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Vážení spoluobčania, 
                                     
      v tomto roku sme si pripomenuli 771. výro
V spolupráci s CVČ, THK a Nadáciou Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, sme pre Vás pripravili bohatý 
kultúrny program, za ktorý by sa urč

Na slávnostné Zastupiteľ
občanov pozvali aj primátorov Poľ
ocenili a odovzdali Čestné uznanie pánovi Dušanovi Girbovi, za dlhoro
najviac však futbalu. 

Cenu primátora mesta Spišské V
ulici Komenského 6, za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva a vzdelávania.
pomoc v oblasti verejnoprospešných aktivít mesta 
som odovzdal Mgr. Jozefovi Salajovi, zakladate

Tento občasník mesta Spišské Vlachy, je takým informátorom udalostí, ktoré v tomto roku  
zorganizovalo nielen mesto, ale aj 
hudobná skupina Zahuráci. 

Nebolo toho málo, tak Vám prajem príjemné 
čaká?  
  Pripravujeme slávnosť, kde si pripomenieme výz
nebudú chýbať ani tradičné Vianoč

Na záver Vám všetkým prajem hlavne pevné zdravie, radostné dni, š
budú posúvať ďalej a ďalej. 
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Občasník mesta Spišské Vlachy 

tomto roku sme si pripomenuli 771. výročie udelenia mestských výsad krá
Nadáciou Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, sme pre Vás pripravili bohatý 

rogram, za ktorý by sa určite nehanbilo nejedno mesto. 
Na slávnostné Zastupiteľstvo sme okrem poslancov, starostov okolitých obcí, riadite

li aj primátorov Poľských družobných miest Tymbark a Gizalki. V rámci programu sme slávnostne 
estné uznanie pánovi Dušanovi Girbovi, za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu, no 

Cenu primátora mesta Spišské Vlachy som odovzdal do rúk Ing. Pavlovi Gubkovi, riadit
čnú a obetavú prácu v oblasti školstva a vzdelávania. 

pomoc v oblasti verejnoprospešných aktivít mesta - v oblasti športu, kultúry detí a mládeže, cenu primátora mesta 
som odovzdal Mgr. Jozefovi Salajovi, zakladateľovi Nadácie Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš.

asník mesta Spišské Vlachy, je takým informátorom udalostí, ktoré v tomto roku  
zorganizovalo nielen mesto, ale aj rôzne organizácie, ako CVČ, DHZ, Jednota dôchodcov, školy, kluby, IHŠ, 

Nebolo toho málo, tak Vám prajem príjemné čítanie a potešenie z toho čo máme za sebou. 

ť, kde si pripomenieme významné, okrúhle životné jubileá našich dôchodcov  a 
čné Vianočné trhy, Mikuláš, či Silvester s privítaním Nového roka. 

Na záver Vám všetkým prajem hlavne pevné zdravie, radostné dni, šťastie a veľ
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ie udelenia mestských výsad kráľom Bélom IV.                    

Nadáciou Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, sme pre Vás pripravili bohatý 

stvo sme okrem poslancov, starostov okolitých obcí, riaditeľov škôl a Vás 
ských družobných miest Tymbark a Gizalki. V rámci programu sme slávnostne 

nú a obetavú prácu v oblasti športu, no 

lachy som odovzdal do rúk Ing. Pavlovi Gubkovi, riaditeľovi ZŠ na 
 Za materiálnu a finančnú 

a mládeže, cenu primátora mesta 
ovi Nadácie Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš. 

asník mesta Spišské Vlachy, je takým informátorom udalostí, ktoré v tomto roku  
, DHZ, Jednota dôchodcov, školy, kluby, IHŠ, či 

čo máme za sebou. A čo nás ešte 

namné, okrúhle životné jubileá našich dôchodcov  a 
i Silvester s privítaním Nového roka.  

ťastie a veľa úspechov, ktoré Vás 

Ľubomír Fifik 
primátor mesta Spišské Vlachy 
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DNI  MESTA  SPIŠSKÉ  VLACHY  

20. 06.2014 – 22. 06.2014 

 

Dni mesta Spišské Vlachy boli už ako každoročne otvorené slávnostným príhovorom 
primátora mesta v mestskom rozhlase. V tomto roku sa na realizáciu pripravených aktivít, kultúrneho 
programu a športových podujatí naplno vyžili priestory v Rudoľovej záhrade. Pri príležitostí dní mesta 
sa dňa 20.06.2014 v Galérii MsÚ konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Programovú mozaiku osláv mesta doplnili rôzne aktivity ako napr. plážový volejbal,  jánska 
vatra, výstup na Turňu, ukážky ľudových remesiel (kováč, sokoliar, minciar, tradičné píšťalky 
a výroba lukov). Športový deň v Rudoľovej záhrade priniesol zápasy detí a mládeže vo 
volejbale, futbale a hokejbale. Deti sa mohli tešiť maľovaniu na tvár, jazdu na koníkoch, 
ukážku lukostreľby a hasičskej techniky nášho hasičského zboru. K tohtoročným novinkám 
patrili vystúpenia viacerých hudobných skupín pod názvom: „Rudoľka Fest“, na ktorom 
vystúpili mažoretky z CVČ v Spišských Vlachoch, hudobná skupina Čardeš, ľudová hudba 
Gregovci, ľudová rozprávačka Hanka Volčková, folklórny súbor Rozmarín, folklórny súbor 
Čarnica z Košíc a mnoho ďalších. O večernú zábavu sa postaral DJ Vladimír Bendík so 
svojou  laserovou show. Dni mesta boli v nedeľu 22.06.2014 zakončené slávnostnou svätou 
omšou v kostole Sv. Jána Krstiteľa. Aj tento rok sa na záver konali Motocrossové preteky 
o slovenský pohár, ktoré sa konali na Turlikoch.  
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Odovzdávanie ocenení na slávnostnom zasadnutí MsZ dňa 20.06.2014 
Čestné uznanie pre Dušana Girbu                                             Cena primátora pre Ing. Pavla Gubku 

   
 

Cena primátora pre Mgr. Jozefa Salaja – Nadácia pre Sp. Vlachy a Spiš 
Vystúpenie hudobných skupín 
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Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy 

 

LONDÝN  

V dňoch  5.-10.6.2014 sa niektorí  žiaci našej školy spolu so žiakmi školy v Krompachoch 
zúčastnili jazykovo–historicko-geografickej exkurzie v Londýne. V Londýne sme videli mnoho 
zaujímavých vecí. National Gallery, Big Ben, Parlament v Londýne, Westminster Abbey, Trafalgar 
Square, Tower of London, Buckingham Palace, Hyde Park. V Londýne sme strávili štyri 
nezabudnuteľné dni. 

Júlia Gardošíková 8.A  

SLÁVNOSTNÉ SLÁVNOSTNÉ SLÁVNOSTNÉ SLÁVNOSTNÉ 
ODOVZDÁVANIE ODOVZDÁVANIE ODOVZDÁVANIE ODOVZDÁVANIE 

CIEN  V PCIEN  V PCIEN  V PCIEN  V PALAIS ALAIS ALAIS ALAIS 
DES ACADÉMIES, DES ACADÉMIES, DES ACADÉMIES, DES ACADÉMIES, 

BRUSELBRUSELBRUSELBRUSEL    

    4.4.4.4.----10.4.201410.4.201410.4.201410.4.2014    

 
Európa 

oslávila  najlepšie  európske kolaboratívne projekty eTwinning za rok 2012/2013, sponzorom hlavných 
cien bola Európska komisia, naša škola prebrala hlavnú cenu  v špeciálnej kategórii  Mevlana Prize“ 
za medzinárodné kultúrne porozumenie za  realizáciu projektu „e-cultural Kaleidoscope“  
Anne Gilleran, pedagogická manažérka programu eTwinning sprevádzala programom, ktorý sa konal      
v hlavnom meste Európy po prvýkrát,  
ceny odovzdávali : 

           Jan Truszczynski – generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie 
            Malika Benarab z Výboru Európskeho parlamentu pre vzdelávanie 
            Isabelle Durant - viceprezidentka Európskeho parlamentu Belgicka 
            Sina Ada - člen tureckého národného podporného strediska pre eTwinning. 
 

Cenu prevzala Mgr.  Katarína Kočišová. 

DEŇ  MATIEK  

Mama  – 
je ako príroda – obklopuje nás po celý život,  
je stredom vesmíru, 
je radcom, utešiteľom, kritikom, záchrancom, ... 
je všetkým, čo v živote stretneme, potrebujeme, 
čím chceme byť... 
je nekonečným koláčom, ktorého sa nevieme 
nasýtiť a navždy cítime v srdci jej chuť, jej 
vôňu, jej lásku...mama... 
Aj naša škola prispela do programu, ktorý 
organizovalo CVČ. 
                                                                                                                     Mgr. M. Chudíková 
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Druháci a tretiaci v HABAKUKOCH  

9. júna 2014,  sa autobus naplnený  deťmi  2. a 3. 
ročníka vybral na školský výlet na  Donovaly  do 
úžasného  rozprávkového  sveta – HABAKUKY. 
Okrem iného sme tam videli Škrupinový  zámok 
s jazierkom, Čierne mesto, Hodovňu, Železnú  
horu, domček Proroka raka, veľa  detských  
preliezok, hojdačiek a iných atrakcií. Pri  odchode  
sme  dostali  aj Habakuko – keksík. Aj  keď  ten  
sme s chuťou  zjedli a ostal  po ňom iba papierik,  
spomienky na tento krásny školský výlet nám  
ostanú, lebo tie sa vyhodiť  ani zjesť  nedajú.  

PaedDr. Zlatica Kožárová  

DEŇ  MLIEKA  

Dňa 20.05.2014 bol na našej škole Deň mlieka. 
Deti si mohli ochutnať produkty 
z výrobkov Tatranskej mliekárne. 

Pani kuchárky zo školskej jedálne im 
pripravili kokteily:  jahodový, čokoládový 
a banánový, deti z 1.  a 2.  stupňa  si na nich 
pochutili. 

                                    J. Kantorová, vedúca ŠJ 

BASKETMÁNIA  

Dňa 11.12.2013 sa konala v našej škole akcia pod 
názvom „BASKETMÁNIA“ . Išlo o malý projekt 
v rámci národného projektu Komprax – 
Kompetencie pre prax. Hlavnou šéfkou tejto 
nevšednej akcie bola naša bývalá žiačka Michaela 
Chibeľová, ktorá v spolupráci so svojimi 
kamarátkami a bývalým učiteľom TV, p. učiteľom 
J. Kočišom, zorganizovala skvelý basketbalový 
turnaj. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev z 3 základných 
škôl v našom regióne. Akcia prebiehala v dobrej 
nálade so zvukom odbíjajúcej sa basketbalovej 
lopty a skvelej hudby. Každý zúčastnený si mohol pochutiť na lahodných buchtičkách a uhasiť si smäd 
minerálkou. Nakoniec boli víťazné tímy ocenené športovými pohármi, diplomami, cukríkmi 
a školskými potrebami. 

 

Michaela Chibeľová 
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BOLI  SME V SVÄTOM  JURE  

Tohtoročná škola v prírode určite dostane  prívlastok najvzdialenejšia. Vybrali sme sa na 
západ Slovenska, a hoci cesta tam trvala pomerne dlho a s viacerými prestupmi, bolo to dosť veľké 
dobrodružstvo, určite si ju všetci užili a odniesli kopec zážitkov, skúsenosti a poznatkov. V čase od 12. 
do 17. mája trávilo 25 našich žiakov a 11 žiakov zo ZŠ v Olcnave čas v mestečku Svätý Jur.             
No a čo všetko sme tohto roku zažili? Ubytovanie v horskom hoteli Eva spojené s každodenným 
relaxom v bazéne, vychádzky do okolia v prostredí Malých Karpát, návšteva jedinej sprístupnenej 
jaskyne na západnom Slovensku, jaskyne Driny, hrad Červený Kameň, mestečko Modra, naše hlavné 
mesto Bratislavu sme navštívili s cieľom pozrieť si detskú expozíciu v Národnom múzeu, Dunaj 
a sídlo prezidenta. Z bohatého programu spomeniem zoznamovací večer, detský jarmok, vedomostný 

kvíz, nočná hra. Určite som 
nemenovala úplne všetko.                  
Čo je však v každej škole v prírode                      
na nezaplatenie, je to, že každé dieťa  
si vyskúša postarať sa o seba, spoliehať 
sa na seba, obrátiť sa na blízkeho,      
ak potrebuje pomôcť a tak sa stáva 
zrelším a vnímavejším v oblasti 
sociálnej, psychomotorickej, 
vedomostnej. Starali sme sa o nich: p. 
uč. Emília Čurillová, Danica Kočišová, 
Anna Nehilová a p. uč. z Olcnavy - 
 Eva Širilová a Mária Korfantová. 

               Mgr. Anna Nehilová 

NETRADI ČNÉ  VYUČOVANIE  : 

OTVORENÁ  HODINA  S COUNTRY  HUDBOU   

Mladí ľudia odjakživa inklinujú k populárnej 
hudbe a inak tomu nie je  ani u žiakov 7. ročníka 
základnej školy. Preto sa tejto téme venujeme       
aj na hodinách hudobnej výchovy. Učíme 
spoznávať rôzne hudobné žánre, štýly a osobnosti, 
ktoré ovplyvňovali a formovali vývoj populárnej 
hudby. Pri téme „Country and western music“ sa 
nedalo nevyužiť živý zdroj tohto hudobného žánru. 
Hosťom bol rodák so Spišských Vlach, country 
spevák, hudobník a skladateľ Roman Vitkovský, 
ktorý 3.4. 2014 prijal pozvanie a prišiel medzi nás. 

Prirodzený, skromný a zaujímavo rozprávajúci spevák hneď upútal žiakov a svoje rozprávanie dopĺňal 
výbornou hrou na gitare a spevom. Dozvedeli sme sa o jeho country začiatkoch, rokoch prežitých 
v USA, skladateľskej činnosti, stretnutiach s osobnosťami pop music, či súčasnej spolupráci 
s Mariánom Čekovským. Nechýbali ani fotografie a veselé historky, či zážitky z potuliek po USA. 

Mgr. Jana  Dragošeková 
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DEVIATACI  U ČILI TRETIAKOV !  

V stredu 12. 12. 2013  mali  tretiaci  netradičnú 
hodinu  prírodovedy, kedy ich  vyučujúcimi  boli 
žiaci 9. A triedy. Témou  hodiny bola  zdravá 
výživa a stravovanie - vysoko aktuálna  téma  teraz 
pred Vianočnými sviatkami. 
Deviataci sa prejavili  ako fundovaní  edukátori.   
V ich hodine  sme  mali  možnosť vidieť  projekty 
 k danej problematike, scénku, pracovali                
s interaktívnou  tabuľou a samozrejme sa aj s 
deťmi zahrali. Nechýbala ani rozprávka  a napokon ochutnávka pripravených  dobrôtok. Každá 
 aktivita ani náznakom  neodbočila  od témy. Naši starší  kamaráti pracovali  pod odborným vedením 
pani učiteľky Mgr. Ľubice Budayovej. 

PaedDr. Zlatica Kožárová  

 

Deň otvorených dverí v rámci Národného projektu  MRK 

Naša škola je zapojená do  národného projektu MRK v rámci 
operačného programu VZDELÁVANIE.  Projekt je určený 
pre základné školy a  realizuje sa od 1.10. 2011.  
Hlavnými aktivitami  projektu sú:  
- Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 
- Podpora  celodenného výchovného systému – CVS, 
v rámci ktorého si žiaci z marginalizovaných  skupín  môžu 

doplniť základné vzdelanie, zároveň CVS umožňuje žiakom pracovať  v záujmových 
útvaroch, v ktorých môžu získať  rôzne zručnosti a návyky. 

- Technická podpora aktivít národného projektu. 
V škole realizujeme  jednotlivé ciele projektu v rámci  vyučovania v predmetoch ŠkVP  
a popoludní    záujmovou činnosťou  v rôznych záujmových útvaroch – športových, 
tvorivých, technických, prírodovedných a spoločenských.  
Jednou z úloh tohto projektu  je dvakrát  uskutočniť  
Deň otvorených dverí  pre  učiteľov  a vedúcich ZÚ 
z pridelenej partnerskej školy.  My sme našich hostí 
 z Družstevnej pri Hornáde pozvali  k nám do školy 
pred Veľkou nocou a pripravili sme pre nich ukážky    
a prezentácie činnosti  jednotlivých záujmových 
útvarov. Nuž a v minulom školskom roku  sme pre 
partnerskú školu naši učitelia pripravili otvorené 
hodiny  tých predmetov ŠkVP, v ktorých   projekt 
 realizujeme. 

Mgr. Helena Šofranková 
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PRÁZDNINY  V GIZALKÁCH  

Naše  mesto  od roku 2001  aktívne spolupracuje  s  Gminou Gizalki v Poľsku na úrovni 
hlavných predstaviteľov obidvoch miest. Gmina Gizalki sa nachádza v nádhernej časti Poľska 
nazvanej Veľkopoľsko. Má približne 4700 obyvateľov a patrí do nej 21 menších obcí a dedín.          
Na základe tejto spolupráce bola tiež podpísaná dohoda medzi našou základnou školou a Školským 
úradom v Gizalkách o vzájomných výmenných pobytoch  našich  a poľských žiakov.  

  Výmenný pobyt žiakov sa nám podarilo  zrealizovať opäť po štyroch rokoch počas prázdnin 
od 7. júla do 15. júla 2014. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov šiesteho až deviateho ročníka  pod vedením 
pani učiteliek Mgr. H. Šofrankovej, PaedDr. M. Satmáryovej a Mgr. A. Nehilovej s cieľom spoznať 
krajinu - jej jazyk, kultúru, spôsob života i históriu a zároveň nadviazať priateľské vzťahy a kontakty 
s poľskými deťmi.  

Pre nás i pre deti predstavoval tento pobyt množstvo zážitkov, priateľov, vedomostí                  
i dobrodružstiev. Posúďte sami. Vyberám z článku  uverejneného na webovej stránke našej školy. 
                                                                                                          Mgr. H. Šofranková 

 

 

 

 

 

 

 

Videli sme: 

- zámok v Goluchove, v ktorom sme zažili atmosféru Francúzska, 
- prírodnú rezerváciu zubrov, kde bolo veľa múch a výborné nanuky, 
- pútnické miesto Licheň, pomocou ktorého sme sa preniesli do večného mesta Rím , keďže 

chrám v Licheni je replikou baziliky sv. Petra vo Vatikáne, 
- wujta- je to starosta mestečka  Gizalki a aj okolitých obcí, ktoré patria pod administratívny 

obvod Gizaliek, 
- archeologický skanzen Biskupín, ktorý nám otvoril bránu do staršej doby železnej, 
- krásny areál lesníctva Grodziec, v ktorom sme videli veľa rozličných zvierat, 
- divadelné vystúpenie skautov v kostole, 
- mesto Poznaň s charakteristickým symbolom – dvoma kozičkami, ktoré každú celú hodinu 

vykúkajú z veže starej radnice, 
- ZOO v ,Poznani, po ktorej sme cestovali vláčikom- „počongom“, 
- unavené pani učiteľky. 

 

BISKUPIN 

GIZALKI – prijatie u wujta 
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GIZALKI – zámok GOLUCHOV 

 

 

Zažili sme: 

- dlhú a zábavnú cestu, 
- kúpanie v aquaparku Pleszev a Jaroczin, 
- jazdu na tobogánoch, 
- pokazený autobus, 
- vystúpenie hasičov – stražakov, 
- diskotéky, vybuchujúce guličky, 

volejbalový zápas na pokračovanie...,  
- krst – takto sa nazýva prijatie detí do 

kolektívu medzi poľské deti. Museli sme 
plniť viacero zábavných úloh a vypiť 
čarovný nápoj. 

- vyrábanie kroniky nášho pobytu, 
- nedeľnú opekačku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítili sme :  

- ako chutí zmrzlina u wujta, 
- sa unavení, ale plní zážitkov, 
- veľa energie, pretože sme ju kradli našim učiteľkám, 
- že sme jedna veľká banda a s nami je vždy veľká sranda, 
- SA FAJN. 

Všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto pobytu patrí naše veľké   

ĎAKUJEME. 

Účastníci výmenného pobytu 

 

LICHEŇ 

POZNAŇ  - STARY RYNEK 
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Výmenný pobyt z družobného mesta Gizalki 

V termíne od 7. júla 2014 do 16. júla 2014 navštívili našu Základnú školu, Komenského 6 
v Spišských Vlachoch deti z družobného mesta Gizalki. Na výmenný pobyt prišlo 22 detí a 2 učitelia. 
Hostí hneď na druhý deň po príchode privítal a prijal p. riaditeľ Ing. Pavol Gubka a pán primátor 
mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik. O deti a učiteľov z Poľska sa staral tím učiteľov pod vedením   
p. zástupkyne PaedDr. Emílie Čurillovej.  

Program ich pobytu bol veľmi zaujímavý a bohatý na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. 
Z blízkeho okolia si pozreli mestá:  Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Levoču a Markušovce. 
Z krajského mesta sa im veľmi páčila metropola východného Slovenska – Košice. V horúcich letných 
dňoch sa všetci  príjemne osviežili v aquaparku Delňa v Prešove. Krásy zimnej prírody v lete 
objavovali v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Výlet na Spišský hrad všetkých nadchol.  Relax našli          
vo Vysokých Tatrách a v krásnom prostredí Spišských Vlách – Zahure.   

Mnohí si na pobyte našli aj kamarátov. Domov odchádzali plní dojmov a krásnych zážitkov  
zo Slovenska.  
                                                                                             

                                                                                                   PaedDr. Slávka Kubašková 
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ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy 

Stvorení pre čistú lásku 
 

Besedy máme radi. Samozrejme aj preto, lebo vtedy nemusíme sedieť v triede 

a písať poznámky či písomky. Máme ich však radi aj preto, lebo sa na nich 

dozvedáme zaujímavé súvislosti z rôznych oblastí. Svoje zvyčajné vyučovanie sme 

prerušili aj 26. februára 2014. Zavítal k nám totiž kňaz Róbert Neupauer. Témou 

besedy bola láska a čistota - Stvorení pre čistú lásku. Ide o lásku k Bohu, ale aj         

o lásku k druhým, teda chlapec k dievčaťu a naopak. Samotná beseda začínala dosť netradične, vypočuli 

sme si poľskú pieseň Zaufaj v Pánu 

– Dôveruj Pánovi. Súvisela 

s pôsobením pápeža sv. Jána Pavla 

II., o ktorom nám najprv duchovný 

otec Róbert hovoril. Spomínal jeho 

vzťah k mladým a ďalej v svojej 

prednáške vychádzal práve 

z dokumentov a výrokov 

spomínaného pápeža. Vyhovovalo 

nám, že sme tam boli len deviataci. 

Pred nami podobne absolvovali túto 

besedu aj ôsmaci. Bolo nám 

priblížené, akým spôsobom si  zachovať čistotu a hlavne prečo. Po zaujímavej a poučnej prednáške sme 

zasypali otca Róberta  rozličnými otázkami. Ochotne nám odpovedal, čím nám pomohol ujasniť si náš 

postoj k sebe samým a odpovedal nám aj na naše trochu zvláštne otázky.  Vo viacerých veciach nám 

poradil. Na prednáškach na túto tému sme už boli, ale stále sa dozvedáme niečo nové. Vypočuli sme si, aké 

slabé stránky majú chlapci a aké dievčatá. A nie je ich málo.  Aj sme sa zasmiali, ale to, čo povedal, bola 

pravda! Potom sme mali možnosť ostať tam iba samé dievčatá a porozprávať sa,  čo sme aj využili. Boli 

sme za to veľmi vďačné. Bol to super čas, veď sme sa opäť dozvedeli niečo, čo možno v budúcnosti 

využijeme. Za všetkých deviatakov a ôsmakov by sme mu chceli srdečne poďakovať. Ďakujeme!   

 

 

Antónia Köhlerová,  Annamária Kandrová a Bernadeta Bialeková,  

9.  roč. – ZŠ sv. Jána Krstiteľa 
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Tri kroky do celoslovenského finále 
 

Každý určite pozná ruskú rozprávku o úbohej Nastenke, krásnom Ivanovi 
a škaredej Marfuši. Avšak niečo je predsa len iné a je to použitie jazyka. Tentokrát 
sme sa rozhodli tento príbeh predstaviť v anglickom jazyku, a na jeho 
dramatizáciu sme vybrali  10 detí. Tie boli vybrané podľa komunikatívnych zručností a ich ochoty 
učiť sa nové veci, ako aj urobiť niečo viac pre seba a pre školu.  

Súťaž pod názvom Jazykový kvet je celoslovenská akreditovaná postupová súťaž pre deti a mládež 
od 4 – 19 rokov v prednese 
a dráme v rôznych jazykoch. 
Našim prvým krokom bolo 
zúčastnenie sa semifinálového 
krajského kola v Košiciach 
(24.3.2014), po ktorom 
nasledoval hneď druhý krok – 
postup do krajského finále 

(10.3.2014). Zúčastnených škôl bolo neúrekom a trvalo celý deň, kým sa predstavili všetci. Keď prišli 
na rad naši žiaci, porota veľmi ocenila, akí sú výborní herci 
a ako sa snažili do toho vložiť čo najviac zo seba. Samotná 
spolupráca s nimi bola veľmi dobrá. Angličtinu majú naozaj 
radi a scenáre sa naučili rýchlosťou svetla; a musím povedať 
– občas boli dosť náročné. Najkrajšou správou náročného 
dňa v Košiciach bolo vyhlásenie výsledkov – 1. miesto 
a postup do celoslovenského finále v Nitre (9.5.2014),        
čo bolo zároveň aj posledným, tretím krokom. 

 
No a ako bolo v Nitre? Obsadili sme 2. miesto! Okrem 

samotnej súťaže sme si pozreli toto nádherné mesto, užili sme si kopec zábavy v obrovskom parku 
plnom atrakcií, navštívili sme hrad, z ktorého sa nám ponúkal výhľad na celé mesto a z druhej strany 
na Zobor. Pre všetky deti, ako aj pre ich pani učiteľku to bol jednak nezabudnuteľný zážitok a jednak 
bohatá skúsenosť. 

 
Chcem sa veľmi poďakovať mojim šikovným  deťom za to, čo dokázali, a to konkrétne: Alexandre 

Althovej, Laure Legátovej, Gorazdovi Šiškovičovi, Tamare Vaverčákovej (z 5. A); Lenke Kaľavskej, 
Ľubomírovi Kaľavskému (z 5. B); Erikovi Bekešovi, Michaele Čurillovej, Marcelovi Čurillovi          
(z 6. A); Lucii Novákovej (z 8. A).  

 
Veľká vďaka patrí aj pánu Jozefovi Salajovi za jeho finančnú podporu, vďaka čomu sme mohli 

zabezpečiť všetko potrebné na cestu do Nitry. 
 

       

Mgr. Jana Bekešová, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
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Szia, Maďarsko! 
 

Už dva mesiace pred  návštevou partnerskej školy Gregor Jozef Altanlanos v Budapešti, ktorá 

sa konala 24.-27. apríla, žiaci základnej 

umeleckej školy sv. Jána Krstiteľa začali 

pripravovať kultúrny program, s  ktorým          

sa chceli predstaviť na oslavách pri príležitosti 

200. výročia založenia  ich školy. A keď 

konečne nastal deň odchodu všetci boli plní 

nadšenia a očakávania z poznania nových ľudí 

a zaujímavých miest. Po 5-hodinovej ceste nás 

v škole privítali krátkym kultúrnym programom 

a  mali  sme možnosť prezrieť si priestory školy. A potom hurá na hotel. Bývali sme v centre 

Budapešti, a ako povedali deti : „My sme vstávali a oni išli spať.“  Až tu možno niektorí pochopili,    

čo je to  život vo veľkomeste. Piatok sme strávili v škole. A aj keď počasie nám veľmi neprialo, spolu 

s maďarskými žiakmi  sme strávili príjemné 

športové dopoludnie. Potom generálka 

a vystúpenie. Len  aby sme sa nepomýlili. 

A dopadlo to perfektne. Mali sme úspech a čo je 

najdôležitejšie naši žiaci nadviazali nové 

priateľstvá a výmena e-mailových adries 

prebiehala na každom kroku. Večer sme            

sa previezli v metre, ktoré je jedno z najstarších 

v Európe a pre niektoré deti to bolo po prvý krát. 

Joj, ale sa báli. Otázky typu čo ak nestihnem nastúpiť, alebo vystúpiť sa  ozývali z každej strany. 

A potom večerná prehliadka mesta. Tá bola pre deti najúžasnejším zážitkom. Panoráma osvetleného 

parlamentu v Budapešti s výhľadom na rieku Dunaj plnú osvetlených výletných lodí, prechádzajúci   

sa turisti, mládež sediaca v parku na lavičkách – to všetko dýchalo neopakovateľnou atmosférou.      

Na hotel sme sa vrátili neskoro v noci, unavení ale šťastní. V sobotu nás čakal výlet do Vyšegradu. 

Posledná noc a v nedeľu cesta domov. Pred odchodom sme za zúčastnili na svätej omši v katedrále   

sv. Štefana. Duchovne spojení sme ďakovali za krásne spoločenstvo, ktoré sme vytvorili a za šťastnú 

cestu domov.  

 

Ing. Darina Kaľavská, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
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Návšteva u spišskovlaškých hasičov 
 

SPIŠSKÉ VLACHY  Dobrovoľný 

hasičský zbor  v Spišských Vlachoch 

pripravil dňa 23. mája 2014 pre 

žiakov našej školy podujatie,           

na ktorom žiaci mohli vidieť 

hasičské autá, rôznu hasičskú 

techniku, nové kalové čerpadlo i staré stroje. Mladší 

žiaci, ktorí navštevujú hasičský krúžok, predviedli 

súťažný beh, pri ktorom používajú hadice. Počas behu 

ich musia spájať, rozpájať v čo najkratšom čase. Ukázali nám, ako sa viažu uzly. Žiaci našej školy si mohli 

i prakticky vyskúšať striekanie hadicou do pripraveného otvoru v drevenej stene. Žiaci sa dozvedeli,         

že práca hasičov je ťažká a náročná. Hasiči pomáhajú ľuďom v núdzi – pri hasení požiarov či pri 

povodniach.  

 

  

Najviac sa mi páčili hasičské autá. Prvé auto bolo vyrobené v roku  1970. Riadilo sa ručne a malo 

aj vodné delo.  Bolo pre osem ľudí + vodič. Druhé hasičské auto bolo vyrobené v roku 1980. Bolo na plyn, 

malo tak isto vodné delo. Bolo pre troch ľudí + vodič. Teta nám povedala, ako  si vykĺbila nohu pri 

povodni. Páčilo sa mi, ako robili uzly. Striekali sme aj hadicou do nádoby. 

 Dominik Michlík, III. A 

 

 

Od rána nám druháci rozprávali, že pôjdeme na hasičskú zbrojnicu. Páčilo sa mi tam. Ja nie 

som hasič, ale také veľké auto by som chcel riadiť. Ja som si skúsil zastriekať z hadice do malého 

otvoru. Veľmi mi to nešlo, ale páči sa mi povolanie hasičov.  

Matúš Blaščák, III. A  

 

 

 

spracovala : Mgr. Monika Tondrová , ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
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Ôsmacké putovanie storočiami 
 
SPIŠSKÉ VLACHY   
 Na hodinách dejepisu sme od našej pani učiteľky 
Kovalčíkovej dostali pre nás veľmi ťažkú úlohu. Mali sme  
si vybrať ľubovoľnú tému z našich učebníc dejepisu alebo   
z učebníc iných ročníkov udalosť, ktorá nás najviac zaujala. 
Tieto vlastnoručne vyrobené projekty sme vystavili 
a prezentovali ostatným našim spolužiakom v utorok         
10. júna 2014. Pracovalo sa nám na nich veľmi ťažko 
a pripravovali sme ich približne mesiac. Za tú drinu nám 
konečný výsledok stál.  
Dúfame, že sa projekty všetkým spolužiakom páčili a budúci 
ôsmaci nám pripravia ešte väčšie a krajšie projekty z našich 
dejín a histórie.  
                   žiaci 8. roč., ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 

 
 
 

 

Beseda o dobrovoľníctve 
 

SPIŠSKÉ VLACHY  V piatok  2. mája 2014 na piatej hodine sa naša trieda spojila so   
6. A a netrpezlivo sme čakali na príchod neznámej panej. Vošla do triedy, pozdravili 
sme sa a milo sa nám predstavila. Volala sa Oľga (Pažitná). Prišla k nám až z Bratislavy, 
kde pracuje ako správkyňa Nadácie Poštovej banky. Začali sme sa zhovárať a klásť jej 
otázky. Témou bolo 
dobrovoľníctvo. Hovorila 

nám, ako ľudia pomáhajú zadarmo iným 
ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďalšou témou bola 
činnosť nadácie. Vysvetľovala nám, ako 
funguje a aké projekty už podporili. Zaujímalo 
nás, odkiaľ nadácia získava peniaze, či môže 
prijímať aj hmotné dary a pod. Zároveň sme  
sa dozvedeli, komu a ako pomáhajú. Podporili 
už mnoho projektov, do ktorých investovali 
peniaze, čo im ľudia poslali. Pomohli              
aj Spišským Vlachom.  
 Jedným z projektov, ktoré podporili, 
bola aj výstavba hokejového ihriska POŠTOVÁ BANKA ARÉNA v Rudoľovej záhrade v Spišských 
Vlachoch. Na záver sme sa ešte rozdelili do dvoch skupín a súťažili sme v prezentovaní konkrétneho 
podporeného projektu. Táto beseda sa nám páčila a pripomínať nám ju bude spoločná fotografia.   

 

žiaci VI. B, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
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Škola v múzeu – múzeum v škole 

V priebehu tohto školského 
roku sa nám vďaka podpore 
Nadácie Jozefa Salaja podarilo 
rozbehnúť spoluprácu            
so Spišským múzeom 

v Levoči, ktorá sa už od 
počiatku javí ako veľmi 
plodná. Žiaci našej školy 

navštívili nielen samotné múzeum, ale aj rodný dom 
Majstra Pavla, Radnicu  či Kostol sv. Jakuba v Levoči. 
Okrem toho prebehli exkurzie na Spišský hrad, kde hlavne 
na menších žiakov čakal bohatý program, zameraný na život v minulosti. Asi najviac radosti zožali 
športové disciplíny s historickým motívom na nádvorí hradu.  
 V rámci spätnej väzby „Škola v múzeu – múzeum v škole“ sme mali aj my možnosť hostiť 
múzeum v našej škole. Pútavý výklad, figuríny v životnej veľkosti a repliky historických obrazov nám 
priblížili život Levočskej bielej panej – ten podľa legendy, aj ten skutočný. Keďže ide o dlhodobý 
dejepisný projekt, tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom školskom roku.   
 

Mgr. Slávka Kovalčíková, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
 
 

Dňa 22. 5. 2014 sa trieda III.A zúčastnila vyučovania v Múzeu a na Radnici v Levoči. Žiaci toto 
vyučovanie brali ako výlet, pretože všetky činnosti boli pre tretiakov pripravené hravou formou.           
V rámci výtvarnej výchovy a zároveň i vlastivedy sa dozvedeli o výrobe modrotlače. Videli látky 
vyrobené touto technikou i odevy. Plátno s modrotlačou sa využívalo na sukne- kidle, šatky - hustki, 
vesty- lajbliki,  šurce. Tretiaci si mohli i prakticky vyskúšať techniku modrotlače. Na biele plátno 
odtláčali modrú farbu nanesenú na forme. Táto technika ich veľmi zaujala a s radosťou odtláčali          
na plátno rôzne vzory. Na radnici sa žiaci dozvedeli o živote Levočskej bielej panej, ktorá sa narodila 
a žila v Ožďanoch. Vydala sa za hradného pána a cisárskeho kapitána Korponaya.  

Zaľúbila sa do kuruckého kapitána Andrássyho. Zomrela mladá 25 ročná – bola sťatá za zradu, 
pretože otvorila levočskú bránu. Takúto povesť napísal maďarský spisovateľ Mór Jókai. Žiaci              
na radnici postupne získavali informácie o Levočskej bielej panej i prostredníctvom prezentácie, 
vyfarbovaním obrázkov osôb, ktoré mali s Júliou Korponayovou niečo spoločné. Tretiaci sa dozvedeli, 
ako sa ľudia v tejto dobe obliekali. Boli tam pripravené dve figuríny s oblečením.  

Žiaci mali možnosť si zasúťažiť. Vytvorili 3 skupiny a ich úlohou bolo na radnici vyhľadať 
v jednotlivých miestnostiach predmety, s ktorými mohli osoby, ktoré  žili v dobe, keď žila Levočská 
biela pani, prísť do kontaktu. Keďže všetci žiaci sa snažili, ich odmenou bola pohľadnica so Spišským 
hradom. V tomto hrade sa ukrývali kuruci, ktorí v povstaní bojovali proti cisárovi. Po ukončení 
prednášky a ukážok o Levočskej bielej panej, sme sa všetci odfotili pred radnicou. 
          

  
 

Mgr. Monika Tondrová , ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 
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Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy 
  

EMBRACO Cena za ekológiu „ZHASNI A UVIDÍŠ SLNKO...“ 

Projekt „Zhasni a uvidíš slnko...“ prebiehal na škole od apríla 2013 do decembra 2013.        
Bol zameraný na zníženie energií na škole zmenou, vylepšením doterajšieho využívania energií 
konkrétnymi činnosťami, ale aj pokúsiť sa zmeniť myslenie učiteľov, žiakov, rodičov a rodičov žiakov 
na tému šetrenie energie, čiže menšie výdavky na ňu, v širšom význame ochrana prírody, planéty, 
zdravého života a psychického pokoja. 

Aktivity: 

- Škola znížila spotrebu energie o 15 %  
- Staré a obyčajné žiarovky na škole v Spišských Vlachoch a v elokovanom pracovisku v Žehre 

sa vymenili za úsporné vo všetkých priestoroch školy vrátane pivníc, povaly, ... 
- Tmavé priestory v škole Spišské Vlachy a elokované pracovisko Žehra boli zabezpečené 

senzorovým svetlom- chodby, sociálne zariadenia 
- Za všetky radiátory v oboch budovách boli nainštalované fólie vo všetkých miestnostiach  
- Zaviedli sme „školské hliadky“ zo žiakov, ktoré každodenne, dokonca aj viackrát denne 

kontrolovali v triedach- zbytočné svietenie cez prestávky, púšťanie vody z vodovodných 
kohútikov  

- Každý mesiac som pripravila pre žiakov školy rôzne zábavné a veselé súťaže, aktivity, besedy, 
prezentácie, ... 

- Triedy sme skrášlili väčším množstvom zelene 

- Priebežne sme vyrábali rôzne reklamné pútače, letáčiky, tabuľky s upozornením na vypínanie 
svetla, ..., diplomy, medaily, ..., ktoré sme umiestnili v priestoroch školy, ako ceny za súťaže, 
rozdali ľuďom v meste, v osade 

- Škriatkovská noc pre žiakov prebehla mimoriadne úspešne, doteraz sme na našej škole akciu 
tohto typu nemali, žiakom sa veľmi páčila, stále by chceli spať v škole a stále sa pýtajú, kedy 
zase budeme v škole spať. Večer sme si svietili sviečkami- samozrejme s dôkladným dozorom 
vyučujúcich, pracovníci OU Žehra si pre žiakov pripravili veľa veselých úloh a aktivít, ktoré 
s nimi aj uskutočnili, dokonca pre žiakov pripravili a doniesli balíčky s prekvapením 

- Uskutočnili sme niekoľko zaujímavých dní- „Deň bez auta“, „Deň bez televízora a počítača“, 
„Päť hodín bez spotrebnej energie“. 

- Zúčastnili sme sa s tromi žiakmi záverečných prezentácií projektov v Spišskej Novej Vsi 
v decembri 2013.        

 Zodpovedná: Mgr. Lívia Cvengrošová 

  

 

Víťazná trieda- školské hliadky 
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 My, žiarovky (koše) a dobrá nálada v osade 

 „Škriatkovská noc“ v škole 

 Sadenie zelene 

 Prezentovanie projektu na MÚ SNV 
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     SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA  SPIŠSKÉ VLACHY 
 

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej aktivity  Slovenského 
hnutia špeciálnych olympiád : Európsky futbalový týždeň. 

Aktivity v našej škole sa realizovali v dňoch  od 19.5 do 21.5. 2014, usporiadali sme turnaje 
pre žiakov školy v malom 
futbale, turnaj v unifikovanom 
futbale sme organizovali  
v spolupráci so ZŠ SNP 13 
a CVČ Spišské Vlachy.  

Cieľom nebolo 
meranie si síl, ale spolupráca 
pri hre detí s mentálnym 
postihnutím a intaktnou 
mládežou – odbúravanie bariér 
zdravotného postihnutia. 
Celkovo sa zúčastnilo turnaja 
76 žiakov a 19 pedagogických 
zamestnancov. 

Projekt Komprax  nám dopomohol  k organizácii 1. ročníka Krajskej súťaže vo vybíjanej 
žiačok špeciálnych škôl, ktorá sa konala 24. apríla 2014. 

Autorka projektu p. Mgr. Martina Ďugasová, modifikovala súťažný poriadok pre vybíjanú 
žiačok so zdravotným postihnutím a organizačne zabezpečila bezproblémový  turnaj žiačok. Veríme, 
že je to začiatok novej tradície školy a že opomenutá  vybíjaná sa stane  príťažlivá  aj pre  naše  
žiačky. 
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I k organizačnému zabezpečeniu  Krajskej  súťaže v speve  žiakov špeciálnych škôl, ktorá nám 

priniesla výsledky vo forme víťazky krajského kola. Dlhoročné úsilie, snaha a osobná zaangažovanosť  
p. Mgr. Jany  Bekešovej nám priniesla ovocie vo forme ocenenia. O tom, že to bola správna voľba, 
svedčia aj fakt, že uvedená víťazka Mariann Holubová sa umiestnila na 1. mieste aj na celoslovenskej 
súťaži v speve  žiakov špeciálnych škôl, pod názvom: Husľový kľúčik,  ktorá sa konala 28.mája  2014 

v Bratislave, ktorú organizačne zastrešuje Spojená škola Dolinského Bratislava.  

 

Začali sme spoluprácu 
s regionálnou kanceláriou Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v SNV, a aby jeho 
zamestnanci- štátni radcovia, vedeli 
niečo viac o našich školách, o našej 
práci a špecifikách detí s mentálnym 
postihnutím, pozvali sme ich na 
prezentáciu mimoškolskej činnosti 
našich žiakov. Naše pozvanie na 
divadelné predstavenie pod názvom: 
Snehulienka a sedem trpaslíkov  
prijali: 

- Ing. Kvetoslava Kucharovičová,  

- Mgr. Denisa Gáborová,  

- Ing. PhDr. Ivan Mirga. 

Divadelné predstavenie  pripravila  p. Mgr. Slávka Jánošíková v spolupráci s p. Mgr. Ivanou 
Černickou a p. Matejom Mikulom  a   22. mája  2014 za účasti, klientov SocialTrans Spišské Vlachy 

a rodičov detí  predviedlo 11 detí  horeuvedené predstavenie. 

Po  ročnej prestávke obnovili  tradíciu školy a usporiadali sme  turnaj pre mužov v nohejbale 
a vo vybíjanej pre ženy : pre zamestnancov špeciálnych škôl. 

12.júna 2014  sme sa dočkali konečnej úpravy nášho športoviska, kedy bol asfalt položený                   
a zorganizovali sme  turnaj pre zamestnancov špeciálnych škôl za účasti zamestnancov zriaďovateľa 
školy: Okresného úradu Košice, odboru školstva. 
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Slávnostné otvorenie ihriska sa konalo 19. Júna 2014, kedy vedúca oddelenia odborných 
a metodických činností, Ing. Magdaléna Vitkovičová slávnostným príhovorom a prestrihnutím pásky 
ihrisko otvorila a Ing. Milan Gomolčák hodom loptičkou ihrisko pokrstil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme sa preto všetkým donorom a darcom, spolupracovníkom i dodávateľom, ktorí 
podporili našu snahu vybudovať športové ihrisko poďakovať.  

Poďakovanie patrí firme MIGI Matejovce, Nadácii ALIANZ, Občianskemu združeniu 
Holubica svetla a všetkým zamestnancom a priateľom školy za nezištnú aktivitu, pomoc  a prácu na 
budovaní  športového ihriska. 

 
Zapísala. Mgr. Monika Koperdáková, 

riaditeľka Spojenej školy internátnej Spišské Vlachy 
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Leto detí v detskom domove 

Počas letných prázdnin odchádza z detského domova na prázdniny k rodičom len niekoľko 
detí. Tým, ktoré ostávajú v DeD sa preto snažíme vyplniť voľný čas spoločnými výletmi a aktivitami. 
Už začiatkom prázdnin sa 9 detí zúčastnilo pobytu v DO Železnô. Slovenský atletický zväz umožnil 
dvom deťom pobyt v detskom tábore s názvom „Cesta okolo sveta za šesť dní“, počas ktorého           
sa každý deň hravou formou oboznámili s jednotlivými svetadielmi. Z našich profesionálnych rodín  
sa letného tábora pre deti z profesionálnych rodín zúčastnilo jedno dieťa. Okrem vlastných pestrých 
voľnočasových aktivít, ktoré si pre deti pripravovali aj naši vychovávatelia (napr. návštevy kina, 
divadla, leteckého dňa v SNV, plavárne a kúpaliska, AquaCity Poprad, turistika, varenie guľášu,  
rôzne športové aktivity, hry, kvízy, výlety do blízkeho okolia...) v jednotlivých samostatných 
skupinách, sme zorganizovali aj niekoľko spoločných výletov. Ešte pred prázdninami sme navštívili 
hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Počas leta sa športovo zdatnejšie deti zúčastnili túry na Rysy           
vo Vysokých Tatrách. Výlet do Betliara spojený s prehliadkou kaštieľa a parku sme zase spojili 
s návštevou kúpaliska v Tornali. S letnými prázdninami sme sa rozlúčili spoločným výletom do obce 
Spišské Bystré, kde sme sa na chvíľu stali divákmi rekonštrukcie vojnovej bitky o Kvetnicu, pričom 
okrem streľby vojakov a streľby z tankov sme zažili aj ostreľovanie a bombardovanie vojenskej 
leteckej letky.  

So začiatkom nového školského roka sa u nás spájajú ďalšie aktivity, väčšinou výtvarné 
a tvorivé súťaže, či kultúrny program organizovaný Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar.  

Za pestrý program počas letných prázdnin patrí poďakovanie všetkým našim vychovávateľom 
a vychovávateľkám, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí sa aktívne zapojili do jeho organizácie.  

Mgr. Marek Džugas, vedúci úseku starostlivosti DeD Spišské Vlachy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výstup na Rysy 

vo Vysokých Tatrách 
Výlet na hrade v Starej Ľubovni 



 
Náš život – Občasník mesta Spišské Vlachy 

10/2014 

24 
 

 

Centrum voľného času v Spišských Vlachoch 
 

 
 

Centrum voľného času v Spišských Vlachoch vzniklo 1.9.2012. Cieľom zariadenia     

je aktívne pôsobenie na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. 

Organizujeme pravidelnú činnosť prostredníctvom krúžkov a klubov. V minulom školskom 

roku sme mali 28 záujmových útvarov, ktoré pracovali pod vedením interných a externých 

pracovníkov zariadenia. 

Ďalej zabezpečujeme príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo 

pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a prehliadok záujmových činností.  

Našim cieľom je umožniť aktívne využívanie voľného času a tak pomáhame 

a spolupracujeme s mestom, občianskymi združeniami, športovými klubmi a nadáciami, ktoré 

sa venujú deťom a mládeži v našom meste. 

V zariadení minulého roku pracovalo 22 externých pracovníkov 3 interní pracovníci 

 ( riaditeľka,  vychovávateľka a 1 ekonómka).  

Cieľovými skupinami CVČ sú: 

• deti v MŠ (5 --6 ročné) 

• žiaci škôl (roč. 1.-9.) v Spišských Vlachoch, príp. z iných obcí  

• stredoškolská mládež do 30 rokov 

• dospelí (rodičia s deťmi) – KLUB MA-CO (skratka mama, oco) 

Chceli by sme pripraviť človeka rozhľadeného a vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, formovať u členov 

záujmových útvarov tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie, 

hodnotovú orientáciu.  

V neposlednom rade rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé , umelecké a psychomotorické 

schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám   

ustanovených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, naučiť                     

sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej 

výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

Vypracovala Mgr. Mária Suchá 
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Prehľad akcií, ktoré sme zorganizovali v šk. roku 2013/2014. 

 
JESEŇ: september – november 2013 
FUN VILLE HOZELEC a  KLUB MACO 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM A PETRA DAKAJ 
BUBU ŠKOLA  
HOKEJBAL – ŠKOLSKÁ HOKEJOVÁ A HOKEJBALOVÁ 
LIGA – 1. KOLO 
GAŠTANKO 
 
ZIMA: december – február 2014 
MIKULÁŠ 
MÔJ ANJEL STRÁŽNY – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ  SPOJENÁ 
S VÝSTAVOU 
KOŠICE – „KRÁSA V KROJI“ 
PERNÍKOVO 
„ VLAŠSKÉ VIANO ČNÉ DNI 2013“ 
DIEŤA – ŽIVÝ KVET ZEME – FOTOSÚ ŤAŽ 
VALENTÍNSKA TVORIVÁ DIEL ŇA 
WELLNESS CENTRUM ČINGOV a KLUB MACO 
PIZZA DEŇ 
 
JAR: marec – máj 2014 
FAŠIANGY 2014  
PLEJSY A BOWLING 
JARNÁ TVORIVÁ DIEL ŇA 
MUFFINOVÝ  DE Ň 
TÚRA SOLISKO A MOTOKÁRY 
ROZPRÁVKY UŽ ČÍTAME  
SAMI 
ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIA PRE MAMI ČKY A DETI 
KREHKÁ  KRÁSA  KRASLÍC 
VEĽKONOČNÁ  TVORIVÁ  DIEL ŇA 
TVORÍME PRE MAMI ČKY 
DEŇ MATIEK 
38. ROČNÍK VEKEJ CENY SPIŠSKÝCH VLÁCH MLÁDEŽE 
HOKEJBAL – ŠKOLSKÁ HOKEJOVÁ A HOKEJBALOVÁ LIGA –  
2. KOLO 
 

LETO: jún – august 2014 
MDD 
DNI MESTA – HOKEJBAL ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV a FUTBALOVÉ STRETNUTIE SP. 
VLACHY – SP. NOVÁ VES 
MEDZINÁRODNÝ  FUTBALOVÝ TURNAJ TYMBARK – SP. VLACHY  
HOKEJBAL O POHÁR NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY 
ČOKOLÁDOVÝ  DE Ň A VIKINGSKÁ  NOC 



 
Náš život – Občasník mesta Spišské Vlachy 

10/2014 

26 
 

 

 

Mestská knižnica 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
      
    

Mestská knižnica na konci septembra 2014 evidovala  424 čitateľov a 7 460 výpožičiek kníh 

a časopisov. Aj v tomto roku bola knižnica úspešná v získaní grantu  z MK SR vo výške 1 000 €,        

z mesta 150 € ako spoluúčasť na projekte. 

     Ku skvalitneniu práce s detským a dospelým čitateľom  dostala  knižnica z Nadácie Jozef 

Salaj pre Spišské Vlachy a Spiš  finančný dar vo výške 1 280 €  na zakúpenie techniky  k PC, stoličky 

a keramickú tabuľu.  

      Pre deti všetkých  škôl  a materskej škôlky sme zrealizovali podujatia ako napr. rozprávkové 

dopoludnia, kvíz, prenesené hodiny literárnej výchovy, výstavky, exkurzie. Veľmi  zaujímavá bola 

beseda so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorého žiaci milo prekvapili výstavkou výjavov z jeho 

diel. Na spríjemnenie jesenných chvíľ vám ponúkam niekoľko titulov kníh.  

Pre deti:  Beznádejná, Pravda o večnosti, Kvak a Čľup, Je úžasné byť chlapcom, 

                 Ročné obdobia v krajine víl, Nekonečný príbeh, Zlodeji planét,                                             

    3x záhada, Demitra 38, Nerozlučná dvojica, Na vine sú hviezdy, Na vlásku 

               Tuláčik a Klára, Nezbedné psíča Lapaj, Hľadači pokladov..... 

Pre dospelých:  Stratená nádej, Nekonečná láska, 50 odtieňov sivej, Materská, 

               Manžel na objednávku, Volanie kukučky, Nikdy nehovor nie, Šindžú, 

               Platanový rad, Dievča s maskou, Netopierí muž, Žiarenia, Podfuk, 

               Havraní princ, Julinkina pekáreň, Prízraky, Bohyňa pomsty, Krvavý 

               Erb, Nakoniec príde láska .... 

Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici. 

 

                                                                                                                                    Kiššáková Mária 
pracovníčka knižnice 
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ZAHURÁCKY  TÁBORÁK  
2014 

 Zahurácky táborák 2014 bol zorganizovaný 
pri príležitosti 20–tého výročia založenia 
country kapely Zahuráci. Pri tejto príležitosti 
sme si spomenuli na jedného                       
zo zakladateľov tejto skupiny a to pána 
Vladimíra Veľkého. Pod názvom Zahurácky 
táborák a memoriál Vladimíra Veľkého 
chceme každoročne usporadúvať country 

festivaly. Veríme, že prostredie malého amfiteátra Zahuru je ako stvorené na takéto podujatia 
a dúfame, že v budúcnosti  tam vystúpia známe kapely, ktoré účinkujú  na veľkých festivaloch 
Slovenska či  Čiech.  

Chceme sa poďakovať sponzorom :  
mestu Spišské Vlachy za bezplatné prenajatie ruskej chaty a amfiteátra, Poľovníckemu združeniu 
Spišské Vlachy za mäsko, THK-Spišské Vlachy za výborný guláš, Trik desink za reklamné predmety  
a Nadácií Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš za finančnú pomoc, bez ktorej by sme to určite 
nezvládli a kapely by nemali honorár. Ďakujeme  aj všetkým kamarátom, ktorí nám brigádnicky 
pomáhali pri rekonštrukčných prácach spojených s vybudovaním  sociálnych zariadení pod pódiom 
a prestavbe interiéru chaty.   
V tomto roku na Zahuráckom táboráku vystúpili skupiny:  
 Country AS 
Lujza band 
Peter Piatko-folkový spevák 
Vodopád 
Zahuráci a ich hostia 
Vystúpenia kapiel boli  zaujímavé a pestré o čom svedčí          
aj ukončenie festivalu, ktorý bol nad ránom o 2.00.hodine. 
Ďakujeme všetkým, čo tam s nami vydržali a už teraz sa tešíme 
na Zahurácky táborák 2015.  

                                                                                                                         
ZÁHURÁCI 
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             Víťazom Guľáš majster Rudoľky   
v Spišských Vlachoch sa stalo družstvo 
Salajovcov. O tom, že ich guľáš bol 
najchutnejší, rozhodla náhodne vybraná 
porota spomedzi Vlašanov. 
 
Tradičný slovenský guľáš varili aj miestni 
dôchodcovia, družstvo Demitrovcov           
a THK. Panovala tu výborná nálada, kde 
guľáš rozvoniaval v celej Rudoľovej 
záhrade. 
 
Najlepším ocenením pre kuchára je prázdny kotol 
Podľa kuchárov guľášu, správny guľáš potrebuje čas. Nemá sa variť rýchlo, musí dozrieť a ustáliť sa, 
vtedy je najchutnejší. 
 
Všetci varili výborne 
S priebehom súťaže boli nielen kuchári guľášu, ale aj diváci spokojní. Okrem varenia guľáša sa tu 
súťažilo v ťahaní lanom, súbežne sa konal aj turnaj v minifutbale, kde vyhrali dorastenci MŠK Tatran 
a pod. 
 Ľudia sa bavili, to bolo podstatné.  
      
 
 
                    

1. Salajovci            2. Seniori 
3. Demitrovci        4. THK 
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Súbežne sa konal aj turnaj v minifutbale, kde vyhrali dorastenci MSK Tatran 
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    Výbor DHZ Spišské Vlachy 

Vážení spoluobčania, Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý tohto roku oslávil 151 rokov svojho 
založenia, je nielen najstarším spolkom v našom meste, ale dovolím si tvrdiť, že aj najaktívnejším. 
Jeho úlohou je nielen zasahovať pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách,                 
ale aj preventívne pôsobiť v oblasti požiarovosti a vychovávať mladú nastupujúcu generáciu.  

Tohto roku sme zasahovali pri štyroch požiaroch, nie len v katastri nášho mesta, ale aj mimo 
neho. 11. marca sme likvidovali požiar trávnatého porastu na Dreveníku. 13. marca horel kontajner    
na ulici Cintorínskej, 29. marca to bol požiar troch rodinných domov na ulici Vajanského a 2. apríla  
to bol požiar posedu a lesa v Suchej doline. 

Dňa 15. mája sa vo večerných hodinách po dlhotrvajúcich dažďoch vylial zo svojho koryta potok 
Žehrica. O 20.00 hod sa v dome hasičov zišlo 23 našich členov, ktorí sa po rozdelení veliteľom rozišli 
na najohrozenejšie miesta na Žehrici, kde plnili vrecia pieskom a stavali protipovodňové zátarasy. 
Tieto stanovišťa boli na ulici Mlynskej, Vajanského, Jilemnického, Fabiniho a 1. mája. Taktiež bolo 
treba vrecami ohradiť aj materskú škôlku na ulici SNP. V nasledujúcich dňoch naši členovia 
vykonávali likvidačné práce po povodniach, ako čistenie cestných komunikácií, čerpanie vody            
z pivníc a podobne. 

Ako príprava na takéto udalosti slúžia súťaže, 
do ktorých sme tohto roku zapojili družstvo 
žiakov, dorastencov, žien i mužov. 

31. mája družstvo žiakov obsadilo 3. miesto 
 
7. júna súťaž o pohár primátora mesta 
 - muži 7. miesto 

        - ženy 5. miesto 

15. júna okrsková súťaž v Bystranoch 
 - muži 1. miesto 
 - ženy  2.miesto 
 

        Okresná súťaž dorastu - dorastenci 1. miesto  

29. júna memoriál I. Petkáča vo Veľkom Folkmári  
- muži 4.miesto 

        - ženy 1.miesto 

13. júla O pohár starostu Markušoviec - ženy 2. miesto 
1. septembra o pohár starostu Matejoviec nad Hornádom - muži 2. miesto. 
 

V dňoch 13. až 20. júla 2014 sa člen našej dobrovoľnej organizácie Ondrej Porada ml. zúčastnil 
majstrovstiev sveta dorastencov, ktoré sa konali v Českých Svitavách. Družstvo Slovenska, ktoré 
reprezentoval získalo v kráľovskej disciplíne - Požiarnom útoku 2. miesto a stalo sa vicemajstrom 
sveta. Naši členovia sa taktiež zapojili do Slovenskej ligy v hasičskej veži, kde Ondrej Porada ml.      
vo svojej kategórii je pred posledným finálovým kolom v Poprade na priebežnom 1. mieste, keď 
všetky tri doterajšie preteky vyhral. Nora Poradová, ktorá v prvom kole skončila na 5. mieste, druhé 
kolo vyhrala a na treťom kole skončila na 2. mieste, je priebežne na 3. pozícii. 
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Ďalší voľný čas naši členovia venujú údržbe techniky výzbroje a výstroje, ako aj na údržbu domu 

hasičov. Tohto roku sme sa pustili do zatepľovania garážou. Prvá fáza osekania starej odutej omietky 

je už hotová. Samotné zateplenie bude realizované, až kým zoženieme lešenie potrebné na vykonanie 

týchto prác.  

Popri všetkej práci nezabúdame ani na našich predchodcov. 29. augusta oslávil náš najstarší člen 

pán Tomajko Rudolf deväťdesiate narodeniny, ku ktorým mu boli zablahoželať aj členovia výboru 

našej dobrovoľnej organizácie.  

             Výbor DHZ Spišské Vlachy                              

                                                                                                                      Poradová Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Majstrovstvá sveta  
v hasičskom športe  

SVITAVY 2014 
 

Pohár starostu obce 
Markušovce 



 
Náš život – Občasník mesta Spišské Vlachy 

10/2014 

32 
 

 

Základná organizácia (ZO) Slovenský zväz včelárov(SZV) 

Vážení  priatelia v mene ZO včelárov Vás pozdravujem a zároveň 
chcem informovať o činnosti tejto organizácie. 

Základná organizácia (ZO) slovenského zväz včelárov (SZV)     
so sídlom v Spišských Vlachoch má toho času cez 200 členov. Hlavnou 
náplňou včelárskej organizácie je chov včiel pre opeľovaciu činnosť. 
Nakoľko je priemerný vek v členskej základni nad 60 rokov je nutné       
ju omladiť. Cestou krúžkov, výstav, prednášok a praktických ukážok by 
sme chceli spropagovať prácu včelárov. Z týchto dôvodov bolo oslovené 
aj vedenie mesta Spišské Vlachy pre poskytnutie priestorov a chod 
krúžkov, ktoré sa budú zaoberať výrobou úľov, chovom včiel s využitím 
pomôcok pri chove včiel a spracovaní včelích produktov.  

Zaškolenie včelárov, ako sa starať o zdravotný stav včelstiev, používanie liečiv, ktoré sú schválené 
v SR. Základom zdravého včelstva je dodržiavanie týchto postupov. 

Chov včiel je prínosom pre život a zdravie ľudí. Okrem opeľovacej činnosti včela produkuje 
med, peľ, propolis, vosk, včelí jed a materskú kašičku. Medy rozdeľujeme na jednodruhové, zmiešané 
a medovicové, záleží to podľa toho, kde máme umiestnené úle.  

Med môžeme použiť ako sladidlo, ako doplnok pre zdravú výživu ale aj na zmiešanie s inými 
produktmi za účelom okrášlenia. 

Včela donesie do úľa nektár a uloží ho do bunky. Mladé včely tento nektár prerobia slinami na med. 
Vyzretý med musí obsahovať menej ako 18% vody.   

 

Včelí jed potenciálny bojovník proti rakovine 

 

Internetové vydanie AMERICAN BEE JOURNAL prinieslo začiatkom augusta správu, ktorá 
môže byť veľkou nádejou pre ľudí postihnutých rakovinou.  

Správa hovorí: „včelí jed obsahuje proteíny a peptidy, ktoré majú schopnosť zachytiť sa na 
membránach nádorových buniek a takto blokovať rast a šírenie nákazy“.  

Správa bola súčasťou 248 Národného stretnutia AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), 
najväčšej vedeckej spoločnosti, ktorého sa zúčastnili tisíce vedcov.  

Niektoré látky obsiahnuté v jede môžu byť účinné protinádorové činidlá. „Nanočastice idú priamo       
do nádoru, kde sa viažu na nádorové kmeňové bunky, blokujú ich rast a šírenie“, dodáva vedúci štúdie 
Dipajan Pan, Ph.D. 
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Recepty z včelích produktov 

Pleťová medová maska 

Tvaroh a med zmiešame v pomere 1:1 natrieme na pleť a necháme pôsobiť 1-2 hod. Okrem 
vyhladenia vrások sa zlepší aj stav pokožky, ktorá sa prekrví. Pleť sa stane sviežejšia a nadobudne 
mladistvý vzhľad. 

Medový nápoj 

Potrebujeme: 0,5 l mlieka, 20g čerstvého droždia a 3 polievkové lyžice medu. Mlieko prevaríme 
s rozdrobeným droždím. Zmes necháme ochladiť, vmiešame do nej med a ihneď vypijeme. 

Nachladnutie 

Tí, ktorí trpia bežným nachladnutím, by mali jesť jednu polievkovú lyžicu teplého medu s ¼ čajovej 
lyžičky mletej škorice denne po do dobu 3 dni. Tento liek pomáha pri liečení chronického kašľa, 
nachladnutia a prečistí dutiny. 

(Recepty použité z knihy Doc. Ing. Jána Haščíka PhD.) 

O ďalšej práci v ZO včelárov, o produktoch a ich využití nabudúce. 

                                                                 

                                                                             S pozdravom Milan Biroščák, tajomník ZO SZV  
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Činnosť futbalových prípraviek a družstva dievčat v šk. roku 2013/2014 

V CVČ v  Sp. Vlachoch v šk. roku 2013/2014 futbalu sa zaúčalo 25 chlapcov           

a 8 dievčat.  Pri futbale sa stretávali tri krát do týždňa a svoje futbalové umenie si vylepšovali 

herne na turnajoch dva razy v mesiaci.  Našimi najčastejšími súpermi boli družstvá z okolia, 

kde pracujú tiež s chlapcami vo veku prípraviek, Smižany, Spišská Nová Ves, Krompachy, 

Levoča, Jamník a tiež i hostia z Tymbarku. Nájsť súpera pre dievčatá bolo ťažšie, lebo v okolí 

sa dievčenskému futbalu nevenujú. Preto dievčatá mali príležitosť zahrať zápas iba 3 krát   

a to so súperkami zo Sp. N. Vsi a s dievčatami z Tymbarku 2 razy. Zvlášť sa im darilo  

s Tymbarkom, keď zvíťazili v oboch stretnutiach. 

Prípravka sa delí na 2 - 3 kategórie, tí najmladší 1.-2.roč., sa nazývajú tiež pusinky, 

zaúčajú sa ešte len základom futbalu, prihrávka, spracovanie lopty, vedenie lopty, kľučka, 

streľba a herná činnosť všeobecne. 3. - 5.roč. sa delí na prípravku A a B,  dôležité je, aby 

chlapci mali radosť z hry a pohybu, nie vždy je dôležitá výhra, hoci samozrejmé je, že každý 

by chcel vyhrať. Medzi najvydarenejšie stretnutia patria turnaje s chlapcami z Krompách, Sp. 

N.Vsi a Smižian. Ako odmena sú pripravované každoročne stretnutia s družstvami 

z družobného mesta Tymbark v Poľsku, na ktoré sa chlapci veľmi tešia. V tomto roku to bolo 

už deviate vzájomné súperenie. 

Treba spomenúť i chlapcov, 

ktorým sa mimoriadne darilo. 

Z prvákov a druhákov sú to Ján 

Čurilla, Filip Fábry, Bystrík Nehila, 

Jakub Hric.  Z tretiakov a štvrtákov sú 

to Ján Pavlik, Marko Kandra, Alex 

Baloga, Marko Kožár. Z piatakov 

Jakub Kalický, Lukáš Valenčík, Ján 

Roško, Erik Bekeš. 

Za vytvorenie priaznivých podmienok chceme poďakovať vedeniu CVČ, obom 

základným školám, mestu a sponzorom, s ich prispením môžeme realizovať všetky naše 

podujatia.  

Tréner Eugen Pavlik 
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ZO  ZELENÝCH   STOLOV 
 

             Športový klub stolného tenisu         
aj v súťažnom ročníku 2013/14 dosiahol 
pekné výsledky nielen v rámci okresu, ale aj 
kraja.  
A družstvo mužov hrajúce v 3.lige ZÁPAD 
skončilo na peknom šiestom mieste, hoci 
celú sezónu hralo nekompletne pre zranenia 
kľúčových hráčov. Najlepším hráčom 
domácich bol Richard Jánoš, ktorý v novom 
ročníku posilní druholigové Šarišské 
Michaľany. B družstvo mužov hrajúce         
v piatej lige Spiš dlho atakovalo prvé 
miesto, ale nakoniec skončilo na peknom 
štvrtom mieste. Najlepším hráčom tohto 
tímu bol Patrik Lesňák. C družstvo hralo 6. ligu a postup do 5.ligy Spiš unikol tomuto družstvu          
až v posledných kolách. Družstvo skončilo na nepostupovom treťom mieste. Najlepším hráčom           
a vôbec v celej 6.lige bol Rastislav Hric. 
      V mládežníckych súťažiach sme mali tri družstvá, ktoré hrali v rámci východoslovenského 
kraja. Naši žiaci suverénne vyhrali 2.ligu SPIŠ-GEMER a najlepším hráčom v celej súťaží bol náš 
Lukáš Čmel. V 1.lige starších žiačok sme skončili na štvrtom mieste, keď na záverečný turnaj išli len 
2 hráčky. V dorasteneckej  1.lige skončili dievčatá na 3.mieste /A. Sokolská, Fr. Čurillová, K. 
Forgáčová/. 
        Na majstrovstvách SPIŠA v 
mládežníckych kategóriách od 
najmladších žiakov po dorastencov 
sme získali 31 medaily. 
Najúspešnejšia bola Frederika 
Čurillová, ktorá v troch kategóriách 
získala 4 zlaté a jednu striebornú 
medailu. Nasleduje Alexandra 
Sokolská, ktorá v dvoch kategóriách 
získala 3 zlaté a jednu striebornú 
medailu. Na treťom mieste je Lukáš 
Čmel, ktorý v dvoch kategóriách 
získal pre ŠK 2 zlaté a jednu bronzovú medailu. Majstrami Spiša a po jednej zlatej medaile ešte získali 
Marko Kandra spolu s Lukášom Fabišíkom a v kategórií dorastencov získal 1.miesto a zlatú medailu   
v štvorhre aj Lukáš Ledecký s Lukášom Čmelom. 

Na prelome roka sme sa zúčastnili v Letanovciach M - Spiša veteránov, kde sme získali 4 zlaté 
medaily, 1 striebornú a  bronzovú medailu. Prvenstvo v kategórií nad 60 rokov získal už po desiaty 
krát A. Gurčík pred strieborným Stanom Hricom, ktorí vo svojej kategórií vyhrali aj štvorhru. Jaroslav 
Gurčík získal v kategórií veteránov nad 40 rokov prvenstvo v štvorhre spolu s E. Šiškom z Margecian. 
Najväčšie prekvapenie v kategórií nad 50 rokov bolo, keď náš neskúsený pár P. Klešč - P. Chovanec 
získali 3. miesto a bronzovú medailu. Majstrovstvá SPIŠA mužov a žien pre rok 2014 sa uskutočnia až 
pred začiatkom súťažného ročníka 2014/15 v Spišských Vlachoch. 

3. ročník o pohár AGROKOPU : z ľavej strany A. 
Koperdan, J. Havrilla, víťaz P. Chovanec a S. Hric 

 

Víťazi v štvorhre na turnaji v Poprade R. Jánoš a M. Havrilla 



 
Náš život – Občasník mesta Spišské Vlachy 

10/2014 

36 
 

Družstvo dorasteniek, ktoré skončilo v 1.lige na 3.mieste.Z ľavej 
strany F. Čurillová, M. Sokolský, A. Sokolská, K. Forgáčová 

  
Zúčastnili sme sa aj majstrovstiev kraja v kategórií ml. žiakov, st. žiakov a dorastencov,       

ale jedinú medailu striebornú získala na majstrovstvách Východoslovenského kraja v Starej Ľubovni 
Alexandra Sokolská vo štvorhre spolu s A. Nagyovou. Alexandra Sokolská sa zúčastnila                     
aj majstrovstiev Slovenska v kategórií starších žiačok vo Valalikoch, ale bez výrazného úspechu. 
Štartovať tam mohlo len 24  dievčat, ktoré sa nominovali po bodovacích turnajoch slovenského 
pohára. 
 V máji sme spolu s CVČ usporiadali už 38. ročník VEĽKEJ CENY Spišských Vlách, kde 
 v kategórií dievčat prvenstvo obhájila Alexandra Sokolská. Miroslav Havrilla spolu s Richardom 
Jánošom získali prvé miesto vo štvorhre na 34.ročníku Veľkonočného turnaja v Poprade. 
      Naši žiaci a žiačky sa zúčastňovali aj východoslovenského a slovenského pohára mládeže. 
Tohto roku sa Alexandra Sokolská zúčastnila aj XXII. Satellite  Youth Table tennis Tournamen 
/Haviřov, Hluk a Topoľčany/. 
      V nasledujúcej sezóne ročníka 2014/15 budeme mať v súťažiach štyri družstvá mužov a 3 
mládežnícke družstvá. Dúfame, že vo výsledkoch dopadneme aspoň tak, ako v ročníku 2013/2014,   
ale veríme že to bude oveľa lepšie.   

  

Anton  Gurčík  
     predseda ŠKST 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci ŠKST po poslednom tréningu 
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THK Spišské Vlachy a IHŠ 

1.Hokejová prípravka na 
umelom ľade 

      Začína sa hokejová sezóna 2014 – 

2015 

Tvárou a podporovateľom Školskej ligy 

na Spiši sa stal Marián Hossa. 

Inštitút hokejových štúdii (IHŠ),  

občianske združenie v spolupráci 

s THK Spišské Vlachy realizuje projekt 

hokejovej prípravky v Spišských 

Vlachoch. Po dvoch rokoch realizácie 

projektu Školská hokejbalová 

a hokejová liga v regióne Spišské 

Vlachy, chceme postúpiť o stupienok 

vyššie a spomedzi deti, ktoré sa aktívne 

alebo pasívne zúčastňujú tejto ligy 

vybrať tie najšikovnejšie, s najväčšími 

volovými vlastnosťami. Pozývame tieto 

deti do novo tvoriacej sa hokejovej 

prípravky, ktorú v mesiaci september 

budeme v spolupráci s THK Spišské Vlachy formovať. 

      Uvedomujeme si náročnosť tohto projektu, nakoľko Poštová banka Aréna v Spišských Vlachoch 

nedisponuje umelou ľadovou plochou, na ktorej sa celoročne môžu organizovať hokejové aktivity. 

Pripravili sme preto projekt, ktorý v maximálne možnej miere odbremení rodičov od starosti 

spojených s hokejovými aktivitami ich deti. Špeciálny autobus bude deti zo Spišských Vlách, Olcnavy 

a Granč-Petroviec každý pondelok po skončení školy voziť do Spišskej Novej Vsi na tréning 

a rovnako deti zavezie späť. Deti dostanú ZADARMO hokejovú výstroj, podmienkou je doniesť si iba 

korčule a hokejku. O deti sa v hokejovej prípravke budú starať špičkoví profesionálni tréneri          

s A-licenciou. Cieľom tohto dlhodobého projektu je vybudovanie kompletnej mládežníckej pyramídy 

družstiev v THK Spišské Vlachy a aby sa talenty z tohto tradičného hokejového regiónu mohli pobiť 

o svoju šancu na hokejovom trhu na celom Slovensku.  
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      Chceme preto pozvať všetky deti vo veku 6-9 rokov zo Spišských Vlách, Olcnavy a Granč-

Petroviec, ktoré majú záujem o ľadový hokej, aby sa prihlásili do tohto projektu. Rodičia nebudú 

musieť platiť žiadne členské alebo iné poplatky, všetko hradí IHŠ prostredníctvom svojich partnerov. 

Chceme pozvať maximálny počet deti a z nich najlepším dať šancu stať sa novým Mariánom Hossom, 

ktorý je tvárou celého projektu a jeho veľkým fanúšikom. Celý projekt budeme s deťmi a ich rodičmi 

komunikovať v septembri, po nástupe deti do školy.  

THK  (tenisovo hokejový klub) Spišské Vlachy a IHŠ (inštitút hokejových štúdií), pozývajú deti - 

mladých hokejistov do 1. hokejovej prípravky na umelom ľade. 

IHŠ otvorili za prítomnosti hokejistov Michala Handzuša a Mariána Hossu dva hokejové štadióny na 

Spiši. VSE Arénu na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi a Poštová banka Arénu v Spišských 

Vlachoch, pre účely Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy v týchto mestách a okolitých obciach. 

      Nová aréna v Spišských Vlachoch tvorí dominantu športového areálu v Rudoľovej záhrade. Hracia 

plocha veľká 56x26 metrov korešponduje s rozmermi kanadských hokejových štadiónov, je plne 

osvetlená a je vybavená profesionálnymi mantinelmi s ochrannými sklami. 

      Mladé hokejové talenty môžu na Spiši trénovať na jedinečnom otvorenom štadióne. Spišské 

Vlachy majú hokejový štadión kanadských rozmerov. Mladá generácia na Spiši môže rozvíjať svoj 

talent v podmienkach a priestore, ktoré si náš majstrovský šport zaslúži. Štadión sa využíva v lete na 

hokejbal a v zime ako klzisko. 

      Hľadáme Nové Hviezdy - je projektom zameraným na podporu talentovaných detí a mládeže 

v oblasti športu. Cieľom projektu je vytvárať všeobecné podmienky pre masový šport detí a mládeže, 

ako alternatíva trávenia voľného času v konkurencií internetu, sociálnych sietí, obezity alebo detskej 

kriminality. Projekt Školská hokejbalová a hokejová liga dáva šancu športovať všetkým deťom, ktoré 

o to prejavia záujem, a to bez rozdielu sociálneho zabezpečenia. 

Podpora športových aktivít vybraných detí je formou bezplatného zapožičania športovej výstroje resp. 

ostatných nákladov nevyhnutných pre zdravý a nerušený športový rast dieťaťa. 

      Inštitút hokejového štúdia(IHŠ) na Spiši má podľa Petra Žifčáka viesť deti k aktívnejšiemu 

spôsobu života. 

„Pre deti vytvoríme také podmienky, že kto príde, bude hrať. Bez rozdielov. V prvej fáze sa budeme 

orientovať na masovosť nášho snaženia. Až neskôr budeme z týchto detí vyberať najlepších a tie        

aj následne podporovať v športovom raste. Okrem výstavby štadiónov IHŠ ponúkame pre ZŠ 

hokejovú výstroj zadarmo,“ uviedol Peter Žifčák z IHŠ. 

Peter Žifčák, IHŠ 
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3. ročník žiackeho hokejbalového turnaja  

O POHÁR NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY 
 Dňa 23. júna 2014 sa v Spišských Vlachoch  pri príležitosti 2. výročia otvorenia hokejového 
štadióna POŠTOVÁ BANKA ARÉNA  uskutočnil už 3. ročník žiackeho hokejbalového turnaja 
O POHÁR NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktoré tvorili žiaci 
základných škôl v rozmedzí 5. až 8. ročníka.  V základnej skupine si medzi sebou zmerali svoje sily 
všetky družstvá. Na základe umiestnenie vytvorili medzi sebou semifinálové dvojice. Porazené tímy 
zo semifinále  sa stretli v súboji o 3. miesto. Víťazi zo semifinále zase vytvorili finálovú dvojicu 
v zápase o celkové víťazstvo na tomto turnaji.  Víťazom sa stala ZŠ Čaňa, na druhom mieste skončila 
ZŠ Zemanská Krompachy, tretie miesto obsadila ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy a na štvrtom 
mieste sa umiestnila ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy. Najlepším hráčom turnaja sa stal Jaroslav 
Haluška (ZŠ Čaňa). Najlepším brankárom sa stal Teodor Ujjobbágy (ZŠ Čaňa). Ceny víťazom 
odovzdal brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Július Hudáček. Zároveň bola vyhodnotená 
Školská hokejbalová a hokejová liga v regióne Spišské Vlachy v školskom roku 2013/2014.  

3. ročník žiackeho hokejbalového turnaja O POHÁR NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY 

PORADIE 

1. ZŠ Čaňa 

2. ZŠ Zemanská Krompachy 

3. ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 

4. ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy  

NAJLEPŠÍ HRÁČ 

Jaroslav Haluška (ZŠ Čaňa) 

NAJLEPŠÍ BRANKÁR 

Teodor Ujjobbágy (ZŠ Čaňa) 

 

Víťaz - družstvo z Čane 

Účastníci turnaja 
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VAMP –Spišské Vlachy 

Počiatky VAMPu v Spišských Vlachoch siahajú do  r. 2012, kedy sme začali hrávať volejbal 

 telocvični ZŠ, ako krúžok pri CVČ, v našom meste. Dala sa dokopy partia mladých ľudí chlapcov      

a dievčat nielen zo Spišských Vlách, ktorá si v dnešnej uponáhľanej dobe našla čas na tento krásny 

šport, ktorým volejbal bezpochýb je. Fungujeme zhruba 2 roky a za tento krátky čas sme už 

zorganizovali niekoľko amatérskych  turnajov. Cez tieto turnaje sa snažíme rozšíriť spektrum 

športových podujatí v našom meste. Doposiaľ sa nám podarilo v  spolupráci s mestom Spišské Vlachy 

zorganizovať 2. ročníky turnaja o putovný pohár primátora Spišských Vlách. 
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Taktiež sme sa spolupodieľali na akcii Sme v Pohybe, ktorá sa konala v rekreačnej oblasti Zahura. 

 

 Okrem toho sa nám podarilo 

zorganizovať ešte niekoľko menších turnajov, kde medzi sebou súperili Vlašské a Krompašské 

družstvá. Teší nás, že stále je chuť súťažiť a zmerať si sily s družstvami nielen z Krompách,              

ale aj z Levoče, SNV, Sloviniek a i.  

V súčasnosti sa snažíme zlepšiť prostredie pre hru a pozdvihnúť  úroveň volejbalu v Spišských 

Vlachoch aj  vďaka finančnej pomoci z nadácie Jozefa Salaja  a taktiež pripravujeme ďalší zimný 

turnaj. A samozrejme radi privítame nových záujemcov o tento krásny šport. 

    

Peter Matušík-VAMP Spišské Vlachy 
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SPIŠSKÝ LUKOSTRELECKÝ KLUB- SPIŠSKÉ VLACHY  

   

                                                                                                                                                                                                                                            

          

                            

 

 

      História Lukostreľby v Spišských Vlachoch začala v r. 2007, ako krúžok pri CVČ , kedy p. Ján 
Sakmár z Olcnavy začal viesť lukostreľbu v našom meste. Následne sa do krúžku prihlásilo zopár detí 
zo Sp. Vlách a okolitých obcí , medzi ktorými bol aj môj syn Tomáš. Ten sa následne zapálil 
nadšením pre lukostreľbu aj mňa a ostatných našich strelcov. Začali sme sa zúčastňovať pretekov v 3D 
lukostreľbe, ktorá je spojením imitácie lovu, pobytu v prírode a lukostreľby. Absolvovali sme  preteky 
na Slovensku aj v zahraničí- Poľsku, Česku, Maďarsku, s rôznymi úspechmi, viacmenej ako 
pozorovatelia . 

      Po mojom pracovnom pobyte v Kežmarku, kde je lukostrelecký šport na  vyššej úrovni, sme začali 
pretekať aj v terčovej lukostreľbe. Pod vedením reprezentačného trénera p. Majerčáka sme  dosiahli 
celkom pekné úspechy- víťazstvá v Pohároch a aj Majstrov Slovenska. Keď som sa v r. 2013  vrátil  
do Sp. Vlách, oslovila ma p. Mária Suchá z CVČ či by som mohol viesť lukostrelecký krúžok. Keďže 
ma tento šport baví, mám trénerskú licenciu, a trochu skúseností, súhlasil som. Po niekoľkých 
tréningoch sa mladí strelci Sofia Majorová, Adam Kandra, Daniel Kamenický a Adrián Vyšovský  
začali zúčastňovať prvých pretekov v 3D aj terčovej lukostreľbe, či už pod hlavičkou CVČ alebo MŠK 
Kežmarok. Začali dosahovať prvé úspechy, ale vedel som, že pri nedostatočnom vybavení kvalitným 
náradím ich rast bude obmedzený. Financie z CVČ nám nestačili a preto ako možnosť získať financie 
som videl v založení klubu. Toto snaženie vyvrcholilo 26.2.2014 založením Spišského 
Lukostreleckého Klubu v Spišských Vlachoch. 

Nastalo obdobie zháňania peňazí, pretože zároveň zo založením klubu sme dostali aj termín na náš 
prvý pretek v rámci východného Slovenska pod názvom Abov- Zemplín cup. Vtedy zasiahla vyššia 
moc a našli sme nášho sponzora – Nadáciu Jozefa Salaja.Ten zdieľal naše nadšenie pre tento šport      
a pomohol nám s financiami, aby sme mohli nakúpiť kvalitný materiál a vybavenie pre zorganizovanie 
nášho prvého preteku. 
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P R E T E K 

       Organizovanie preteku začalo zároveň so založením klubu. Najprv bolo treba zakúpiť makety 

zvierat, do ktorých sa strieľa, ten sme zakúpili z firmy LUK SK. Nájsť vhodný priestor na pretek 

v okolí Sp. Vlách nie je problém, najviac sa nám videla Zahura, v časti Suchá. K spoluorganizátorom 

súťaže musím prirátať aj Jaroslava Matúša z chaty Sabinka, ktorý nám  zabezpečil stravu, firmu 

MOON, ktorá dodala diplomy a medaily a Zlievareň Sez Krompachy za dodanie vecných cien pre 

súťažiacich. 

Príprava preteku začala v piatok popoludní, kedy sme sa stretli pri Sabinke a začali vymeriavať trať. 

Táto viedla od chaty Sabinka smerom do Suchej, okolo lesnej škôlky, cez kopec smerom ku bývalej 

„koniarni“, okolo lyžiarskeho vleku a späť ku Sabinke.  Spolu to bolo 13 stanovíšť zo zvieratami : hus, 

morky, líška, malé prasiatka, srnec, medveď, horská koza, jazvec, vlk, muflón, daniel, zajace a na 

záver rarita- kapor v potoku.  

      V sobotu ráno sme osadili zvieratá a pretek mohol začať. Už od rána sa začali schádzať strelci.    

Tí k nám zavítali zo Zvolena , Prievidze, Rimavskej Soboty, Dobšinej, Košíc, Prešova, Veľkých 

Kapušian,  Medzilaboriec, Lelesu, a iných. Spolu aj s našimi strelcami to bolo 49 účastníkov.            

Po privítaní a príhovore p. primátora Ľ. Fifika nasledovalo rozdelenie účastníkov a rozchod na trať. 

Prvý výstrel začal o 10,15 hod. Strelci následne prechádzali cez jednotlivé stanovištia, strieľali            

a zapisovali do bodovačiek nastrieľané hodnoty od 11, 10, 8, 5 a 0 bodov.  Celú trať prešli 2 x  a po 

ukončení odovzdali bodovačky na vyhodnotenie. Zadávanie do počítača mali na starosti Andrea 

Michlíková a Alica Sakmárová. O 15.00 hod. sa začalo s vyhodnotením a ocenením pretekárov, 

nasledoval príhovor primátora, poďakovanie za účasť a záver. Podľa rozhovorov s účastníkmi nám náš 

prvý pretek vyšiel na výbornú, počasie nám prialo, guľáš chutil a drobné chybičky sa dali prehliadnuť. 

      Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým členom Klubu za pomoc.  Menovite: Slavomír 

Kandra so synom Adamom, Ján Sakmár s dcérou Alicou, Pavol Kamenický s dcérou Karin, Radoslav 

Papcun,Tomáš Klocek, Daniel Kamenický, Andrea Michlíková a Tomášovi Michlík. Zároveň aj veľká 

vďaka Mestu Spišské Vlachy a primátorovi Ľ. Fifikovi za finančnú a morálnu pomoc. Pevne verím , 

že tento nultý ročník bude mať aj pokračovanie a s našimi lukostreleckými priateľmi sa u nás uvidíme 

aj nabudúce. Radi medzi nami privítame aj ďalších záujemcov o tento krásny šport. 

VÝSLEDKY:  

Kategória: 

Žiaci BB- Krištof Papp- TAS Leles                Dorast HL-Ver. Vilimová LK Dobšiná 

Muži BB - 1. L. Vojtko -TAS Leles                 Ddorast TRRB - 1. A. Klement –LK Dobšiná 

                 2. T. Klocko -SLK Sp. Vlachy                                 2. D. Vojtko -LK Medzilaborce 

                 3. M. Gaľa – Rožňava                                              3. D. Popeľák -LK Medzilaborce 

Muži CU-1. T Michlík – SLK Sp. Vlachy       Muži PBHB-1.I.Čáni- LK Medzilaborce 

                 2.M.Šitár -LK Prešov                                            2.J.Kászmér- TAS Leles 
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Žiaci HU- 1. Vikt. Vilimová -LK Dobšiná                             3.T.Višňai- TAS Leles 

                2.M. Miženko -LK Prešov                     Muži TRLB -   1. D. Binder- Robin Zvolen 

Dorast OL-1.D.Kamenický- SLK Sp. Vlachy                        2.R.Ekkert- Horné Húščie 

                  2.A.Kandra – SLK Sp. Vlachy                            3.Š. Myšiak-Prievidza 

Muži HU- 1. M.Gančár – Košice                          Ženy TRRB- T. Binderová -Robin Zvolen 

                 2.A.Bodnár- Rim.Sobota                     Muži TRRB-    1. M. Košík- Košice 

                 3.M. Rozhoň- Košice                                            2.D. Petrovaj-LK Medzilaborce 

                                                                                                   3. F. Varga - TAS Leles 

 

 Peter Michlík, predseda o. z.  

                                                                                                          Spišský Lukostrelecký klub Spišské Vlachy    

       

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. primátor Ľ. Fifik oceňuje súťažiacich. 

V popredí R. Ekkert . 

Ocenení strelci   

na chate Sabinka Zahurou. 

 

Strelci na stanovišti číslo 9 - srnec Strelci z LK Dobšiná 
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MŠK  TATRAN  SPIŠSKÉ  VLACHY 

 

 

 

ZVOLEN – SPIŠKÉ VLACHY 

Futbalová slávnosť na štadióne MŠK TATRAN  
v Spišských Vlachoch 

 
 V stredu 3. septembra 2014 Spišské Vlachy a blízke okolie žili futbalom. 
V očakávaní príchodu atraktívneho súpera zo Zvolena. Slovenský pohár SLOVNAFT CUP 
pokračoval 3. kolom a žreb dal dokopy mužstvá MŠK TATRAN SP.VLACHY A MFK 
LOKOMOTÍVA ZVOLEN. MŠK TATRAN postúpil do tretieho kola po víťazstve 
v Raslaviciach 1:0. Na tento futbalový zápas sa prišlo pozrieť asi 600 divákov, ktorí boli 
svedkami výborného futbalu, veď do Spišských Vlách zavítalo mužstvo zo Zvolena, ktoré 
bolo v tom čase na čele druhej ligy skupiny Východ.  

Futbalový zápas začal po vzore veľkých zápasov LIGY MAJSTROV,  keď každý hráč 
aj rozhodcovia vyšli na výborne pripravený trávnik ruka v ruke s 25 adeptmi futbalovej 
prípravky v Spišských Vlachoch, ktorú už roky vedie skúsený tréner Ing. Eugen Pavlik. 

Na futbalové ratolesti sa prišli pozrieť aj ich rodičia a starí rodičia, ktorí futbalový 
stánok navštevujú sporadicky. Títo mladí futbalisti sa na toto stretnutie tešili už niekoľko dní 
vopred a veríme, že mali nezabudnuteľné zážitky. Výbor futbalového oddielu aj morálne 
ocenil prácu trénera Ing. Eugena Pavlika. 

Samotný zápas oboch  pohárových súperov mal výbornú úroveň. Prvý polčas bol 
súper zo Zvolena lepším mužstvom a od 25. minúty viedol po góle najlepšieho strelca Olivera 
Špirála 1:0. Druhý polčas bol mimoriadne vyrovnaný a chýbal veľmi málo, aby naši futbalisti 
zápas vyrovnali a pripravili favoritovi vyradenie zo Slovenského pohára. Nakoniec súper      
zo Zvolena uhájil výsledok 1:0 a postúpil v Slovenskom pohár do ďalšieho kola a my mu 
želáme, aby sa v pohári dostal čo najďalej. 

Výbornú hru našich chlapcov ocenil aj tréner Zvolena, bývalý výborný ligový brankár 
Anton Jánoš. Bol veľmi spokojný s výbornou atmosférou na zápase, divákmi, ako                  
aj pohostinnosťou domácich.  

Samotný zápas so Zvolenom podporila aj Nadácia Jozefa Salaja, ktorému fanúšikovia 
ako aj výbor futbalového oddielu vyslovuje úprimnú vďaku. Aj vďaka nadácii Jozefa Salaja 
futbal v Spišských Vlachoch žije, keďže finančné prostriedky z mesta nedostačujú pokryť 
náklady na futbal. 

        Mgr. Vladimír Baloga 
        predseda MŠK Tatran 
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Sezóna 2014 Pavla Kičina ml. – Lídra Slovenského pohára v zjazde 
horských bicyklov, kategória Hardtak (HT) 

Bike kemp – Zahura 5.,6.,7.9.2014 

      Rok 2014 je pre mňa doteraz veľmi úspešný, keďže som sa stal Lídrom Sloven. pohára vo svojej 

kategórií. Mám pred sebou ešte posledný pretek – 6. kolo Slov. pohára, ktoré rozhodne o konečnom 

umiestnení sezóny 2014, ktoré sa uskutoční 28.9.2014 na Donovaloch. S náskokom 31.bodov, ktoré 

mám, dúfam, že svoje 1. miesto obhájim. Moje úspechy v r.2014: 

4.miesto – Európsky pohár – v Poľskej Vislle (Poľsko) 

2.miesto – 1.Kolo Slov. pohár – Mraznica  

1.miesto -  2.Kolo Slov. pohár – Malá Lučivna 1 

3.miesto – 3.Kolo Slov. pohár + Majstr. SR – Malá Lučivna 2 

2.miesto – 4.Kolo Slov. pohár – Jasná 

4.miesto – 5.Kolo Slov. pohár – Malinô Brdo (pád) 

2.miesto – Dobšina 

1. miesto – Veľký Folkmár 

2.miesto – Vyšná Slaná 

      V dňoch 5.,6.,7.9.2014 som v spolupráci s nadáciou Jozefa Salaja usporiadal BIKE KEMP 

Zahurou pre mladých chlapcov z mesta a okolia. Kempu sa zúčastnilo 15 mladých chlapcov, ktorí 

v sobotu trénovali, zberali nové skúsenosti a v nedeľu v súťaži ukázali čo v nich je a podali svoje čím 

najlepšie výsledky. Akcia Bike kemp, bola veľmi pekná, počasie nám prialo, čo sa odzrkadlilo aj na 

výsledkoch pretekárov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 

Výsledky      Kategória do 15 rokov 

1. miesto – Adrián Bereš, 2. miesto – Matej Uhrin, 3. miesto – Samuel Nehrer 

                       Kategória 15+ 

1. miesto – Adrien Adam 

2. miesto – Gregor Lazor (Sp.Vlachy) 

3. miesto – Kristián Kuchár 

                       Cena za najväčší talent – Peter Pongo 

                       Cena za najodvážnejšieho jazdca – Markus Baloga 

                      Cena za najšikovnejšieho jazdca – Šimon Šuba 

      Počas Kempu som medzi chlapcami našiel talenty v tomto športe, ktorí by mohli pokračovať        

až do úspešných umiestnení vo vyšších súťažiach. Som veľmi rád a hrdý na týchto mladých chlapcov, 

že v dnešnej počítačovej dobe svoj voľný čas venujú športu. Pevne verím, že táto akcia                     
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ich naštartovala na dosahovanie lepších a lepších výsledkov. Dúfam, že touto akciou sme odštartovali 

novú tradíciu, v ktorej by som chcel pokračovať každý rok. 

      Týmto by som sa chcel poďakovať predovšetkým pánu Jozefovi Salajovi, bez ktorého finančnej 

podpory, by sa tento Kemp neuskutočnil. Taktiež ďakujem sponzorom, ktorí podporili túto akciu: 

mesto - Spišské Vlachy, obuv - Jaroslav Filip, drogéria - Štefan Rybár, stavebná firma – Jozef Lazor, 

ovocie-zelenina – p. Páračka, Soof  Peter Jenčík, mäsiarstvo – Ladislav Kočík, Sabinka – Jaroslav 

Matúš, steave music – Štefan Sládkovský, železiarstvo – Renapol, Bang.SK 

      Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, príprave trate a hlavne 

Dávidovi Pokrivčákovi. Taktiež ďakujem všetkým divákom, ktorí prišli povzbudiť mladých jazdcov. 
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AKO TO VRELO  U  VLAŠANOV 

19.9.2014 bol dátum kedy sa na východe Slovenska presnejšie v meste Spišské Vlachy 
uskutočnil beh s názvom večerný  beh mesta Spišské Vlachy . Na začiatku to mal byť maličký pretek, 
ktorý moc neosloví ľudí , ale  výsledok bol však iný. Na pár otázok ohľadom preteku nám odpovedal 
chlapec, ktorý to celé spískal, nový autor článkov o trénovaní nášho webu  Michal Uličný. 

 

1. Taaak Mišo ako to celé vzniklo ? 

Ahoj, tak pravdupovediac ani sám neviem . Celé to začalo asi koncom  augusta, keď som      
sa začal pohrávať s touto myšlienkou zorganizovať u nás doma beh. Hneď od začiatku som mal trošku 
šťastie, keďže Nadácia Jozefa Salaja mi tento úlet schválila a podporila ma finančne tak, že všetko 
ostatné už bola iba hračka. Celé mi to potom trvalo asi 2 týždne. Začal som na tom makať hneď ako 
som si dobehol do cieľa Ironmana v Rakúskom Podersdorfe po finishersku medailu ☺. 
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2. Ako vieme mal si tam trošku nezvyčajnú trasu, kde 8 km bolo rozložených do 5 okruhov . 
Prečo také rozhodnutie ? 

Priznám sa, trať mala 7,6 km, ale to som zistil deň pred pretekom, keď som tam krúžil a môj 
Garmin nie a nie ukázať 8 km. Povedal som si, že nevadí budú osobáky ☺.  Trať v dĺžke 8 km som    
si vybral z dôvodu že to zvládne aj menej trénovaný jedinec a tým pádom to osloví viac verejnosť ako 
len  profi bežcov. Odpoveď na 5 bežeckých okruhov je jednoduchá .Vidieť vedúceho pretekára alebo 
svojho kamaráta bežať okolo  seba 5 x je väčší zážitok ako keby ho vidím iba odštartovať a pribehnúť 
do cieľa.  

 

3. Poďme späť k preteku. Vraj to tam doslova vrelo.  

No myslím , že vrelo to asi vo mne, keďže čakal som tam  cca 40 bežcov a zrazu na štarte ich 
stálo 105 a ja som nevedel čo skôr. Z mojej strany stres, panika, ktorú asi nikto nevidel, pretože 
v priestore štartu sa už pohyboval neskutočný speaker Vlado Baron, ktorý dotiahol svojim 
komentovaním do mesta neskutočne veľa  ľudí  a jeho zásluhou to tam začalo doslova vrieť. Ďalším 
lákadlom pre divákov boli bežci, ktorí prijali pozvanie  a ukázali aký je tento šport krásny. Na štarte 
v malinkom mestečku to zrazu vyzeralo ako v Košiciach na maratóne.  Olympionik Pavel Šimko, 
Ironwomen Kristína Néč Lapinová, jeden z najrýchlejších Slovákov Jožo Urban, Ironman Maťo 
Holečko, Natalia Malaia (UKR), ktorých doplnili 4 Keňania a bolo jasné, že sa bude  bežať veľmi 
rýchlo.  
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4. Ktorý výkon ťa zaujal najviac ? 

Mňa osobne zaujal výkon Kristíny Néč  Lapinovej,  ktorá do poslednej chvíle trápila Keňanku 
Gladys  Otero. Keňanka sa mi v hoteli  priznala, že už mala toho plné zuby a keby mala trať o 200 m 
viac mohlo to dopadnúť úplné inak. Pre informáciu osobný rekord Gladys na maratóne je 2 hod.       
15 min. Momentálne na Slovensku nie je muž, ktorý by mal takú výkonnosť. No najviac ma zaujali 
domáci pretekári. Na trati som videl ľudí, o ktorých viem že beh moc nemusia, že je to v škole 
disciplína skôr za trest a predsa len sa postavili na štart a bojovali do konca. Klobúk dole pred nimi. 
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5. Prvý ročník a prvú skúsenosť s usporiadaním preteku  máš za sebou. Podstúpiš to ešte raz? 

Bol to očistec ale myslím si , že áno. Síce hneď po preteku som ochorel, stratil hlas a neviem 
čo ešte, ale s odstupom času priznávam, že stálo to zato. Keď mi na druhý deň došiel mail od Paľa 
Šimka s pochvalou, keď vám Keňan povie že absolvuje 3x do týždňa pretek, ale takú atmosféru ešte 
nezažil a keď sa do mesta dôjde pozrieť 5x viac ľudí na beh ako futbal, tak myslím že nie je čo riešiť. 
Už dnes rozmýšľam nad otázkami ako to posunúť vyššie či už vekové kategórie, detské kategórie atd. 
Ale to je ešte ďaleko. Možno na záver by som chcel povedať jedno veľké ĎAKUJEM  Nadácii Jozefa 
Salaja, Primátorovi mesta, rodičom, frajerkám ☺, pretekárom, kamošom  a ľuďom, ktorí obetovali 
svoj čas a urobili tento Večerný beh mestom Spišsské Vlachy behom. 

Ďakujem. 
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Zo života mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišských Vlachoch 

 

Čo dokážeme...Pýtate sa, čo ešte dokážeme, 

 keď vlasy postriebril nám čas? 

Keď máme trasúce sa ruky a ani zrak neposlúcha nás? 

Veľa. Veď pozrite a čítajte, čo všetko urobili sme. 

Života čas napĺňame, ako veľkú vázu,  

do ktorej kvety tvorivej práce sme vložili. 

 

      Naša organizácia JDS tohto roku zaznamenáva už 20. výročie svojej existencie. Prvou 
predsedníčkou bola pani Marta Greňová. Počas tohto obdobia bola zabezpečovaná činnosť v súlade 
s požiadavkami a potrebami dôchodcov a v súlade so stanovami JDS. O záujme dôchodcov 
aktivizovať sa, zúčastňovať sa činnosti JDS. O tom svedčí stále narastajúca členská základňa, 
zaregistrovaných dôchodcov. 

      Činnosť v našej organizácii koordinuje päť členný výbor. Organizácia žije v podobe rôznych akcií 
a podujatí. Že naši seniori žijú plným životom svedčia aj plány. Každoročné aktivity sú aj v rámci 
Stretnutia s umeleckým slovom v mesiaci marec: „Ľudová slovesnosť“ poézia a próza venovaná babke 
a dedkovi v staršom veku, kde naši členovia prezentujú svojimi vystúpeniami. Krása umeleckého 
slova poteší človeka v každom veku. 

      K ďalším zaujímavým aktivitám patrí aj organizovanie zájazdov do Betliara-Kaštieľ, Ochtinská 
aragonitová jaskyňa, Rožňava-mesto, Bardejovské kúpele, Bardejov-Múzeum, Svidník-mesto, 
Vojeské múzeum a Skanzen. Fyzicky unavení, ale obohatení o skvelé zážitky, sme sa vrátili domov 
k najbližším.  

      Naša aktívna činnosť neunikla pozornosti ani OO JDS v Sp. Novej Vsi, kde pod záštitou starostu 
obce ODORÍN sa uskutočnil VIII. ro čník Športových hier seniorov okresu Sp. Nová Ves. Naša 
organizácia bola úspešná, ktorá získala šesť medailí.  

     Súťažiaci zápolili v týchto disciplínach: - hod granátom na cieľ, - vrh guľou, - beh na 150m, - beh 
na 300m. Úsmev na tvári počas akcie prezrádzala spokojnosť s celým jej priebehom. Športujúci 
seniori prišli prezentovať, svoj elán, silu a chuť žiť. Veď, kto sa hýbe, ten je víťaz. Sme seniori          
21 storočia. Okresné športové hry začínajú mať svoju tradíciu. „Dôchodcovia naši milí, pozbierajte 
všetky sily. Kto z Vás chce prvý byť, musí s nami súťažiť.“ 

      Nemôžem nespomenúť a zabudnúť na spoluprácu s THK v Sp. Vlachoch. Klub každoročne 
usporadúva v teplých mesiacoch súťaž vo varení guľášu. Naša organizácia pozvanie prijíma a teší      
sa na pekný deň v Rudoľovej záhrade pri hudbe a speve. Nahlásia sa súťažiace družstvá. Odštartuje    
sa začiatok varenia a družstvá sa chopia svojej úlohy. Vôňa sa šíri po celej záhrade. Napoludnie je čas 
ukončenia doby varenia guľáša. Komisia vyhodnotí vzorky guľášu. V tento rok sme obsadili 2 miesto.  
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Chcem vyzdvihnúť ústretovosť a dobrú spoluprácu s vedením mesta Spišské Vlachy, 
primátorom p. Ľubomírom Fifikom, ktorému patrí uznanie a vďaka. V mesiaci jún sme obdržali 
pozvanie ako dôchodcovia do TYMBARKU – POĽSKO, na oslavy DNI TYMBARKU. Je to pekná 
obec, ktorá v nás zanechala silný zážitok a prekrásny dojem na TYMBARK. 

      V najbližších mesiacoch naša organizácia pripravuje: 

- jesenné posedenie – Zahurou v Sp.Vlachoch 

- 8. ročník Ľudovej slovesnosti – venovaný letným obradovým hrám, -scénka „Stavanie mája“. 

- Katarínsky večer – plný zábavy a tradícií  

      Želáme si spoločne primerané zdravie, trochu šťastia, pohody, spokojný život v kruhu našich 
členov a pokoj v dušiach, aby sme sa mohli v zdraví stretávať aj naďalej. 

 

Mestská organizácia dôchodcov na Slovensku 
Mária Mihalková 
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Matri čné udalosti a zmeny v Registri evidencie obyvateľov v roku 2014 

 

Zoznam zomrelých občanov v roku 2014 

Ján Uličný                                                   12.01.2014 

Ján Tomčík                                                  11.02.2014 

Alena Povaľačová, rod. Baluchová             05.03.2014 

Anna Gabriela Tomajko, rod. Tomajková   24.03.2014 

Jozef Podvojský                                           23.05.2014 

Jozef Lazor                                                 08.06.2014 

Marta Greňová , rod Bačová                        29.06.2014 

Anna Svetkovská, rod. Proksová                 27.07.2014 

Mária Čechová, rod. Baluchová                  29.07.2014 

Ján Hlaváč                                                   12.08.2014 

Stanislav Bašista                                          14.08.2014 

Jozef Filip                                                    19.08.2014 

Anna Tkáčová, rod. Filipová                         08.09.2014 

Ladislav Suchý                                             20.09.2014 

Helena Smiková, rod. Hanigovská  05.10.2014 

Manželstvo uzavreli  v roku 2014 

Mgr. Ján Zajac a Mgr. Janka Rozmušová PhD.                04.01.2014 

Peter Zabielny a PaedDr. Marta Lazorová                        22.02.2014 

Marek Topoly a Alma Kožiaková                                     10.05.2014 

Ing. Miroslav Budziňák a Ing. Anna Ballová                   10.05.2014    

Pavol Burda a Anastázia Kopinecová                               10.05.2014 

Ladislav Sokolský a Alžbeta Filipová           28.06.2014 

Ing. Erik Hanisko a Ivana Krajňáková                              28.06.2014 

Tomáš Labaš a Mgr. Mária Kandrová                               12.07.2014 

Ing.arch. Flavián Dudaško a MUDr. Erika Mindžáková  21.07.2014 

Michal Jaslo a Irena Pačanová                                          07.08.2014 

Ing. Ján Tkáč a Simona Podracká                                     08.08.2014 

Ing. Ľubomír Chlebovec a Bc. Lenka Friedmanová         09.08.2014 

Peter Rendeš a Mária Lazorová                                        09.08.2014 

Martin Tondra a Mgr. Ľubomíra Vrábľová PhD.              16.08.2014 

Marek Poľaček a  MDDr. Jana Štrbíková                         23.08.2014 

Matúš Proks a Jana Vaľková                                             13.09.2014 

Mgr. Ladislav Novotný a Jana Letková                            20.09.2014 



 
Náš život – Občasník mesta Spišské Vlachy 

10/2014 

55 
 

Ing. Peter Biroščák a Mgr. Monika Kubičárová               20.09.2014 

Michal Kima a Svetlana Mižigárová   02.10.2014 

Lukáš Múdry a Mgr. Petra Šúleková   04.10.2014 

 
Narodili sa v roku 2014 

Bajzíková Diana    18.01.2014 
Baluch Jozef           24.02.2014 
Baluchová Alica    08.04.2014 
Bartko Leo             27.01.2014 
Budziňáková Anna    12.08.2014 
Hodermarský Sebastián              01.03.2014 
Horváth Boris        22.01.2014 
Horváth Damián   08.08.2014 
Kalický Matej                 16.08.2014 
Kellnerová Zoja   12.03.2014 
Korabská Soňa                10.05.2014 
Lešková Lenka                16.06.2014 
Ludrovský Leo   29.09.2014 
Lutter Dominik    13.08.2014 
Mačák Sebastián  12.03.2014 
Mižigár Michal   20.04.2014 
Mižigár Miroslav   29.05.2014 
Mižigárová Alexandra               04.08.2014 
Mižigárová Jasmina   20.04.2014 
Mižigárová Laura   31.03.2014 
Namešanský Michal   01.07.2014 
Olejník Matej   11.10.2014   
Orlovský Miloš   05.10.2014 
Pecha Damián                05.07.2014 
Pechová Fabiola   04.01.2014 
Petrušková Laura    13.08.2014 
Sokolský Sebastián Filip 21.02.2014 
Stašák Vratko    30.03.2014 
Štofaňák Šimon               26.03.2014 
Valigura Artur   18.04.2014 
Vargová Vanesa               13.02.2014 
Veselá Katarína               17.03.2014                          
 
Register obyvateľov k  29. 09. 2014 
Počet obyvateľov celkom :              3 577 
z toho dospelí :                                  2 841 
deti do 18 rokov :                                 736 
Obyvatelia s prechodným pobytom :   90 
           Vypracovala:  Mgr. Marta Tomašková 
                           Matričný úrad a Register evidencie obyvateľov 
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JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI    VVVV    ROKU 2014ROKU 2014ROKU 2014ROKU 2014    

 

   70. roční 

1 Kičinová Anna                                                                

 2 Pendráková Justína 

3 Dluhoš Viliam 

4 Smolejová Katarína 

5 Hronec Ondrej 

6 Čurillová Irena 

7 Rajčuľová Štefánia 

8 Helcmanovský Ján 

9 Šimková Alžbeta 

10 Porada Peter 

11 Korabská Mária 

12 Maro Ivan 

13 Šimková Mária 

14 Baluchová Elena 

15 Maurer Ján 

16 Čurillová Lýdia 

17 Vilk Milan 

18 Žingor Peter 

19 Bašistová Margita 

20 Klapáčová Mária 

21 Lukáčová Otília 

22 Gajdošová Anna 

23 Šišková Anna 

24 Čurilla Emil 

25 Baloga Ján 

26 Sater Ján 

27 Bobková Helena 

28 Filipová Sabína 

29 Vitkovská Mária 

30 Gurčík Anton 
 

 

 

 

   75. roční 

1 Klapáčová Agnesa 

2 Forgáčová Alžbeta 

3 Kandrik Viktor 

4 Piklová Mária 

5 Brilová Anna 

6 Kleščová Helena 

7 Tomašková Anna 

8 Uličná Emília 

9 Gazdura Cyril 

10 Kapitančík Štefan 

11 Šucová Katarína 

12 Pentráková Jana 

13 Palenčár Ján, Ing. 

14 Šramková Jozefa 

15 Gabrišová Mária 

16 Hlipala Ján 

17 Antalová Anna 

18 Borodáč Vojtech 

19 Borodáčová Mária 

20 Slatkovská Klára 

21 Fabryová Terézia 

22 Pacovská Elena 

23 Múdry Jozef 

24 Čurilla Imrich 

25 Filipová Anna 

26 Michalko Jozef 

27 Suchá Monika 
 

 

 

 

 

 

   80. roční 

1 Dorocák Ondrej 

2 Legartová Mária 

3 Ludrovská Elena 

4 
Kubovčíková 
Emília 

5 Leško Ján 

6 Valt Vincent 

7 Klapáčová Alžbeta 

8 Legát Michal 

9 Straka Pavol 

10 Bartošová Anna 

 

   85. roční 

1 Šimková Paulína 

2 Kolesárová Anna 

3 Rybický Štefan 

4 Pramuk Frantíšek 

5 Sedláková Mária 

6 Topolyová Irena 

7 Meždej Ján 

8 Komara Silvester 

 

   90. roční 

1 Hovancová Mária 

2 Tomajko Rudolf 
 

 

 

 

 

 


