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Prečítajte si:

Pri takomto krásnom jubileu sa patrí vrátiť na 
začiatok tak, ako ho zachytil kronikár Jozef 
Mikolaj, svojho času tiež učiteľ a riaditeľ na 
tunajších školách: 
„Generálnym projektantom základnej školy bol 
Ing. Ján Hanzel. Stavbu zrealizovali Pozemné 
stavby, n. p. Poprad pod vedením stavbyve-
dúceho Ing. Jozefa Grondžáka. Kolaudačné 
konanie prebehlo 21. júna 1961 a slávnostné 
otvorenie novej školy sa uskutočnilo za účasti 
čelných predstaviteľov kraja, okresu, obce 
a širokej verejnosti dňa 25. júna 1961. 
Od 1. septembra v školskom roku 
1961/1962 do 22 tried nastúpilo 
775 žiakov pod taktovkou 26 uči-
teľov. Prvým riaditeľom v novej 
škole bol Viktor Buzák.“ Toľ-
ko stručný výťah z kroniky 
obce.
Počas 50-ročnej histórie 
základnej školy snahou 
učiteľov bolo odovzdať 
žiakom čo najviac ve-
domostí, podnietiť 
v nich túžbu po ďalšom 
poznávaní, rozvíjaní 
schopností, o ktorých 
nemali tušenie a ktoré 
im vo veľkej miere uka-
zovali správny smer na 
ceste životom. Mnoho 
bývalých žiakov zúročili 
svoje vedomosti, charak-
ter, talent podopretý sys-
tematickou a cieľavedomou 
prácou, fantáziu a tvorivosť 
vo vede, umení, športe a spolo-
čensky prospešných činnostiach. 
Schopní mladí ľudia vystavili sve-
dectvo o zmysle, kvalite dlhoročného 
pedagogického pôsobenia na základnej 
škole. Výsledky práce sa nedajú vážiť, merať, 
vyratúvať v peniazoch. A predsa sú hodnotou 
trvácnou, nenahraditeľnou. Niekoľkoročné 
kontakty učiteľa a žiaka zanechávajú v kaž-
dom nezmazateľné stopy. Učiteľ často, aj 
keď nepriamo, sleduje životné osudy svojich 
žiakov. Dokáže prežívať s nimi ich radosti, 
úspechy, ale tiež trápenia, bez ktorých život 
neexistuje.

Okrúhle jubileum určite viac ako inokedy bude 
v nás evokovať spomienky na časy, keď sme 
drali nohavice v školských laviciach.
Vynikajúce úspechy základná škola dosiahla 
za 50 rokov tiež na poli športovom, rôznych 
vedomostných súťažiach a olympiádach. 
Žiaci sa pod vedením skúsených pedagógov 

skvelo dokázali presadiť v rámci okresu, kraja, 
republiky, ba i v zahraniční. Posledným najčer-
stvejším príkladom je 1. miesto na olympiáde 
„Mládež bez hraníc“ za účasti žiakov z dru-
žobných gmin Komorniki a Kamienica. Zá-
kladná škola sa prezentovala taktiež skvelou 

organizáciou. Pri stretnutiach so starostami 
počuť na prácu školy veľmi pozitívne ohlasy.
Poslaním učiteľa je vzdelávať žiakov, povin-
nosťou obce ako zriaďovateľa školy je vytvá-
rať k tomu vhodné podmienky. Určite si mnohí 
z nás pamätajú, čo všetko sa v tomto smere 
zmenilo od roku 2002, keď školy a školské 
zariadenia prešli pod zriaďovateľskú pôsob-
nosť obce. Odhliadnuc od zmeny legislatívy 
vo vzdelávacom procese, decentralizácii fi-

nancovania škôl, obec zrealizovala prístav-
bu 8 tried so zázemím na Zelenej ulici, 

za pomoci Úradu vlády SR viacúče-
lové ihrisko s umelým trávnikom 

a z prostriedkov Európskej únie 
- Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja, štátu a obce 
kompletnú rekonštrukciu 
všetkých budov školy vrá-
tane vnútorného vybave-
nia. Rekonštrukcia školy, 
ktorú sme slávnostne 
odovzdali v apríli 2010, 
patrí doteraz k najväčšej 
investícii obce.
V mene obyvateľov 
Smižian, poslancov 
obecného zastupiteľ-
stva i v mene svojom 
ďakujem všetkým býva-
lým i terajším riaditeľom, 

učiteľom, ale i nepedago-
gickým zamestnancom za 

ich úsilie, námahu a obeta-
vosť vynaloženú pri vzdelá-

vaní našich detí, za vytváranie 
kvalitných podmienok pri vyu-

čovacom procese a za nespočet-
né hodiny v mimopracovnom čase 

venované úspešnej reprezentácii školy 
a  obce.

Želám učiteľom krásnej Základnej školy 
na Komenského ulici, pod vedením RNDr. 
Jany Vozárovej, do ďalších rokov veľa 
elánu, zdravej ctižiadostivosti, trpezlivos-
ti, tvorivých nápadov, aby dokázali splniť 
všetky predsavzatia a ciele, ktoré si stano-
vili.
Prajem im zo srdca len to najlepšie.

Ing. Michal Kotrady, starosta obce

50. VÝROČIE ŠKOLY
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PRÍJMY Plán Skutočnosť %
Výnos dane z príjmov 2 184 769 619 332 28,3
Daň z nehnuteľnosti 88 200 10 287 11,7
Dane a služby 102 000 49 634 48,7
Príjmy z vlastníctva majetku 96 825 15 631 16,1
Administratívne a iné 
poplatky 74 253 9 809 13,2

Úroky z vkladov 100 46 46,0
Príjmy ZŠ, ZUŠ 36 748 14 858 40,4
Iné nedaňové príjmy 5 000 1 660 33,2
Tuzemské bežné transfery 1 095 752 295 097 26,9
Bežné príjmy 3 683 647 1 016 354 27,6
Kapitálové príjmy z majetku 2 123 624 385 337 18,1
Kapitálové príjmy 2 123 624 385 337 18,1
Prijímové operácie 102 537 102 557 100,0
Celkové príjmy - sumár 5 909 808 1 504 248 25,5

VÝDAVKY Plán Skutočnosť %
Obecný úrad - verejná 
správa 411 505 118 688 28,8

Verejný dlh 58 000 16 182 27,9
Verejný poriadok 
a bezpečnosť 102 425 24 934 24,3

Ochrana pred požiarmi 5 196 1 891 36,4
Elektrická energia 38 050 13 718 36,1
Oprava a údržba 21 500 7 410 34,5
Nakladanie s odpadmi 185 327 53 071 28,6
Rozvoj bývania 19 900 157 0,8
Bežná činnosť v obci 327 980 117 520 35,8
Kultúra, knižnica, cestovný 
ruch, šport 173 101 37 668 21,8

Školstvo
(MŠ, škol. jedálne, šk. úrad) 477 756 133 111 27,9

Výdavky ZŠ, škol. klub, 
škol. jedáleň, ZUŠ 1 570 288 238 169 15,2

Opatrovateľská služba 91 754 22 851 24,9
Sociálna pomoc 46 300 13 769 29,7
Bežné výdavky 3 529 082 799 139 22,6
Nákup pozemkov 30 000 0 0,0
Nákup zariadenia 
a výpočtovej techniky 10 100 7 099 70,3

Ostatné kapitálové výdavky 1 491 974 81 274 5,4
Kapitálové výdavky 1 532 074 88 373 5,8
Výdavkové finančné 
operácie 631 810 324 700 51,4

Celkové výdavky - sumár 5 692 966 1 212 212 21,3

PLNENIE ROZPOČTU 
OBCE K 31. 3. 2011

ekonomické oddelenie OCÚ

V priestoroch knižnice sa stretli deti z mater-
ských škôl na Ružovej ul., Komenského ul., Ze-
lenej ul. a MŠ na Stolárskej ul. v Spišskej Novej 
Vsi. Deti predniesli pestrú kyticu básní, rýmo-
vačiek a rozprávok. Za spoluprácu pri príprave 
podujatia ďakujeme pedagogičkám MŠ: Erike 
Mravčákovej, Darine Jílkovej, Martine Kendero-
vej, Svetluši Šucovej a Ingrid Fabiniovej.
Za pekné výkony, nebojácnosť a šikovnosť boli 
deti odmenené diplomom a malou pozornos-
ťou. Podujatia sa za Spoločný školský úrad 

v Smižanoch zúčastnila PaedDr. Viera Skou-
malová a za oddelenie školstva, rozvoja a ces-
tovného ruchu Ing. Zuzana Zimmermannová. 
Spoločnou fotografiou sa podujatie úspešne 
ukončilo. Účinkujúci: Sofia Kenderová, Ti-
mea Marhevková, Janka Mareková, Klau-
dia Kapitančíková, Marek Novotný, Monika 
Šarišská, Daniela Franková, Ester Teličková, 
Ivanka Baková, Katka Drgonecová, Marko 
Krempaský a Thomas Wolf.

Anastázia Adamcová, obecná knižnica

Termín: jún – september 2011
Kategórie:

okná a balkóny,1. 
predzáhradky,2. 
zeleň bytových a vežiakových domov.3. 

1. kolo
Vytvorenie databázy fotografií zara-
dených do súťaže na základe od-
porúčania členov komisie 
a zamestnancov odd. 
výstavby a ŽP. Pre ob-
čanov je tu priestor 
na zapojenie sa do 
súťaže, a to zasla-
ním tipov na súťa-
žiacich prostredníc-
tvom e-mailov na 
adrese:
juraskaocu@rup.sk, 
telefonicky alebo 
prostredníctvom osob-
ného nahlásenia na oddelení výstavby 
a ŽP. Z tých, ktorí nám zašlú návrhy (fotogra-
fie s adresami alebo len adresu súťažiaceho), 
vylosujeme pri oceňovaní výhercov jedného, 
ktorý bude vecne odmenený.

2. kolo
Zúženie okruhu súťažiacich podľa kvality 
a vytvorenie databázy 3 kategórií členmi ko-
misie.

3. kolo
Sprístupnenie výstavy súťažných fotografií 

pre širokú verejnosť v obecnej kniž-
nici s možnosťou dať hlas favori-
tovi (september – október), ako aj 

zverejnenie fotografií a pravidiel 
súťaže na interneto-

vej stránke obce 
www.smizany.sk 
s elektronickým 
prepojením na hla-
sovanie (podobne 
ako z 1. kola bude 
účastník hlasovania 
prostredníctvom e-
mailu vylosovaný 

a odmenený).
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: november 
2011
Tešíme sa na aktívnu účasť občanov na súťa-
ži.

Jozef Juraška, oddelenie výstavby a ŽP

PREDNES POÉZIE A PRÓZY DETÍ MŠ

Obec Smižany – oddelenie výstavby a životného prostredia v spolupráci 
s komisiou pre životné prostredie a verejný poriadok, obecnou knižnicou 

zahajuje ďalší ročník

SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ

Obecná knižnica v Smižanoch uskutočnila dňa 23. mája 2011 pre škôlkárov 
prehliadku v prednese poézie a prózy. 

UPOZORNENIE

Obec Smižany a TV Reduta na základe zmluvy 
mesačne avizuje podujatia, ktoré sú neskôr 
prezentované v regionálnej televízii. Za mesia-
ce apríl a máj si môžete pozrieť v archíve TV 
Reduty (www.snv.sk) tieto reportáže:

 4. 4. 2011 Spisovateľka detských kníh
 18. 4. 2011 Otvorenie kaštieľa v Smižanoch
 5. 5. 2011 Otvorenie Letnej turistickej
  sezóny
 9. 5. 2011 Stavenie májov
 10. 5. 2011 Deň matiek Smižany
 13. 5. 2011 Slávik Slovenska
 24. 5. 2011 Šport bez hraníc
 31. 5. 2011 50. výročie ZŠ

T E l E v í Z N E 
REPORTážE
O ObcI SmIžaNy

Upozorňujeme účastníkov dopravnej nehody (DN) ale-
bo škodovej udalosti, že pri vzniku DN pri poškodení 
druhého odstaveného vozidla (napr. na parkoviskách), 
pokiaľ nie je prítomný majiteľ odstaveného vozidla, ne-
postačuje zanechať na poškodenom vozidle kontakt na 
seba a následne odísť z miesta DN. V takom prípade, aj 
keď polícia zistí vodiča, účastníka DN, v zmysle §-66/6 
zákona č. 8/2009 Z. z. bude posudzovaný ako vodič, 
ktorý si nesplnil povinnosti účastníka DN, ktorý z mies-
ta DN odišiel. Vodičovi – vinníkovi DN v tomto prípade 
bude uložená bloková pokuta v rozmedzí 300 - 1 300 € 
a uložený zákaz činnosti v dĺžke 1 – 5 rokov.
Z uvedených dôvodov pri vzniku DN doporučujeme vo-
dičovi zotrvať na mieste a počkať na vodiča odstave-
ného vozidla, alebo ho osobne vyhľadať, následne pre-
ukázať si navzájom svoju totožnosť, poskytnúť údaje 
o poistení vozidla a po vzájomnej dohode spoločne túto 
udalosť nahlásiť v príslušných poisťovniach.

mjr. Mgr. Miroslav Mnich
riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu
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Darí sa to vďaka folklórnym súborom, pred-
metu hudobná výchova v základných ško-
lách, ľudovému spevu a ľudovej nástrojovej 
hudbe, ktorá sa vyučuje v základnej umelec-
kej škole a v neposlednom rade zanieten-
com pre folklór. Svedčia o tom ďalšie krásne 
úspechy mladých ľudových spevákov, ktorí 
za posledné mesiace obohatili kvalitnými 
speváckymi výkonmi súťažné prehliadky, či 
programové vystúpenia v okrese Spišská 
Nová Ves, Košice, Bratislava.
Som veľmi rada, že meno našej obce sa sklo-
ňovalo dňa 9. mája 2011 v koncertnej sále 
Reduty počas slávnostného odovzdávania 
cien darcom krvi územným spolkom Červe-
ného kríža, či 11. mája 2011 na okresnom 
kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 
2011, alebo na 7. ročníku matičného fes-
tivalu“ Ľudová pieseň košickej mládeže“ 
v Košiciach, či na Makovickej strune 2011 
v Slovinkách. Obecné oslavy životných jubi-
leí, stavanie obecného mája, oslavy Dňa ma-
tiek pre jednotlivé miestne spoločenské or-
ganizácie sa nezaobišli bez najžiadanejšieho 
telesa ZUŠ - detskej ľudovej hudby Oriešok. 

Ako prví účinkujúci na galaprograme Me-
dzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok 
folklórnej hudby Grand prix Svetozára Stra-
činu 2011, ktorá sa konala v Slovenskom 
rozhlase v Bratislave 25. 3. 2011, odspievali 
svoje spevácke programové čísla rodáčky zo 
Smižian Gabriela Faltinová, Lívia Vansačo-
vá, Veronika Kotradyová a Marcela Mania-
ková spolu s ostatnými členkami speváckej 
skupiny „Ľeľija“. Verím, že spomínaných 
interpretov si príde vypočuť čo najviac ob-
čanov na jubilejný XX. ročník Smižianskych 
folklórnych slávností a na XXXIX. ročník 
Spišských folklórnych slávností na Sivej 
Brade, kde okrem nich vystúpia aj detský 
folklórny súbor a detská ľudová hudba Orie-
šok, Šafolka a domáca folklórna skupina 
Smižančanka. Poprajme si spoločne, aby 
sa ľudovej hudbe v jej nádhernej rozmanitosti 
u nás darilo, aby sa rozširovala o ďalších ta-
lentovaných interpretov oceňovaných vyspe-
lým i vďačným publikom, aby práve hudba 
robila našu existenciu hĺbavejšou, citlivejšou 
a krajšou.

Mgr. Marcela Maniaková, riaditeľka ZUŠ

ĽUDOVÍ SPEVÁCI ZO SMIŽIAN
Úspech je odrazom kvality. Kvalita nie je priemerná, ale mimoriadna, a to čo je 
mimoriadne, vyvoláva obdiv, uznanie verejnosti. Vo vymenúvaní pozitív obce 
Smižany jednoznačne patrí aj neustále udržiavanie tradičnej slovenskej kultúry, 
hlavne ľudovej piesne.

Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ na Komenského 
ulici v Smižanoch - Dominik Maniak a Ján 
Vernarský, sa 5. mája 2011 zúčastnili kraj-
skej súťaže v Košiciach - „Ľudová pieseň 
košickej mládeže“. Usporiadateľom súťaže 
bol Krajský školský úrad v Košiciach a Matica 
slovenská. Zazneli piesne od Sobraniec, cez 
Michalovce, Trebišov, Gelnicu, až po Rožňa-
vu. Z vyše päťdesiat súťažiacich si v kategó-
rii chlapcov naši žiaci vyspievali krásne prvé 
miesto – Ján  Vernarský a druhé miesto – Do-
minik Maniak.
V osobitnej kategórii – duetá, získali obaja 
pekné tretie miesto. Šikovným spevákom 
blahoželáme a prajeme ešte veľa takých 
úspechov. 

Mgr. T. Krivdová, ZŠ Komenského

Aj napriek tomu, že dnes v našich médiách 
prevláda moderná hudba, účasť detí bola 
prekvapivo vysoká. Z veľkého počtu súťažia-
cich v 1. kategórii zvíťazila žiačka 3. ročníka 
- Nikola Plutová, v 2. kategórii žiačka 4. roč-
níka - Aneta Richtarčíková a za 3. kategó-
riu si 1. miesto vyspievala žiačka 7. ročníka 
- Dominika Kenderová. 
Všetky dievčatá postúpili do obvodného kola, 
ktoré sa konalo 19. 4. 2011 v Centre voľného 
času v Spišskej Novej Vsi. Naše speváčky 
boli úspešné aj tam a získali si nielen priazeň 
publika, ale aj poroty. Nikolka zvíťazila v prvej 

kategórii, Anetka v druhej a v tretej kategórii 
získala Dominika pekné tretie miesto.
V okresnom kole, ktoré bolo dňa 11. 5. 2011 
v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej 
Vsi, zvíťazila a cenné 1. miesto získala Nikola 
Plutová. Víťazka si okrem peknej vecnej ceny 
odniesla aj postup do krajského kola, ktoré 
bude v Košiciach.
Víťazom všetci srdečne blahoželáme a Nikol-
ke držíme palce v ďalšej reprezentácii nášho 
regiónu.

Mgr. T. Krivdová
ZŠ Komenského

ÚSPEŠNÁ SÚŤAŽ V SPEVE 
ĽUDOVÝCH PIESNÍ
Dňa 7. 4. 2011 sa v Základnej škole na Komenského ulici v Smižanoch 
konalo školské kolo súťaže „Slávik Slovenska“.

AJ V KOŠICIACH 
SA SPIEVALI 
SMIŽIANSKE 
PIESNE

PROGRAM:
11. jún 2011 (sobota) - Areál TJ Slovan Smižany
19.00 hod. Vystúpenie spišských folklórnych 
 súborov
21.00 hod. Ľudová veselica s cimbalovou hudbou
12. jún 2011 (nedeľa)
10.30 hod. Svätá omša - Rímskokatolícky kostol 
 Povýšenia sv. Kríža
13.00 hod. Prijatie starostom obce - Kaštieľ
14.00 hod. Živá pozvánka - sprievod účinkujúcich 
 k areálu ihriska TJ Slovan
14.30 hod. Otvorenie VI. jarmoku ľudových 
 remesiel
15.00 hod. Slávnostné otvorenie a Galaprogram 
 XX. SFS. Vstupné: 1 ¤.
ÚČINKUJÚ: (sobota) - FS Levočan, FS Krompašan, 
FS Čačina a spevácka skupina Ľeľija • (nedeľa) - só-
lista Vladimír Grieš, Liptovské Vlachy • DFS a ĽH 
Oriešok - ZUŠ Smižany • folklórna skupina Poru-
bian, Poruba pod Vihorlatom • folklórna skupina 
Chabenec, Dúbrava • folklórna skupina Smižančan-
ka, Smižany • spevácka skupina Aspirynki, Gmina 
Komorniki • hosť programu: FS Karpaty, Bratislava.

XX. Smižianske
folklórne slávnosti

vás pozývajú na

VI. Jarmok ľudových remesiel

Obec Smižany, Obecné kultúrne 
centrum Smižany s podporou 

Matice slovenskej

11. a 12. jún 2011
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Bola to možnosť prezrieť si veľmi peknú výstavu 
výtvarných diel dvoch spišských umelcov. Prvá 
miestnosť zaujala žiakov filozoficky premyslený-
mi olejomaľbami, kde autor vyjadril svoj životný 
názor na vysokej umeleckej úrovni. Zaujímavé  
boli maľby prepojené s drevom a prútmi, ba aj 
drobné grafiky.
Jemne, ale isto a presne pôsobila línia pero-
kresieb druhého autora s námetom architektúry 
Spiša.

Žiaci mohli zblízka vidieť umelecké dielo, do-
plniť si svoje vedomosti. Niektorým sa páčila 
maľba, iným kresba, ale radi si vypočuli výklad 
k jednotlivým umeleckým dielam. Všetkých za-
ujala zrekonštruovaná budova s čistými líniami 
tvarov. Dúfame, že budeme mať možnosť aj 
v budúcnosti príjemne stráviť výtvarnú výchovu 
v týchto priestoroch prehliadkou výstavy ume-
leckých diel.

PaedDr. Anna Blišťanová

Dňa 6. mája 2011 sa Spišskej Novej Vsi na 
detskom dopravnom ihrisku konalo okres-
né kolo súťaže Na bicykli bezpečne a Ja a 
môj bicykel. Zúčastnilo sa jej 15 družstiev 
zo základných škôl okresu Spišská Nová 
Ves. 
Našu školu reprezentovalo družstvo šiesta-
kov: Adriana Pacanovská, Kristína Se-
kulová, Viliam Puček a Matúš Rumančík. 
Súťaže sa zúčastnili aj ôsmaci Michaela 
Pacanovská, Alexandra Tomečková, To-
máš Krendželák a Adam Novotný. Súťa-
žiaci museli absolvovať testy z dopravných 
predpisov, zvládnuť technickú údržbu bicykla 
i základy poskytnutia prvej pomoci. Najťaž-
šou skúškou pre všetkých súťažiacich bola 
jazda na dopravnom ihrisku podľa predpisov 
cestnej premávky. V silnej konkurencii ostat-
ných škôl sa obe naše družstvá umiestnili na 
pekných druhých miestach. Všetkým našim 
zúčastneným súťažiacim blahoželáme a pra-
jeme im, aby vedomosti a zručnosti získané 
v tejto súťaži uplatnili aj v praktickom živote. 
Veď v skutočnom živote na ceste „na bicykli 
bezpečne“ je to najdôležitejšie.

H. Boldižárová

Žiaci našej školy, v rámci turistického krúž-
ku, navštevujú rôzne kúty Slovenského raja. 
Začiatkom mája sme sa vybrali peši zo Smi-
žian cez sídlisko Tarča na Pieskovec, kde je 
uprostred neho betónový slovenský dvojkríž, 
ktorý je jeho dominantou a je ho vidieť už z 
diaľky. Aj napriek chladnejšiemu počasiu sme 
si vychutnávali pekný výhľad na blízke okolie. 
Po kratšej prestávke sme sa presunuli cez lúky 
do blízkeho Šulerlochu. Tam sme si pozreli zau-
jímavé prostredie s kaplnkou obkolesenou prí-
jemnou zeleňou. Späť do Smižian sme sa vrátili 
inou trasou.
Aj napriek únave z niekoľkohodinovej pešej 
túry sme mali dobrý pocit, že sme urobili niečo 
pre svoje zdravie. Veď chôdza patrí medzi naj-
zdravšie spôsoby trávenia voľného času. 

PaedDr. Anna Blišťanová

Žiaci našej školy sa už dlhoročne úspešne 
zapájajú do súťaží v matematike. Aj v tom-
to školskom roku sa v obvodnom kole 
matematickej olympiády zúčastnilo šesť 
žiakov.
Výborné výsledky dosiahol Eduard Bran-
dobur zo VI.B, ktorý bol medzi siedmimi 
úspešnými vo svojej kategórii. Úspešná bola 
aj Mária Dudžáková z VIII.A, ale najviac sa 
darilo Sylvii Fargašovej zo VII.B, ktorá ob-
sadila 2. miesto a od 1. miesta ju delil iba 
jeden bod.
Obvodného kola Pytagoriády sa zúčastnilo 
10 žiakov 5. - 7. ročníka. V kategórii žiakov 
piateho ročníka súťažilo 66 žiakov, úspeš-
ných bolo 17. Medzi nimi Aneta Kleinová 
z V.B na 12. mieste V kategórii žiakov šieste-
ho ročníka súťažilo 80 žiakov, z nich bolo 27 
úspešných. Naši žiaci Eduard Brandobur zo 
VI.B bol na 12. mieste a Juraj Kačír zo VI.A 
na 24. mieste.
Úspech sme zaznamenali aj vo fyzikálnej 
olympiáde žiakov 9. ročníka. V obvodnom 
kole súťažilo 13 žiakov. Tomáš Zalibera 
z IX.B obsadil 4. miesto, keď od 3. miesta ho 
delil jeden bod.
Všetkým žiakom blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov aj v budúcich školských rokoch.

vedúci predmetovej komisie

V roku 1907 Anni Järvis, ako prvá na svete, 
slávila prvú májovú nedeľu ako Deň matiek. 
Znamenal pre ňu milú spomienku na svoju 
nebohú milovanú mamu.
„Mama je len jedna“ - v duchu tohto čistého 
vyznania sa niesla i oslava Dňa matiek 16. mája 
2011 v ZŠ na Zelenej ulici. Deti pripravili za po-
moci svojich učiteliek krásny kultúrny program. 
Bol uvitý z milých básničiek, pesničiek i tan-
čekov. Deti takouto formou poďakovali svojim 
mamám za ich bezhraničnú lásku, za prvé milé 
slová a úsmevy, za ich nekonečnú trpezlivosť 
pri ich prvých krôčikoch a pádoch. Za hodiny 
strávené pri ich posteliach, za  niekedy tak po-
trebné slová útechy i povzbudenia. 
Za všetko krásne Vám, naše mamy, zo srdca 
ďakujú Vaše deti.

Mgr. Alica Petáková

JA A MôJ bICYKEL

NÁVŠTEVA VÝSTAVY SPIŠSKÝCH UMELCOV
S potešením sme privítali možnosť navštíviť, v čase vyučovania, obnovený Smižiansky 
kaštieľ. Návštevu sme absolvovali počas hodín výtvarnej výchovy so žiakmi ôsmeho 
a deviateho ročníka. 

MAMA JE LEN 
JEDNA

SPOZNÁVAME 
NAŠE OKOLIE

ÚSPEŠNÍ AJ 
V MATEMATIKE 
A fYZIKE

Dňa 4. 5. 2011 bolo na školskom dvore Základ-
nej školy na Komenského ulici rušno. Prečo? Za 
hlasného zvuku výstražných znamení prekvapili 
žiakov 1. stupňa policajné autá. Ak si myslíte, že 
prišli robiť poriadok v škole – mýlite sa. Policajti 
z OR PZ v Spišskej Novej Vsi prišli našich žiakov 
oboznámiť so svojou náročnou a zodpovednou 
prácou. 
Praktickými ukážkami sa deti dozvedeli veľa 
nových a zaujímavých informácií o práci do-
pravných policajtov, mohli si prezrieť vybavenie 
vozidla, vyskúšať rôznu techniku na zdoku-
mentovanie dopravnej nehody. Na vlastnej koži 

mohli okúsiť, aké je to sedieť v policajnom aute, 
či na pohotovostnej motorke.
Po týchto praktických ukážkach sa pokračovalo 
besedou v triede. Tu im pán Lang porozprával 
o tom, ako sa majú správať, keď sú účastník-
mi cestnej premávky, a to nielen ako chodci, 
ale aj ako cyklisti. Všetci žiaci dostali v závere 
stretnutia pútavé letáčiky, ktoré im aj v budúc-
nosti budú pripomínať toto zaujímavé a hlavne 
poučné stretnutie. Aj formou takých podujatí 
sa snažíme deťom vštepiť základy bezpečného 
správania v bežnom živote.

Mgr. J. Bednárová

POLÍCIA MEDZI DEŤMI

Predmet dopravná výchova je súčasťou školského vzdelávacieho programu našej školy. 
Okrem tradičného vyučovania v škole sa deti môžu s obsahom tohto predmetu stretávať 
aj netradičným spôsobom.
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Žiaci predviedli svoje praktické zručnosti, 
ale aj teoretické vedomosti. Hodnotila sa 
streľba, testy, civilná ochrana, zdravotnícka 
príprava a hasenie malých požiarov.
Našu školu reprezentovali 2 družstvá. 
Družstvo mladších žiakov dosiahlo krásne 
4. miesto. Družstvo starších žiakov v zlo-

žení P. Závacký, L. Horváth, E. Šoltésová, 
Z. Klingová získalo cenné 1. miesto.
Víťazi nás budú reprezentovať v krajskom 
kole, kde mladým športovcom prajeme 
veľa úspechov.

Ing. Mária Pavlíková 

Každoročne sa žiaci ZŠ Komenského 
Smižanoch zúčastňujú súťaže Orientačný 
beh, v ktorej dosahujú vynikajúce výsled-
ky.
Sme radi, že aj 16. máj 2011 sa stal ďalším 
úspešným. Naši žiaci a žiačky mali tú česť 
vyskúšať si svoje orientačné schopnosti na 
sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi. Súťaži-
lo sa v družstvách a hodnotila sa orientá-
cia v teréne a znalosť topografických zna-
čiek. Súdržnosť družstiev priniesla starším 
žiačkám prvenstvo a starším žiakom štvrté 
miesto. Sme radi, že vďaka tomuto skvelému 
výkonu sa spopularizovala táto súťaž medzi 
žiakmi školy. Teraz už len držme palce druž-
stvu dievčat, ktoré nás pôjde reprezentovať 
na krajské kolo do Kysaku. Veríme, že sa 
v ďalšom čísle budeme mať čím pochváliť.

Mgr. Katarína Orlovská

Prístup k internetu aj v sobotu!
Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci jún 2011

otvorené aj v dňoch 11. a 25. (soboty) v čase od 8.00 do 12.00 hod.
(aa)

O
Z
N
A
M

Máj 2011 patril Okresným majstrovstvám 
v hokejbale.
Na turnaji sa zúčastnilo celkom osem druž-
stiev z okresu Spišská Nová Ves. Žiaci z na-
šej školy s hokejkami v rukách odohrali veľmi 
hodnotné zápasy a bojovali zo všetkých síl. 
Zápas o postup do finále aj napriek veľkej 
bojovnosti síce prehrali, no v boji o tretie 
miesto skorigovali všetky sily a tretiu priečku 
víťazov si nenechali ujsť, za čo im patrí veľké 
„blahoželáme“.

Mgr. Katarína Orlovská

Súťaže sa zúčastnilo aj 74 žiakov zo ZŠ Ko-
menského ul. Vynikajúci úspech dosiahla 
žiačka 3.A triedy, Viktória Kavuličová, ktorá 
vo svojej kategórii  so 100 %-nou úspešnos-
ťou obsadila 1. miesto. Ďalší úspešní rieši-
telia: Peter Červený - 2.A, Anna Kleinová 
- 2.A, Ema Kleinová - 3.A, Anton Kubalec 

- 4.A, Eduard Brandobur - 6.B, Marko An-
tony - 6.B, Miriam Galdonová - 7.B, Mária 
Dudžáková - 8.A, Zuzana Klingová - 9.B, 
Michaela Žifčáková - 9.B, František Mly-
narčík - 9.A.
Úspešným súťažiacim žiakom blahoželáme.

Mgr. Bašista

Ten, kto nazbiera aspoň 60 kg papiera, do-
káže zachrániť jeden dospelý strom. Les je 
možné tak zachovať, pretože papier sa dá 
znovu spracovať a použiť. Odborne sa tomu 
hovorí recyklácia.
Preto aj my, žiaci zo Základnej školy na Ko-
menského ulici, sa snažíme pomôcť nášmu 
životnému prostrediu, rozvíjať prvky envi-
ronmentálnej výchovy a zapojiť každoroč-
ne do súťaže v zbere papiera. Podarilo sa 
nám, za výdatnej pomoci rodičov, nazbierať 
21 487 kg papiera. Medzi najlepších zbera-
čov patria Matúš Rumančík zo 6.B triedy, 

ktorý nazbieral 1 860 kg papiera. Hneď za 
ním sa umiestnila Anetka Richtarčíková zo 
4.A triedy, ktorá nazbierala 1 633 kg a tretie 
miesto obsadil žiak 5.A triedy, Lukáš Cimer-
man, ktorý nazbieral 638 kg papiera.
Samozrejme, nezaostali ani ostatní žiaci a pev-
ne verím že tí, ktorí sa nezapojili v tomto škol-
skom roku určite chystajú papier už na budúci 
školský rok. Už teraz sa tešíme na vašu hojnú 
účasť a ešte raz veľké ďakujeme všetkým ro-
dičom, ktorí nám pomohli pri zbere.

Mgr. Janka Krokusová
mimoškolská činnosť

Na hodinách fyziky, informatiky, občianskej 
výchovy, literatúry, ale aj pri príprave na 
dopravnú súťaž mali žiaci možnosť využiť 
rôznorodé úlohy z pracovných zošitov, kto-
ré nám noviny pri zapojení sa do projektu 
poskytli bezplatne. Okrem týchto tvorivých 
úloh prínosom pre žiakov bola aj práca 
s dennou tlačou. V novinách, ktoré žiaci do-
stávali počas trvania projektu zadarmo, si 
každý mohol nájsť niečo zaujímavé z uda-
lostí doma, v zahraničí, v kultúre alebo as-
poň športové výsledky. Obľúbenými strán-

kami sa stali hlavne krížovky a sudoku.
Naše poďakovanie patrí vydavateľstvu no-
vín SME, ktoré nám poskytlo takúto príle-
žitosť prepojiť školu so svetom informácií. 
Zároveň dalo deťom možnosť pozrieť sa na 
svet trochu inými očami a formovať si svoj 
vlastný názor. Veríme, že aj v budúcich ro-
koch učitelia nájdu cestu k tomuto projek-
tu a využijú ho na spestrenie vyučovacích 
hodín a prepojenie školy so životom za jej 
bránami.

H. Boldižárová

Druhý májový týždeň sa na pôde TJ Tat-
ran v SNV konal turnaj vo futbale starších 
žiačok.
Hlavný organizátor Okresná rada Slovenskej 
asociácie športu na školách Spišská Nová 
Ves a Centrum voľného času Spišská Nová 
Ves, vyhlasujú súťaž raz do roka. Naše fut-
balistky si však postup do okresného kola 
museli vybojovať. Družstvá škôl z okresu 
SNV boli najskôr rozdelené do základných 
skupín, z ktorých na okres postúpili len prvé 
miesta. Žiačky z našej školy si zabezpečili 
jasný postup. V okresnom kole svoje fut-
balové „fintičky“ prišlo ukázať celkom osem 
družstiev. Futbalové podujatie prinieslo veľ-
mi hodnotné zápasy. Naše futbalistky hrali 
v duchu zapálenia pre víťazstvo, ktoré stači-
lo na vynikajúce 3. miesto. Sme radi, že aj 
týmto umiestnením sme získali ďalšie body 
do hodnotenia v súťaži Škola roka.

Mgr. Katarína Orlovská

NAŠE ŽIAČKY SA 
NESTRATIA

MLADÍ ZÁCHRANÁRI OPäŤ bODOVALI

SME V NAŠEJ ŠKOLE

ZbER STARÉHO PAPIERA

MATEMATICKÝ KLOKAN - JUbILEJNÝ 
20. ROČNÍK

HOKEJbALOVÁ 
SEZÓNA SA U NÁS 
ZAČALA POZITÍVNE

ÚSPEŠNÉ 
fUTbALISTKY 

Tak, ako každý rok, aj tento školský rok sme v mesiacoch september a máj usku-
točnili v našej škole zber starého papiera. Všetkým nám je jasné, že jedine zbe-
rom starého papiera a recyklovaním odpadu dokážeme pomôcť našej prírode, 
ktorá je už aj tak dosť zdevastovaná.

11. 5. 2011 sa stali Ferčekovce v Spišskej Novej Vsi dejiskom súťaže mladých 
záchranárov CO. Je to súťaž, v ktorej družstvo zložené z dvoch chlapcov a dvoch 
dievčat súťaží vo viacerých disciplínach.

Do najväčšej matematickej súťaže na svete sa tohto roku zapojilo 46 krajín 
(viac ako 5 a pol milióna súťažiacich). Na Slovensku sa zapojilo 1 291 škôl 
(55 365 súťažiacich). 

Tak, ako v minulých školských rokoch, aj teraz sme využili ponuku vydavateľstva 
novín SME a zapojili sme sa do ich projektu SME V ŠKOLE.
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19. 5. 2011 sa uskutočnili obvodné majstrov-
stvá v atletike žiakov a žiačok ZŠ na atletickom 
štadióne - ZŠ Lipová. Naši žiaci úspešne repre-
zentovali školu a 4 z nich postúpili na krajské 
majstrovstvá.
1. miesto Jana Lizáková - beh na 60 m
1. miesto Jana Lizáková - skok do diaľky
1. miesto Filip Kapsdorfer - beh na 1000 m
1. miesto Matej Hojnoš - 300 m
1. miesto Mária Barčová - 300 m
2. miesto súťaž družstiev
3. miesto štafeta 4 x 60 - chlapci
3. miesto Mária Barčová - 800 m

„Rozum a viera“ - táto téma sa niesla celo-
denným stretnutím všetkých zamestnancov 
našej školy a kolegov z Letanoviec s PhDr. 
Jánom Pramukom, PhD., ktorý nám vniesol 
svetlo pravého poznania ako chápať biblic-
kú správu o pôvode sveta a človeka.
„Ak zlyháva môj vzťah k Bohu nemôžem mať 
pocit šťastia. Stráca sa zmysel, prečo som tu 
a kde smerujem.“
Tento deň bol pre nás požehnaním, pretože 
čas, ktorý sme venovali Pánu Bohu a sebe 
navzájom nám priniesol posilu, povzbudenie. 
Obnovení na duchu sme sa lúčili s prianím 
čoskoro prežiť podobné stretnutie zas.
Je len na nás, či využijeme každú príležitosť na 
stretnutie s Ním, aby sme nemuseli povedať 
ako sv. Augustín: „Neskoro som Ťa spoznal“.

kolektív

Kinderiáda sú atletické preteky detí dru-
hých až piatych ročníkov základných škôl. 
Súťažia družstvá skladajúce sa zo 4 dievčat 
a 4 chlapcov.
Každý ročník reprezentuje jedno dievča a je-
den chlapec. Atletické disciplíny vychádzajú 
z osnov pre základné školy. Na štadióne TU 
v Košiciach sa stretlo 240 žiakov košického 
regiónu, medzi ktorými boli aj naši žiaci. Na 
regionálne kolo Kinderiády v Košiciach prišli 
povzbudiť malých pretekárov aj sestry Velďá-
kové, úspešné reprezentantky SR v atletike. 
Spomedzi všetkých športovcov aj my sme zís-
kali krásne umiestnenia:
Patrícia Garčárová
- beh na 60 m - 1. miesto,
- skok ďaleký s rozbehom - 2. miesto.

Dňa 16. 5. 2011 sme sa my, žiaci Základnej 
školy Povýšenia sv. Kríža, zúčastnili obvod-
ných majstrovstiev orientačného behu ZŠ 
a SŠ v Spišskej Novej Vsi. 
Najlepšie si počínali v kategórii jednotlivcov 
títo žiaci: 1. miesto obsadil Matej Hojnoš 
(IX.A) a 2. miesto obsadila Michaela Pľuto-
vá (IX.A). Družstvo chlapcov v zložení Matej 
Hojnoš, Filip Kapsdorfer a Marián Rerko 

obsadili 2. miesto.
Družstvo dievčat v zložení Michaela Pľuto-
vá, Jana Lizáková a Júlia Lačná obsadili 
3. miesto. 
Všetci sme postúpili na krajské majstrovstvá 
orientačného behu. Aj napriek tomu, že sme  
nezískali žiadne prvenstvo, domov sme odišli 
s dobrým pocitom.

Michaela Pľutová a Jana Lizáková

Žiaci I. stupňa však túto súťaž zobrali naozaj 
vážne a 18. mája 2011 „bojovali“ v 4 štvorčlen-
ných družstvách. Do semifinále postúpili víťazi 
z jednotlivých družstiev.
Po semifinálových bojoch vyzerala výsledková 
listina takto:
1. miesto Martina Kubičárová

2. miesto: Matej Grečko
3. miesto: Sára Maľaková
Deti pri hre zažili veľa radosti, niekedy aj ško-
doradosti, no určite všetky strávili príjemné 
popoludnie. Na záver každý zo súťažiacich 
získal sladkú odmenu.

školský klub detí

18. mája 2011 sa žiaci 5. a 6. ročníka zú-
častnili dejepisnej exkurzie v Levoči. Cie-
ľom cesty bola jedinečná muzeálna výstava 
venovaná Júlii Korponayovej s názvom „Le-
vočská biela pani“. 
Žiaci sa oboznámili so situáciou v Uhorsku 
v čase protihabsburských povstaní, no pre-
dovšetkým si vypočuli najnovšie historické 
zistenia o Júlii Korponayovej - Levočskej bielej 
panej, ktorú bežne poznáme len z románu od 
maďarského spisovateľa Móra Jókaiho. 
Výstava všetkých upútala svojou formou – 
spojením jej moderného prevedenia s historic-
kými exponátmi. Exkurzia priniesla všetkým jej 
účastníkom množstvo zaujímavých informácií 
nielen o Levoči, ale aj o regióne, v ktorom ži-
jeme.

Mgr. M. Kubušová, učiteľka dejepisu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA 
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH

Redaktorky a redaktori Rádia Regina Košice z re-
dakcie ŠPUNT a VRANKY DANKY pravidelne spo-
lupracovali s mojou triedou v Materskej škole na 
Ružovej ulici v Smižanoch. Pôsobila som tam viac 
rokov. Aj dnes, keď som na dôchodku, si na Smiža-
ny rada spomínam. Aj na Mons. Františka Tondru, 
ktorý mal z tejto relácie radosť a ocenil ju aj oso-
bitným listom. Na fotografii sa všetci do jedného 
poznajú aj dnes. Rádio Regina Smižanom venovalo 
veľkú pozornosť. Vysielanie bolo vždy v nedeľu. Bý-
valý starosta obce, Ing. Ladislav Vrana, mal z toho 
radosť. Najmä preto, že špunťácka a vrankárska 
trieda mala svoje tričká s logom ŠPUNT s ozna-
čením Materskej školy Smižany. Mám radosť, keď 
sa s niektorými žiakmi stretnem a vyobjímame sa. 
Vo mne to vyvoláva slzy šťastia nad dobre vykona-
nou prácou v prospech obce a ich detí. Som rada, 
že v Smižanoch som našla skvelé deti a ako ich 
učiteľka si na nich rada pospomínam. Im patrí tento 
malý článok, rovnako ich rodičom v Smižanoch.

Eleonóra Minďášová

ŠPUNTI Z RUŽOVEJ

V dňoch 27. 4. – 29. 4. 2011 sa deti z Materskej 
školy na Komenského ul. zúčastnili predpla-
veckej prípravy na plavárni v Preveze, ktorú 
organizoval Spoločný školský úrad v Smiža-
noch pod vedením PaedDr. Dušana Slivu.
Prvé stretnutie s vodou v bazéne bolo trochu 
bojazlivé, no po základných cvikoch a hrách vo 
vode sa deti osmelili a osvojili si elementárne 
základy predplaveckej prípravy. Na konci kurzu 
deti zvládli nielen bezpečné chodenie po vode, 
ale aj ponáranie, dýchanie vo vode, splývanie 
a základy plaveckého štýlu – prsia. Okrem no-
vých poznatkov si odniesli aj zaslúžené odmeny 
v podobe sladkostí.
Za ochotu a pomoc pri odvoze detí patrí srdečná 
vďaka rodičom – manželom Orinčákovcom.

Katarína Staňová, MŠ Komenského

PREDPLAVECKÁ 
PRÍPRAVA DETÍ

Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju 
mamu milú, starostlivú, ktorá neraz prebdela pri 
našej postieľke a ofúkla „boľačku“. Bola to mama, 
ktorá nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo 
ťažko. Bola to mama, ktorá sledovala prvé naše 
kroky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Ma-
mine slová boli najláskavejšie, plné nehy.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Aj 
deti v materskej škole na Komenského ulici 5. mája 
2011 uvili kyticu piesní, básní, tančekov a samo-
zrejme aj srdečných blahoželaní, aby vyjadrili svoju 
vďaku a lásku mamičkám, babkám a krstným ma-
mám na besiedke pri príležitosti Dňa matiek.

Darina Jílková, MŠ Komenského

MAMA

Kolektív MŠ Komenského 1 v Smižanoch ďaku-
je rodičom detí za zveľadenie školského dvora. 
Za pokosenie rodine Kačenkovej z Pribinovej 
ulice a zhotovenie drevených lavičiek rodine 
Kolesárovej zo Štefánikovej ulice.

J. Kapustová, riaditeľka MŠ

POďAKOVANIE

ExKURZIA
DO LEVOČE

ObVODNÉ MAJSTROVSTVÁ ORIENTAČNÉHO bEHU

DUCHOVNÁ ObNOVA PRE 
NAŠICH ZAMESTNANCOV

AKO SME HRALI „ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA!“ 
„Človeče, nehnevaj sa!“ patrí medzi najznámejšie a hádam najobľúbenejšie stolné hry. Mnohí 
prežívajú obrovskú radosť zo situácie, keď môžu svojho spoluhráča vyhodiť z hracieho poľa. 
Táto hra nás však učí „nebrať všetko vážne“ a prijať aj možnú prehru.

Orientačný beh je šport, pri ktorom má pretekár peším pohybom v čo najkratšom čase prejsť 
v teréne určeným počtom označených miest „kontrolných stanovíšť“. Pretekár môže používať 
iba mapu so zakreslenou traťou, buzolu a opis kontrolných stanovíšť.

ObVODNÉ 
MAJSTROVSTVÁ 
V ATLETIKE

KINDERIÁDA
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Bolo to vydarené podujatie. Súťažilo sa v pia-
tich disciplínach, a to streľba zo vzduchovky, 
hod granátom, šípky, kolky a pyramída. Naši 
členovia ukázali svoju športovú zručnosť a ši-
kovnosť.
V príjemnom prostredí sme prežili pekný deň. 
Poďakovanie patrí p. Svetkovskému a celé-
mu výboru. Členovia sa rozišli v dobrej nálade 
s odhodlaním stretnúť sa aj na budúci rok.
Ďakujeme našim sponzorom: Marián Jen-
druch, Iveta Štrauchová a Ladislav Kunzo.

Výbor ZO SZTP č. 698, Smižany

V. liga JZ „A“
19. kolo, 1. 5. 2011
Margecany - Smižany 2 : 4
20. kolo, 8. 5. 2011
Smižany - Ťahanovce 6 : 1
21. kolo, 15. 5. 2011
Gelnica - Smižany 0 : 1
22. kolo, 22. 5. 2011
Smižany - Jaklovce 7 : 0

Obe mužstvá začali na veľmi dobre pripra-
venom trávniku svižne. Vyrovnaná hra bola 
len do 16. min., keď gól zaznamenal najlepší 
strelec Smižian Klubert. Lopta sa dostala ku 
Klubertovi po strieľanom centri od Richnav-
ského. Po tomto góle vzali hru na svoje ko-
pačky hráči domáceho celku a predvádzali 
pekný kombinačný futbal. Druhý gól zazna-
menal z pokutového kopu Šebest. Po zmene 
strán už domáci hráči nič hosťom nedovo-
lili a nadelili im ďalších päť gólov. Strelecké 
kopačky si obul Klubert, keď zaznamenal 
v zápase hetrik, dvoma gólmi prispel Haga-
ra a po jednom Kapusta a Šebest. Mužstvo 
Jakloviec nedokázalo držať krok s domácim 
celkom, slabiny a diery mali na všetkých 
postoch. Kolektívny výkon posúva mužstvo 
Smižian od zápasu k zápasu k neporaziteľ-
nosti a dodáva mu chuť potiahnuť túto sériu 
čím najdlhšie. Po záverečnom hvizde hráči 
Smižian poďakovali potleskom divákom za 
účasť a tí opätovali potlesk za výkon v dote-
rajšom priebehu sezóny. Zo zápasu odchá-
dzalo spokojných 300 divákov. 

Priebežná tabuľka po 22. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Sp. Vlachy 22 13 3 6 35 : 21 42
Harichovce 22 12 5 5 51 : 27 41
Helcmanovce 22 13 1 8 53 : 35 40
Smižany 22 12 3 7 46 : 29 39
Sp. N. Ves „B“ 22 11 1 10 44 : 36 34
Margecany 22 9 5 8 31 : 27 32

Teplička 22 9 5 8 32 : 31 32
Koš. N. Ves 22 8 5 9 33 : 34 29
Jaklovce 22 8 4 10 35 : 39 28
Prakovce 22 8 3 11 33 : 41 27
Gem. Hôrka 22 8 2 12 37 : 65 26
Kr. Podhradie 22 6 6 10 28 : 41 24
Ťahanovce 22 6 6 10 36 : 51 24
Gelnica 22 5 3 14 22 : 39 18

 
DORAST IV. LIGA JUH
19. kolo, 30. 4. 2011
Smižany - Sobrance 1 : 3 
20. kolo, 7. 5. 2011
Sp. Vlachy - Smižany 1 : 1 
21. kolo, 14. 5. 2011
Smižany - Krompachy 7 : 1 
22. kolo, 21. 5. 2011
V. Kapušany - Smižany 2 : 0

Priebežná tabuľka po 22. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
V. Opátske 21 16 4 1 71 : 18 52
Krompachy 22 14 6 2 60 : 25 48
Čierna n/T. 22 13 3 6 62 : 48 42
Sobrance 22 12 4 6 55 : 19 40
Smižany 22 11 4 7 61 : 37 37
Prakovce 22 9 5 8 37 : 36 32
Poproč 22 8 7 7 40 : 36 31
Parchovany 22 9 2 11 43 : 54 29
Sp. Vlachy 22 6 7 9 36 : 45 25
V. Kapušany 22 7 3 12 40 : 67 24
Gelnica 22 7 2 13 40 : 54 23
Geča 22 6 4 12 38 : 68 22
Bidovce 22 5 2 15 44 : 67 17
Strážske 21 2 3 16 19 : 72 9

III. LIGA STARŠÍ ŽIACI
12. kolo, 30. 4. 2011
Smižany - Ľubica 0 : 3 
13. kolo, 7. 5. 2011
Smižany - Plavnica 0 : 0 

14. kolo, 14. 5. 2011
Levoča - Smižany 2 : 2
15. kolo, 21. 5. 2011
Smižany - FAM Poprad 0 : 1

Priebežná tabuľka po 15. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Sp. Vlachy 15 13 2 0 47 : 8 41
Krompachy 15 12 1 2 41 : 12 37
FAM Poprad 15 9 2 4 29 : 16 29
Ľubica 15 9 1 5 41 : 16 28
Lendak 15 7 4 4 30 : 11 25
Plavnica 15 5 3 7 23 : 33 18
Svit 15 3 3 9 34 : 44 12
Levoča 15 3 2 10 21 : 39 11
Smižany 15 2 4 9 11 : 23 10
Sp. Belá 15 0 2 13 5 : 80 2

III. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
12. kolo, 30. 4. 2011
Smižany - Ľubica 2 : 0 
13. kolo, 07. 5. 2011
Smižany - Plavnica 2 : 5 
14. kolo, 14. 5. 2011
Levoča - Smižany 0 : 2
15. kolo, 21. 5. 2011
Smižany - FAM Poprad 1 : 1

Priebežná tabuľka po 15. kole:

Mužstvo Z V R P Skóre Body
Plavnica 14 11 0 3 45 : 16 33
FAM Poprad 15 7 4 4 35 : 30 25
Svit 15 7 2 6 34 : 27 23
Lendak 14 6 4 4 30 : 19 22
Sp. Vlachy 15 6 4 5 37 : 27 22
Smižany 15 6 2 7 19 : 28 20
Krompachy 15 6 1 8 27 : 35 19
Sp. Belá 15 4 5 6 21 : 24 17
Ľubica 15 5 2 8 23 : 30 17
Levoča 15 4 0 11 20 : 55 12

Špener Marcel, člen Výboru TJ

TJ SLOVAN SMIŽANY VÁM PRINÁŠA VÝSLEDKY 
A TAbUĽKY Z fUTbALOVÝCH SÚŤAŽÍ V NAŠEJ ObCI

ŠPORTOVÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
ObČANOV SMIŽIAN
ZO SZTP č. 698 v Smižanoch, 
uskutočnila dňa 14. 5. 2011 športový 
deň pre svojich členov.
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Jedným z účastníkov je Ján Čech (26 rokov), 
Smižančan, bývajúci na Kukučínovej ulici. Člen-
mi expedície pod názvom „Horizontálny a ver-
tikálny svet Amazónie“ boli: Peter Ondrejovič 
– vedúci expedície, Ján Čech, Igor Pláček, Pe-
ter Kúbela, kameraman – Peter Györi.
Slovenská výprava bola vôbec prvou, ktorá sa 
na horu vydala bez domorodých sprievodcov. 
Pritom, ako mi povedal Ján Čech, oblasť je nez-
mapovaná a sú o nej iba nepresné informačné 
údaje. Význam a úspech tohto podujatia zdôraz-
ňuje skutočnosť iba čiastočného úspechu ang-
lickej expedície spred troch rokov, ktorú tvorilo 
20 členov a 5 domorodých sprievodcov. Táto ex-

pedícia sa po dosiahnutí okraja hory pri vodopá-
de vrátila späť. Slovenská expedícia, odkázaná 
len na vlastnú orientáciu a intuíciu, uskutočnila 
komplexný prechod. Tento mal tri časti. Najprv 
z vegetačného pásma tropického dažďového 
pralesa prekonali pri náročnom výstupe výško-
vý rozdiel 2000 metrov. V druhej etape týždeň 
pochodovali v bludiskách skalných labyrintov, 
rozľahlých močiarov a hustou nízkou džungľou. 
Orientácia je tu veľmi komplikovaná, vegetácia 
neobyčajne bujná – je to vlhká, teplá oblasť rov-
níka. Expedícia sa dostala k vodopádu. Treťou, 
najvážnejšou časťou podujatia bol trojdňový 
zostup, a to zlanením 1000 metrovej steny naj-

vyššieho vodopádu sveta Salto Angel. Všetko sa 
dobre skončilo.
Skutočným sviatkom bol Veľkonočný pondelok, 
keď po dvoch dňoch raftingu – splav divokej rie-
ky Čurun Merun – celkove po 15-tich vyčerpáva-
júcich dňoch expedícia na mieste zvanom Ostrov 
Orchideí stretla prvých domorodých obyvateľov, 
Indiánov Kamara Koto. Verím, že Janko Čech 
vytrhne z ľahostajnosti k prírode mnoho mladých 
Smižančanov. V najbližších dňoch zorganizuje-
me stretnutie malých s týmto smižianskym ska-
lolezcom. Nedajte si ujsť napínavú filmovoslovnú 
reportáž z ďalekej a divokej Amazónie.

Ing. Ladislav Vrana

Výstava je nainštalovaná od začiatku mája do konca 
školského roka v Obecnej knižnici v Smižanoch.

Na hodinách výtvarnej výchovy a v rámci záujmových útvarov sme 
sa snažili túto tému stvárniť použitím rôznych techník a materiálov.
Chceli sme vyzdvihnúť vodu, ktorá je základom života a každodennou 

nevyhnutnosťou pre všetko živé okolo nás.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Žiaci a učitelia ZŠ Povýšenia sv. Kríža si vás
dovoľujú pozvať na výstavu s názvom

VODA
ZDROJ ŽIVOTA

Takéto pomenovanie majú tri najväčšie sever-
né Alpské steny Grandes Jorasses, Matter-
hornu a Eigeru. V reportáži TV Reduta zo dňa 
11. 4. 2011 Ján Čech prezradil, že sa tak s kama-
rátom rozhodol z dôvodu vydarenej zimnej se-
zóny v Tatrách, ale hlavným dôvodom bol tento 
výstup venovať ako darček k 90. výročiu založe-
nia horolezeckého spolku James. Podnecovalo 

ich aj to, že sa takýto výstup nepodaril prekonať 
nikomu v takom krátkom časovom období.
Spišiaci najprv zvládli v dňoch 17. - 18. 4. 2011 
severnú stenu Matterhornu, následne sa pre-
sunuli na Eiger. Poslednou stenou bol Grandes 
Jorrases. Pri zostupe dňa 3. 5. 2011 došlo k tra-
gickému pádu (viac na www.james.sk).

Česť jeho pamiatke!

JÁN ČECH (†40) ZAHYNUL PRI ZOSTUPE 
Z GRANDES JORRASES
V horách, ktoré tak miloval, vydýchol naposledy. Rodák zo Smižian, člen Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES chcel spolu s kamarátom Michalom Sabovčíkom zdolať 
„Magický triptych“.

Ponúkame Vám v plnom znení zaujímavý článok, ktorý bol uverejnený v Smižianskom hlásniku č. 6/1997. (aa)

SMIŽANČANIA VO SVETE
Pred niekoľkými týždňami, od 18. marca do 1. apríla 1997, sa podarilo členom slovenskej expedície uskutočniť PRVÝ KOMPLETNÝ PRECHOD 
najväčšej a málo prebádanej stolovej hory Južnej Ameriky – Ayuán Tepuyo ploche 700 štvorcových metrov.

Jano po bivaku
na Eigeri
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a Jarná akcia - PEDIKÚRA - „KORA“ Janka Cebuľová. Stará cesta 6, 
Spišská Nová Ves (oproti súdu). Kontakt: 0918 477 458, 0905 839 197
a Doučím AJ a NJ. Náplň hodín podľa individuálnych požiadiaviek 
- gramatika, aktívna komunikácia, odposluch, písomná komuniká-
cia, Business English. Mám štátnu jazykovú skúšku z oboch jazykov. 
Možnosť individuálnej výučby, alebo v skupinkách. Kontakt: 0905 
193 074, katarina.pechyova@gmail.com.
a Predám garáž pri železničnej trati v Smižanoch. Cena dohodou. 

Kontakt: 053/451 15 70, mobil: 0949 473 429.
a Chcete sa zdravo opaľovať? Navštívte nové turbosolárium, ktoré 
spĺňa najvyššie európske kritéria zdravého opaľovania. (1 min. už od 
0,33 €) Smižany, Smreková 21. Tel.: 0903 522 022, 0907 500 707.
a Požičovňa prívesných vozíkov. Smižany, Smreková 21.
Tel.: 0903 522 022, 0907 500 707.
a Predám 3-izbový byt v Smižanoch, 13. poschodie v osobnom 
vlastníctve. Kontakt: 0903 341 037.

a Kúpim menší rodinný dom v Smižanoch alebo v Spišskej Novej 
Vsi. Nevolať RK.
Kontakt: 0948 191 001, 0948 699 545.
a Predám kompletnú súpravu na zváranie plameňom: fľaše 
acetylén a kyslík, red. ventily, hadice, sadu horákov a rezák.
Kontakt: 0904 116 215.
a Dám do prenájmu byt 3 + 1 s garážou pri Kultúrnom dome 
v Smižanoch. Mobil: 0903 900 554.

„Veľakrát už slnko 
zapadlo a veľa sĺz 
z očí vypadlo. Vaša 
strata veľmi bolí, keď 
plameň sviečky tíško 
horí. Šťastie súdené 

nám s Vami nebolo, odišli ste tíško a priskoro.“
Dňa 14. 5. 2011 uplynie 20 rokov od smrti našej 
mamky Márie Uličnej a 28. 5. 2011 uplynie 7 ro-
kov od smrti nášho otca Martina Uličného.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 26. 5. 2011 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustila naša jediná dcéra 
Hana Šarišská.
S láskou a úctou si na ňu spomí-
najú rodičia Albín a Anna a vnučka 
Anička.

„Ťažko je bez Teba, smutno je nám 
všetkým. Už nič nie je také, ako bolo 
predtým. To, že sa rana hojí, je len 
klamné zdanie, v srdci nám bolesť 
zostala a tiché spomínanie.“
Dňa 18. 6. 2011 si pripomenieme 

1. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý otec 
a dedko Ján Urban.
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá a rodina.

„Čas plynie, ale spomienka v na-
šich srdciach ostáva.“
Dňa 15. 6. 2011 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia nášho drahého otca, 
manžela a dedka Ivana Pacáka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 21. 6. 2011 si pripomenieme 
1. výročie smrti nášho otca a ded-
ka Matúša Gánovského. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

„Čas plynie, ale spo-
mienka v našich srd-
ciach ostáva.“
Dňa 29. 5. 2011 si 
pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia našej 

drahej mamičky Marty Hančákovej a 6. 6. 2011 
uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný otec Jozef Hančák.
S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Ľubomír, 
Renáta a Marta s rodinami.

„Už len kytičku Vám môžeme na 
hrob dať a v tichosti a modlitbe 
spomínať.“
Dňa 5. 6. 2011 si pripomenie-
me 25. výročie úmrtia našej dra-
hej mamky, babky a prababky 

Margity Rusnákovej.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéry s rodina-
mi a tiež nevesta po nebohom synovi s rodinou.

Jedenásty máj 2011 
bol dňom nedožitej 
90-tky našej milo-
vanej mamy, babky 
a prababky Žofie 
Špakovej a dňa 

12. 6. 2011 uplynie 30 rokov, keď nás navždy 
opustil náš milovaný tato, dedko a pradedko 
Pavol Špak starší. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, známym a pria-
teľom, ktorí sa prišli rozlúčiť s milo-
vanou mamou, babkou, prababkou 
a švagrinou Emíliou Dzurickou, rod. 

Zumerligovou, ktorá nás opustila dňa 29. 4. 2011.
smútiaca rodina

„Tvoje oči sa už nepozrú na nás. 
Ruky nepohladia a ústa neoslovia. 
Srdce dotĺklo, odísť si musel od nás. 
Je prázdno, ticho a smutno.“
Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí odprevadili na po-

slednej ceste dňa 30. 4. 2011 Vojtecha Frankoviča 
vo veku 61 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
aj Pohrebníctvu p. Bartoša a Farskému úradu v 
Smižanoch.
S úctou smútiaca rodina.

„Neplačme, že odišiel, len pokoj mu 
prajme a všetci stálu spomienku 
naňho zachovajme.“
Vyslovujeme úprimné poďakova-
nie všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa dňa 30. 4. 2011 prišli rozlú-

čiť s manželom, otcom, svokrom, dedom, bratom 
a švagrom Jánom Grečkom. Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za dôstoj-
nú rozlúčku ďakujeme aj Pohrebníctvu p. Bartoša 
a Farskému úradu v Smižanoch.
S úctou smútiaca rodina.

V mesiaci jún
budeme blahoželať

V mesiaci apríl
naše rady rozšírili

V mesiaci apríl
nás opustili

Mária Frankovičová 90 rokov

Margita Morihlatková 89 rokov

Helena Novotná 85 rokov

Helena Juházyová 81 rokov

Justína Zumerlingová 81 rokov

Irma Mangerová 80 rokov

Ján Šoltýs 80 rokov

Margita Budzová 80 rokov

Margita Karlovská 75 rokov

Cyril Pollák 70 rokov

Janka Sedlačková 70 rokov

Anna Bartošová 70 rokov

Pavol Bartoš 70 rokov

Helena Suranovská 65 rokov

Anton Strela 65 rokov

Dušan Belay 65 rokov

Ján Špak 65 rokov

Pavol Richtarčík 65 rokov

Mária Duchovná 60 rokov

Jolana Szitová 60 rokov

MUDr. Ružena Raková 60 rokov

Anna Babíková 60 rokov

Ľudmila Frankovičová 60 rokov

Ema Macurová 60 rokov 

Ján Broško 60 rokov

Ján Brindza 60 rokov

Anna Zeleňáková 60 rokov

Agnesa Bernátová 60 rokov

Peter Kramár 60 rokov

Ján Hutka 60 rokov

SPOMIENKY

POĎAKOVANIA

• INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA •

Karin Kacvinská

Marianna Tulejová

Nina Pokutová

Natália Tomášeková

Vojtech Frankovič 1949

Rastislav Šarišský 1980



11. 6. 2011 o 17.00 hod.
Amfiteáter Madaras park, vstup voľný.
SPIŠ ROCK FEST
Tradičný festival spišských rockových skupín.
Účinkujú: Chalva, MAXi KEKSY, Holyfuckt, Horská chata, Clif-
tons. Hosť: Sakumpprásk (CZ).

14. 6. 2011 o 17.00 a 19.00 hod.
Kino Mier, vstupné: 13 €
PARTIČKA
Populárne televízne hudobno-zábavné improvizačné pose-
denie, do ktorého vstupujú aj diváci. Účinkujú: Daniel Dangl, 
Roman Pomajbo, Lukáš Latiňák, Richard Stanke a ďalší.
Hudobný sprievod: Marián Čurko. Réžia: Daniel Dangl.

15. 6. 2011 o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty,
vstupné: prízemie 20, 18 €, balkóny 15 €
MARIE ROTTROVÁ 
Galakoncert speváckej legendy k životnému jubileu s hosťa-
mi a orchestrom Dalibora Kaprasa.

17. - 19. 6. 2011, garáže pri žel. trati, sídlisko Západ SNV
GRAFFITI SPIŠ 2011
4. ročník festivalu konaný v tomto roku v rámci projektu TY a MY

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
MKC - Reduta, 053/44 632 49, 42 992 51

MKC - Kino Mier, 44 287 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186
Cestovná agentúra ABELO, Zimná 58, 053/42 973 40

Vydáva OcÚ Smižany, Internet: www.smizany.sk, e-mail: smizanyocu@rup.sk. Redakčná rada: Mgr. Stanislav Beregházy, 
Mgr. Ľubica Gregová, Ing. Miroslav Malina, Mária Mangerová, PaedDr. Viera Skoumalová, Viliam Štrauch.
Zodpovedná redaktorka: Anastázia Adamcová, tel.: 053/44314 83, e-mail: smizanyocu@rup.sk, kniznicaocu@rup.sk, 
anastazia.adamcova@centrum.sk. Príspevky nie sú honorované, rukopisy nevraciame, uzávierka príspevkov 20. dňa 
v mesiaci. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Redakčná rada si vyhradzuje právo výberu zaslaných príspevkov.
Výroba: PROGRUP, s. r. o., Sp. Nová Ves. EV 3468/09

O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Smižany sa môžete informovať
na www.smizany.sk a www.okcsmizany.eu.sk. Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany, 

Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722. Zmena programu vyhradená!

OBECNÉ
KULTÚRNE
CENTRUM
SMIŽANY

ProgramProgram
Jún 2011Jún 2011

5. 6.
14.00 hod.

(nedeľa)

Spoločenská sála KD • predstavenie pre verejnosť • vstupné: dobrovoľné

LÁSKA ZVÍŤAZILA
Divadelné predstavenie ZŠ Pov. sv. Kríža • organizuje – ZŠ Pov. sv. Kríža, OKC.

7. 6.
10.00 hod.

(utorok)

Kaštieľ

METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV
vyučujúcich telesnú a športovú výchovu okresov Sp. Nová Ves a Gelnica
Organizuje SŠÚ Smižany v spolupráci s MPC Prešov, OKC.

8. 6.
16.00 hod.

(streda)

Spoločenská sála KD • predstavenie pre verejnosť

ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE ŽIAKOV TANEČNÉHO 
ODBORU 
Organizuje ZUŠ, OKC.

9. 6.
16.00 hod.

(štvrtok)

Spoločenská sála KD • predstavenie pre verejnosť
ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIA ŽIAKOV LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO 
ODBORU - O LAKOMEJ BARBORE A TETA NA ZJEDENIE
Organizuje ZUŠ, OKC.

10. 6.
16.00 hod.

(piatok)

Spoločenská sála KD • predstavenia pre verejnosť
Vernisáž absolventských prác žiakov výtvarného odboru spojená s výstavou školskej 
fotografickej súťaže • Umelecká a počítačom manipulovaná fotografia • Absolventský 
koncert žiakov hudobného odboru • Slávnostné vyradenie absolventov hudobného, 
výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
Organizuje ZUŠ, OKC.

XX. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
a VI. ROČNÍK SMIŽIANSKEHO JARMOKU

11. 6.
19.00 hod.

(sobota)

Areál TJ Slovan Smižany • na podujatie vstupné zdarma
VYSTÚPENIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV LEVOČAN, KROMPAŠAN, 
ČAČINA, SPEV. SKUPINA „ĽEĽIJA“ SPOJENÉ S ĽUDOVOU VESELICOU

12. 6.
15.00 hod.

(nedeľa)

Areál TJ Slovan Smižany • vstupné: 1 €
VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SKUPÍN A SÚBOROV, hosť programu 
- folklórny súbor KARPATY z Bratislavy a PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH 
REMESELNÍKOV

17. 6.
20.00 hod.

(piatok)

Spoločenská sála KD • vstupné: 2,50 €

JÚNOVÁ SEMTEX DISCOPARTY
Ďalšia zo série pravidelných diskoték s dobrou hudbou, barom, súťažami o ceny a s programom 
• účinkuje: DJ Jaro Lipták.

21. 6.
19.00 hod.

(utorok)

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

MARHUĽOVÝ OSTROV 
Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky.
Dráma • Slovensko • 102 min.

22. 6.
17.00 hod.

(streda)

Kaštieľ

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ 
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiacoch jún a júl oslávili svoje narodeniny • organizuje OKC a 
Obec Smižany.

26. 6.
15.00 hod.

(nedeľa)

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

NA VLÁSKU 
USA • 91 min. • 2010 • animovaná rodinná komédia • slovenský dabing.

30. 6.
14.00 hod.

(štvrtok)

Kaštieľ

STRAVOVANIE V SENIORSKOM VEKU 
Prednáška o zdravej výžive • organizuje - OKC.

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

VÝHODNÉ POISTENIE 
NEHNUTEĽNOSTÍ A ÁUT

Najlepšie ceny • Kontaktujte ihneď

0918 539 567
Kompletný servis vybavím za vás.

VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE 
ÚVERY

PRE VŠETKÝCH
ÚČELOVÉ AJ BEZÚČELOVÉ

Nájdeme pre vás ten správny 
a najvýhodnejší spôsob

Kontaktujte nás:

0918 539 567

VÝHODNÉ POISTENIE 
NEHNUTEĽNOSTÍ A ÁUT

Najlepšie ceny • Kontaktujte ihneď

0918 539 567
Kompletný servis vybavím za vás.

VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE 
ÚVERY

PRE VŠETKÝCH
ÚČELOVÉ AJ BEZÚČELOVÉ

Nájdeme pre vás ten správny 
a najvýhodnejší spôsob

Kontaktujte nás:

0918 539 567

Mobil: 0905 401 985
Tel./fax: 053/443 37 59

Vyučovanie: Zimná 94, Spišská Nová Ves


