.
A preto i touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie našim sponzorom:
• PD Smižany - Ing. Štefan Zekucia
• NOVES, Sp. Nová Ves – Ing. Roman Bryndza
• KOOPERATÍVA, Sp. Nová Ves – Ing. Pavol Griger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HERBA DRUG, s. r. o., Smižany – Ing. Ivan Milý
FAJA Iliašovce – Jozef Fabry
FARBY LAKY – Jozef Orinčák
Starostka obce Spišské Tomášovce – Zuzana Nebusová
BESTCLUB – Janka Čikovská
MIJAVA – Václav Dlugoš
DROGÉRIA – Andrea Bendíková
DOLUX – Ľudovít Vrana
ARANŽÉRSKY SALÓN – Renáta Škarupová
AVON – Iveta Štrauchová
IGLO, s. r. o. – Vladimír Juriak
LUANA – Ľubo Bučko
OKENNÉ CENTRUM SPIŠ – Jozef Kravec
VÝŤAHY – ŠOLTÝS – Andrej Šoltýs
SIGMA REALITY – Andrea Kravecová, Adriana
Rerková
KVETINÁRSTVO – Helena Teplicová
VEČIERKA – Juraj Steiner
AUTOVALAS
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• REŠTAURÁCIA SPIŠ, Sp. Nová Ves – Rastislav
Findura
• MIMOKLUB – Spišské Tomášovce
• TATRA KLIMA POPRAD
• BARCELONA
• POTRAVINY – Štefan Beck
• BAD BOYS FAST FOOD – Ivan Šašš
• KADERNÍCTVO U ALENKY – Alena Barabasová
• NECHTOVÉ ŠTÚDIO ZUZANA – Zuzana Baluchová
• AXEL – Štefan Hovanec
• VÝROBA PARKIET – p. Urban
• Dvaja nemenovaní sponzori
Ďakujeme personálu kuchyne PD Smižany pod vedením p. Zubajovej, ktorí nám pripravili chutné jedlá,
občerstvenie a príjemnú obsluhu.
Na záver ostáva len veriť, že podobných akcií a aktivít
bude môcť naša organizácia pripraviť viac.
Tešíme sa na ďalšie fašiangové stretnutie, ktoré bude
o rok.
Rada ZO STZP Smižany

SPOMIENKY

Dňa 23. 3. 2011 uplynie 20 rokov, keď
nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Repko.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Každý človek zomrieť musí, skúsenosť nás tak učí. Každý trpkú smrť
okúsi, so svetom sa rozlúči.
Dňa 7. 3. 2011 si pripomíname smutné 7. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý Štefan Babík. Venujte mu tichú spomienku. Navždy zostaneš v našich srdciach.
Pán je moje svetlo a moja spása.
Dňa 5. 2. 2011 sme si pripomenuli
1. výročie smrti nášho otca a dedka
Jozefa Petáka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbe.
deti s rodinami

POĎAKOVANIA

A tak sme a ostávame všetci spolu,
živí i zosnulí. Veď všetko je odchod
a návrat.
Dňa 26. 1. 2011 nás navždy opustil syn, manžel, otec, brat a priateľ
Mgr. Jozef Neupauer.
Smútiaca rodina ďakuje za prejavenú sústrasť.

Ľudovít Baláž
Staničná 8, Smižany

Gravírovanie
a písmomaliarstvo
do kameňa a skla
Sekanie písma priamo
na cintoríne
Obnova písma, striebrenie,
zlatenie, černenie
Čistenie – brúsenie
– konzervovanie
orámovaných hrobov
Kontakt:
0907 025 156, 0910 870 902
Pozývame vás na

VEĽKONOČNÝ TURNAJ
V MALOM FUTBALE
Uskutoční sa dňa

5. 3. 2011 o 8.30 hod.
v telocvični
ZŠ Komenského.

Tešíme sa na vašu účasť
a prajeme príjemný futbalový zážitok.
Športu zdar, futbalu zvlášť.

V mesiaci marec
budeme blahoželať

Ondrej Bagár
Emília Podolinská
Mária Hockicková
Mária Pechová
Anna Blahutová
Monika Šteinerová
Marián Pavlák
Ján Tomáš
Ondrej Koky
Ladislav Lengvarský
Justína Mlyniská
Mária Antalová
Jozef Rerko
Mária Antonyová
Mária Babíková
Františka Ondrová
Dr. František Kapusta
Alžbeta Bendíková
Anna Beregházyová
Božena Kokyová
Ida Ondrová
Jolana Sčuková
Jozef Dzurej
Ján Tkáč
Božena Kokyová
Jozef Servatka
Mária Richtarčíková
Alžbeta Valovičová
Dušan Broško
Magdaléna Lehotská
Mária Tripšanská
Stanislav Zekucia
Katarína Kokavcová
Ľudmila Bartošová
Jozef Suržin
Jozef Orinčák
Veronika Bartošová
Irena Šarišská
Magdaléna Bednárová
Elena Machajová

89 rokov
89 rokov
88 rokov
87 rokov
86 rokov
84 rokov
84 rokov
83 rokov
83 rokov
82 rokov
82 rokov
82 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

V mesiaci január
naše rady rozšírili

Adam Veisenpacher
Leo Jozef Veisenpacher
Adrián Kubičár
Andrej Horváth
Nikolas Gabčo
Sabrina Gabčová
Sára Bagárová

V mesiaci január
nás opustili

Anna Miková
Ján Grečko
Ladislav Bari
František Koky
Milan Pavlák
Jozef Neupauer
Mária Gallovičová
Dušan Šarišský
Vladimír Franko
Tomáš Macko
Mária Šarišská

1918
1929
1932
1932
1950
1959
1960
1963
1964
1993
1994
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INZERCIA
 Predám pekný dvojizbový byt, 3. posch., sídl. Západ I. Cena dohodou. Kontakt: 0902 282 049
 Predám 3-izbový byt v Smižanoch, 13. posch.,
v osobnom vlastníctve. Kontakt: 0903 341 037
 Dám do prenájmu od 1. 4. 2011 za výhodnú
cenu veľmi pekný prerobený (okná, podlahy, jadro,
uzavretá lodžia) 3-izbový byt na 3. poschodí, Nálepkova 9, Smižany. K bytu je k dispozícii aj garáž. Kontakt: 0903 602 254
 Ponúkame na predaj 3-izbový byt na Nálepkovej ul. 1/15 v Smižanoch. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, pozostáva z troch obytných miestností,
kuchyne, murovanej kúpeľne a chodby o celkovej
podlahovej ploche 72 m2. K bytu prislúcha 1 pivnica
v suteréne. Orientácia sever - juh. Voľný ihneď. Cena
dohodou. Kontakt: 0904 295 283, 0903 192 897

Spracovanie účtovníctva a DP - rýchlo, kvalitne a za bezkonkurenčne nízke ceny.
Ing. Katarína Mišková - PROFIT. Kontakt: 0915 949 150,
e-mail: katarina.miskova@gmail.com
 Prevádzka masérsko-relaxačných služieb v Smižanoch, Nálepkova 41 vás pozýva na klasickú masáž.
V ponuke aj darčekové poukazy. Objednávky vopred. Tel.: 0904 007 938
www.masaz-infrasauna.webnode.sk

Doučovanie angličtiny, nemčiny, slovenčiny.
Doučím deti i dospelých (NJ a SJ), žiakov základných
škôl. S doučovaním mám 3-ročné skúsenosti, môžem poskytnúť referencie. Miesto: Smižany a okolie.
Cena: dohodou. Čas: flexibilný.
Kontakt: 0915 475 657 (Veronika)

VÝHODNÉ
VÝHODNÉ POISTENIE
POISTENIE
NEHNUTEĽNOSTI
NEHNUTEĽNOSTI AA ÁUT
ÁUT
Najlepšie
Najlepšieceny
ceny
Kontaktujte
Kontaktujteihneď
ihneď

0918 539 567

Kompletný
Kompletný servis
servis vybavím
vybavím za
za vás.
vás.

VÝHODNÉ
VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE
HYPOTEKÁRNE
ÚVERY
ÚVERY
PRE
PRE VŠETKÝCH
VŠETKÝCH
ÚČELOVÉ
ÚČELOVÉ AJ
AJ BEZÚČELOVÉ
BEZÚČELOVÉ

Nájdeme
Nájdemepre
prevás
vásten
tensprávny
správny
aanajvýhodnejší
najvýhodnejšíspôsob
spôsob
Kontaktujte
Kontaktujtenás:
nás:

0918 539 567

• výcvik vodičov skupiny B
• kondičné jazdy
• možnosť platby na splátky

Mobil: 0905 401 985
Tel./fax: 053/443 37 59
Vyučovanie: Zimná 94
Spišská Nová Ves
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Program

Marec 2011
6. 3.

OBECNÉ
KULTÚRNE
CENTRUM
SMIŽANY

Spoločenská sála KD • kino pre verejnosť • vstupné: 2,20 €

GULLIVEROVE CESTY

15.00 hod.
(nedeľa) Akčný • Dobrodružný • Komédia • Fantasy

Gulliver sa nešťastnou náhodou po plavbe v oblasti Bermudského trojuholníka
ocitá na dobre schovanom ostrove Liliput, obývanom populáciou maličkých ľudí.
Na týchto drobných a pracovitých ľudí pôsobí giganticky a tak ho najskôr uveznia
ako otroka. Postupne sa však stane ich hrdinom a Gulliverovi dochádza, že to, čo je
skutočne dôležité, je veľkosť ľudského srdca a nie zovňajšku.

8. 3.

Spoločenská sála KD • kino pre verejnosť • vstupné: 2,20 €

OBČIANSKY PREUKAZ

19.00 hod.
(utorok) Krajina pôvodu: Česko • 2010 • 90 min.

Trpká komédia režiséra a producenta Ondřeja Trojana z čias bývalého socialistického
Československa.

9. 3.

8.30 hod.
(streda)

17. 3.

Spoločenská sála KD • organizované predstavenie

NARNIA - Dobrodružstvá lode
Ranný pútnik

15.00 hod.
(nedeľa)

25. 3.
27. 3.

ANDER A ĽUDOVÁ HUDBA
KANDRÁČOVCI
Zábavný program s Anderom a ľudovou hudbou Kandráčovci.

Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
DEŇ UČITEĽOV

I. SPIŠSKÝ COUNTRY BÁL
Hrajú: PONIKLEC, 3NÁSŤ CIEST
13. 3. 2011 (nedeľa) o 19.30 hod., Spišské divadlo,
vstupné: prízemie, lóže: 15 €, balkón: 13 €, 10 €
Réžia: P. Mikulík • Hudba: B. Kostka • Účinkujú: P. Sklár,
Z. Tlučková, E. Podzámska, Z. Kocúriková, F. Kovár, Z. Vačková
19. 3. 2011 (sobota ) o 16.00 hod., Kino Mier, vstupné: 5 €
Rímskokatolícka farnosť Spišská Nová Ves
MKC Spišská Nová Ves

FARÁR Z (M)ARSU
Netradičný muzikál o netradičnom kňazovi.

Banketová sála KD • Organizované podujatie

VÝROČNÁ SCHÔDZA KLUBU
DÔCHODCOV

26. 3. 2011(sobota) o 19.00 hod., Kino Mier, vstupné: 12 €

COLLEGIUM MUSICUM
(M. Varga, F. Frešo, F. Griglák, M. Valihora)
Unikátny koncert legendy československej hudobnej scény.
PRIPRAVUJEME:

Spoločenská sála KD

28. 4. 2011 (štvrtok) o 18.00 hod.,
Športová hala, vstupné: 5 €

DEŇ UČITEĽOV

MIRO ŠMAJDA s hudobnou skupinou

Banketová sála KD • organizované podujatie

VÝROČNÁ SCHÔDZA ZO SZTP

sála KD • divadelné predstavenie • organizované
30. 3. Spoločenská
podujatie
pre
školy
8.30 hod.
(streda)

6. 3. 2011 (nedeľa) o 16.00 hod.,
Kino Mier, vstupné: 5 €

Veľká zasadačka Radnice

16.00 hod.
(piatok) Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Organizuje Obec Smižany, OKC.
15.00 hod.
(nedeľa)

PREMIÉRA
Réžia: A. Medúz, a. h. • Scénografia, výprava a kostýmy:
J. Čech • Majster svetla: J. Nalevanko • Zvuky: R. Baluch •
Text sleduje: A. Wachterová • Účinkujú: P. König, A. Dlugošová alt. B. Tauberová, Z. Leibiczerová, J. Gavlák - laureát
Ceny Jozefa Krónera 2010, J. Pramuk, P. Slovák, a. h.

12. 3. 2011 (sobota) od 20.00 do 2.00 hod., Hotel Preveza,
vstupné spolu: 15 € (Občerstvenie: v hodnote 10 € - prípitok, večera, káva, minerálna voda)

10.00 hod.
(piatok) Organizuje SŠÚ Smižany.

20. 3.

Viktor Eftimiu:
ČLOVEK, KTORÝ VIDEL SMRŤ

Réžia: Michael Apted
Peter a Susan sú už na návrat do Narnie pristarí, a tak sa cez magický obraz
dostávajú iba Edmund a Lucy. Nechtiac so sebou priberú aj veľmi nepríjemného
bratanca Eustacea, ktorý sa však pobytom v Narnii zmení na nepoznanie. Podobne
ako predtým Edmundovi, aj jemu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Kráľ Kaspián
spolu s myšiakom Reepicheepom sa vydávajú na dobrodružnú výpravu. Jej cieľom je
nájsť sedem šľachticov, ktorých strýko Miraz poslal na smrť v diaľavách.

17.00 hod.
(štvrtok) Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci marec oslávili svoje narodeniny.

18. 3.

5. 3. 2011 (sobota) o 19.00 hod.,
Spišské divadlo, vstupné: 2 €
79. sezóna, 127. premiéra
Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová
Ves, laureát Ceny predsedu KSK 2010 uvádza

ŠKATUĽKA

O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Smižany sa môžete informovať na www.smizany.sk.
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80,
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722. Zmena programu vyhradená!

7. 5. 2011 (sobota) o 16.00 hod.,
Koncertná sieň Reduty, vstupné: dospelí: 12 €, deti do 12
rokov: 8 €, deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu rodičov
zdarma
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravuje

XV. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Účinkujú: Deti z Domu Charitas sv. Jozefa, Špeciálnej základnej a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho a žiaci ZUŠ • Do
tanca hrá: Rado Olejník
Predaj vstupeniek: od 15. 3. 2011• tel.: 053/441 43 01, mobil: 0904 930 644
Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
Kino Mier - 053/442 87 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186

Vydáva OcÚ Smižany, Internet: www.smizany.sk, e-mail: smizanyocu@rup.sk. Redakčná rada: Mgr. Stanislav Beregházy,
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Príspevky nie sú honorované, rukopisy nevraciame, uzávierka príspevkov 20. dňa v mesiaci. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Redakčná rada si vyhradzuje právo výberu zaslaných príspevkov.
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