
jelický farský úrad 10 tisíc,
Gréckokatolícka cirkevná
farnosť 10 tisíc, Detský fa-
mózny svet 40 tisíc, FS Já-
nošík 25 tisíc, DH Sviťanka
40 tisíc, Slov. zväz protifa-
šistických bojovníkov 5 tisíc
a 1. roverská patrola Lezú-
ňov Svit (skauti) 15 tisíc. Zo
žiadateľov na športovú čin-
nosť poslanci odsúhlasili
Klubu rozvoja športovej čin-
nosti Pod Skalkou 20 tisíc,
Atletickému oddielu 80 ti-
síc, Mládežníckemu basket-
balovému klubu Iskra Svit
60 tisíc, BKM Svit 200 tisíc,

ŠK Horal – Alto Slovakia 50
tisíc,Hokejovému klubu Pod
Skalkou 10 tisíc Sk. 

Rozpočtovými opatrenia-
mi na úpravu rozpočtu –
presunom financií získa
Futbalový klub na činnosť
200 tisíc korún. 

Schvaľovali sa aj financie na
činnosť z komisie zdravotnej
a sociálnej. ZO Únie žien Slo-
venska Pod Skalkou dostane 8 ti-
síc korún a vo Svite 5 tisíc korún.
ZO SZ zdravotne postihnutých 6
tisíc, Únia nevidiacich a slabozra-
kých 3 tisíc, Liga proti rakovine 2
tisíc, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím 2 tisíc
a OZ Familiaris 2 tisíc korún. 

Žiadosť o poskytnutie prís-
pevku na sociálne účely Sp.

katolíckej charite Sp. Nová Ves
bola stiahnutá z rokovania a pre-
sunie sa nabudúce. 

Vedúca oddelenia správy majet-
ku mesta a ekonomických činnos-
tí A. Balogová predložila prítom-
ným poslancom správu o pripra-
vovanom návrhu na zrušenie
MsPBHaS ako príspevkovej or-
ganizácie a vytvorenie s. r. o. 

V zmysle rozpočtových pravidiel
naniesla možné kroky zriaďovateľa

Pred začiatkom rokovacích bodov oznámil
prítomným, že obdržal otvorený list, v kto-
rom je okrem iného obviňovaný z toho, že mu
prekážajú aktívne veriaci ľudia a že sa v tomto
smere snaží riešiť aj personálnu otázku. Pri-
mátor odpovedal, že od svojho nástupu vyko-
nal v organizačnej štruktúre len jednu perso-
nálnu zmenu – zrušil funkciu referenta pre
školstvo, šport, mládež a ZPOZ a následne
poslanci schválili vytvorenie miesta vedúceho
oddelenia pre tento úsek. Zároveň vyzval no-
vého vedúceho oddelenia školstva, kultúry
a športu, aby, ak chce, verejne deklaroval
svoje vierovyznanie. Ten s poznámkou, že je
to síce jeho súkromná vec, prehlásil, že je
prakticky veriaci kresťan evanjelickej cirkvi.
Primátor jednoznačne nanesené obvinenia
odmieta, lebo sa nezakladajú na pravde. 

Aj na tomto, v poradí štvrtom stretnutí po-
slancov, predložil hlavný kontrolór mesta
správu o plnení uznesení a vykonaných
kontrolách za uplynulé obdobie, ktorú po-
slanci vzali na vedomie. Ďalším bodom roko-
vania bolo schvaľovanie príspevkov komisie
kultúry, školstva, športu a médií žiadateľom,
ktorí splnili predpísané podmienky pre poda-
nie žiadosti. Hlasovaním poslancov bol návrh
komisie schválený takto:

Na činnosť v roku 2007 dostanú:
Rímskokatolícky farský úrad 25 tisíc, Evan-

nom akte v Lopušnej doline po-
tvrdili snahu o konkretizovanie

priateľských vzťahov v prospech
občanov oboch miest. 

V apríli dôjde k vzájomnej vý-
mene pedagogických pracovní-
kov a odovzdaniu skúseností

z oblasti školstva a projektovej
činnosti v tomto rezorte. V ďal-
šom období bude prebiehať
Medzinárodný beh mládeže
v Knurówe, Dni  miest Svit a Knu-
rów, letné rekreácie občanov,
maratónsky beh Svit – Knurów –
Svit, športové akcie, výmeny žia-
kov škôl obidvoch miest, vernisá-
že o spolupráci, ale i tradičný ly-
žiarsky pobyt detí z Knurówa v L.
Tepličke. 

Je pravdepodobné, že napĺňa-
ním tejto spolupráce sa prispeje
k vylepšeniu vzájomných vzťahov
a skvalitneniu života občanov
obidvoch miest. -vž-

Mestské zastupiteľstvo vo Svite

TS majú nového riaditeľa

Informačný
spravodajca
občanov 
mesta

4/2007
Ročník: VI. 
12. apríla 2007

Po doplnení programu o dva body primátor predstavil prítom-
ným nového zamestnanca MsÚ – vedúceho oddelenia škol-
stva, kultúry, športu, mládeže a médií pána Mgr. J. Ryšu. 

Pätnásť rokov už trvá spolu-
práca s poľským mestom
Knurów a mala dosiaľ rôznu -
viac, či menej úspešnú formu
v podobe pestrých aktivít. 

V januári tohto roku boli Ing. J.
Dluhý a Ing. Ľ. Budzák poverení
rokovaním o ďalšej vzájomnej
spolupráci medzi týmito mestami
v oblastiach kultúry, športu, škol-
stva a spoločenského života. Po
návšteve menovaných v Poľsku
došlo 1. marca 2007 k podpisu
harmonogramu podujatí v rámci
tejto spolupráce na rok 2007.
Prezident mesta Knurów A.
Rams spolu s primátorom mesta
Svit R. Abrahámom na slávnost-

V rámci pracovnej cesty do okresu Poprad zavítal na krátku
návštevu Chemosvitu, a. s., 23. marca podpredseda vlády SR
Dušan Čaplovič. Na pôde spoločnosti ho privítal predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Chemosvitu, a. s., Ing.
Michal Ľach a primátor mesta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám.

NOVINY SVIT
aj na internete:
www. svit. sk

(Pokrač. na 2. strane)

Podpis zmluvy - zľava prezident
mesta Knurów A. Rams a pri-
mátor mesta Svit R. Abrahám.

Konkrétna spolupráca s družobným Knurówom je podpísaná

Pestrý sled podujatí



Základná škola vo Svite na Mierovej ulici   
ponúka voľné pracovné miesto

učiteľa/ učiteľky anglického jazyka 
v školskom roku 2007/2008. 

Tel. /fax: 052/ 7889741 
www. zsmierusvit. edu. sk    

e-mail:zs@zsmierusvit. edu. sk  

na vyriešenie tohto závažného pro-
blému, s ktorým sa budú poslanci
zaoberať na nasledujúcom zastupite-
ľstve. Zatiaľ vzali predložené skutoč-
nosti na vedomie a uznesením odsú-

hlasili prípravu koncepcie na  rieše-
nie formy existencie MsPBHaS a fi-
nančnú výpomoc tejto organizácii.

Kladné stanovisko dali aj zvere-
niu majetku Mesta Svit do sprá-
vy rozpočtových organizácií –
ZUŠ a obidvoch základných škôl. 

Súhlas bol daný aj na zriadenie
bezodplatného vecného breme-
na práva prechodu a prejazdu
motorovým vozidlom v prospech
žiadateľa – občana L. O. Týmto sa
ukončil dlhodobý a vleklý problém,
ktorým sa zaoberalo už aj pred-
chádzajúce poslanecké fórum. 

Trom žiadateľom bol schválený
odpredaj pozemku v zmysle ich
žiadostí. Komisia výstavby a životné-
ho prostredia bola doplnená
o dvoch nových členov –
Ing. A. Kromkovú a J. Kalakaja. 

V ďalšom bode bola doplnená
Zriaďovacia listina Technických
služieb o správu a údržbu mest-
ského lesa, ťažbu a predaj drev-
nej hmoty a náhradnú výsadbu.

Pred hlasovaním o menovaní ria-
diteľov príspevkových organizá-
cií sa na návrh poslanca J. Lörinc-
za, aby voľba bola tajná, hlasovalo.
Odsúhlasil sa spôsob tajnej voľby. 

Po predložení výsledkov výbero-
vého konania na riaditeľa TS
mesta Svit sa tajným hlasovaním

potvrdil víťaz tohto konania
Ing. Július Žiak – z prítomných
desiatich poslancov deviati boli
za a jeden proti. Menovanie je
k termínu 1. apríl 2007. 

V prípade menovania riaditeľa

MsPBHaS o víťazovi výberového
konania na miesto riaditeľa
MsPBHaS Ing. Milanovi Feckovi bo-
lo hlasované tajnou voľbou takto:
piati poslanci boli za, traja proti
a dvaja sa hlasovania zdržali. Keďže
bola potrebná nadpolovičná väčšina
súhlasných stanovísk, M. Fecko za
riaditeľa menovaný nebol. Do vyrie-
šenia formy existencie tejto organi-
zácie je riadením MsPBHaS naďalej
poverený V. Gajdoš. 

Po tomto bode sa schválila slu-
žobná cesta 4-člennej delegácii
vedenia a poslancov do Českej
Třebovej na odovzdávanie Cien
mesta za rok 2006. Schválil sa aj
doplnený organizačný poriadok
MsÚ, zmeny a doplnky Štatútu
mesta Svit a Štatút a Rokovací
poriadok krízového štábu mesta
Svit. 

Pre čiastočnú záchranu chát-
rajúceho Domu kultúry je snaha
o opravu fasády – havarijného stavu
západnej strany budovy aj formou
vypracovania projektu, kde je po-
trebné spolufinancovanie mesta vo
výške 10 % z vlastných zdrojov. Sú-
hlas poslancov bol jednoznačný. 

V rámci zasadnutia bol daný sú-
hlas aj na vystúpenie zástupcov
Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Svite. A. Tokár a P. Záhradník

predložili žiadosť na úpravu trasy
autobusu MHD o úsek na tzv. kop-
ci, na výrub brezy na Železničnej uli-
ci, ktorá ohrozuje bezpečnosť a žia-
dosť o doriešenie osvetlenia
a mestského rozhlasu Pod Skalkou.
Poukázali aj na sústavný problém
s poriadkom lokality píly a žiadal
o vyššiu finančnú podporu pre čin-

nosť KD a JDS vo
Svite. 

Interpelácie začal
J. Timkovič pouká-
zaním na výtlky na
cestách a chodní-
koch a chýbajúce,
resp. nevyhovujú-
ce odpadkové ko-
še na zastávkach
MHD. Cesty sa po-
dľa vyjadrenia F. Há-
mora budú robiť
v týždni pred Veľkou

nocou, R. Škovira informoval, že na
mestský mobiliár (koše, lavičky...) je
plánovaných 250 tisíc korún. K té-
me výtlkov sa pridal aj J. Kalakaj
a poukázal na nedostatok kontajne-
rov v lokalite zákruty na Ul. Jilemnic-
kého 304/25. 

Ľ. Rešovská tlmočila žiadosť
niektorých občanov o kontajner
na biologický odpad. F. Hámor
odpovedal, že odpad z orezávky
stromov bude možné uložiť k veľko-
objemovým kontajnerom, ktoré bu-
dú k dispozícii podľa rozpisu. 

J. Lörincz interpeloval V. Gajdo-
ša, prečo neustále stúpa cena za
teplo – bolo mu to vysvetlené po-
drobným udaním cien za jednotlivé
položky, ktoré cenu za GJ tvoria. 

L. Jašš sa zaujímal o priprave-
nosť a stav projektov na zabez-
pečenie financovania priorit-
ných akcií v meste prostredníc-
tvom európskych fondov, resp. z in-
ých zdrojov. Vysvetlenie podal
R. Škovira a primátor. 

Niekoľko interpelácií predniesol aj
M. Martočko – týkali sa rekonšt-
rukcie chodníka okolo rieky
Poprad, lavičiek v meste, zveľade-
nia interiéru i exteriéru kúpaliska. 

V diskusii vystúpil L. Potočný s vi-
deoprezentáciou lokality bývalej
ZUŠ Pod Skalkou a žiadosťou, aby

sa v prípade predaja pozemku a tej-
to budovy uvažovalo o zachovaní
priľahlej lokality, ktorá je esteticky
na dobrej úrovni a slúži ako príjem-
ná relaxačná zóna pre občanov Pod
Skalkou. Po predmetnej diskusii
k tejto téme poslanci schválili od-
predaj časti pozemku s akceptáciou
aj tejto prosby L. Potočného – hla-
sovaním sa deklarovala vôľa túto
kultivovanú zónu oddychu zachovať. 

M. Lopušniak informoval o pred-
ložených návrhoch na zabezpeče-
nie vysielania mestskej televízie
– po dlhšej rozprave sa uzavrel ten-
to bod tým, že najprijateľnejšie
a najvýhodnejšie pre mesto bude
prezentovať Svit prostredníctvom
TV Poprad, ktorá je prístupná v kaž-
dej domácnosti. V tejto oblasti sa
bude pokračovať rokovaním s me-
stom Poprad. 

I. Zima tlmočil uznesenia komisie
podnikateľských činností, R. Škovi-
ra výsledky opätovného merania
rýchlosti na hlavnej ceste I/18,

J. Kalakaj sa zaujímal o budúc-
nosť diabetologickej ambulancie
v meste. Primátor mu odpovedal, že
sa vedú rozhovory o riešení tohto
nedostatku – je to však nesmierne
zložité, nakoľko týchto odborníkov
v blízkosti nemáme a na túto spádo-
vú oblasť by jeden lekár neobsiahol
plný úväzok. Mesto v rámci svojej
kompetencie sa bude aj touto té-
mou zaoberať. -vž-

SVIT 2

Mestské zastupiteľstvo vo Svite

VOĽNÉ MIESTO

(Dokončenie z 1. strany)

DIABETOLOGICKÁ PORADŇA
Od 1. 3. 2007 je prevádzka Diabetologickej ambulan-

cie vo Svite z prevádzkových dôvodov presunutá do
Popradu - v budove Zdravotného strediska na Ul. kar-
patskej 3273/11 (pri autobusovej stanici). 

Od19. 3. 2007 sa vedúcim
oddelenia školstva, kultúry a
športu MsÚ vo Svite stal Mgr.
Ján Ryša.

Jarné upratovanie
V rámci jarného upratovania budú
v tomto mesiaci umiestnené veľkoob-
jemové kontajnery, aby sa občania
mohli zbaviť veľkého odpadu – nábyt-
ku, okien, a pod. Upozorňujeme na
to, aby ste orezané konáre, kríky,
resp. inú drevnú hmotu nedávali do
týchto nádob, ale  vedľa nich – ten-
to odpad sa bude priebežne odvážať! 
Kontajnery budú k dispozícii na
obvyklých miestach takto :
11. - 15. apríla 2007 – 4 ks vo Svite
18. - 22. apríla 2007 - 4 ks Pod
Skalkou

List bude vyvesený
Do redakcie nám bol doručený list
p. I. Sarnovskej – odpoveď na článok
z minulého mesiaca „Odhoďme pred-
sudky...“. Napriek vyhláseniu na
ostatnom MsZ, že bude uverejnený,
po zrelej úvahe primátora mesta
R. Abraháma a na jeho pokyn bol
z obsahu dnešných novín stiahnutý.
Zvážil, že jeho uverejnením by sa ešte
viac podnecovali spory a zbytočne
rozvírila pokojná hladina práce pred-
školského zariadenia, ktorého sa list
týka. List je však vyvesený a sprístup-
nený verejnosti vo vývesnej tabuli
MsÚ v budove jeho sídla.
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Alena Blazoňová vykoná-
va nasledovnú agendu:

OCHRANA PRÍRODY
A KRAJINY

/prenesený výkon štátnej správy/
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny vy-
konáva:

- v 1. stupni štátnu správu vo ve-
ciach ochrany drevín v rozsahu
ustanovenom zákonom v zmysle §
69 ods. 1 písm. a zákona,

m vydáva súhlasy na výrub drevín
v zmysle § 69 ods. 1 písm. d, § 12
písm. c a § 47 ods. 2,

- ukladá vlastníkovi /správcovi, ná-
jomcovi/ pozemku, na ktorom
drevina rastie, vykonať nevyhnut-
né opatrenia na jej ozdravenie ale-
bo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa
§ 47 ods. 2, 

m dáva vyjadrenia podľa § 9 ods.
1 písm. l, 

- vyznačuje dreviny určené na vý-
rub podľa § 47 ods. 8,
- v súhlase na výrub drevín ukladá
vykonanie primeranej náhradnej
výsadby, starostlivosti o ňu, alebo
zaplatenie finančnej náhrady po-
dľa § 48 ods. 1,
- obstaráva a predkladá na schva-
ľovanie dokument miestneho
územného systému ekologickej
stability a dokument starostlivosti
o dreviny,

- vykonáva štátny dozor vo ve-
ciach, v ktorých vykonáva štátnu
správu v rozsahu ustanovenom
predmetným zákonom,
- zabezpečuje a predkladá na
schválenie všeobecné záväzné
nariadenie, ktorým ustanoví po-
drobnosti o ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene,

ďalej:
m v súčinnosti s Technickými služ-
bami Svit zodpovedá za kvalitu ve-
rejnej a účelovej zelene a cieľave-
dome zabezpečuje jej rozvoj,

- minimálne 2 x ročne /jar - jeseň/
vykonáva kontrolu stavu verejných
priestorov mesta s návrhom opat-
rení na odstránenie nedostatkov,
- spolupracuje s orgánmi štátnej

správy na úseku ochrany prírody
a krajiny a zastupuje Mesto Svit pri
konaniach, čo platí aj pre Lesný
úrad a Pozemkový úrad,
- vedie evidenciu a archiváciu
predmetnej agendy. 

V súvislosti s podávaním žiado-
stí na výrub stromov rád by som
poukázal na niektoré dôležité
momenty pri vybavovaní povole-
nia na výrub.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín obsahuje náležitosti v zmysle
§ 17 ods. 7 vykonávacej vyhlášky
č. 24/2003 Z. z. 

a/ meno, priezvisko a trvalý po-
byt, názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania žia-
dateľa,
b/ katastrálne územie, parcelné
číslo a druh pozemku na ktorom
drevina rastie, a kópiu z katastrál-
nej mapy alebo iný doklad umož-
ňujúci identifikáciu dreviny v teré-
ne,
c/ súhlas vlastníka, správcu, prí-
padne nájomcu /ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy pozemku, na ktorom drevi-
na rastie, ak žiadateľ nie je jeho
vlastníkom, správcom, nájom-
com/, 
d/ špecifikáciu dreviny, ktorá sa
má vyrúbať, najmä jej druh, počet,
zdravotný stav, obvod kmeňa me-
raný vo výške 130 cm nad zemou,
alebo tesne pod miestom jeho
rozkonárenia, ak túto výšku nedo-
sahuje, alebo výmeru krovitého
porastu,

e/ odôvodnenie žiadosti. 
V prípade, že občania poža-
dujú výrub dreviny, resp.
drevín v blízkosti bytového
domu odporúčame doložiť
k žiadosti súhlas vlastníkov
bytového domu. 
Každá žiadosť o výrub drevín
je spoplatňovaná v zmysle
zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplat-
koch. 
Podľa položky 160 sadzob-
níka správnych poplatkov je
pre fyzickú osobu výška
správneho poplatku 200,-

Sk a právnickú osobu alebo fyzickú
osobu oprávnenú na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s po-
danou žiadosťou 2. 000,- Sk. 
Teraz v krátkosti niekoľko dôleži-
tých pojmov:

m výrub v zmysle predmetného zá-
kona vo vzťahu ku kompetentnému
orgánu - obci sa týka len drevín ras-
túcich mimo lesa,
m drevinou rastúcou mimo lesa je
strom alebo ker vrátane jeho kore-
ňovej sústavy rastúci jednotlivo ale-
bo v skupinách mimo lesného pôd-
neho fondu,
m medzi dreviny patria stromy alebo
krovité porasty,
m za strom sa považuje drevina
s diferencovanou stonkou, v dolnej
časti vytvárajúcou priamy, nerozko-
nárený kmeň, ktorý v hornej časti
prechádza do rozkonárenej koruny
/v zmysle § 36 ods. 2 vykonávacej
vyhlášky/,
m za ker sa považuje drevina s roz-
konárenou stonkou spravidla už od
bázy a za krovitý porast sa považuje
taká skupina krovín, pri ktorej viac
ako 50 % jednotlivých krovín sa vzá-
jomne korunami dotýkajú, alebo
spon medzi jednotlivými krami je
menší ako 2 m /§36 ods. 5 tretia
veta vykonávacej vyhlášky/,
m súhlas na výrub drevín sa podľa zá-
kona o ochrane prírody nevyžaduje 

a/ na stromy s obvodom kmeňa
do 40 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou a krovité po-
rasty do 10 m2,

b/ ďalej na stromy s obvodom
kmeňa do 80 cm, meraných takti-
ež vo výške 130 cm nad zemou,
ak rastú v súkromných záhradách
a záhradkárskych osadách
v zmysle § 47 ods. 4 písm. g zá-
kona. 

Ostatné výnimky sa týkajú výrubu
preukázateľne nevyhnutného na za-
bezpečenie starostlivosti o osobitne
chránenú časť prírody a krajiny, vý-
rubov pri vodných tokoch, cestách,
železníc, elektrických rozvodov, te-
lekomunikačných sietí a zariadení
a pod. v zmysle ustanovení ich zá-
konov /zákon o energetike, zákon
o telekomunikáciách, atď./
Výrub drevín je možné uskutočniť
len v čase vegetačného pokoja,
ktorý je ustanovený zákonom od 1.
októbra do 31. marca nasledujúce-
ho roka. Občania môžu požiadať
o výrub stromov aj mimo času vege-
tačného pokoja, musia však počítať
s tým že v prípade schválenia žia-
dosti je možné výrub realizovať len
v uvedenom čase vegetačného po-
koja. 
Podaním žiadosti o výrub a zaplate-
ním správneho poplatku môže
vzniknuť u žiadateľa predstava, že
dôjde k automatickému schváleniu
výrubu. To však nie je pravda.
Správny poplatok sa týka zabezpe-
čenia správneho úkonu. Podstata
a opodstatnenie žiadostí o výrub
preskúmavajú pracovníci MsÚ
a Technických služieb mesta Svit
v spolupráci s pracovníkom
TANAPu na miestnych šetreniach. 
Vydaním povolenia na výrub vzniká
pre žiadateľa povinnosť vykonania
náhradnej výsadby alebo zaplatenia
finančnej náhrady. 
Pri určení náhradnej výsadby, ktorú
obvykle uplatňujeme pri žiadostiach
od občanov môže byť obcou uplat-
nená starostlivosť o novonasadené
dreviny, najviac však po dobu troch
rokov. 
Pri uplatnení výsadby sa uprednost-
ňujú geograficky pôvodné a tradič-
né druhy drevín, ktorými sú domáce
dreviny vzniknuté na mieste svojho
terajšieho výskytu a dlhodobo sa
uplatňujúce v drevinou skladbe zá-
ujmovej oblasti. 
Ďalším dôležitým momentom
z praktických skúseností je ten, že
povolením výrubu drevín na pozem-
koch iných ako vo vlastníctve mesta
môže byť náhradná výsadba na po-
zemkoch vo vlastníctve mesta, teda
nie napríklad na pozemkoch vo
vlastníctve toho, kde sa bude reali-
zovať výrub. Je to na rozhodnutí
kompetentného orgánu ochrany prí-
rody. 

Náplňou práce predmetného oddelenia sú investičná činnosť Mesta Svit, prenesené výkony
štátnej správy na úseku životného prostredia, a to: ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdu-
šia, vodné hospodárstvo a vodné stavby + odpadové hospodárstvo. 

Ďalšou agendou je povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení, cest-
né hospodárstvo a cestná doprava + prekopávkové povolenia, agenda obchodu a podnika-
teľských činností, bytová agenda, prideľovanie súpisných a orientačných čísel, verejné ob-
starávanie v rámci oddelenia, organizácia a zabezpečovanie činností komisie výstavby a ži-
votného prostredia pri MsZ Svit a pod. 

Na oddelení sú okrem mňa dvaja pracovníci: Ing. Alena Blazoňová a Ing. Andrea Kromková,
ktoré zabezpečujú agendu, ktorú by som Vám v dnešnom článku rád bližšie skonkretizoval. 

é
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: TECHNICKÝ ÚSEK

To bolo konkrétne uplatnené
napríklad vo väčšom rozsahu

pri výrube stromov pre stavbu Pre-
dajne LIDL v roku 2006, kde bola
určená lokalita náhradnej výsadby
na pozemku pri cintoríne, kde pre
zaujímavosť hodnota náhradnej vý-
sadby presiahla 1 mil. Sk. 
K uplatneniu finančnej úhrady pri-
stupuje mesto Svit v opodstatne-
ných prípadoch, a to do výšky spo-
ločenskej hodnoty drevín. 
Finančná náhrada je príjmom obce,
ktorá je povinná tieto príjmy výlučne
použiť na úhradu nákladov spoje-
ných so starostlivosťou o dreviny
rastúce na jej území. 
Menej populárne sú priestupky
a sankcie v súvislosti s predmetným
zákonom,je však potrebné mať ich
na vedomí. Pokuty pri porušení zá-
kona sú pre fyzické osoby možné až
do výšky 300. 000 Sk v zmysle §
92 ods. 2 písm. d/. 
Správne delikty a sankcie pre
podnikateľov, resp. právnické
osoby sa pohybujú 

1. do 300. 000,- Sk v zmysle §
90 ods. 1, napr. pri neoznámení
výrubu drevín
2. do 700. 000,- Sk v zmysle §
90 ods. 2, napr. pri poškodzovaní
chránených nerastov, ďalej nespl-
není povinností uložených orgá-
nom ochrany prírody v súhlase na
výrub dreviny a pod. 
3. do 1. 000. 000,- Sk v zmysle
§ 90 ods. 3 napr. ak vyrúbe, resp.
objedná výrub alebo dá pokyn na
výrub dreviny /§ 47 ods. 3/, ale-
bo chráneného stromu /§ 49 ods.
3/, alebo ho ošetrí /§ 49 ods. 3/
bez súhlasu orgánu ochrany príro-
dy.

Mesto Svit nezabezpečuje len po-
voľovanie výrubov, ale aj starostli-
vosť o existujúce dreviny a ďalšiu
výsadbu. Máme napríklad spraco-
vané 2 nové dokumentácie obnovy
zelene v meste Svit. 
Tohto roku by malo dôjsť k obnove
zelene hlavne v parku pri Dome kul-
túry Svit /južná časť/. Je úvaha
osadiť aj do travertínovej plochy na-
chádzajúcej sa zo severnej strany
Domu kultúry  po jej okrajoch nie-
koľko stromov s doplnením mest-
ského mobiliáru /lavičky, odpadové
koše a pod./
Trávnaté plochy okolia Domu kultú-
ry by mali byť nahradené nízkymi
drevinatými porastami vyžadujúcimi
len občasnú údržbu. 
Ďalšou plochou na obnovu zelene
by mal byť aj park Domu opatrova-
teľskej služby nachádzajúci sa na
Ul. Štúrovej. 

V ďalšom období po ukončení akcie
rozšírenie cintorína Svit bude po-
trebné takisto revitalizovať aj tieto
plochy parkovými a sadovými úpra-
vami. 

Vodné hospodárstvo,
vodné stavby:

Druhým preneseným výkonom štát-
nej správy na životné prostredie,
ktoré zabezpečuje Ing. Blazoňová
je ochrana vôd a vodné hospodár-
stvo v zmysle zákona o vodách
č. 372/1990 Zb. V znení neskor-
ších predpisov
Ide hlavne o nasledovnú agendu:
§ 63 ods. 1 

rozhoduje vo veciach 

- povolenia na odber povrchových
vôd a podzemných vôd a ich iné
užívanie na potreby jednotlivých
občanov /domácností/ v zmysle §
63 ods. 1, 
- uskutočnenia, zmeny a odstrá-
nenia vodných stavieb, ktoré súvi-
sia s vyššieuvedeným odberom /§
21 ods. 1 písm a/ a b/ a § 26/,
- v ktorých je príslušná povoľovať

vodnú stavbu, ako aj v ostatných
vodohospodárskych veciach tý-
kajúcich sa predmetnej vodnej
stavby, 
- vykonáva ďalej agendu súvisiacu
s uvedeným § 63 ods. 1 písm. c
a d, § 63 ods. 3
- dáva vyjadrenie podľa § 28
k vodnej stavbe v prípadoch,
v ktorých je príslušná vydať povo-
lenie, a vyjadrenie k stavbe rodin-
ného domu, k stavbe na individu-
álnu rekreáciu a na domové žum-
py,
- vedie evidenciu o vodách /§
29/,
- vykonáva štátny vodoochranný
dozor v rámci svojej pôsobnosti
a ukladá opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov /§ 66 ods.
1/,
- prerokúva priestupky na úseku
ochrany vôd, vodných tokov
a vodných stavieb v zmysle § 77
ods. 3 písm. a,

§ 63 ods. 4
- zabezpečuje a predkladá na
schválenie všeobecné záväzné
na-riadenie, ktorým sa môže upra-
viť, obmedziť, prípadne zakázať
užívanie povrchových vôd na
drobných vodných tokoch a iných
vodných útvaroch /§ 46 ods. 1/. 

ďalej: 

- zastupuje Mesto Svit v kona-
niach na úseku vodného hospo-
dárstva,
- vedie evidenciu stavu čistoty to-

kov na spravovanom území,
- vedie ostatnú evidenciu a archi-
váciu predmetnej agendy. 

Pokuty pri porušovaní predmetného
zákona v zmysle § 75 sú možné až
do výšky 500. 000,- Sk. 

Ochrana ovzdušia 
- vykonáva agendu vyplývajúcu zo
Zákona o ochrane ovzdušia
č. 478/2002 Z. z., ktorým sa do-
pĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov, a to
hlavne:
§ 34 ods. 1

- podieľa sa na vypracovaní a reali-
zácii programu a integrovaného
programu v zmysle § 11 ods. 1,

- kontroluje dodržiavanie povinnos-
tí prevádzkovateľov malých zdrojov
/§ 20/,

- vydáva súhlas na vykonávanie čin-
ností uvedených v zozname, ktorý
ministerstvo uverejňuje vo vestníku
/§ 22 ods. 1 písm b/,

- vydáva súhlas na povoľovanie sta-
vieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich užívanie /§ 22 ods.
1 písm d/,

- ukladá prevádzkovateľom malých
zdrojov opatrenia na nápravu /§ 27
ods. 1/,

- ukladá prevádzkovateľom malých
zdrojov pokuty /§ 38/,

- ďalej vykonávanie agendy vyplý-
vajúce z § 11 ods. 1 písm. h až j
a ods. 2 

ďalej:
- zabezpečuje a predkladá na
schválenie všeobecné záväzné na-
riadenie súvisiace s predmetným
zákonom 
- zabezpečuje vyberanie poplatkov
od prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
- zastupuje Mesto Svit v konaniach
na úseku ochrany ovzdušia, 
m vedie evidenciu všetkých zdrojov
znečistenia a stavu imisií /ročná ak-
tualizácia podľa druhu/ a archiváciu
predmetnej agendy. 
Byty a bytová agenda:
- vedie evidenciu žiadateľov o pri-
delenie nájomného - mestského
bytu,
- vydáva návrhy na uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy,
- spracováva podklady na súhlasy
k výmene bytov,
- predkladá návrhy na zrušenie ná-
jomnej zmluvy z dôvodu verejného
záujmu,
- spolupracuje s MsPBHaS Svit

v otázkach ochrany a údržby byto-
vého fondu mesta,

- vedie dokumentáciu o budo-
vách, ktoré sú majetkom mesta. 
Obchod, služby, podnikanie:

- vydáva záväzné stanoviská
o umiestnení prevádzky, alebo ve-
rejnoprospešnej služby na území
mesta,
- vydáva stanoviská k časom pre-

daja, vyjadruje sa k prechodnému
uzatvoreniu obchodných prevádz-
karní,
- dáva stanovisko pre umiestnenie
prevádzky na začatie podnikateľs-
kej činnosti,
- vydáva rozhodnutia o výsledku
schvaľovania ordinačných hodín
neštátneho zdravotníckeho zaria-
denia,
- zabezpečuje úlohy mesta
v zmysle zákona o obecnom zria-
dení č. 369/90 Zb. v znení ne-
skorších predpisov, § 4 ods. 4. 

Z ostatnej agendy Ing. Blazoňovej:

- vedie evidenciu a prideľuje sú-
pisné a orientačné čísla na objek-
ty v k. ú. Svit
- spolupracuje v procese posud-
zovania vplyvov na ŽP v zmysle zá-
kona číslo127/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov o posudzo-
vaní vplyvov na ŽP vo vzťahu na in-
vestičné zámery, koncepcie a do-
kumenty,
- spolupracuje na tvorbe a posud-
zovaní koncepčných materiálov -
ÚPD, ÚPP, ÚS a podieľa sa na za-
bezpečovaní koncepčných doku-
mentov mesta na úseku ŽP -
- environmentálna politika mesta,
- posudzuje všetky dokumenty
z hľadiska kvality ŽP,
- zabezpečuje vydávanie rybár-
skych lístkov a zúčtovanie správ-
nych poplatkov,
- dbá na dodržiavanie protipožiar-
nych predpisov, predpisov ochra-
ny a bezpečnosti pri práci,
- samostatná odborná činnosť
v oblasti bytovej politiky,
- zabezpečuje úkony a činnosti vy-
plývajúce pre mesto z informač-
ných zákonov /najmä 211/2000
Z. z. v znení neskorších predpisov
a vnútorných predpisov a nariade-
ní mesta/,
- pripravuje podklady pre rozhod-
nutia primátora na úseku prístupu
k informáciám
- zabezpečuje a predkladá na
schválenie všeobecné záväzné
nariadenie, ktorým ustanoví po-
drobnosti o ochrane drevín, ktoré
sú súčasťou verejnej zelene.

é
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Ing. Andrea Kromková
Úsek: Životné prostredie, dopra-

va, reklamné zariadenia
Odpadové hospodárstvo:
/prenesený výkon štátnej správy/ 
- vykonáva agendu vyplývajúcu zo
Zákona o odpadoch č. 223/2001
Z. z. v znení neskorších predpisov,
a to hlavne:
§ 72 
- prejednáva priestupky v odpado-

vom hospodárstve /§ 80 ods. 3
písm a/ a ukladá pokuty za prie-
stupky,
- poskytuje držiteľovi odpadu infor-

mácie o umiestnení a činnosti zaria-
dení na nakladanie s odpadmi na
území mesta
ďalej:

- spolupracuje s orgánmi štátnej
správy na úseku odpadového hos-
podárstva a zastupuje Mesto Svit
pri konaniach, 
- vedie evidenciu a archiváciu pred-
metnej agendy. 

Pozemné komunikácie, do-
pravný inžiniering:
- vykonáva agendu vyplývajúcu zo
Zákona č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách v znení ne-
skorších predpisov hlavne:
§ 33 ods. 2 

- vykonávanie preneseného výkonu
štátnej správy vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií, 
- so súhlasom dopravného inšpek-
torátu určovanie dopravných znači-
ek, dopravných  zariadení a povoľo-
vanie vyhradených parkovísk,
- prejednávanie priestupkov podľa §
22 c zákona, na odstránenie ziste-
ných nedostatkov /§ 66 ods. 1/,
ďalej: 
- v oblasti dopravného inžinieringu
zabezpečuje v zmysle cestného zá-
kona číslo 35/1984 Zb. v znení ne-
skorších predpisov ako cestnos-
právny orgán miestnych komuniká-
cií - oznámenia, rozhodnutia /pre-
kopávky, zvláštne užívania, atď/,
- v zmysle zákona o cestnej dopra-
ve č. 118/90 Zb. v znení neskor-
ších predpisov umiestňovanie za-
stávok verejnej MHD, povoľovanie

predĺženia alebo zavedenia liniek
MHD mimo mesta,
- v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov § 4 ods. c vydávanie
záväzných stanovísk k organizácii
dopravy v meste v zmysle Vyhl.
č. 99/89 Zb., 
- zastupuje mesto pri výkone na
úseku dopravy a pri rokovaniach
k problematike ciest I. a II. triedy,
- iniciuje a spolupracuje na zabez-
pečovaní:

a/ koncepčných dopravných do-
kumentov /generel dopravy, štú-
die/
b/ rezortných dopravných pod-

kladov /sčítanie/, koncepcia do-
pravy
c/ ostatných dokumentov týkajú-

cich sa dopravy /letecká, želez-
ničná vrátane spolupráce s jej
správcami a užívateľmi/ 

- zabezpečuje a predkladá na
schvaľovanie všeobecné záväzné
nariadenie na úseku dopravy,
- spolupracuje s Mestskou políciou
a Technickými službami mesta Svit,
- zabezpečuje stavebnotechnické
vybavenie ciest a miestnych komu-
nikácií vo vlastníctve mesta podľa
potrieb cestnej dopravy a obrany
štátu,
- poskytuje údaje z technickej evi-
dencie ciest a miestnych komuniká-

cií vo vlastníctve mesta,
- organizačne a administratív-
ne zabezpečuje vykonávanie
regionálneho rozvoja,
- organizačne a administratív-
ne zabezpečuje vypracúvanie
programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a progra-
mov cestovného ruchu,
- organizačne a administratív-
ne zabezpečuje koordinovanie
spolupráce právnických osôb
pri vypracúvaní programov roz-
voja mesta a cestovného ru-
chu,
- vykonáva štátny odborný do-
zor nad miestnymi a účelovými
komunikáciami,
- vedie evidenciu a archiváciu

predmetnej agendy. 
Reklamné, propagačné, infor-

mačné zariadenia 
- vykonáva agendu vyplývajúcu zo

stavebného zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov
a v súlade zákonom o obecnom zri-
adení, a to hlavne:
§ 71 ods. 1

- povoľovanie informačných,reklam-
ných a propagačných zariadení,
ďalej:
- priestupkové konania týkajúce sa

reklamných, propagačných a infor-
mačných zariadení,
- zastupuje Mesto Svit v konaniach
na úseku reklamných, propagač-
ných a informačných zariadení,
- evidencia a archivácia predmetnej
agendy. 
Oblasť dokumentácie:
- vecne a organizačne spolupracu-

je a zabezpečuje verejné súťaže
a konkurzy v rámci oddelenia život-
ného prostredia a technických čin-
ností a vedie ich evidenciu,
- vedie evidenciu a archiváciu: -

ÚPD a ÚPP oddelenia
- všetkých druhov a stupňov roz-
hodnutí
- všetkej dokumentácie nachádza-
júcej sa na  oddelení

- všetkých usmernení, pokynov
k zabezp. činnosti
- zákonných ustanovení z oblasti

činnosti oddelenia
- spravuje a dopĺňa mapové pod-

klady mesta vo všetkých dostup-
ných mierkach ako aj iné mapové
podklady mesta,

- podľa pokynov ved. oddelenia
objednáva geometrické plány a ve-
die ich evidenciu a archiváciu,
- systematicky zabezpečuje prie-
met investícií mesta do mapových
podkladov mierky 1: 1 000,
- vedie a dopĺňa informačné údaje

o meste v rozsahu jeho kat. územia,
včítane grafických priemetov: inž.
siete, pôdny fond a pod.,
- vedie a systematicky dopĺňa gra-

fickú pasportizáciu nehnuteľností
mesta 
Ostatná agenda:
- technický dozor nad stavbami
a technologickými časťami stavieb,   
- zabezpečuje úkony a činnosti vy-
plývajúce pre mesto z informač-
ných zákonov 
/najmä 211/2000 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov a vnútorných
predpisov a nariadení mesta/,
- pripravuje podklady pre rozhodnu-
tia primátora na úseku prístupu k in-
formáciám. 
Vzhľadom na rozsah uvedených fak-
tov by som sa rád v budúcnosti ve-
noval konkrétnejšie plánovaným in-
vestičným zámerom mesta, stavu ich
pripravenosti, resp. rozpracovanosti. 
Na záver mi dovoľte ešte informá-
ciu, že základné tlačivá žiadostí
agendy týkajúcej sa oddelenia
technických činností a ŽP pri MsÚ
Svit sú k dispozícii na internetovej
stránke www.mestosvit.sk. 

A ešte kontakt na nás:
1. Ing. Alena Blazoňová, 
tel. : 052-7875120, 
email: blazonova. a@svit. sk
2. Ing. Andrea Kromková, 
tel.: 052-7875120, 
email: kromkova. a@svit. sk
3. Ing. Rudolf Škovira, 
tel.: 052-7875116, 
email: skovira. r@svit. sk

Ing. Rudolf ŠKOVIRA
vedúci oddelenia ŽP 

a technických činností

Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: TECHNICKÝ ÚSEK

Po ročnej pauze a znovuzrode-
ní festivalu sa tentokrát v sále
DK Svit stretlo cez 550 nad-
šencov, propagátorov kultúry z
osemnástich základných škôl
okresu Poprad. Festival zá-
ujmovej umeleckej činnosti or-
ganizuje už tradične Podtatran-
ské osvetové stredisko v Popra-
de. Tento rok sme videli stúpa-
júcu úroveň jednotlivých vystú-
pení a zástupcovia škôl pred-
viedli výborné výkony vo svojich

kategóriách. Tých bolo celkom
12 (spev, tanec, folklór, výtvar-
níctvo, recitácia a pod.) a mož-
no skonštatovať, že tohtoročný
festival ZUČ sa vo Svite vydaril
nad očakávanie. 
Po sčítaní bodov (1. miesto -
10, 2. miesto –7. a 3. miesto
- 4) vyšlo následovné poradie
škôl:
1. miesto s počtom bodov 58
a Putovný pohár riaditeľa POS
Poprad získala na rok 2007

ZŠ Dostojevského Poprad,
2. miesto ZŠ Štrba s počtom
bodov 55,
3. miesto ZŠ Spišská Sobota
s počtom 47 bodov.
Je však určite na zamyslenie,
prečo sa ani jedna z našich
svitských škôl, ktoré mali výho-
du domácej pôdy, na tomto
festivale nezúčastnila. Škoda,
veď je nepochybné, že aj vo
Svite vedia deti spievať, tanco-
vať, či recitovať... 

-red-

Úspešný festival detí Inzeráty
6 Predám záhradu v záhradkárskej
osade „Máj“. Chatka, skleník, stud-
ňa. Tel. 77 55 962. 

Predám tatranský profil -
perodrážka, brúsený. I. trie-
da 125,- Sk, II. trieda 99,-

Sk. Doveziem. Inf. tel. : 
0905 508 163, 
0907 124 455. 
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Vážení občania !
Býva zvykom, že vláda, alebo

i iné orgány hodnotia svoju činnosť
po 100 dňoch od ich ustanovenia.
Touto cestou považujem za potreb-
né a vhodné oboznámiť verejnosť
nášho mesta s tým, čo bolo vyko-
nané za 100 dní novým mestským
zastupiteľstvom, primátorom i od-
bornými zamestnancami mesta. 

S príslušnými štátnymi i územný-
mi orgánmi sme riešili problém zní-
ženia nebezpečenstva na križovat-
ke pri železničnej stanici. Zatiaľ sa
realizovalo osvetlenie problémové-
ho miesta a nasledovať bude ob-
medzenie rýchlosti.

O trvalom riešení križovatky sme
rokovali s Národnou diaľničnou
spoločnosťou a Inžinierskymi stav-
bami Košice, ktoré stavajú na na-
šom úseku diaľnicu. Dohodli sme,
že bude zmenený smer výstavby
cesty do Batizoviec. Svetelne budú
riadené križovatky pri železničnej
stanici a pri odbočovaní do Batizo-
viec pri spoločnosti TATRASPOL.

Požiadali sme banku z nášho regi-
ónu o vypracovanie ratingu mesta.
Dnes už vieme, ako  tieto inštitúcie
ekonomicky hodnotia naše postave-
nie a vieme, aký úver a za akých
podmienok v prípade investičnej po-
treby nám môže byť poskytnutý. 

Priorite číslo jedna, rekonštrukcii
bloku C na nájomné byty, sme ve-
novali najväčšiu pozornosť. Projek-
ty boli aktualizované, potrebné vy-
jadrenia boli vydané a 15. februára
sme v zákonom stanovenom čase
podali žiadosť na Krajskom staveb-
nom úrade v Prešove o poskytnutie
štátnej nenávratnej dotácie.

S predstaviteľmi Spišskej Teplice
sme dohodli riešenie zmeny katastra,
nakoľko polovica objektu boku C bo-
la v ich katastri a polovica v našom. 

Mimoriadne náročné bolo v mest-
skom zastupiteľstve stanoviť potre-
by a priority mesta na volebné ob-

dobie rokov 2007 – 2011 i ďalšie
roky. Predchádzajúce vedenie
mesta nám nenechalo ucelený
koncept, na ktorý by sme nadväzo-
vali. Potreby a priority boli novým
mestským zastupiteľstvom po via-
cerých rokovaniach na volebné ob-
dobie formulované a na rok 2007
schválené. Publikované boli
v mestských novinách.

V rámci priorít mesta sme formu-
lovali najmä tie, ktoré by bolo mož-
né financovať z prostriedkov  eu-
rópskej únie. Prvé výzvy na uplat-
nenie projektov sa očakávajú na je-
seň tohto roku. Jedna z hlavných
podmienok je mať vypracované
projekty. Preto sme dali vypracovať
projekty na rekonštrukciu ciest,
chodníkov, prístavbu domu
dôchodcov k DOS, kompostáreň,
výmenu okien na ZŠ Komenského
ulici atď.

Zamerali sme sa i na projekty,
ktoré môžeme zrealizovať ihneď.
V meste nemáme centrum, preto
sme dali vypracovať projekt na re-
konštrukciu komunikácií, travertí-
novej plochy, parku i okolitých tráv-
natých plôch okolo Domu kultúry
a tak isto projekt úpravy priestorov
pred poštou. Celá zóna od obcho-
du Lukáč po poštu, bude zrekonšt-
ruovaná ako centrálna v meste.
Bližšie informácie budú v budúcich
novinách.

Podobne sme dali riešiť i park pri
Dome opatrovateľskej služby, ktorý
bude zrekonštruovaný a príslušne
vybavený.

Na základe výzvy Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny po-
žiadali sme o finančný príspevok na
opravu západnej steny Domu kultú-
ry, ktorá je v havarijnom stave.

Technické služby mesta Svit, dali
v priebehu mesiaca marec do pre-
vádzky separačnú linku, kde sepa-
rujeme 10 komodít.

Ďalším projektom, ktorý bude

realizovaný v najbližších týždňoch,
je rekonštrukcia značne poškode-
ného cyklistického chodníka od
mosta pri kostoloch po
EURIPACK. 

Mestský úrad vo Svite nemá vlast-
nú budovu. Je v prenájme v budo-
ve Úradu práce Poprad. Ponúkli
sme Úradu v práce na výmenu na-
šu budovu, kde sídli Polícia. Po
viacerých rokovaniach čakáme na
ich stanovisko.

Ďalším nepekným miestom náš-
ho mesta je autobusová stanica.
Rokovali sme s predstaviteľmi
SAD, ktorí prisľúbili úpravu jednotli-
vých nástupíšť v jarných mesia-
coch. My sme navrhli, že odkúpi-
me ich podiel na budove SAD.
O návrhu  rozhodne zhromaždenie
SAD  v apríli. 

Keď sme pri SAD, dali sme vy-
pracovať zameranie pozemku od
SAD ku lekárni VIVA. Tento poze-
mok patrí VÚV Prešov a my ho mu-
síme od nich kúpiť, aby ho nieko-
mu nepredali.

Do mesta sme objednali ďalších
5 nových autobusových prístreš-
kov, z toho 3 pre Svit a 2 pre Pod-
skalku. 

Po voľbách som urobil jednu
zmenu v organizačnej štruktúre
mestského úradu. Vytvoril som od-
delenie školstva, kultúry, mládeže
a športu. Po výberovom konaní bol
za vedúceho oddelenia schválený
Mgr. Ryša.

Veľké množstvo občanov i ja sa
nevieme dočkať, kedy sa začne po
nastúpení nového zastupiteľstva
v meste niečo reálne diať. Uve-
domme si však, že sme tu len nie-
koľko týždňov. Schvaľovacie pro-
cesy, výberové konania a s tým
spojené problémy začiatky reali-
začných zámerov predlžujú.

Očakávame, že realizácia rekon-
štrukcie zóny od Domu kultúry po
poštu začne v priebehu mesiacov

máj - jún, rekonštrukcia cyklistické-
ho chodníka v mesiaci máj. Dlho-
očakávaná rekonštrukcia bloku C
na byty s celkovým nákladom 74
mil. Sk, sa stala realitou v tej chvíli,
keď nám  minulý štvrtok minister vý-
stavby a regionálneho rozvoja pod-
písal nenávratnú dotáciu. So začiat-
kom rekonštrukcie počítame v me-
siaci jún. Už dnes sa teším na to,
ako o rok bude mesto odovzdávať
nájomné byty 80 rodinám. Štvrť mi-
lióna korún pôjde tohto roku na  vý-
menu lavičiek, odpadových košov
a ďalšie prostriedky na opravu jest-
vujúcich. V priestoroch Mestského
úradu sme vybavili novým zariade-
ním obradnú miestnosť. Čo sa týka
družobných vzťahov, bola podpísa-
ná nová zmluva o spolupráci s ve-
dením mesta Knurów v Poľsku.
V rámci tejto zmluvy sa bude reali-
zovať výmena skúsenosti učiteľov,
športovcov, zamestnancov mest-
ských úradov a pod. Tohto roku pri-
pravujeme i rozšírenie ulice SNP
a premiestnenie chodníka a verej-
ného osvetlenia pri Spolcentre. Vy-
še milióna korún na každý rok vo-
lebného obdobia je plánovaných na
ekonomizáciu verejnej zelene.
S realizáciou začneme vo Svite na
pásoch okolo cestných ťahov.

Za tých sto dní, ktoré prešli, sa
toho urobilo v meste viac, ako som
vymenoval, ale už nebudem pokra-
čovať. Veľká vďaka patrí zamest-
nancom Mestského úradu vo Svite
i riaditeľom príspevkových organi-
zácií, ktorí sa so mnou na realizácií
vymenovaných i ďalších náročných
úloh za tých pár týždňov podieľali.

Som občanom tohto mesta už 59
rokov. Všetci, ktorí reálne posud-
zujete situáciu, mi držte palce.
Ukazuje sa, že neprajníkov mám
dosť. Ale k tomu sa ešte vyjadrím
v nasledujúcom vydaní novín.

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

Sto dní nového zastupiteľstva

Tohtoročná schôdza sa ko-
nala 25. 2. 2007 a správu
prečítal tajomník ZO SZCH
Ladislav Leskovjanský. V nej
sa konštatovalo, že organizá-
cia v roku 2006 mala 34 čle-
nov a patrí medzi najväčšie v
regióne. I napriek tomu výbor
vyslovil nespokojnosť s tým,
že sa nedarí do chovateľskej
činnosti zapojiť nových členov
najmä z radov mladých obča-
nov Pod Skalkou. 

Podľa počtu nahlásených
stavov na prelome roku 2007
chovatelia chovali: 233 nos-
níc, 38 králikov, 70 holubov,
10 francúzkych baranov. Za
nepriaznivý stav hodnotili to,
že nikto z chovateľov nesplnil
podmienky A chovu. Pozitívna
je činnosť chovateľov králikov,
kde sa Dušan Karkošiak pra-
videlne zúčastňuje výstavy s
králikmi francúzsky baran.

Pre rok 2007 je dôležité udr-
žať členskú základňu, získavať
mladých chovateľov pre čin-
nosť, zabezpečiť pre chov do-
statok kvalitného krmiva v obje-
me 90 metrákov. Ďalej je po-
trebné zabezpečiť očkovanie
domácich zvierat.

Výročná členská schôdza ZO
SZCH Pod Skalkou schválila
uznesenie v ktorom sa o. i.
schvaľuje správa o činnosti vý-
boru, revíznej komisie a správa
pokladníka o finančnom hos-
podárení za rok 2006.

E. Horňák

Chovatelia hodnotili 
Už tradične sa začiatkom roka stretávajú členovia ZO

Slovenského zväzu chovateľov Svit, aby prehodnotili
uplynulý rok a zaoberali sa činnosťou v roku ďalšom.

Technické služby začiatkom apríla za-
čali s opravami mestských komunikácií.  

Foto: M. Jurčák



Slávnostným prestrihnutím
pásky bola 22. marca 2007
uvedená do činnosti linka na
separovaný zber v meste Svit.
Prestrihnutie pásky zariadenia
na separovaný zber odpadov
uskutočnili primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám, Ing.
Ján Olekšák, člen správnej ra-
dy Recyklačného fondu SR a

vedúci sekcie pre plasty, Ing.
František Hámor, poverený ria-
dením TS a členka mestskej ra-
dy, poslankyňa PhDr. Ĺudmila
Rešovská.

Linka na separovaný zber bo-
la zakúpená a nainštalovaná v
novopostavenom objekte, tzv.
triediacej hale vo dvore TS na
Hlavnej ul. z prostriedkov Re-

cyklačného fondu SR (8, 6
mil. Sk) a za prispenia mes-
ta Svit (360 tis. Sk). Linka je
schopná ročne vytriediť ko-
munálny odpad od cca 25-
tisícového obyvateľstva
blízkeho regiónu, a to až
500 ton odpadov.

Linka bude zatiaľ pracovať
na jednu zmenu, postupne
podľa množstva a čistoty vy-
triedených odpadov pri šesť-
člennom obsadení na dve
zmeny.

Ing. F. Hámor pri slávnost-
nom uvedení linky do pre-
vádzky pripomenul, že dob-

ré skúsenosti zo separovaným
zberom počas dvoch rokov je
potrebné ešte viac rozšíriť a ne-
malo by sa stávať, aby v kontaj-
neroch na určený odpad sa na-
chádzali aj uhynuté zvieratá a
iné odpady, ktoré znehodno-
cujú celý nazbieraný odpad. V
tomto smere bola spomenutá
veľmi dobrá spolupráca so ško-
lami, ktoré sa zameriavajú na
zber papiera.

Ing. J. Olekšák pripomenul,
že výkupná cena vytriedených
komodít stúpa a Recyklačný
fond má prostriedky, ktoré sa
pri zvýšenom objeme separo-
vaného zberu v mestách a ob-
ciach môžu použiť na nové
zberné nádoby.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa
podieľali na realizovaní separo-
vanej linky v meste. Verím, že
linka prispeje k zvýšeniu čistoty
v meste a okolitých obciach.
Prevádzkovateľovi prajem bez-
poruchovosť zariadenia a, sa-
mozrejme si želám, aby obča-
nia a mládež mesta Svit a oko-
litých obcí pochopili nevyhnut-
nosť dôsledného triedenia od-
padov rôzneho druhu nielen u
podnikateľských subjektov, ale
i v rodinných a bytových do-
moch, nakoľko od roku 2010
bude na Slovensku platiť povin-
nosť separovať zber. Dôsled-
ným separovaným zberom si
vylepšíme aj finančnú situáciu
v rozpočte nášho mesta,“ po-
vedal PaedDr. R. Abrahám.

Text a foto: M. Jurčák

SLOVENSKÁ
SPELEOLOGICKÁ

SPOLOČNOSŤ
pozýva dňa 14. apríla 2007

o 9°° h do Domu kultúry vo
Svite všetkých jaskyniarov
a obdivovateľov tajomného
podzemného sveta na celoslo-
venské stretnutie speleológov
XVI. SPELEOMÍTING. Na po-
dujatí budú jaskyniari prezen-
tovať zaujímavosti z oblasti
speleológie, výsledky priesku-
mu a výskumu jaskýň i krasu
u nás aj vo svete za uplynulý
rok.

PROGRAM
l významné objavy v Sloven-

skej republike
l nové objavy v zahraničí
l expedície, poznávacie

cesty
l technické novinky a zaují-

mavosti
l výstava mapovej a fotogra-

fickej dokumentácie
Ocenenie za:   
l najväčší objav členov SSS

na Slovensku v roku 2006
l najväčší objav členov SSS

v zahraničí v roku 2006
Divácka cena za:  
l najhodnotnejší príspevok

z domácich lokalít 
l najhodnotnejší príspevok

zo zahraničných ciest

l najlepšiu panelovú doku-
mentáciu

Po celý deň si môžete vypo-
čuť zaujímavé prednášky a uvi-
dieť videofilmy slovenských
jaskyniarov z významných ob-
javov v krasových oblastiach
u nás, o archeologických obja-
voch v našich jaskyniach, ale
aj výnimočné objavy v zahrani-
čí.   

Uvidíme prednášky o expedí-
cii našich speleológov do Ve-
nezuely:„ Tepui – stolové ho-
ry“. Nie menšiu pozornosť iste
vzbudí aj „Expedícia Krubera -
Voronia“, kde slovenskí, českí
a ruskí jaskyniari vytvorili nový
slovenský a český hĺbkový re-
kord – 2060 m, ale i iné zaují-
mavosti z oblasti speleológie.
O tom všetkom, ale i o inom
budú prednášky na Speleomí-
tingu vo Svite. 

Slovenskí jaskyniari majú už
vo svete svoje významné mies-
to. Objavujú jaskyne u nás i vo
svete, starajú sa o ich ochra-
nu. Neľutujú čas, peniaze, ba
ani svoje zdravie. Naša príroda
im odhaľuje svoje podzemné
tajomstvá, jej krásy a vzácnos-
ti, aby sme ich mohli obdivovať
všetci.

Oľga Miháľová
organizátorka Speleomítingu

XVI. SPELEOMÍTING

Separačná  linka v prevádzke
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Ing. F. Hámor, Ing. J. Olek-
šák a PaedDr. R. Abrahám,
po prestrihnutí pásky zaria-
denia na separovaný zber.

Zariadenie na separovaný zber je už v činnosti.

Na podujatí Deň tanca, ktorý sa už tradične koná vo Svite a ktoré
organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade sa predsta-
vilo 320 mladých tanečníkov v 20-tich kolektívoch tanca a 43 cho-
reografiách.



Slávnostný rámec schôdze ZO
JD vo Svite mal  začiatok, do kto-
rého veľmi vhodne zapadlo autor-
ské poetické slovo v podaní Bla-
ženy Bendíkovej, tajomníčky ZO
JD a vystúpenie združeného spe-
váckeho zboru Senior pod taktov-
kou Emila Horňáka a Alexandra
Tokára.

Po zvolení návrhovej a mandá-
tovej komisie prečítal predseda
Pavol Záhradník správu o činnos-
ti organizácie, ktorá vznikla pred
tromi rokmi. 

V správe sa hodnotila činnosť
za posledné obdobie, ktoré bolo
zamerané najmä na aktívnu čin-
nosť v komunálnych voľbách, or-
ganizovanie poznávacích zájaz-
dov členov JD, spoluprácu s
Mestskou knižnicou, rozpracova-
nie úloh po VII. sneme JD v roku
2006, ako aj spoločné stretnutia
pri rôznych príležitostiach, kde sa

nezabúdalo ani na jubilujúcich
členov. V správe boli spomínané

aj ďalšie činnosti, ktoré vychá-
dzali zo záujmu členov a kladne
boli hodnotené aktivity členov pri
účasti v mestských orgánoch.
Zámerom JD Slovenska je zdru-
žovať členov a aktivizovať ich pre
činnosť na zlepšenie života
dôchodcov vo svojich obciach a
mestách.

Po správe o hospodárení
(Vojtech Michalík) a správe
revíznej komisie (Michal Ko-

žuško) v diskusii odzneli viaceré
podnetné návrhy, napr. na rozší-
renie Domu smútku, členovia vy-
slovili nespokojnosť so stavom
SAD a verejných WC, vznesená
bola požiadavka na zriadenie WC
v bufetoch na stanici SAD, zria-
denie informačných tabúľ na
SAD, zlepšenie odborných zdra-
votných služieb v zdravotnom
stredisku, zvýšenie kontrolnej
činnosti v meste zo strany mest-
skej polície. 

Na nanesené problémy a pri-
pomienky zodpovedali M. Lopuš-
niak a Ing. F. Hámor.

Predseda návrhovej komisie
Ján Eštvánik predložil návrh na
zloženie výboru JD na roky 2007
– 2010 a to v zložení:  Pavol Zá-
hradník, Blažena Bendíková, Ing.
Jozef Rusnák, Vojtech Michalík,
Mgr. Michal Multáň, Bernadeta
Točeková, Anna Lapšanská. 

Členská schôdza navrhnutý vý-
bor  ZO JD vo Svite  na nové
funkčné obdobie schválila. Vý-
ročná schôdza sa skončila
schválením uznesenia.

Text a foto: M. Jurčák
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov Svit uskutočnila výroč-
nú členskú schôdzu v Klube dôchodcov vo Svite 22. marca 2007.
Zúčastnilo sa jej 82 % členov v prítomnosti viceprimátora mesta
Svit Milana Lopušniaka, Ing. Františka Hámora, povereného ria-
dením TS mesta a podpredsedu krajskej organizácie JD a záro-
veň predsedu ZO JD  mesta St. Ľubovňa Ing. Štefana Pokrivčáka.

Jednota dôchodcov na výročnej členskej schôdzi

Na schôdzi boli prijatí aj traja noví
členovia, ktorým zablahoželali P.
Záhradník a B. Bendíková.

Aj  Mestská knižnica vo Svite
pripravila pre svojich priaznivcov
niekoľko tradičných i neodskú-
šaných podujatí a služieb. 

Pre deti z materskej školy to
bolo čítanie z obrázkov v det-
ských knižkách, naopak žiaci zo
Špeciálnej základnej školy vo
Svite sa sami zahrali na ilustráto-
rov a svojimi pestrými výkresmi
vyzdobili priestory detského od-
delenia. Ostatní návštevníci hod-
notili ich rozprávkové námety
a autori tých najkrajších kresieb
boli ocenení. Deti sa pochválili,
že úspechov vo výtvarných súťa-
žiach majú viac a na ukážku pri-
niesli kalendár s uverejnenou ví-
ťaznou kresbou s námetom Eu-
rópskej únie.

Žiaci prvých ročníkov oboch
základných škôl sa slávnostne
prihlasili za čitateľov a hrdo si
odnášali s krásnou knižkou i svoj
prvý čitateľský preukaz.

Starší si zmerali svoje vedo-
mosti v literárnom kvíze Poznaj
svoje mesto. Všetky názvy ulíc
nášho mesta boli ukryté v tajnič-
kách, hádankách, či názvoch
knižiek. Deti si rozšírili vedomos-
ti o histórii mesta i o osobnos-

tiach, podľa ktorých boli ulice
pomenované. Podujatie bolo or-
ganizované s podporou Miestne-
ho odboru Matice slovenskej
a na jednom z nich sa zúčastnil
aj predseda tejto organizácie
pán Ján Svočák.

Príkladom spolupráce s ďal-
šou záujmovou organizáciou –
Úniou žien bola tematická vý-
stavka pripravená pre okresné
kolo Vansovej Lomničky. 

S Centrom voľného času vo
Svite sa už po tretí raz knižnica
prihlásila do medzinárodnej ak-
cie Noc s Andersenom. Toto po-
dujatie je organizované na záver
Týždňa slovenských knižníc a pri
príležitosti výročia narodenia H.
Ch. Andersena. Tohto roku sa ho
zúčastnilo 591 knižníc zo Slo-
venska, Česka, Poľska a iných
krajín a nočný program v knižni-
ciach absolvovalo viac ako 18
000 detí. Organizátori vo Svite
sa tentoraz inšpirovali knihou G.
Adamsa a E. Bolam Tri malé bo-
sorky a tak sa na čarodejníckom
večierku v čarolese zabávalo 40
škriatkov a 5 bosoriek. Rôznymi
súťažami, literárnymi kvízmi
a hrami sa snažili odkliať zlú ježi-

babu Melisu, varili protistrašidel-
ný elixír, odvahu si odskúšali
v zakliatom lese. Tak ako vo väč-
šine zapojených knižníc čítali
z knihy E.B Whiteovej Šarlotina
pavučinka, oboznamovali sa
s knižným darom vydavateľstva

Slovart. Deti mohli mejlovať
s ďalšími účastníkmi, napríklad
aj s deťmi z družobného mesta
Česká Třebová.  

Pretože knižnica vo Svite si
tohto roku pripomína 70. výročie
svojho založenia, pripravila pre
svojich návštevníkov niektoré milé
prekvapenia: celý mesiac sa noví
čitatelia prihlasovali zdarma
a v týždni slovenských knižníc im
boli odpustené sankčné poplatky.

Ocenení boli najaktívnejší čita-
telia z radov detí a za kráľovnú
detských čitateľov bola vyhláse-
ná Monika Šipošová, ktorá si
v priebehu roka  vypožičala 179
kníh.

Mesiacom marcom sa aktivity
knižnice nekončia. Už od začiat-
ku apríla je v priestoroch knižni-

ce sprístupnená výstava najkraj-
ších a najlepších detských kni-
žiek a ilustrácií, ktorú zapožičala
pre obyvateľov mesta Bibiana,
medzinárodný dom umenia pre
deti z Bratislavy.

Kolektív knižnice sa teší na
návštevu každého záujemcu
o dobrú knihu, a to nielen v me-
siaci, ktorý je venovaný tomuto
priateľovi človeka.

A. Gejdošová

Marec – Mesiac knihy v  knižnici 
V marci, ktorý nazývame mesiacom knihy, sa knižnice snažia

dokázať, že napriek problémom a nedostatku finančných pro-
striedkov sú životaschopné organizácie a svojím používateľom
chcú ponúknuť veľa zaujímavého a poučného, ale aj nového
a zábavného. 



Vďaka Vám za milé pozvanie...
Do redakcie sme dostali list od bývalej učiteľky materskej škôlky pani Agáty Balážovej, z kto-

rého vyberáme: 
„Marec je pre nás ženy vzácny. My, bývalé učiteľky si držíme  dva sviatky  a to Medzinárodný deň

žien a Deň učiteľov. Niekoľko rokov uplynulo a na nás si nikto nespomenul. Až zrazu tohto roku. Na
moje prekvapenie zazvonil pred  mojim bytom zvonček a pani Olinka Lukáčová mi podáva pozvánku
na Deň učiteľov od riaditeľky materskej školky Márie Zentkovej na stretnutie bývalých učiteľov MŠ na
29. marca 2007. 

A tak sme sa v uvedený deň o 9. hodine stretli v budove MŠ, kde nás privítala pani riaditeľka. Po-
hostili nás, poukazovali celú budovu, ktorá  bola vyzdobená, všade poriadok a čistota. Vôbec sme to
nepoznali, ako sa zmenila po rekonštrukcii. Nezabudli nám ukázať aj albumy z obdobia, kedy sme v
MŠ pôsobili ešte ako mladé učiteľky, veru bolo to spomínania, veď sme sa už po toľkých rokoch ani
nepoznali. Skrátka, boli to zážitky, na ktoré my, bývalé učiteľky určite tak dlho  nezabudneme. Preto by
som menom nás, 10 bývalých učiteliek MŚ,  ktoré sme na stretnutie prišli,  chcela poďakovať M. Zent-
kovej a kolektívu súčasných učiteliek za pozvanie, za krásne zážitky, ktoré nám v priestoroch MŚ  na
Mierovej ulici pripravili. Želám im pri nastávajúcom 50. výročí vzniku Materskej školy vo Svite, ktoré si
pripomenieme v roku 2008, hlavne veľa zdravia a do náročnej a zodpovednej práce pri výchove detí
predškolského veku veľa  trpezlivosti. Ešte raz úprimná vďaka za pozvanie.”
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V marci 2007 
4 NARODILI SA

Kevin Krajč, Kristián Veselovský,
Radka Martinková, Tomáš Pecha,
Denis Ščuka

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Anna Puková, Helena Lecká, Ber-
nadeta Kopčáková, František Le-
šičko, Gabriela Dubielová, Franti-
šek Slezák
75 ROKOV
Mária Králiková, Lívia Čolláková,
Ing. Michal Ilavský, Terézia Vančo-
vá, MUDr. Albín Greš, Zuzana Oro-
línová, Jozef Zelený, Magdaléna
Bohová
80 ROKOV
Ema Marschallová, Jozef Skokan,
Ondrej Knut
85 ROKOV
Emília Kukolyová, Alžbeta Šipošová
90 ROKOV
Anna Katreniaková
91 ROKOV
Zuzana Fedorová
92 ROKOV
Anna Baloghová
95 ROKOV
Elena Korvínová
> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vladimír Lukáč, Ján Kaňuk, Valéria
Václavíková, Iveta Čížová, Jozef
Šterbák, Štefan Kréta, Jolana Šife-
lová, Mária Berezovskijová, Štefan
Lengyel, Ing. Stanislav Mravčák,
Mária Vrbanová, Adolf Veselovský,
Tibor Mikušiak, Emília Štrauchová,
Miroslav Podolský, Štefan Klein.

Spoločenská rubrika

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubi-
leum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zve-
rejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie
v redakcii – MsÚ, č. dv. 219 č. t. 7875 114. 

Hotel Hubert Vital Resort 
v Gerlachove

zakladá od 1. apríla 2007
Klub koničkárov 

Členom klubu sa môžu stať 

dievčatá a chlapci od 6 rokov.
Ročný poplatok 990,- Sk. 

Prihlášku treba poslať na adresu:
Hotel Hubert Vital Resort, 059
42 Gerlachov 302, Vysoké Tat-
ry. Kontaktná osoba klubu ko-
ničkárov - Ladislav Františka. 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

Životné jubileum je vždy tak trochu príležitosťou zastaviť sa na chvíľu v našom hektickom uponá-
hľanom živote a zaspomínať si na to, čo všetko človek prežil, či sa mu splnili jeho sny, plány. Je
to zároveň príležitosť uctiť si našich blízkych, ktorí sa dožili vyššieho veku a svojou životnou mú-
drosťou a skúsenosťami môžu ešte poradiť, pomôcť mladším v ich živote, rozhodovaní. Na MsÚ
sú si toho vedomí, a preto každý štvrťrok privíta primátor spoluobčanov s cieľom poblahoželať  im
a vysloviť úctu. Na obr. A. Pálešovej jubilanti s primátorom R. Abrahámom. 

V marci, s prvými jarnými
kvetmi, si už tradične pripomí-
name Deň učiteľov. 

Vo chvíľach slávnostných sa
nepatrí polemizovať o vážnosti
a opodstatnenosti tohto sviat-
ku. Mám pocit, že by to mal byť
deň učiteľskej stavovskej hr-
dosti, spoločenského uznania
a ocenenia. 

V našom všednom živote sú
čoraz vzácnejšie chvíle svia-
točné  a slávnostné. 

S našimi bývalými kolegyňa-
mi – dôchodkyňami, ktoré sme
pozvali na oslavu tohto dňa,
sme trochu zastavili čas. Sú tu
medzi nami. Nenápadné, žijú-
ce pamätníky. 

Do MŠ prišlo 10 učiteliek,
ktoré pracovali v MŠ. Deti pre
ne pripravili kultúrny program a
darčeky, prezreli si krásnu,
zrekonštruovanú škôlku, za-
spomínali si na časy bývalé,
porozprávali si veselé i smutné

historky pri prezeraní fotoalbu-
mov a kroník. 

Komenský nám zanechal
aj takýto odkaz „...aby sme s
hľadaním pravdy, dobra a krá-
sy, s trpezlivou láskou pracovi-
to, nenásilne kráčali k životnej

múdrosti, radosti a šťastiu, le-
bo len tak sa môže škola stať
chrámom vzdelanosti a výcho-
vy.”    

Prajme si všetci zdravia a
nech slnko lásky nad škôlkou
svieti.

Mária Zentková, 
riaditeľka MŠ, Svit

Deň učiteľov v MŠ



Prijímateľ IČO Adresa

Občianske združenie Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT 17068746 Dom kultúry - P. O. BOX č. 24 Svit
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ, 

Mierová ulica 134, 059 21 Svit 17319617 Mierová ulica 134 Svit
Občianske združenie Športový klub HORAL - ALTO Slovakia 37795741 Mierová ulica 84 Svit
Občianske združenie Klub rozvoja športovej a kultúrnej 

činnosti občanov Podskalky 37790579 Okružná 14 Svit

Občianske združenie Slov. rada rodičovských združení 
pri MŠ Školská 21, 059 21, Svit 17319617 Školská 21 Svit

Občianske združenie Mládežnícky športový klub Iskra Svit 37941780 Mierová ulica 134 Svit
Občianske združenie Detský famózny svet 37788175 Štúrova 242/42 Svit
Občianske združenie Hokejový klub Svit - Podskalka 31997741 Mlynská 8 Svit

Občianske združenie Slovenská rada rodičovských združení
pri MŠ ul. Mieru 05921 Svit 17319617 Mierová ulica Svit

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby Futbalový klub Svit 37936310 Štefánikova 284 Svit

Účelové zariadenie cirkvi 
a nábožen. spoločnosti Katolícke biblické dielo 37790510 Jilemnického 32/A Svit

Nadácia CHEMOSVIT Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Štúrova 101 Svit
Občianske združenie Atletický oddiel Svit 37883071 Školská 27 Svit
Občianske združenie Rodič. združ. pri ZŠ Komenského Svit 37880578 Komenského 2 Svit
Občianske združenie Dychová hudba Sviťanka 31949037 Mierová ulica 163 Svit

Občianske združenie Liga proti reumatizmu 
- miestna pobočka Poprad 31822142 Štefánikova 4 Svit

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2 % DANE V ROKU 2007 

SVIT 10

Cena tepla, ktorú dnes v meste uplatňuje MsPBHaS Svit na základe rozhod-
nutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, je predmetom nespokojnosti ob-
čanov a terčom kritiky   poslancov mestského zastupiteľstva. Pre poriadok
a obnovenie pamäti si urobme krátky prehľad o tom, ako došlo k takému ná-
rastu ceny tepla.

Je pravdou, že pri uvažovanej rekonštrukcii vykurovania v roku 2002, sme odbera-
teľom sľúbili neprekročiť cenu tepla na úrovni cca 400,- Sk/GJ. Vychádzali sme z ak-
tuálnej situácie : cena  zemného plynu (ZP) bola 5,58 Sk/m3, odber tepla v meste na
úrovni okolo 100 tis. GJ ročne, inflácia, ktorá mohla posúvať cenu ZP hore, na úrov-
ni cca 7 %, DPH 10 %. Pochopiteľne, zastaralé parné výmenníkové stanice museli
uvoľniť miesto novej progresívnej technike. Aj keď dodnes vychytávame „muchy“, kto-
ré nás pri prevádzke objektových odovzdávacích  staníc tepla (OST) neobídu, konšta-
tujeme, že po sfunkčnení dispečingu, ktorý sleduje stav a chod zariadení v objektoch,
máme dnes na obsluhe zdrojov 1 pracovníka a dispečera, kým predtým sme v obslu-
he striedali 12 ľudí.

Na jednej strane úspora pracovnej sily, na druhej strane technické opatrenia, na kto-
ré máme úver , naše náklady na prevádzku zdrojov nezvýšili. Čo sa však radikálne
zmenilo, bolo najmä zníženie ročného odberu tepla z predpokladaných  cca 100 tis.
GJ na 55 tis. GJ v roku 2006 .

- Na tomto sa podpísalo odpájanie bytov i nebytových priestorov od CZT, ale aj
miernejšie zimy a technické opatrenia v objektoch – zateplenie, montáž termosta-
tických ventilov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

- cena ZP v tomto období presahuje 10,- Sk/m3

- už v roku 2003 sa DPH zvýšila z 10 % na 14 % a o rok nato na 19 % a platí dote-
raz.    

Pochopiteľne, okrem úverov a úrokov, sa naše náklady na prevádzku pohybujú v po-
lohách na opravy a údržbu zariadení, povinných prehliadok a revízií, poistného a tzv.
režijných nákladov. Tie tvoria náklady na mzdy a odvody ľudí, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom na dodávke tepla podieľajú podľa zvoleného kľúča a náklady spojené s re-
žimom práce – výpočtová technika, telefóny, kancelárske potreby, školenia, prevádz-
ka auta a pod. K tomu je možné prirátať aj zisk, podľa Výnosov URSO max. 25,-
Sk/GJ. Náš zisk z dodávok tepla je nulový!

O cene by sa dalo hovoriť i písať viac, ako to umožňuje priestor na tento príspevok.
Uisťujeme všetkých našich odberateľov, že v žiadnom prípade nerobíme s cenou to,
čo by sa nám zachcelo. Ing. František Klein

energetik MsPBHaS

Cena tepla, čo je za tým?

V SPOLCENTRE
V týchto dňoch sa ro-
bia posledné úpravy
na ukončení 4. po-
schodia Spolcentre
vo Svite, v ktorom sa
nachádza športovore-
laxačné centrum vrá-
tane bowlingu, teniso-
vej haly a fitnes. Ko-
laudácia bude v prvej

polovici mája. Na obr. bowlingová dráha a fitnes.  
Foto. M. Jurčák

Poďakovanie 
V stredu 28. marca 2007 sme sa v Kostole sv.
Jozefa vo Svite rozlúčili navždy s

Tiborom MIKUŠIAKOM
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí
ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste.   

Smútiaca rodina
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Náš projekt, do ktorého je zapo-
jených 5 krajín – Holandsko,
Nórsko, Česko, Slovensko a
Cyprus, je rozpracovaný na ob-
dobie troch rokov. Každý rok
spolupráce prináša nové aktivity

pre študentov na dosiahnutie vo-
pred stanovených cieľov. Hlav-
nou témou prvého roku projektu
je „Voda od zdroja ku spotrebite-
ľovi“. V dňoch 8. - 14. marca
2007 sa uskutočnilo druhé pro-

jektové stretnutie, ktoré zorgani-
zovala stredná škola Bernard
Nieuwentijt College v Amsterda-
me. Zúčastnili sa ho štyria štu-
denti (Zuzana Durániová, Matej
Klimek, Ivana Kolačkovská, Ró-
bert Lehocký) a traja učitelia
(Ing. Adriana Mlynská, Ing. Marti-
na Gánovská, Ing. Antónia Šva-
grovská). 
Partnerská škola v Amsterdame
pripravila bohatý program. Nav-
štívili sme historické múzeum,
originálny veterný mlyn, farmu na
výrobu syrov a drevákov, boli
sme pri pobreží Severného mo-
ra. Škola zorganizovala konfe-
renciu, na ktorej nám dvaja vyso-
koškolskí profesori z 'Vrije Uni-
versiteit Amsterdam' porozpráva-
li o problémoch s vodou v Ho-
landsku. Holanďania unikátnym
spôsobom vysušili asi štvrtinu
(27%) svojho terajšieho územia,

a tá je teraz pod úrovňou hladiny
mora. V niektorých miestach prí-
morského Holandska to môže
byť až 7 m pod úrovňou morskej
hladiny. Vodu odčerpávali aj
systémom veterných mlynov a
najmä stavali hrádze, aby sa vo-
da nedostala späť. Ak by sa tak
stalo, mestá v „mínusovej“ – te-
da akejsi podmorskej výške by
zaplavila voda. Amsterdamské
letisko Schiphol leží 6 m pod
morskou hladinou... 
Kvety, dreváky, veterné mlyny. A
k tomu ešte more, bicykle, Van
Gogh. . . Každý tu má svoj bicy-
kel, najčastejšie poriadne starý,
na ktorom sa prepravuje ulička-
mi pozdĺž kanálov. Holandsko,
známe typickou rovinatou kraji-
nou a tulipánmi. Plní nezabudnu-
teľných zážitkov sa vraciame do-
mov. 

IInngg.. AA.. MMllyynnsskkáá

Združená stredná škola vo Svite je od školského roka 2006- 07
zapojená do projektu „ECODYN - Dynamika ekosystémov“
v rámci programu Socrates – Comenius. Cieľom partnerstiev
Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prost-
redníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Pro-
jekty umožňujú žiakom a učiteľom z rôznych krajín pracovať
spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu.
Partnerstvá Comenius pomáhajú žiakom a učiteľom nadobud-
núť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na kto-
rú je projekt zameraný, ale tiež v oblasti tímovej práce, spolo-
čenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít
a používania informačných a komunikačných technológií. Za-
pojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvi-
čiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. 

Program Comenius

Celoštátne kolá 
vedomostných

olympiád 

Po víťazstvách v krajských kolách
sa ich zúčastnil aj študent 3. C Gym-
názia D. Tatarku v Poprade Vladimír
Boža (bývalý žiak ZŠ Mierova vo Svi-
te), ktorý bol ich vyrovnaným súpe-
rom. 

V Komárne v celoštátnom kole fyzi-
kálnej olympiády obsadil spomedzi 24
účastníkov 3. miesto. Na gymnáziu ho
pripravuje RNDr. L. Štrbianová. Počas
ZŠ ho do tajov fyziky zasväcoval Mgr.
Jozef Kotora a Mgr. Jozefa Fraňková. 

V Bratislave na celoštátnom kole in-
formatickej olympiády sa mu spomed-
zi 29 súťažiacich podarilo vybojovať 2.
miesto. Už tretí rok ho pripravuje stre-
doškolská profesorka Ing. Kaprálová,
obyvateľka Svitu - časť Pod Skalkou. 

Medailové umiestnenia mladých biológov
Dňa 13. februára 2007 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády ka-

tegórie C (žiaci 8. - 9-ročníka a príslušných ročníkov osemročných gymnázií). 
Ján Lopata (9. B) obsadil prvé miesto a Frederik Višnievski (8. A) tretie miesto. Obaja si

vybojovali účasť v krajskom kole, ktoré sa má uskutočniť v Prešove 20. 3. 2007. 
Úšpešnými riešiteľkami sa stali aj dve žiačky z 8. C. Dominika Kovalčíková obsadila štvr-

té a Lenka Lukáčová piate miesto.    RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová

Na biologickej olympiáde
V utorok 20. marca 2007 sa v Prešove usku-

točnilo KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ
OLYMPIÁDY kategórie C (žiaci 8. - 9. ročníkov
ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymná-
zií). Z 26 pozvaných žiakov sa súťaže zúčastni-
lo 25, medzi ktorými mali dvojnásobné zastú-
penie aj žiaci našej školy. Absolvovali teoretický
test, laboratórnu úlohu a obhajobu projektu na
zvolenú tému, ku ktorej vypracovali písomnú
prácu a poster. 

Ján Lopata z 9. B vybojoval výborné 2. mies-
to a postúpil do celoslovenského kola. Frederik
Višnievski z 8. A obsadil 18. miesto, pričom zís-
kal cenné skúsenosti, ktoré môže využiť v bud-
úcom školskom roku. 

Obaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, kto-
rí skvele reprezentovali našu školu, mesto aj
okres Poprad, k čomu im srdečne blahoželáme. 

RNDr. Danica Božová

V druhej polovici marca 2007 sa
konali celoštátne kolá vedomost-
ných olympiád študentov stred-
ných škôl najvyššej kategórie
A určené žiakom záverečných
maturitných ročníkov. DEŇ MOKRADÍ

12. februára medzi nás zavítala Mgr.
Alexandra Salajová, ktorá nám na svo-
jej besede vysvetlila význam mokradí.
Nielenže nám priblížila históriu, ako
ľudia vymysleli povery o mokradiach,
ale taktiež nám rozpovedala množstvo
zaujímavostí o mokradiach... 
Napríklad aj to, že v roku 1971 sa konala
Ramsarská konvencia a na nej bolo schvá-
lených 5 mokraďových systémov. Okrem
hlavných funkcií mokradí sme sa dozvede-
li aj to, že na našom území máme tiež chrá-
nené mokraďové územia: Šúr, Niva Mora-
vy, Dunajský Luh, Parížske močiare, Či-
čovské mŕtve rameno, Senné a Latorica. 

Snáď najdojímavejšou časťou tohto stret-
nutia bola tá, v ktorej sme prostredníctvom
videa mohli vidieť život v mokradiach. 

Dávid Gállik a Adam Cibere 7. A.
tr.,ZŠ Komenského ul. 2. 



Opäť sme sa rozhodli, že
Vám, niečo o svojich aktivi-
tách po čase napíšeme a aj
ukážeme.
Ak vás zaujíma, ako sa máme,

tak naša odpoveď znie „rozpráv-
kovo“ !

Pretože naša škôlka je rozpráv-
kovo farebná a hlavne krásna.

A tak my, do našej škôlky cho-
díme s očakávaním, čo nás vždy
radostné a veselé čaká.

Naši predškoláci vo februári
absolvovali zápis do základnej
školy, kde ukázali svoju šikov-
nosť a hlavne nové očakávanie.
Tohto roku opustí našu škôlku
15 škôlkarov, ktorí sa rozpŕchnu
do základných škôl. Najkrajšou a určite najo-
čakávanejšou aktivitou bol jednoznačne náš
karneval.

Detičky sa už tešili. No a mamičky sa 100% -
ne snažili. Bol to skvelý deň plný zábavy a faj-
nových dobrôt. A aby sme nazabudli – v rámci
našej peknej spolupráce sme pre Jednotu SD
Pod Skalkou pripravili vystúpenie, kde sme
prejavili našu šikovnosť a odvahu pri prednáša-
ní básní a piesní, ktoré nás naučili naše panie
učiteľky.

Ďalšou aktivitou bolo prázdninové dopolud-
nie s Centrom voľného času. Tety z centra si

pre nás pripravili rôzne súťaže, za ktoré sme
dostali sladké odmeny.

Pomaly nám na okienko klope jar, preto sa
nevieme dočkať teplého počasia, ktoré nás vy-
ženie na náš nový školský dvor. Máme na ňom
nové preliezky, hojdačky, domček, pohyblivú
lavičku, laná, vláčik, stoly a v neposlednom ra-
de aj novú terasu... už aby to bolo! 

A aby sme nezabudli, pozývame všetkých na-
šich budúcich malých škôlkarov, aby k nám
prišli na návštevu.

Už sa na Vás, kamaráti, tešíme...
Bc. J.Hurajtová 

a deti a učiteľky MŠ Pod Skalkou
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n 23. februára hliadka s príslušníkmi
OO PZ vo večerných hodinách zasaho-
vala v zariadení M+M na ulici Jesenské-
ho, kde bol mestom schválený koncert
miestnej kapely predčasne ukončený
z dôvodu vzájomných fyzických útokov
a následných konfliktov, ktoré nijako ne-
korešpondujú s kultúrnou akciou. 

n 28. februára sa o prácu hliadkam
MsP a OO PZ postaral niekdajší obyvateľ
mesta pán M. Dz., ktorý sa spoločne so
svojim „kumpánom“ v stave opilosti v bu-
fete zvanom Na zábradlí nedôstojne
správali voči personálu a hosťom. 

n 28. februára sa v nočných hodinách
opätovne predviedol pán M. Dz., ktorý
stále v stave opilosti chcel tentokrát riadiť
svoje vozidlo Škoda Octávia, s ktorým
nabúral v časti mesta na SAD do stromu.
Hliadka MsP uvedenú osobu odovzdala
aj s udalosťou príslušníkom OO PZ Svit. 

n 2. marca bol hliadkou opätovne poku-
tovaný občan Poľska pán A. T. B., ktorý
na SAD vo Svite predával tovar, najmä
potraviny a sladkosti bez patričných po-
volení. Ani pohovor, ani pokuta na uve-
denú osobu neúčinkovali, preto hliadka
predaj zrušila a predajca musel opustiť
miesto predaja. 

n 3. marca boli opätovne prichytení po-
domoví predajcovia z Fiľakova – pán J.
D. a S. L., ktorí po preverení v podstate
ani sami dobre nevedeli, čo predávajú. 

n 4. marca musela hliadka v poobed-
ňajších hodinách ukľudniť občana mesta
P. P., ktorý na ulici Mierovej v opitom sta-
ve poškodzoval rodičovský majetok a ma-
jetok susedov. 

n 5. marca v nočných hodinách na zá-
klade telefonického oznámenia ukončila
hliadka jazdu podnapitému vodičovi
P. B., ktorý bol následne odovzdaný prí-
slušníkom OO PZ Svit. 

n 7. marca v zariadení Pištolník v mest-
skej časti Pod Skalkou došlo ku odcud-
zeniu hotovosti nižšej sumy – vec prevza-
li príslušníci OO PZ Svit. 

n 1. marca boli príslušníci MsP privolaní
v ranných hodinách k bodnému porane-
niu osoby v dome na ulici Kpt. Nálepku.
Vec po vykonaní prvotných nutných úko-
nov prevzalo následne OO PZ vo Svite. 

n 14. marca zasahovala hliadka v časti
Pod Skalkou, kde došlo k vlámaniu do
rodinného domu majiteľa, momentálne
žijúceho mimo miesta bydliska. 

n 15. marca hliadka na základe telefo-
nického oznámenia prichytila na želez-
ničnej trati štyroch maloletých záškolá-
kov, ktorým sa páčilo, ako sa odrážajú
hodené kamene od idúcich vlakov. 

Z denníka polície

Deti z Materskej školy Pod Skalkou 

Žiaci sa počas celého roka zapájajú nielen
do rôznych prírodovedných projektov a súťa-
ží, ale taktiež sme nadviazali kontakt s redak-
ciou časopisu Enviromagazín. Ako odmenu
za aktivitu sme bezplatne dostali balík učeb-
ných pomôcok. Do kabinetov našej školy tak
pribudli sady pracovných listov a pre najaktív-

nejších žiakov pexeso s motívmi živočíchov.
Najviac však potešili  DVD nosiče „Krídla nad
mestom“ (videofilm o vtákoch) a „Odpad či
surovina“ (videofilm o separácii odpadov
a ich ďalšom spracovaní).

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová, Svit  

SKVELÁ SPOLUPRÁCA S AGENTÚROU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Po úspechu v celoslovenskej súťaži ProEnviro 2006 na jeseň 2006 pokračuje vý-

borná spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici
a našou základnou školu.

Akcia “Vysávač 2007”

Zišlo sa asi 240 mladých ľudí z celého Slo-
venska (od Bratislavy až po Sninu). Program
sa niesol v duchu dynamických aktivít, hud-
by, tanca, filmov či videoklipov. Prihovorili sa
nám pozvaní hostia (Ján Knapík - Prešov, Ma-
rián Kuffa - Žakovce, Pavol Hucík a Ján Pia-
tak - Bystrany, Ján Buc - Važec). So svojím
tanečným divadlom sa nám v piatok večer
predstavili mladí zo Spoločenstva Dávid zo
Spišskej Belej. 

Workshopy v sobotu tvorili: prednáška na
tému okultizmus, tanečný workshop (vedený
spoločenstvom z Kežmarku) a adrenalínová
lanovka v lese (skoky na lane – Andrej Le-
gutký). Svedectvá a adorácia naplnili večerný

program v sobotu – Nočné mystérium. Celý
víkend nás sprevádzala hudobná kapela
eSPé zo Sliača pri Banskej Bystrici. Prežívali
sme radostnú rodinnú atmosféru. Mladí našli
odpovede na svoje otázky, spoznávali hod-
noty života, učili sa zdravému sebavedomiu
a ako sa v živote nestratiť. Boli ubytovaní v ZŠ
Komenského a obed bol zabezpečený vo
Formačnom centre Skala. Mladí odchádzali
obohatení o nové priateľstvá, vnútorne po-
vzbudení a znovu odhodlaní hlavne v ťažkos-
tiach bojovať, nevzdávať sa a kráčať za svo-
jím cieľom. 

(Ďalšie: www. komisia. sk/vysavac 
- časť Fórumík)

V dňoch 9. - 11. 3. 2007 sa vo Svite uskutočnil už 9. ročník (nielen) duchovnej ob-
novy pre mladých Vysávač 2007. Tohtoročnou témou bolo „Skúste a presvedčte
sa!“. 



strami Slovenska
pre rok 2007.

Na súťaži sa zú-

častnil aj žiak Martin
Vošček, ktorý repre-
zentoval CVČ Svit
a umiestnil sa na
peknom 4. mieste vo
svojej kategórii.

Ďakujeme touto cestou všet-
kým firmám, ktoré sa podieľali
na organizácii súťaže, primáto-
rom miest Svit a Poprad,ako
i Univerzite Mateja Bella v Pop-
rade. Poďakovanie patrí aj žia-

kom 2. a 4. ročníka ZSŠ vo Svi-
te – budúcim tlačiarom, ktorí po-
máhali pri montáži a demontáži
súťaže.                  Leopold Klas,

predseda Klubu 
Tatranskí orli Poprad -Svit

Turnaj sa uskutočnil 23. 3. 2007 v
telocvični ZŠ s 5 prihlásenými zmie-
šanými družstvami z radov učiteľov a
rodičov. Turnaja sa zúčastnila ZŠ Lu-
čivná, ZŠ a MŠ Spišská Teplica, MŠ
Mengusovce, Štôla, RR pri ZŠ Ko-
menského vo Svite a domáce druž-

stvo učiteľov ZŠ Komenského Svit.
Prvenstvo a putovný pohár si odnies-
lo družstvo zo ZŠ Lučivná, na 2.
mieste skončila RR pri ZŠ Komen-
ského vo Svite a 3. miesto obsadila
MŠ a ZŠ Spišská Teplica. 

Na záver turnaja, ktorý trval viac

ako 7 hodín, ceny víťazom odovzdal
viceprimátor mesta Svit Milan Lopuš-
niak a riaditeľka školy Mgr. Anna Co-
ganová.

Volejbalový turnaj v učiteľských ra-
doch ZŠ Komenského má už svoju
tradíciu a stále vyššiu športovú úro-
veň. Ďalší turnaj, na ktorý sa už teraz
pripravujeme, bude (v máji) v Men-
gusovciach. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k nevšednej oslave
Dňa učiteľov, ale aj ku krásnemu
športovému zážitku. 

Mgr. Monika Dudinská
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PLASTIC SESSION 2007

Deň učiteľov trochu inak

Už 17. ročník prestížnej medzinárod-
nej výstavnej súťaže plastikových
modelárov sa konal v dňoch 24. a
25. marca 2007 na Mestskom úrade
v Poprade.Išlo zároveň o 3. ročník
Euro pohára, Slovakia open a Lipens
cup. Organizuje ho KPM Tatranskí or-
li Poprad-Svit. Už pravidelne sa jej zú-
častňujú modelári z Česka, Maďar-
ska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Skupina volejbalovo-amatérskych zanietených učiteľov zo
ZŠ  Komenského  vo Svite v spolupráci s mestom Svit orga-
nizovala tohto roku už 2. ročník volejbalového turnaja pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov o putovný pohár ZŠ Komenského. 

Súťaží sa v 22 kategóriách – seniori, ju-
niori a žiaci. Okrem plastových modelov
sa objavili aj modely z papiera. V rámci po-
dujatia prebiehali aj sprievodné akcie, ako
napr. burza modelov, pomôcok, literatúry,
prezentovali sa aj železniční modelári
s funkčnou železnicou a deti si mohli zas-
úťažiť na autodráhe. Celkovým víťazom
a držiteľom Lipens cupu sa stal Ivan Frtúz
z Lipt. Mikuláša s modelom nosiča rakiet
v mierke 1/35. Víťazi jednotlivých kategó-
rií sa zároveň stali medzinárodnými maj-

Program 
kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatí
14. apríla 2007 – sála Domu kultúry
SPELEOMÍTING – od 9.00 h celosloven-
ské stretnutie jaskyniarov spojené s pred-
náškami a videoprojekciou najnovších ob-
javov.

17. - 20. apríla 2007 – Jarná burza det-
ského ošatenia a športových potrieb ÚŽ vo
Svite - sála nad poštou – 17. a 18. apríla –
príjem vecí od 15. - 18.00 h, 19. a 20.
apríla – predaj od 8.00 – 17.00 h.

22.4.2007 – Materská škola Svit
Deň zeme – výchovné podujatie pre deti v
MŠ.

26. apríla 2007 o 15.30 – zasadačka
Mestského úradu vo Svite
5. riadne zasadnutie poslancov MsZ.

30. apríla 2007 – od 16.00 h - pred DK,
areál pri Kolibe - Stavanie a ohrávanie
májov, májová veselica pri Kolibe.

2. 4. - 30. 4. 2007 –  Mestská knižnica
Najkrajšie a najlepšie detské knihy- výsta-
va kníh rokov 2000-2005 a ocenení ilus-
trátori na BIB 2005 (v spolupráci s Bibia-
nou a Medzin.domom umenia).

7. mája 2007 o 9.00 h - sála Domu kul-
túry
„Tri prasiatka“ - rozprávkové divadelné
predstavenie pre l. stupeň ZŠ.

11. mája 2007 o 17.00 h - sála Domu
kultúry
Vám, všetkým mamám - slávnostný pro-
gram venovaný Dňu matiek – vstup voľný.

ŠPORT
Atletika
19. apríla – Futbalový štadión o 15.00 h

Jarný beh Svitom – tradičné podujatie pre
bežcov všetkých vekových kategórií.

Stolný tenis
A mužstvo Adento Svit – hrá svoje zápasy

v telocvični ZSŠ pri basketbalovej hale o
10.00 h.

B mužstvo Adento Svit – v telocvični ZSŠ
(pri bývalom Kartágu ) o 13.00 h
15.4.2007 -  A – Svit – Sp. Bystré „A“
15.4.2007 – B – Svit – Sp. Bystré „C“
29.4.2007 -  A - Svit – Kežmarok „B“
29.4.2007 – B – Svit – Sp. Stará Ves „B“

Futbal
1. trieda – muži o 16.00 h
22.04.2007  FK Svit 

– Družstevník Kravany
6.5.2007  FK Svit – Družstevník Lučivná
8.5.2007  FK Svit – FK LOBRE Žakovce
Dorast o 13.45 h
22.4.2007  Svit – Sp.Štvrtok
6.5. 2007   Svit – L.Teplička

Ml. a st. žiaci o 9.00 a 10.45 h.
21.4.2007 Svit – Kežmarok
5.5.2007 Svit – FAM Poprad
Hasiči
6.mája o 9.00 h - Koliba
16. ročník súťaže hasičských družstiev
„O putovný pohár primátora mesta Svit“.

Prijatie učiteľov na Mestskom úrade vo Svite pri príležitosti ich sviatku - Dňa učiteľov.
Foto: A. Pálešová

Šiesti žiaci ZŠ Mierová ul.
vystupovali 10. marca v kul-
túrnom programe pre ÚŽ vo
Svite pri príležitosti Dňa
žien. K prednesom poézie
a prózy a modernému tancu
odovzdali každej členke
vlastnoručne urobené sr-
diečka. Deti boli odmenené
sladkosťami a dlhým, srdeč-
ným potleskom. 
Pri tejto príležitosti vedenie
Únie žien vo Svite úprimne

ďakuje za všetky milé vystú-
penia deťom zo ZŠ Mierová
ulica pod vedením p. uč. M.
Šrámkovej, deťom zo ZUŠ, ale
i učiteľom, ktorí program pri-
pravili. 
Plná miestnosť rozšírenej zá-
kladne Únie žien vo Svite od-
chádzala s príjemným poci-
tom a pekným zážitkom. 
Na fotografiii najmladší vystu-
pujúci Evička Ammerová
a Dodko Liga. 

Príjemné popoludnie



Exotický program

Už po druhýkrát ju or-
ganizovala ženská orga-
nizácia vo Svite pod ve-
dením predsedníčky Ľu-
bice Kederovej, ktorá je
od 1. 6. 2006 aj pred-
sedníčkou Okresnej or-
ganizácie Únie žien Slo-
venska.

V posledných rokoch
akoby sa zabudlo na po-
etické hovorené slovo,
a tak aj tento ročník pou-
kázal na veľmi malý záu-
jem mládeže a dospe-
lých o takúto formu aktív-
nej kultúry prejavu, ktorá
mala niekedy svoje mies-
to aj v slovenskom rozhlase a te-
levízií.

Ľubica Kederová 23. marca
v spoločenskej miestnosti MsÚ
privítala 9 recitátoriek, ktoré sú-
ťažili v dvoch kategóriach: od 16
– 25 rokov a od 25 rokov vyš-
šie. Recitátorky sa prezentovali
poéziou a prózou s cieľom po-
stúpiť do krajského kola, ktoré
sa uskutoční 14. 4. 2007 v Pre-
šove.

Porota v zložení Ľudmila Netí-
ková, Mária Černajová, Mária
Šramková odporučila, aby
okres Poprad reprezentovali Li-
buša Tokarčíková a Anna Kráľo-
vá z Popradu, Veronika Žoldá-
ková a Soňa Ivanová zo Svitu.
S inojazyčnou básňou do kraj-
ského kola postúpila Emília
Nedzelová zo Svitu.

Na margo súťaže ako aj o čin-

nosti Únie žien vo všeobecnosti
v okrese Poprad nám Ľ. Kede-
rová povedala: 

„Okresná organizácia, ktorú
som pred 9 mesiacmi prebera-
la, pozostáva z troch ZO –
z mestskej časti Podskalky
(predsedníčka Mária Černajová
) z mesta Svit (Ľubica Kederová,
pozn. red.) a Tatranskej Štrby
(Darina Šimonová) a má v sú-
časnosti 257 členiek. Je to na
tak veľký okres málo a preto bo-
la prijatá úloha v spolupráci so
starostami obcí upozorniť obči-
anky na možnosť vstúpiť do
Únie žien Slovenska (členské je
50,- Sk/ rok) a zapojiť sa do čin-
nosti tejto neštátnej organizácie

s cieľom vyvíjať činnosť pre že-
ny v produktívnom veku podľa
ich záujmov. 

Naša činnosť je zameraná o. i.
na prácu s deťmi, rôznu záujmo-
vú činnosť, ako napr. prípravu
studených mís, vyšívanie, orga-
nizujeme dvakrát do roka det-

ské burzy ošatenia a športových
potrieb a sme spoluorganizátor-
kami spoločenských akcií pri
rôznych príležitostiach. Organi-
zujeme prednášky na zaujímavé
témy pre ženy a pod. 

Vyzývame preto ženy, ktoré
majú radi kolektív a prácu
v ňom, aby sa prihlásili do Únie
žien a tam uplatnili svoj spolo-
čenský záujem. Na rok 2007
vyhlasujeme celookresnú spe-
vácku súťaž „Spieva celá rodi-
na“ (najmenej traja rodinní prí-
slušníci) a „Ženu roka”, ktorá je
vyhlásená pre ženy s viac ako 3
deťmi, ktoré sú okrem toho aj
inak v obci, či meste aktívne. 

My vo Svite máme s činnosťou

v Únii žien už bohaté skúsenos-
ti a vychádzame z dobrej spolu-
práce s Mestom Svit, Centrom
voľného času a podnikateľský-
mi subjektami na území mesta.
Aj tohtoročná Vansovej Lomnič-
ka vo Svite sa mohla uskutočniť
len vďaka podpore mesta Svit,
Podtatranského osvetového
strediska v Poprade, Chemosvi-
tu,a.s., kvetinárstva Rado
a aranžérskej pomoci Anny Ky-
suckej.“

Pre záujemkyne o činnosť
v Únií žien Slovenska informá-
cia, že kontaktovať sa môžu na
adrese: Okresná organizácia
Únia žien Slovenska, ktorá
má kanceláriu v Zdravotnom
stredisku vo Svite na II. pos-
chodí, tel. kontakt 052/77
55 989, 0904 520 377 a ale-
bo na D. Šimonovú tel. 0905
893 319. 

Text a foto: M. Jurčák
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Únia žien Slovenska v okrese Poprad 

Vansovej Lomnička
Únia žien Slovenska so sídlom vo Svite bola z poverenia

Okresnej organizácie Únie žien Slovenska organizátorom
už v poradí 40. ročníka Vansovej Lomničky.

Prítomným sa prihovorila
predsedníčka okresnej orga-
nizácie Únie žien Slovenska
Ľubica Kederová.

Trom recitátorkám zo Svitu - zľava E. Nedzelovej, S. Ivano-
vej a V. Žoldákovej, ktoré postupujú na krajské kolo, blaho-
želal prednosta MsÚ Ing. Ján Hutník.

Štvordňový maratón skvelých vystúpení 650 detí  z krajín Litvy, Rus-
ka, Lotyšska, Bieloruska, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska bol sviat-
kom pre milovníkov tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarné-
ho umenia. Prezentovali sa na ňom aj naše talentované deti zo Svitu. 

Foto: S. Pjatak



s Kto teda patrí k zakladajú-
cim členom Vášho zoskupe-
nia?
Rozhodne by mali zaznieť me-

ná takých nadšencov ako Ján Hy-
ben, Stanislav Pastrnák, Dušan
Sopoliga, mojej maličkosti, ale
verím, že sa neurazia tí, ktorých
tu nespomeniem a stáli pri nás. 

Začiatky boli priam čítankové
a úsmevné – hrali sme po uliciach
horný koniec Podskalky proti dol-
nému, neskôr sme už našli ľad –
na Štrkopieskoch v Batizovciach
a mladí nadšenci tu získavali
skúsenosti s ozajstným ľadom –
niekedy i hororové, keď sa ľad
prelomil. Postupne rástla i naša
túžba po skutočnom štadióne,

skutočných dresoch a tak sme
museli pre to niečo urobiť. 

s Čo sa teda zmenilo?
Najmä kvalita amatérskeho

hokeja sa výrazne zvyšovala
a preto sme sa rozhodli dať náš-
mu kolektívu vážnejšiu podobu.
Od roku 1994 sme sa zaregistro-
vali ako občianske združenie
a postupne sme si aj vďaka dob-
rým ľuďom vylepšili hokejovú vý-
stroj. 

Dostali sme sa do okresnej
hokejovej ligy, neskôr po trans-
formácii do Podtatranskej hoke-
jovej ligy, ktorá už mala zas vyš-
šiu úroveň. V súčasnosti hráme
štvrtú sezónu v Popradskej ho-
kejovej lige. 

s A s akým efektom?
Nuž, dá sa povedať, že sa

zlepšujeme, lebo z nováčika
a pomyselného chvosta tabuľky
sme na 6. mieste z ôsmich druž-
stiev. Medzi lídrov súťaže patria
popradské kluby. 

s Som hokejový laik, ale tu-

ším, že hokej nie je práve
šport najlacnejší. . . 
Je to tak. Aj preto je naša zá-

kladňa taká, aká je. Máme mno-
ho nadšencov aj talentov z radov
mladých, ale potrebujú aj z bez-
pečnostného hľadiska základnú
výbavu – výstroj – tá stojí cca 20
tisíc korún, k tomu si sami hradí-
me prenájom ľadovej plochy
v Poprade, prípadne Kežmarku,
dopravu autami. . . to všetko ide
z vlastných zdrojov. A to si mno-
hí z tých mladších nemôžu do-
voliť. 

My to ale robíme aj napriek
týmto nákladom, lebo nás to ba-
ví. Sme skutoční nadšenci a mu-
sím povedať, že si to vyžaduje aj

veľkú podporu zo strany našich
rodín. Aj touto cestou im zato veľ-
mi ďakujeme. Využívame aj plo-
chy Pod Skalkou a vo Svite, ale
zápasy sú už na tých kvalitných
plochách, ako som spomínal -
v Poprade, prípadne v Kežmarku. 

s Takže, čo Vás motivuje
v tejto záľube, keďže je viac
stratová, ako zisková?

Sú to také prozaické
veci – radosť z pohybu,
z víťazstiev, sme radi, že
sa nám podarila dobrá
vec, dať dokopy nielen
hráčov, ale i fanúšikov
a dokonca rodiných prí-
slušníkov, s ktorými sa
raz ročne pri zhodnote-
ní sezóny stretávame
a zabavíme. Tešíme sa
z toho, že naše družstvo
už vyzerá „k svetu“ - je esteticky
krajšie a v neposlednom rade
sme potešení, že sa aj vďaka
nám trochu zviditeľňuje naše
mesto Svit. Patrí za to úprimná
a vrelá vďaka všetkým, ktorí

akýmkoľvek spôsobom nášmu
klubu pomohli. 

s A je čosi, čo by ste si vedeli
predstaviť lepšie, čo Vás nete-
ší...?
Samozrejme, okrem už obli-

gátnych ponosov na financie,
ktorých by sa zišlo každému
a vždy viac, je tu ešte zopár sku-
točností, ktoré nás aj trápia. Je to
najmä nedostatok ľadových
plôch – tie vhodné a prístupné
sú veľmi vyťažené a musíme sa
prispôsobovať aj nie práve naj-
vhodnejším časovým termínom.
Už zopár rokov máme aj problém
s postom brankára a trápi nás aj
to, že akosi už stagnuje záujem
– to potrebné nezištné nadšenie
a elán mladých ľudí. Viem, že na
túto skutočnosť sa ponosujú aj
v iných oblastiach záujmovej
a športovej činnosti. Som však
optimista a verím, že pre náš
klub sa budú objavovať nové ta-
lenty a čerstvé posily. 

s A tie musia byť z časti Pod
Skalkou?
Nie, nemusia. Aj touto cestou

pozývam chlapcov, či mladých
mužov do našich radov – sme
otvorení všetkým, ktorí chcú
športovať a hrať s nami – nielen
„canaďanom“, ale i tým zo Svitu
a zo širšieho okolia. 

V. Žoldáková
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Pätnásť rokov hokeja Pod Skalkou
Až donedávna som netušila, že na území mesta máme hoke-

jový klub, ktorý sa už 15 rokov snaží napĺňať svoje športové túž-
by a združovať amatérskych nadšencov tohto zimného športu.
Aj webová stránka mesta Svit (www. svit. sk) v oblasti športu
prezentuje tento kolektív, o ktorom som si okrem historických
faktov našla aj zaujímavé fotografie z ľadu i iných akcií. Keďže
je tento klub takým malým jubilantom, dohodla som sa na krát-
kom rozhovore s predsedom klubu Ing. Petrom Weissom, ktorý
s asistenciou Ing. Ľuboša Leskovjanského (mimochodom –
čerstvo zraneného útočníka z včerajšieho zápasu) odpovedali
na moje otázky. 



Záver halovej atletickej sezóny patril atlétom viacbojárom, ktorí sa 4. marca 2006 stretli v bratislavskej hale Elán,
aby si zmerali sily v atletickom viacboji. V kategórii junioriek mal Atletický oddiel Svit zastúpenie v dvoch pretekár-
kach. Skvele sa darilo Janke Kollárikovej, ktorá po zodpovednej zimnej príprave zopakovala výborné výkony z jese-
ne minulého roku a v halovom 5-boji obsadila  výkonom 3.180 bodov výborné 2. miesto a vybojovala striebornú me-
dailu Patrícia Stenchláková sa v tejto kategórii v závere súťaže umiestnila na 5. mieste. Dievčatá treba pochváliť za
vysoké tréningové nasadenie pod vedením trénera mládeže Mgr. Ladislava Potočného, ktoré sa premietlo do cen-

ného výsledku na týchto majstrovstvách. Blahoželáme.

Soňa Vnenčáková - majsterka kraja, 
Stanka Lajčáková druhá

Úspešným štartom do jarnej atletickej sezóny začali naše
najmladšie atlétky, ktoré sa v sobotu 17. marca 2007 zú-
častnili Majstrovstiev východoslovenskej oblasti v cezpo-
ľnom behu v lesoparku v Košiciach – Barci. V kategórii mlad-
ších žiačok predviedli suverénny výkon na členitej bežeckej
trati Soňa Vnenčáková, ktorá spôsobom štart-cieľ v behu zví-
ťazila a získala titul majsterky kraja. Hneď na druhom mieste
v konkurencii 28 dievčat skončila najmladšia účastníčka pre-
tekov Stanka Lajčáková. V kategórii starších žiačok obsadila
Mirka Grešová po bojovnom výkone 6. miesto. 

Mgr. L. Potočný
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Aktuálne 
z kolkárskych dráh

Kolkári MKK Svit v predposled-
nom kole II. ligy sk. východ ne-
čakane zremizovali na domácich
dráhach s posledným družstvom
tabuľky. 
MKK Svit – OŠK Rudňany
2381 +0 +2381 4:4 na body
V poslednom kole dlhodobej
časti aj napriek prehre si kolkári
MKK Svit udržali 1. miesto v sú-
ťaži. 
MKK Sabinov - MKK Svit
2429 +124 - 2305 7:1 na bo-
dy
Výkony hráčov zo Svitu : 1. Foc-
ko J. st. 387, 2. Hájovský A. -
357, 3. Schmidt – 409, 4. Kra-
tochvíla 391, 5. Hauke – 354,
6. Polomský L. – 407.

L. Polomský

Úspešný štart do sezóny

Striebro pre Janku Kollárikovú

Plavecká 
štafeta

Plavecká štafeta na 1000x100
m sa konala 28. 3. 2007 v pla-
várni vo Svite.

Po úspešnom zorganizovaní bas-
ketbalového a volejbalového mara-
tónu to bolo ďalšie športové poduja-
tie, ktoré si stanovilo za cieľ zapojiť
čo najviac obyvateľov do aktívneho
pohybu.Ráno o 8,00 h. odštartoval
prvých plavcov primátor mesta p.
PaedDr. Rudolf Abrahám a potom
sa v plaveckých dráhach až do ve-
čera striedali plavci všetkých veko-
vých kategórií – chlapci, dievčatá,
mládež, dospelí nadšenci i celé ro-
diny. Aktívne plávalo 205 plavcov.
Spolu zaplávali 105 450 metrov, čo
je priemer na plavca 575 metrov.
Najmladším účastníkom bol Milanko
Mareček, iba 4 ročný plavec s ru-
kávnikmi -  preplával 50 m v sprievo-
de svojej mamy.

Plavecká štafeta mala medzi
účastníkmi priaznivý ohlas. Atmosfé-
ru, starostlivosť mesta o športové
aktivity a zdravie jeho obyvateľov
hodnotili ako veľké pozitívum. Všetci
účastníci dostali účastnícke listy a
deti aj sladkosti.

Spoluorganizátormi boli Centrum
voľného času, plaváreň, základné i
stredná škola. Patrí im poďakovanie
za nápad i entuziazmus pri jeho rea-
lizácii. Všetci dúfajú, že v budúcnos-
ti tieto aktivity podnietia k účasti eš-
te väčší počet obyvateľov mesta.

N. Kumorovitzová

Atletický oddiel Svit hodnotil sezónu 2006
V stredu 8. marca 2007 sa v jedálni ZŠ Mierová uskutočnila výročná schôdza Atletického oddielu Svit.

Predseda oddielu Mgr. Ladislav Potočný vyhodnotil prácu a činnosť oddielu, úspešnú účasť na súťažiach
mládeže aj dospelých, organizáciu pretekov a spoluprácu s mestom a participujúcimi klubmi i združeniami.
Hlavným bodom výročnej schôdze bolo vyhodnotenie najlepších atlétov za uplynulú sezónu, ktorými sa na
základe výborných výsledkov  úspešnej reprezentácie stali: Janka Kolláriková, Patrícia Stenchláková, Martin
Greš, Mirka Grešová, Katka Pomorská, Danica Božová a František Gállik. Ocenení atléti obdržali finančné
odmeny. Ďakujeme všetkým priaznivcom atletiky, atlétom, rozhodcom, rodičom a dobrovoľníkom a mestu
Svit za podporu nášho oddielu pri propagácii atletiky a tešíme sa na spoluprácu v roku 2007.


