
hasičský zbor vo Svite.
Základná umelecká
škola na konkrétny návrh

poslanca I. Zimu dostala
súhlas na zakúpenie stoli-
čiek do koncertnej sály,

Po prezentácii záberov z interiéru
stacionára pre dospelých s denným
pobytom bola schválená zmena orga-
nizačnej štruktúry so začlenením sta-
cionára do Zariadenia opatrovateľskej
služby. V náväznosti na toto uznesenie
boli schválené aj potrebné rozpočtové
opatrenia č. 15 a 16 na vykrytie mzdo-
vých nákladov. Ďalšie rozpočtové opat-
renie zabezpečí nákup nového zása-
hového čerpadla pre Dobrovoľný

Nebýva samozrejmosťou, že
Deň detskej radosti má priazeň
počasia. Tentokrát to vyšlo!

Detí prišlo nemálo a ponuka na
celé popoludnie bola bohatá.
Svitskí skauti vymysleli nové dis-
ciplíny, ktoré sa stretli s veľkým
záujmom. Zlaňovali na lane i po
pneumatikách pod mostom. Pri-

pravili indiánsky stan a zopár
zaujímavých súťaží.Jazdilo sa na
poníkoch, nechýbalo perfektné
hasičské auto, kresba na chod-
níku, po rokoch prišiel aj Šašo
Jašo, ktorý deti zabával súťaža-
mi. Skvelé bolo vystúpenie čle-
nov Klubu Agility z Popradu, kto-
rí potešili divákov ukážkami výcvi-

ku rozkošných psíkov. Skákalo
sa a šantilo. A pred pódiom i na
ňom nonstop bežal kultúrny pro-
gram. Okrem domácich umelcov
zo škôl, TK Štýl, pôsobivej mód-
nej prehliadky ZSŠ to boli aj hos-
tia z Bulharska - DFS Vitoshan-
che zo Sofie. Niektorí sa tešili z
peknej tomboly a ocenení za
kresbu od Únie žien vo Svite.
Okrem nej patrí vďaka aj l.sta-
vebnej sporiteľni, a. s, VÚCHV,
Sintre, s. r. o.,a.s. a samozrejme
Mestu Svit. -vž- 

MsZ Svit prerokovalo

O Cenách

Informačný
spravodajca
občanov 
mesta

6/2007
Ročník: VI. 

13. júna 2007

Úvod v poradí 6. riadneho za-
sadnutia poslancov 31. mája
2007 patril schváleniu Cien mes-
ta pre tento rok. Ich držiteľmi sa
stanú Ing. Ferdinand Lauko, Mi-
chal Kožuško, Prof. Anton Tyrol a
RNDr. Dušan Budzák. V čase za-
sadnutia poslancov, počas slu-
žobnej cesty, generálny riaditeľ
VÚCHV, a. s., Svit D. Budzák náhle
zomrel. Táto smutná správa sa
objavila na druhý deň po zasad-
nutí, a tak mu ocenenie bude ude-
lené In memoriam. Zároveň bolo
schválené zvýšenie odmeny pre
ocenených na sumu 5 tisíc korún. 

OCENENIA PRE ROK 2007
Ceny mesta
Ing. Ferdinand Lauko
RNDr. Dušan Budzák, 

In memoriam
Michal Kožuško 
Prof. Anton Tyrol

Program Dňa detí oživilo aj vystúpenie hostí z Bulharska.

NOVINY SVIT
aj na internete:
www. svit. sk

(Pokrač. na 2. strane)

Deň detí opäť s prekvapením

Ceny primátora
Blažena Bendíková       Ing. Ivan Preisler  
Anna Berešová Michal Pribylinec
Mgr. Miroslav Jurčák    Alexander Tokár     
Jozef Paučík 

Foto: S. Pjaták



údržbu harmoník, nákup hudob-
nej aparatúry a úhradu výdavkov
spojených so 60. výročím školy
– to všetko vo výške 64 tisíc ko-
rún. Rehabilitačnému stredisku
vo Svite bolo odsúhlasených 80
tisíc korún na zakúpenie kosač-
ky a zariadenie v relaxačno – od-
dychovej zóne v exteriéri kúpalis-
ka. Vzhľadom na bohaté aktivity
v oblasti družobných stykov bolo
nutné odsúhlasiť aj rozpočtové
opatrenie na tejto položke, ktoré
ju navyšuje o čiastku 115 tisíc ko-
rún. Zároveň bola odsúhlasená
účasť 4 člennej delegácie Svitu
v Knurówe na dňoch tohto poľs-
kého družobného mesta. Poslan-
ci sa kladne postavili aj k žiadosti
TS mesta Svit na financie po-
trebné pre opravy a údržbu re-
kreačného zariadenia na Doma-
ši a odsúhlasili čiastku 56 tisíc ko-
rún. V rokovaní sa pokračovalo
odsúhlasením rozpočtového opat-
renia č. 22/2007, ktoré umožní
zakúpenie exteriérového pódia
pre potreby mesta – rozpočet
bude upravený o čiastku 421 tisíc
korún a pódium bude už v júni
slúžiť na pripravované podujatia.
Bolo prijaté uznesenie, ktorým sa
v našom matričnom obvode urču-
je ako „iné vhodné miesto na
uzavretie manželstva“ hotel
Hubert v Gerlachove a Penzión

Jantár v Batizovciach.

Rozsiahly bol rokovací bod
o budúcnosti Bytového podni-
ku Svit, s. r. o. Primátor pred-
stavil víťazku výberového kona-
nia na post štatutára tejto
spoločnosti pani Ing. Ingrid
Korenkovú. Následne bola
schválená Dozorná rada Byto-
vého podniku Svit, s. r. o v zlo-
žení Ladislav Jašš, Jozef Kala-
kaj, Marián Martočko, Alena
Balogová a Pavol Sadloň. Pos-
lanci sa oboznámili aj s predlo-
ženou Zakladateľ-skou listinou
tejto spoločnosti. 

Po týchto bodoch otvoril pries-
tor pre interpelácie poslanec
M. Berkeš. Poukázal na chýba-
júce vodorovné značenie na
hlavnej ceste pri železničnom
priechode a búrlivú reakciu
niektorých občanov na závereč-
né vyúčtovanie nákladov na bý-
vanie, ktoré vykazovalo u niekto-
rých občanov vysoké nedoplatky
(aj vo výške do 20 tisíc korún).
Podrobnú odpoveď poskytol
V. Gajdoš. 

L. Potočný poukázal na nedo-
statky v zbere separovaného
odpadu - riaditeľ TS J. Žiak
skonštatoval, že o nich vedia
a spočívajú v nedostatku nádob.
Zároveň prisľúbil riešenie tohto
problému. 

V tejto téme pokračovali aj po-
slanci J. Timkovič a L. Jašš,
ktorí naniesli ďalšie konkrétne
zóny, kde je potrebné tento zber
vylepšiť. J. Timkovič sa naviac
zaujímal o chodník v parku pri
cintoríne a vzniesol pochvalu
Technickým službám Svit za od-
stránenie niektorých predchá-
dzajúcich problémov. Poďakova-
ním TS za úpravu okolia zá-
hradkárskej osady začal inter-
peláciu J. Kalakaj. Poukázal na
sústavné problémy s prevádz-
kou Reštaurácie Baba – kon-
krétne ide o rušenie nočného
kľudu a s tým spojené výtržnosti.
Tento problém sa vyskytuje aj
v zariadení Na kopčeku, kde
začala prevádzka z južnej strany
budovy a rovnako sa nedodržia-
va nočný kľud. Okolobývajúci
občania sa sťažujú na hluk a ne-
poriadok – túto interpeláciu
vzniesol I. Zima. R. Škovira od-
povedal, že táto prevádzka, po-
kiaľ vie, nemá povolenie na čin-
nosť. Kompetentní budú robiť
nápravu. 

V. Horňáková sa zaujímala
o využitie kamery Mestskou
políciou vo Svite – náčelník po-
tvrdil jej opodstatnenosť. Posla-
nec M. Bezák požadoval vypra-
covanie prehľadného zozna-
mu pripravovaných investič-
ných akcií s termínmi a sta-
vom ich realizácie. I. Zima po-
ukázal na nejednotnosť, resp.

nevkus niektorých občanov
pri stavebných úpravách do-
mov, ktoré potom pôsobia nees-
teticky a kazia kolorit mesta.
V tejto otázke pokračoval aj L.
Jašš, ktorý navrhol prijatie cca
2-3 alternatív na stavebné
úpravy, aby do budúcna mesto
vylepšovalo svoj vzhľad. Aj L. Po-
točný poukázal v tejto súvislosti
na úpravu niektorých domov
na Ul.SNP. Zaznel aj názor, že
už je na takéto kroky dosť ne-
skoro, lebo mnohé domy už
majú po rekonštrukciách. 

V závere interpelácií I. Zima
vyzval kompetentných na „oži-
venie“ webovej stránky mes-
ta, ktorá si žiada viac aktualít. 

Diskusia sa v úvode týkala
predovšetkým budúcnosti By-
tového podniku Svit, s. r. o.,
ceny tepla pre školy, opätovne
sa poslanci vrátili k problémom
s vyúčtovaním MsPBHaS,
k odpisovaniu vodomerov
a pod. Na všetky tieto otázky od-
povedal V. Gajdoš. V závere za-
sadnutia predložil náčelník
MsP vo Svite J. Dluhý projekt
„Chráň svoje dieťa“ na zníženie
nehodovosti detí na cestách. 

Poslanec M. Martočko nanie-
sol otázku v personálnej ob-
lasti ZUŠ – zaujímal sa
o dôvod prepustenia jednej
z učiteliek, L. Jašš navrhol, aby
túto záležitosť preveril hlavný
kontrolór. -vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Pred niekoľkými dňami zamestnancov VÚCHV, a. s., ale i ďalších
podnikov, orgánov a inštitúcií mesta Svit ohromila nečakaná správa
o smrti generálneho riaditeľa VÚCHV, a. s., RNDr. Dušana Budzáka.
Ten 31. 5. 2007 počas služobnej cesty navždy opustil svoju rodinu,
zamestnancov, príbuzných a známych vo veku 54 rokov. V kancelá-
rií generálneho riaditeľa boli vystavené kondolenčné listiny, do kto-
rých prišli svojim podpisom vzdať hold aj členovia športového klu-
bu Adento Svit. Posledná rozlúčka sa uskutočnila v utorok 5. júna
2007. Česť jeho pamiatke!

Hľadáme vedúcich krúžkov

Kronikári - ozvite sa !
Pri príležitosti Dní mesta Svit by sme chceli vystaviť a ve-
rejnosti sprístupniť zaujímavé dokumenty, hovoriace
o histórii mesta a jeho občanov – kroniky. Vieme, že
okrem mestskej kroniky si vedú záznamy z histórie aj
rôzne organizácie, občianske združenia a inštitúcie a že
tieto ich malé, či väčšie kroniky dokumentujú mnohé
udalosti, ktoré sa možno zabudli a radi ich spolu so ši-
rokou verejnosťou objavíme. Prosíme teda všetkých,kto-
rí o takýchto kronikách vedia, resp. ich vlastnia, aby ich
prepožičali Mestskému úradu vo Svite (oddeleniu kultú-
ry, č. dv. 219) na malú výstavu, ktorú plánujeme v rámci
júnových osláv počas víkendu 22. - 24. júna 2007. Vo-
pred za pomoc a ochotu ďakujeme. -vž-

Centrum voľného času vo Svite dáva do pozornosti širokej
verejnosti. Kto by vedel a mohol naučiť šikovných chlapcov a
dievčatá tancovať v tanečnom krúžku moderné tance v no-
vom školskom roku? Hľadáme aj vedúcich na vedenie krúžku
dramatického, cyklistického a tvorbu www. stránky. Starší
žiaci majú záujem aj spievať moderné piesne, ale nemajú od-
bornú radu a pomoc. 

Ak máte takéto schopnosti a záujmy, príďte nám pomôcť. Tá-
to činnosť je aj honorovaná a deti sa vám odvďačia pekným vy-
stúpením a chuťou do práce. Činnosť krúžkov začína v októbri
2007 a kontaktovať sa môžete v CVČ Svit aj na t. č. 7756164
už teraz.
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: 
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

V zmysle Ústavy SR boli na mestá a obce zá-
konom prenesené niektoré úlohy štátnej sprá-
vy. Sledovalo sa ich racionálnejšie a efektív-
nejšie plnenie. 
Zloženie oddelenia:
Soliarová Jarmila – vedúca oddelenia, organi-
zácia práce na odd., agenda sociálnej pomo-
ci, všeobecnej vnútornej správy, 
Bc. Bocková Petronela – terénna sociálna
pracovníčka, agenda vnútornej správy
Fáberová Milota – agenda požiarnej ochrany a
civilnej obrany, agenda vnútornej správy a so-
ciálnej starostlivosti
Hajná Emília - zabezpečuje agendu evidencie
obyvateľov, vnútornej správy a soc. starostli-
vosti
Skokanová Božena – agenda matričného úra-
du
Ďalej tu patrí: Zariadenie opatrovateľskej služ-
by na Ul. kpt. Nálepku 42
vedúca Galatová Katarína + 8 zamestnancov –
agenda: sociálne služby 
Dom opatrovateľskej služby na Ul.Štúrovej 46
– vedúca Fridmanová Mária + 2 zamestnanky-
ne – agenda:sociálne služby / opatrovateľská
služba/
- 6 zamestnancov – agenda: sociálne služby

v teréne /opatrovateľská služba/
l 1 + 0,6 + 0,6 zamestnanci - upratovanie 
Keď som sa v úvode zmienila o sociálnej po-
moci, ktorú poskytujeme v zmysle zákona č.
195/1998 Z. z. O sociálnej pomoci v znení
neskorších zmien a doplnkov, musím pripome-
núť, že cieľom sociálnej pomoci je zmierniť
alebo prekonať s aktívnou účasťou občana so-
ciálnu núdzu, zabraňovať príčinu vzniku, prehl-
bovania alebo opakovania psychického, fyzic-
kého alebo sociálneho vývinu občana a za-
bezpečiť jeho integráciu do spoločnosti. Jed-
nou z foriem riešenia sociálnej núdze sú so-
ciálne služby, ktoré zabezpečujeme v rámci
originálnych kompetencií. Patrí k nim o p a t r o -
v at e ľ s k á    s l u ž b a    a    s t a r o s t l i v o s ť    v    z a r i a d e-
n i ach s o c i á l n y c h    s l u ž i e b. 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mesto pomáha rodinám so staršími členmi
predovšetkým v tých prípadoch, keď rodina

musí prevziať starostlivosť o člena rodiny neo-
čakávane, po náhlej strate jeho sebestačnosti
a tým je vo zvýšenej miere jeho závislosť na
pomoci iných. Chcem len pripomenúť, že ak-
tívny podiel na starostlivosti pri domácej sta-
rostlivosti sa očakáva najprv od rodiny a mes-
to pomáha následne. Čiže rodina + mesto sa
vzájomne dopĺňajú. Prirodzeným sociálnym
prostredím pre každého človeka je v prvom ra-
de RODINA. Hlavným cieľom samosprávy je
snaha umožniť ľuďom v nepriaznivej sociálnej
situácii zotrvať v spoločnosti a v prirodzenom
sociálnom prostredí. 

Kedy možno poskytnúť opatrovateľskú
službu?

Opatrovateľskú službu m o ž n o poskytovať ob-
čanovi, ak má nepriaznivý zdravotný stav a po-
trebuje pomoc pri zabezpečovaní nevyhnut-
ných životných úkonov, nevyhnutných prác v
domácnosti alebo pri kontakte so spoločen-
ským prostredím. 

Čo rozumieme pod nevyhnutnými životný-
mi úkonmi?

Sú to: bežné úkony osobnej hygieny, pomoci
pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune
na lôžko, pomoc pri presune na invalidný vozík,
pomoc pri použití WC a pod. K nevyhnutným ži-
votným úkonom patrí aj pomoc pri kúpaní, umý-
vaní vlasov, donáška alebo dovoz obeda, po-
moc pri podávaní jedla a pri pití a dohľad.

Čo považujeme za nevyhnutné práce v do-
mácnosti?

Za nevyhnutné práce v domácnosti sa pova-
žujú činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou a
bežným chodom domácnosti, napr. činnosti
zabezpečujúce teplo v domácnosti – kúrenie. 

Ďalej sú to práce spojené s udržiavaním do-
mácnosti /ako napr.upratovanie, nákup a ďal-
šie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádz-
kou domácnosti/. K nevyhnutným prácam v
domácnosti zaraďujeme aj prípravu a varenie
raňajok, obeda, pranie a žehlenie osobnej aj
ostatnej bielizne. 

Čo sa chápe pod kontaktom so spoločen-
ským prostredím?

Predovšetkým je to sprievod na lekárske vy-
šetrenie, sprievod pri vybavovaní úradných zá-
ležitostí, sprievod na rôzne podujatia /kultúr-
ne, verejné a iné/. 

R o z s a h opatrovateľskej služby tzn. aké úko-
ny a v akom časovom rozsahu sa poskytujú
u r č í  mesto rozhodnutím. Poplatky za úkony z
dôvodu vývoja právnej úpravy ako aj z poznat-
kov z aplikačnej praxe v oblasti poskytovania
sociálnych služieb boli menené a schválené
Mestským zastupiteľstvom dňa 22. 2. 2007 a
to VZN Mesta Svit č. 2/2007 o úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Svit. Toto VZN bolo publikované v
mestským novinách a mali ste možnosť sa s
ním už oboznámiť. 

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu v sú-
časnosti 44 občanom.

Využívame i túto formu na získanie záujemcov
o poskytovanie sociálnych služieb z radov ob-
čanov. Je možné skontaktovať sa na MsÚ č.
dv. 214 alebo 220, tf. 7875122,
7875129, 7875118.

HMOTNÁ NÚDZA
Čo charakterizuje stav hmotnej núdze?

Je to stav, keď príjem občana a fyzických
osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ne-
dosahujú životné minimum a príjem si nemôže
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
To, či sa osoba nachádza v hmotnej núdzi, zá-
visí od jej príjmu a okolností zatiaľ posudzova-
ných na základe žiadosti občana Úradom prá-
ce sociálnych vecí a rodiny vo Svite/sídlia na I.
poschodí na Ul. Hviezdoslavovej 33, kde sídli
aj MsÚ/. Mesto m ô ž e   týmto občanom po-
skytnúť j e d n o r az o v é d á v k y   s o c i á l n e j   p o
m o c i.  Je potrebné zo strany občana podať pí-
somnú žiadosť + potrebné doklady (rozhodnu-
tie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núd-
zi) a následne sa žiadosť posudzuje v komisii
zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného pori-
adku. Mesto občanovi v hmotnej núdzi môže
poskytnúť nenárokovateľnú pomoc v podobe
jednorázovej dávky sociálnej pomoci. Poskytu-
je sa najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov
na nevyhnutné ošatenie, stravu, na základné
vybavenie domácnosti, na zakúpenie škol-
ských potrieb, na mimoriadne liečebné nákla-
dy. Tieto dávky sa vyplácajú v rámci finančných
možností mesta a v zmysle schváleného rozpo-
čtu. Tohto roku sme poskytli doteraz v 10 prí-
padoch jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Štát poskytuje štátne dávky a k nim sa po-
skytujú aj príspevky:

l dávka v hmotnej núdzi
l príspevok na zdravotnú starostlivosť
l aktivačný príspevok
l príspevok na bývanie
l ochranný príspevok.

Cieľom predstavenia nášho oddelenia je pomôcť Vám, vážení občania, zoriento-
vať sa v množstve kompetencií v sociálnej oblasti, ktoré v súvislosti s decentrali-
záciou od r. 2002 prešli na miestnu samosprávu, ako aj s ostatnou agendou, kto-
rá sa vykonáva na našom oddelení. Agenda je rôznorodá a kumulovaná u jednotli-
vých zamestnancov.

Náplňou práce nášho oddelenia je poskytovať sociálnu pomoc a to formou pora-
denstva, sociálnej prevencie a pomoci v sociálnej núdzi, pomoc v hmotnej núdzi, so-
ciálno-právnu ochranu a sociálnu kuratelu, pomoc na úseku zamestnanosti. Ďalej
sa vybavuje agenda všeobecnej vnútornej správy: evidencia obyvateľov, požiarna
ochrana, civilná ochrana, archivácia, materiálne zabezpečenie úradu, zúčtovanie
pohonných hmôt, kontrolná činnosť vo vzťahu k fakturácii týkajúcej sa nášho odde-
lenia, vybavovanie rôznych dožiadaní, vypracovávanie charakteristík pre orgány čin-
né v trestnom konaní a pre orgány štátnej správy ako aj terénna práca a pod. 

é

Jarmila  Soliarová 
– ved. oddelenia všeobecnej 

vnútornej správy 
a sociálnych činností
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Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Ak sa doterajšou výplatou míňa účel, na
ktorý je dávka alebo príspevok určený,

môže sa uplatňovať inštitút osobitného príjem-
cu dávok. To znamená, že dávku preberá
mesto – my zabezpečujeme, aby bola dávka
využitá na svoj pôvodný účel. 
V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy aj
naše oddelenie prispieva k zaradeniu občanov
do a k t i v a č n e j  č i n n o s t i/aby mohli poberať
aktivačný príspevok/ v rámci výkonu drobných
obecných služieb. V súčasnom období je na
našom oddelení na výkon práce v zariadení
opatrovateľskej činnosti ako aj terénnej práce
– opatrovateľky - zaradených 6 občanov, ktorí
sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.
Tým sa podieľame na aktívnej politike zamest-
nanosti, čo znamená, že formou aktivačnej
činnosti pomáhame občanom pri udržiavaní
pracovných návykov uchádzača o zamestna-
nie a zároveň si vylepšia aj finančnú situáciu,
aktivačný príspevok činí Sk 1 900,-. Pre infor-
movanosť: bolo zriadené Centrum právnej po-
moci na poskytovanie kvalitnej komplexnej
právnej pomoci ľudom, ktorí pre nedostatok
prostriedkov nemôžu využívať právne služby a
nachádzajú sa v stave materiálnej núdze. Pos-
kytuje pomoc vo veciach občianskoprávnych,
rodinnoprávnych, pracovnoprávnych. Kontak-
ty advokátov v našom okrese poskytneme na
MsÚ č. dv. 220, 214 a sú vyvesené na tabuli
oznamov na II. poschodí MsÚ.
Úsek sociálnych vecí zabezpečuje:
l starostlivosť o rodinu a deti
l starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých
a starých občanov
l starostlivosť o občanov vyžadujúcich oso-
bitnú pomoc a o spoločensky neprispôsobi-
vých občanov.

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA
DETÍ

Dbáme na to, aby nedochádzalo k ohrozova-
niu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Sme po-
vinní poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri
ochrane jeho života a zdravia. Zabezpečujeme
ochranu dieťaťa, výchovy, všestranného vývinu
v jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v
náhradnom prostredí. Súčinnosť mesta so
štátnymi orgánmi sociálnoprávnej ochrany de-
tí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných,
bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho
rodiny. Mesto plní funkciu aj majetkového
opatrovníka alebo funkciu poručiteľa. 

SOCIÁLNE SLUŽBY -
STAROSTLIVOSŤ v zariadeniach

sociálnych služieb
ZOS na Ul.kpt. Nálepku 42 prešlo v rámci pre-
chodu kompetencií pod Mesto od 1.7.2002. V
tomto zariadení sme začali poskytovať sociál-
ne služby už aj pre imobilných občanov, čomu
sme museli prispôsobiť toto zariadenie. Preto-
že išlo o fyzicky namáhavú prácu s ľuďmi ťaž-
ko pohyblivými a nepohyblivými /napr. prená-
šanie, kúpanie, osobná hygiena a pod./ bolo
potrebné zrealizovať nasledovné:
l upraviť 2 kúpeľne na bezbariérové so spr-
chovacími kútmi
l riešiť signalizačné zariadenie, 

l zakúpenie ďalších invalidných vozíkov

l zvýšili sme kapacitu lôžok z 12 na 16 postelí
a náväzne sme ich materiálne zabezpečili 
l zakúpenie polohovacích postelí
Tieto úpravy sme zabezpečovali z finančných
prostriedkov získaných formou d o t á c i e na  zá-
klade  s p r a c o v a n ý c h p r o j e k t o v. 

V tomto zariadení sa poskytuje občanom:

l stravovanie
l bývanie
l zaopatrenie

Podieľame sa na zabezpečovaní celkového
chodu tohto zariadenia, ako aj na personál-
nom vybavení.

ZOS – DENNÝ STACIONÁR PRE
DOSPELÝCH na Ul. Štúrovej 46

Vzhľadom na to, že v našom meste je značný
počet občanov v dôchodkovom veku a situá-
cia si vyžadovala riešiť problémy v zmysle zá-
kona o sociálnej pomoci, mesto sa rozhodlo
zriadiť Zariadenie opatrovateľskej služby – sta-
cionár pre dospelých s denným pobytom po-
čas pracovných dní pondelok – piatok. Reali-
zovalo sa rekonštrukciou 2-izbového mestské-
ho bytu na Ul. Štúrovej 296/46 v DOS. Mes-
to v y p r a c o v a l o    p r o j e k t na poskytnutie do-
tácie na rekonštrukciu a vybavenie tohto zaria-
denia. Obdržali sme dotáciu v celkovej výške
300 000,- Sk. Rekonštrukčné práce zo strany
Mestského podniku bytového hospodárstava
a služieb Svit sú dokončené, v súčasnej dobe
prebiehajú potrebné revízie a vybavujú sa ad-
ministratívne a personálne náležitosti. Predpo-
kladaný termín uvedenia do prevádzky je 1.
september tohto roku. 

Pri tejto príležitosti dávam do pozornosti, že už
p r i j í m a m e   ž i a d o s t i    o pobyt klientov v tom-
to zariadení. Čo sa týka poplatkov, tieto boli
schválené MsZ na zasadnutí 22. februára
2007 vo VZN Mesta Svit č. 2/2007 o úhra-
dách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Svit a následne publikované
v mestských novinách.

V tomto zariadení sa bude poskytovať ob-
čanom:

- zaopatrenie 
- stravovanie

Ošetrovateľsko-opatrovateľská starostlivosť
bude poskytovaná 6 klientom zdravotnou sest-
rou a opatrovateľkou. Chceme sa zamerať aj
na rehabilitačno-regeneračnú starostlivosť,
spolupracovať s psychológmi a popri sociál-
nych službách sa budeme snažiť aj o kultúrno-
záujmovú činnosť, ako aj individuálnu starostli-
vosť o klientov. Pripomínam len, že výška úhra-
dy za zaopatrenie je Sk 30,-/deň + náklady na
stravovanie /raňajky s pitným režimom Sk 25,-
a obed do Sk 60,-, v prípade požiadavky do-
vozu klienta do tohto zariadenia Sk 10,-./ 

DO POZORNOSTI OBČANOM:
DŇA 22.júna 2007 /piatok/ OD 8.00 - DO
19.00 h bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V
ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY –
DENNÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH
/UL. ŠTÚROVA 46 - terajšia budova DOS –
bývalý internát VÚCHV/.
Verím, vážení občania, že využijete túto mož-

nosť, prídete sa pozrieť do nového zariadenia
sociálnych služieb v našom meste. Ste srdeč-
ne pozvaní a budete vítaní.

DOS – DOM OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY na Ul. Štúrovej 46

Mesto v roku 1995 zriadilo v budove bývalého
internátu VÚCHV Svit Dom opatrovateľskej služ-
by. Využitie objektu DOS ako domu osobitného
určenia je viacúčelové, sú tam byty osobitného
určenia a ich občanom sa poskytuje  opatrova-
teľská služba, je tam klub dôchodcov, centrálna
výdajňa stravy pre dôchodcov a v súčasnej do-
be sa pripravuje ZOS denný stacionár pre do-
spelých. 
V DOS sa v priebehu posledných 2 rokov urobi-
la vnútorná rekonštrukcia – vybudovali sa sociál-
ne zariadenia /sprchovacie kúty + WC/ v kaž-
dom byte, zriadili sa kuchynky a urobili sa nové
elektrorozvody, namontovali sa merače teplej,
studenej vody ako aj merače spotreby elektric-
kej energie. Technický stav okien si vyžiadal v
minulom roku aspoň čiastočnú výmenu a to zo
západnej a severnej časti. Tohto roku by sme
mali pristúpiť k výmene ostatných okien t. j. z vý-
chodnej a južnej časti. Spracovali sme projekt a
požiadali o finančné prostriedky Ministerstvo
práce, soc. vecí a rodiny SR, zatiaľ sme neboli
úspešní. Ďalej chceme skultúrniť parkové pries-
tory v areáli tejto budovy. 
V DOS sú ubytovaní len občania na základe roz-
hodnutia mesta. Bolo vypracované VZN Mesta
Svit č 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí
o pridelenie bytov osobitného určenia v DOS vo
Svite na Ul. Štúrovej 46 schválené MsZ dňa 22.
2. 2007 a toto VZN bolo tiež publikované prost-
redníctvom mestských novín. 
Na oddelení sa zaoberáme tvorbou koncepcie
rozvoja mesta v sociálnej oblasti a to rozvoja so-
ciálnych služieb, sociálnej prevencie, vybra-
ných činností sociálnoprávnej ochrany a sociál-
neho poradenstva, o čom vás budeme, vážení
občania, postupne informovať. 
Mesto Svit v zmysle schváleného rozpočtu po-
skytuje dotácie. Aj naše oddelenie má vyčlenený
limit fin. prostriedkov, ktoré sa použijú na po-
skytnutie dotácií podľa § 10 VZN Msta Svit č.
2/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit.
Oddelenie VVSaSČ spolupracuje s komisiou
zdravotnou, sociálnou, bytovou a verejného po-
riadku. Predkladá návrh rozpočtu ako aj zabez-
pečuje priebežnú kontrolu plnenia rozpočtu.
Organizačné veci súvisiace s vybavovaním poš-
ty, preplácaním faktúr... 
Nemožno nespomenúť organizačné zabezpečo-
vanie volieb do Európskeho parlamentu, do or-
gánov VÚC, do NR SR ako aj voľby do orgánov
samosprávy obcí, referenda, zabezpečuje sa
ochrana osobných údajov, vypracovávajú sa ná-
vrhy na súd o pozbavenie svojprávnosti na práv-
ne úkony, dávame stanoviská k umiestneniu ob-
čanov do sociálnych zariadení /domovov
dôchodcov, domovov sociálnych služieb, útulku
a pod./ 

V ďalšej časti sa predstavia jednotliví zamest-
nanci so svojimi pracovnými činnosťami, ako aj
usmernením pre občanov pri vybavovaní im pri-
padajúcej agendy. Uvedomujem si, že tento ma-
teriál je rozsiahly, ako je rozsiahla činnosť práce
zamestnancov na celom mestskom úrade. 

é
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1. agenda PO
l preventívna činnosť PO v meste Svit a jej
vyhodnotenie podľa § 22 písm. a/ a písm. b/
zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a následných no-
viel. Túto činnosť vykonávajú kontrolné skupi-
ny poverené na vykonanie preventívnej proti-
požiarnej kontroly primátorom mesta, na zá-
klade uznesenia mestského zastupiteľstva č.
109 zo dňa 29.6.2006 v zmysle ustanovení
§ 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi poveruje za účelom
preverenia dodržiavania povinností na úseku
ochrany pred požiarmi, v objektoch a priesto-
roch fyzických osôb, právnických osôb a fy-
zických osôb – podnikateľov. Kontrolná sku-
pina na základe prevedenej kontroly spíše zá-
pisnicu. 
l štatistické výkazy PO mesta
l zabezpečenie školenia PO pre pracovní-
kov mesta
l na základe Nariadenia vlády SR z 24. má-
ja 2006 o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisku, za-
bezpečuje školenie bezpečnosti práce pre
pracovníkov mesta a ich následné zapísanie
do zápisníkov bezpečnosti práce 

2. agenda CO
l zameranie činnosti na úseku CO, krízové-
ho riadenia, krízového plánovania a hospo-
dárskej mobilizácie pre mesto na základe zá-
kona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. a
následných noviel o civilnej ochrane obyva-
teľstva a zákona č. 523/2006 Z.z. Vyhláška

MV SR zo 14. augusta 2006 o podrobno-
stiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek civilnej ochrany. Zá-
kona č. 524/2006 Vyhláška MV SR zo 14
augusta 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vy-
hláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabez-
pečenie prípravy na civilnú ochranu v znení
vyhlášky č. 384/1998 Z.z.
l zameranie činnosti na úseku prípravy oby-
vateľstva a sebaochranu a vzájomnú pomoc
ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci
l vypracovanie plánu hlavných úloh primáto-
ra mesta pre riadenie a zabezpečovanie prí-
prav na obranu
l spracovanie plánu ukrytia
lspracovanie programu AMION a CIPREGIS
l vyhotovenie a aktualizácia karty CO mesta
Svit
l vypracovanie povodňového plánu záchran-
ných prác mesta Svit a jeho následná aktua-
lizácia
l vypracovanie dokumentácie krízového štá-
bu mesta Svit

l vypracovanie dokumentácie mesta na za-
bezpečenie realizácie plnenia niektorých
úloh na úseku obrany a hospodárskej mobili-
zácie v období krízovej situácie
l príprava nepretržitej dosiahnuteľnosti pre
CO v meste Svit
l príprava menného zoznamu zamestnancov
požadovaných na oslobodenie od výkonu mi-
moriadnej služby

3. agenda sociálnej starostlivosti
l starostlivosť o rodinu a deti 
l poskytovanie výchovnej starostlivosti rodi-
nám, v ktorých je vážne ohrozená a narušená
výchova a vývoj dieťaťa
l v súvislosti so sociálnou starostlivosťou o
rodinu súvisi aj práca so starými ľuďmi, ktorí
sú bez príbuzných, zabezpečujeme pomoc
pri ich umiestňovaní do Domovov sociálnych
služieb a Domovov dôchodcov

4. ostatná agenda
l uzatváranie zmlúv a starostlivosť o budovu
sídla Mestského úradu /údržba/ príprava
podkladov k fakturácii za prevádzkové nákla-
dy
l mesačné vyúčtovanie pohonných hmôt na
základe záznamov o prevádzke vozidla MsÚ,
MsP, ZOS a DPZ
l v rámci zákona č. 599/2003 Z.z. Podľa §
28 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
a doplnení niektorých zákonov na preberanie
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, mesto
zabezpečuje osobitného príjemcu obyvate-
ľom mesta
l zabezpečovanie a zúčtovanie dotácii na
stravu a školské potreby pre deti v hmotnej
núdzi a pre rodiny na hranicí životného mini-
ma
l zabezpečuje zastupovanie pokladne mes-
ta, matričného úradu a evidencie obyvateľst-
va počas neprítomnosti pracovníčiek.

Milota Fáberová 
samostatný odborný referent Odde-
lenia všeobecnej vnútornej správy

a sociálnych činností 
na úseku organizačných vecí, PO,

CO a vnútornej správy

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
Cieľom terénnej sociálnej práce je mapovať
vzťahy, ktoré vládnu v prostredí klienta, ov-
plyvňujú ho, pôsobia na jeho správanie a ko-
nanie priamo v prirodzenom prostredí klienta.
Zvažovať všetky možnosti, ktoré mohli a vyvo-
lali v človeku kolíziu, sociálnu udalosť, stav
núdze, či už hmotnej alebo sociálnej. Pomoc
pri eliminácii, riešení, alebo aspoň zmiernení
osobných, sociálnych, negatívnych problé-
mov alebo negatívnych vplyvov prostredia.
Úlohou je motivovať klienta k aktívnej spolu-
práci a podieľaní sa na riešení problému. Za-
meriavať sa na riešenie problémov v sociálnej
oblasti, problémy sociálnej adaptácie, sociál-
nej insuficiencie, problémy so zvládaním so-
ciálnych zmien a iné. 

Spolupracuje s orgánmi štátu. Vypracováva
charakteristíky a správy pre súdy, prokuratúru,
políciu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Prostredníctvom prevencie formou vyhľadá-
vacej činnosti, alebo na základe oznámenia
vyhľadáva občanov sociálne odkázaných, ro-
diny, deti u ktorých je riziko negatívnych so-
ciálno-patologických javov, vzniku nepriazni-
vých sociálnych udalostí. 

Súčasne vykonáva pohovor s rodičmi a šet-
renie pomerov v rodine maloletého, zisťuje
príčiny sociálnych problémov, ktoré sú do-
časné alebo trvalé a vyžadujú spoločenskú
intervenciu. Pri šetrení pomerov spolupracu-
je so školou, lekármi a inými inštitúciami. 

Vykonáva osobitného príjemcu určeného roz-
hodnutím príslušného orgánu, ktorý vydá ta-
kéto rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku
na dieťa oprávnenej osobe v prípade zaned-
bávania povinnej školskej dochádzky. Mesto
ako osobitný príjemca prídavok na dieťa pou-
žije na stravné, nákup školských potrieb, ob-
lečenia, stravy a iné. 

Poskytuje sociálne poradenstvo 1. kontaktu
klientom v rôznych oblastiach, ktorí sociálnu
pomoc potrebujú. Pri prekonávaní osobných
spoločensky determinovaných ťažkostí so-
ciálnych klientov uľahčuje komunikáciu klien-
tom s organizáciami v rámci miestnych spo-
ločenstiev s cieľom riešiť sociálne problémy
a zároveň stimulovať klientov k samostatnosti
a podporovať pri hľadaní praktických riešení
konkrétnych sociálnych situácií.

Bc. Petronela Bocková
vykonáva terénnu sociálnu prácu

v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci a zákona č.

36/2005 Z.z. o rodine. 



Vykonáva činnosti so zabezpečovaním posky-
tovania sociálnej starostlivosti občanom v zari-
adení sociálnych služieb. Riadi, organizuje
a kontroluje prácu zamestnancov ZOS. 
Vykonáva komplexnú ošetrovateľskú starost-
livosť, vedie prevádzkovú dokumentáciu
v rámci ZOS.
Zabezpečuje dôsledné a správne plnenie opatro-

vateľského plánu úkonov naordinovaných lekárom. 

Na ambulancii vykonáva odborné činnosti
spojené s prijímaním klientov a oboznáme-
ním s prostredím.

Vykonáva činnosti spojené s poskytovaním
sociálnej služby – opatrovateľstva. Riadi a or-
ganizuje práce pre občanov v DOS.
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Mária Fridmanová – vedúca 
Domu opatrovateľskej služby 

Katarína Galatová 
vedúca Zariadenia 

opatrovateľskej služby.

Odd. všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Krstným otcom, ktorý vetvič-
kou,namočenou v minerálnej
vode Bohatier CD pokrstil, bol
MUDr. Michal Kapasný, osob-
nosť folklóristom veľmi známa.
V prítomnosti primátora mesta
Svit R.Abraháma, zástupkyne
primátora L. Hrádku D.Žiakovej
ako i ostatných sa potom ná-
strojov chopili samotní muzikan-
ti ĽH Bystrianka, ktorá účinkuje
v zložení Eduard Bobrík, Monika
Bobríková, Vladimír Cisár a Ras-
tislav Pavlovič a tí bavili prítom-
ných do neskorých hodín. ĽH
má v tomto roku takmer dospe-
lých 17 rokov, pôvodne so 6-ti-
mi členmi začínala v Lipt.Hrádku
a jej názov je odvodený od hor-
skej riavy(riečky) Bystriny. V ro-
ku vzniku už boli aj na zahranič-
nom zájazde v Rakúsku. Časom
prichádzali výraznejšie aktivity,
napr. opakované nahrávky v Slo-
venskej televízii, nahrávanie
hudby k divadelnej hre „Z dreva
vyrezané“, prvé CD v roku 1998
pod názvom „Z každého rožku
trošku“, ale i nahrávanie hudby

pre Českým levom ocenený film
Filipa Renča pred 2 rokmi „Ro-
mán pro ženy“. V roku 2005 na-
hrala ĽH nepredajné CD pre
SAV na výskum súčasných hor-
noliptovských hudieb.

Okrem Rakúska ich počuli di-
váci aj v Poľsku,Čiernej Hore,
Vojvodine, či Portugalsku a iných európskych krajinách. Piesne sa snažia zachovávať

v pôvodnej podobe a usilujú sa
o autenticitu folklóru, aj keď to
nie je vždy ľahké. V ich repertoá-
ri dominuje Liptov, ale nájdeme
tam aj piesne z iných regiónov.

A čo je dôležité – pomáhajú
všade tam, kde to iné súbory
potrebujú, hrajú s nadšením
a veľkým srdcom. V súčasnosti
účinkujú pod hlavičkou Detské-
ho famózneho sveta – občian-
skeho združenia vo Svite.

Prajeme tomuto hrádocko-
svitskému zoskupeniu skvelých
muzikantov ,veľa vďačných divá-
kov a ich novopokrstenému CD
čo najviac spokojných poslu-
cháčov.

-vž-

Bystrianka krstila
V sobotu 19. mája sa v malebnom prostredí Lopušnej doliny
zišli priaznivci ĽH Bystrianka, ale i sponzori a pozvaní hostia
na nevšednom akte krstu ich v poradí druhého CD pod ná-
zvom „Z každého rožku trošku II.“

(Dokončenie v budúcom čísle)

DEŇ MLIEKA 
V MATERSKEJ

ŠKOLE 
Medzinárodný deň mlieka si od roku

1957 pripomíname 26. mája. Lekári a od-
borníci na výživu sa vtedy na konferencii
vo Švajčiarku rozhodli zdôrazniť význam
mlieka a jeho konzumácie v záujme udrža-
nia zdravia. Deti sú najohrozenejšou veko-
vou skupinou z hľadiska príjmu primera-
ného množstva vápnika. V posledných ro-
koch sme na Slovensku zaznamenali
prudký pokles spotreby mlieka a mlieč-
nych výrobkov, ktoré vápnik obsahujú. Aj
to nás vedie k tomu nebyť ľahostajnými a
vzbudzovať u detí našej materskej školy
poznatky o zdravej výžive. 

Opäť sa deti stretli so svojimi obľúbený-
mi postavami princeznej Špinďúry, kráľa
Čistoty a jeho dvorného šaša, ako aj slu-
hu a kuchára. „Na zámku“ sa dozvedeli o
tom, ako dopadne ten, kto rád vymení
zdravé raňajky – mliečko za sladkosti. No
ako to už v rozprávkach chodí, všetko
dobre dopadlo a vyliečený kráľ Čistota
pozval všetky deti na hostinku – na zdravé
mliečne kokteily. Všetkým veľmi chutili.
Poobede nakreslili svoje zážitky z divadel-
ného predstavenia ako aj z hostinky a ur-
čite sa o ne podelili aj s rodičmi. 

Alžbeta Hrčková



Za účasti predstaviteľov a. s., Chemosvit, a. s., Finchem, hlavné-
ho dodávateľa Chemostav, a. s., a ďalších zúčastnených organi-
zácií ako aj zástupcov mesta Svit a ďalších hostí bola v  piatok 1.
júna 2007 slávnostne prestrihnutá páska pri otvorení športovo-
rehabilitačnej časti rekonštruovaného Spolcentra vo Svite. 

Prvá časť, ktorá sa nachádza na 4. poschodí domu, je tak už prístupná
verejnosti. Nájde tu širokú škálu  možností športového vyžitia - je tu fit-
nes, welnes centrum, bowlingová dráha, tenisová hala s občerstvením,
lymfodrenážna masáž, sauna parná i a fínska, aromaterapia, solárium,
masáže. Skrátka, každý si tu iste príde na svoje.  Otváracie hodiny po-
skytovania služieb sú od stredy do nedele vždy od 13.30 do 21.30 h a
zákazníci si budú môcť zakúpiť aj cenovo výhodné permanentky. “Svi-
ťania boli zvyknutí, že spoločenský život v meste sa odohrával vždy hlav-
ne  okolo Spoločenského domu ,” povedal nám prednosta MsÚ Ján
Hutník. “ Verím, že sa Spolcentrum znovu dostane do povedomia ob-
čanov a bude sa využívať. Investorovi držím palce, aby sa podarilo ús-
pešne dokončiť túto stavbu pre spokojnosť občanov nielen v meste
Svit, ale i zo širokého okolia.” -epo-

Modernizácia športovísk
v meste bola už dávno nutnos-
ťou. Poskytnutie 150 000,- Sk
Mestom Svit na tento účel na-
štartovalo výstavbu multifunkč-
ného ihriska v areáli našej školy.

Projekt uzrel svetlo sveta v au-
guste 2005 a realizátorom stav-
by sa stali Technické služby vo
Svite. V októbri sa začali výko-
pové práce a úprava po-
vrchu,v novembri 2006
malo ihrisko betónový
povrch.

Návrh Mgr. L. Potoč-
ného, učiteľa telesnej
výchovy, skvalitniť po-
vrch a pokryť ho umelým
povrchom zn.Regumami
sa stretol s podporou
primátora Ing.M.Fecka
a poslancov mesta, ktorí
odsúhlasili ďalšie finan-
covanie ihriska. Jar
2007 sa niesla v zname-
ní oplotenia ihriska, kla-
denia povrchu a mate-
riálno-technického vyba-
venia ihriska na športy
basketbal, volejbal, futbal, no-
hejbal, hádzaná, vybíjaná, tenis,
bedminton. 

Konečne máme ihrisko! Bude
slúžiť deťom, mládeži i dospe-
lým a svojou existenciou isto

podporí zdravie všetkých, ktorí
svoj voľný čas chcú stráviť po-
hybom a športovaním. Treba si
uvedomiť nielen jeho finančnú
hodnotu – viac ako 1 milión Sk,
ale i nevyčísliteľný význam pre
formovanie zdravého životného
štýlu všetkých generácií, najmä
detí a mládeže v meste.

Za to, že moderné ihrisko

v areáli ZŠ na Mierovej začalo
písať svoju históriu, patrí úprim-
né poďakovanie mestskému za-

stupiteľstvu Mesta Svit na čele
s primátormi Ing. Milanom Fec-
kom a PaedDr. Rudolfom Abra-
hámom. Ďakujeme riaditeľom

Technických služieb Ing.Františ-
kovi Hámorovi a Ing. Júliusovi
Žiakovi a ich zamestnancom,
najmä E. Cetlovi a D. Lukáčovi.
Pri výstavbe objektu pomáhali aj
zamestnanci MsPBHaS pod ve-
dením Ing.J.Šikorského.Sa-
mozrejme nesmiem zabudnúť
na Mgr. L. Potočného, ktorý od
začiatku zanietene prispieval
k realizácii projektu a materiál-
no- technickému zabezpečeniu
a vybaveniu ihriska. K úspešné-
mu finále prispel i jeho kolega
PaedDr. P. Klempa.

Teraz nám len zostáva tešiť sa
z využívania športoviska. Verí-
me, že všetci tí, ktorým bude
slúžiť, ho budú zároveň chrániť
pred vandalizmom a udržiavať
ho čisté a v poriadku tak, ako sa
na športovcov patrí. 

Mgr. Luďa Szabová 
riaditeľka školy
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Multifunkčné ihrisko 
slávnostne otvorené

Na Deň detí
Symbolicky 1.júna 2007, keď deti oslavujú svoj Medziná-

rodný deň detí, za prítomností predstaviteľov mesta, organi-
zácií, škôl a školských zariadení, milých hostí, primátor mes-
ta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám slávnostne prestrihol pásku
nového športového stánku.

1. júna sa otvorilo aj basketbalovo-volejbalové ihrisko pri
ZŠ Komenského.

R. Abrahám a L. Szabová prestrihnutím pásky sprístupnili
ihrisko verejnosti.   Foto: S. Pjatak

Športovo-relaxačné centrum v Spolcentre už otvorené verejnosti

Opäť začína pulzovať životom



Spomienka
V týchto dňoch uplynul rok od smrti 
Heleny MARTINSKEJ.
Za tichú spomienku ďakujú 

matka, sestra s rodinou 
a dcéra s manželom
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V máji 2007 

4 NARODILI SA
Nina Šurinová, Kristína Čonková,
Magdaléna Štinčíková, Markus Vi-
liam Mikláš, Natália Štanclová, De-
nis Drobný, Timea Poláková, Lukáš
Lesný, Jozef Šándor

4 MANŽELSTVO UZATVORILI
Štefan Čírsky a Jana Hudáková, Pe-
ter Obrcian a Iveta Lehocká, Daniel
Kolárik a Viktória Vozárová

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Justína Rusnáková, Ján Ivan, Ale-
xander Tokár, Helena Pilátová, Ing.
Eva Šimová
75 ROKOV
Ján Perinaj, Terézia Schmidtová,
Ing. Miroslav Siráň, Jaroslav Žilák,
Mária Mišová, Ondrej Focko, Jozef
Hricko, Mária Lukáčiková, Alžbeta
Klembárová
80 ROKOV
Mária Durláková, Ján Hudák, Justí-
na Bartošová, Martin Francisty, Bo-
žena Buganová,
85 ROKOV
Helena Hlinická

> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Pavol Jurčo, Anna Baloghová,
Filip Karabin, Anna Tvaružeko-
vá, Vojtech Oros, Karol Kožel,
Anna Vneková

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. 

Tradičné vítanie novorodeniatok, nových občiankov mesta. Šťastní rodičia s primátorom
R. Abrahámom v strede. Foto: A. Pálešová

19.mája 2007 sa na MsÚ
konala významná udalosť. Do
obradnej siene spoločne
vkročili manželia
Paula a Štefan
Čírsky, ktorí si pri-
pomenuli v prí-
tomnosti svojich
najbližších 60 ro-
kov spoločného
života – diamanto-
vú svadbu. 

V príhovore pri-
mátora mesta za-
zneli slová uznania
za celoživotný prí-
nos mestu obi-
dvoch manželov v
oblasti školstva.
Pán Čírsky bol jed-
ným z prvých uči-
teľov vo Svite, pani

Čírska sa celý život venovala
deťom v Materskej škole vo
Svite. Vychovali štyri deti, ktoré

im prinášajú radosť a tešia sa
deviatim vnúčatám a 9 pravnú-
čatám. Patrí im aj naše úprimné
blahoželanie a prianie zdravia a
pohody do ďalších rokov. 

-vž- Foto: A. Pálešová

Svadba s klenotom

Predám tatran-
ský profil - pero-
drážka, brúse-

ný. I. trieda
125,- Sk, II. trie-
da 99,- Sk. Do-

veziem. 
Inf. tel.: 

0905 508 163, 
0907 124 455. 

Inzeráty
6 Predám Škodu 120 LS, garážovaná
STK do 6/2008, výhodne. Tel.: 7755058.

6 Predám garáž vo Svite. Tel.: 0907 156
245.

6 Kúpim záhradu v osade Breziny. Tel.:
0902 048 948.

6 Predám kožené sandále, len veľké ve-
ľkosti. Cena 250,- Sk Tel.: 0905 905 384.

6 Výhodne prenajmem strešný autobox
300 l. Vhodný na dovolenky pre autá s ma-
lým batožinovým priestorom.Inf. 0918 620
946, alebo 9  4506.

Poďakovania 
Ďakujem Mestu Svit, vedeniu a. s. Tat-
rasvit, Združenej strednej škole a všet-
kým priateľom a známym, ktorí sa priš-
li rozlúčiť s mojou sestrou 

Ivetou ČÍŽOVOU
na jej poslednej ceste 14.marca 2007.
Ďakujem aj za všetky prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Sestra Irena

== == ==

Ďakujeme úprimne všetkým, ktorí sa
prišli rozlúčiť 19. apríla na poslednej
ceste s našim drahým 

Eduardom CETLOM st., 
ktorý nás navždy opustil vo veku 73

rokov. Osobitne ďakujeme Mestu Svit,
Technickým službám, MMZ a Dycho-

vej hudbe, ako aj  ostatným za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.   

Smútiaca rodina

== == ==

Ďakujeme touto cestou
Rímskokatolíckemu far-
skému úradu, Mestu
Svit, Malému mužské-
mu zboru a Dychovej
hudbe za účinkovanie
na poslednej rozlúčke s
našou drahou 

Margitou
RUSNÁKOVOU.

Zároveň ďakujeme všet-
kým, ktorí sa s ňou priš-
li rozlúčiť aj za prejavy
sústrasti a kvetinové da-
ry.

Smútiaca rodina
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n 12. mája v nočných hodinách hliadka MsP
zaznamenala pohyb bieleho vozidla po Ul.Štúro-
vej, ako keby vodič javil známky požitia alkoholu.
Neskôr toto vozidlo zastavila pri garážovej osade
ČOV. Pán F.G. z Popradu pri príchode hliadky
OO PZ, ktorá vykonala u neho skúšku na požitie
alkoholických nápojov, mal nameranú hodnotu
0,9 promile.

n 14. mája bola hliadka požiadaná OO PZ Pop-
rad o pomoc pri zistení možného miesta pobytu
nezvestnej žiačky ZSŠ vo Svite slečny K.M.,tr-
vale bývajúcej v Poprade. Od triednej profesor-
ky bolo zistené jej zanedbávanie školskej do-
chádzky a od spolužiačky, že by sa mohla na-
chádzať u priateľa v Poprade – Veľkej. Na zá-
klade týchto zistení bola zakrátko odovzdaná
svojej matke na OO PZ Poprad.

n 17. mája volala na mestskú políciu obyvateľ-
ka Ul. Fr. Kráľa, že jej sused sa vo svojej polovi-
ci domu hlučne správa a ruší jej súkromie. Po
príchode hliadky MsP bol občan F.Z. dôrazne
napomenutý v spoločnosti svojich popíjajúcich
priateľov a prisľúbil, že takéto konanie sa už ne-
bude opakovať.

n 18. mája hliadka obdržala oznam od občana
P.H., že v pivárni Kopačka došlo k napadnutiu
hostí I.S. Pri riešení situácie došlo i k zraneniu
člena MsP. Prípad realizuje OO PZ.

n 21. mája popoludní bola nahlásená krádež
peňaženky v predajni LIDL. Pani L.F. zo Štrby
uviedla, že v nej mala bankomatové karty a ho-
tovosť 8 tisíc korún. Hliadka prezrela nahrávací
systém predajne, na ktorom zistila totožnosť ob-
čana zo Svitu, ktorý peňaženku vzal. Bol hliad-
kou vyhľadaný a peňaženka sa vrátila poškode-
nej.

n 23. mája v čase o 01,15 h hliadka počas pre-
jazdu po Štúrovej ulici našla pri predajni Na kop-
čeku dve kráčajúce osoby, z ktorých jedna bola
zranená na tvári. Tá hliadke uviedla, že zranený
je i otec útočníka. Ku obom bola privolaná RZP.

n 23. mája v čase o 12. 40 h volal telefonicky
hliadku MsP občan D.P., ktorý jej oznámil, že na
SAD v stánku s občerstvením sa vyhráža a ma-
nipuluje s nezistenou zbraňou občan časti Pod
Skalkou Š.B. Po príchode hliadky bola u neho
vykonaná kontrola a nájdená plynová pištoľ a za
opaskom nôž. Osoba bola predvedená na OO
PZ.

n 25. mája počas prejazdu po Štúrovej ulici
bola zastavená hliadka pánom P.K., ktorý ju po-
žiadal o pomoc pre svoju priateľku, ktorej chce
ublížiť akýsi muž. Hliadka pri plavárni spozorova-
la muža a ženu. Po príchode hliadky muž utiekol
a slečna I.Š. oznámila, že osoba, v ktorej spo-
znala L.L. zo Svitu sa ju pokúšala znásilniť, pri-
čom sa jej vyhrážal zabitím. Vec prevzalo na rie-
šenie OO PZ.

n V ten istý deň – 25. mája večer bola hliadka
privolaná do reštauračného zariadenia BABA,
kde došlo k vzájomnému fyzickému útoku Ľ.O.
a A.K. - občanov mesta Poprad. Obaja utrpeli
zranenia, ktoré im budú pripomínať stav po po-
žití alkoholických nápojov. Po vytriezvení budú
pokračovať v riešení svojich problémov na OO
PZ. 

n 26. mája v zariadení Baba sa neprístojne
správal mladík R.J., bývajúci na tej istej ulici. Vyk-
rikoval a močil na verejnosti, za čo bol dôrazne
napomenutý a predvolaný na ďalšie riešenie po-
dľa zákona SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch.

Z denníka polícieŽeny – matky na slávnostnom progra-
me k ich sviatku zabával aj spevák

Milan Hrčka z Oravy,
čerstvý držiteľ Ceny Karola Duchoňa.

Občianske združenie Familiaris zorganizovalo pro-
gram ku Dňu matiek. Do kostola sv. Jozefa robotní-
ka vo Svite zavítalo vyše 100 mamičiek, aby si tento
vzácny sviatok pripomenulo. 

V programe účinkovali deti z farnosti sv. Jozefa ro-
botníka, študenti Štátneho konzervatória v Žiline,
žiaci z husľovej triedy ZUŠ vo Svite a p. Zimová. 

Slovom sprevádzali František a Zdenka Drozdovci.
Na koncerte zazneli diela hudobných velikánov
W.A. Mozarta a J.S. Bacha, ale tiež skladby autorov
Pescettiho, Tourniera a Hindemitha. 

Umelecky aj esteticky pôsobiaca bola najmä hra
na harfe, ktorá na koncerte zaznela v podaní talen-
tovaného študenta IV. ročníka Štátneho konzervató-
ria v Žiline, Jakuba Rizmana. Tento druhý kráľovský
nástroj (prvým je organ), zaznel na koncerte viackrát
a to samostatne i v doprovode s priečnou flautou, gi-
tarou či husľami. 

V závere koncertu každá mamička dostala kvet,
ktorý im rozdali deti z detského spevokolu Slniečko.
Ďakujeme sponzorom za toto milé stretnutie, ktorý-
mi boli Kvetinárstvo Fantázia, spol. s r.o. a Alto Slo-
vakia spol.s r.o.                               Familiaris o.z. 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí
mamám, babkám, starým mamám. Aj
deti z MŠ vo Svite pripravili pre svoje ma-
mičky pekný program. 14. mája nám de-
tičky predviedli milý program plný pek-
ných básničiek, pesničiek a tančekov.

Zhotovili pre nás krásne darče-
ky. Nejednej mamičke sa pri
pohľade na naše šikovné deti
zaleskla v očiach slzička rados-
ti a šťastia. Vďaka patrí všetkým
deťom a ich pani učiteľkám,
ktoré ich s veľkou trpezlivosťou
pripravovali. Ďakujeme pani uči-
teľke Betke a Zuzanke. Za ma-
mičky triedy lienok 

Elena Berezovskijová 

Familiaris na Deň matiek 

Mamičkám

ŽENY POD SKALKOU 
Pri príležitosti Dňa matiek sa 13.

mája 2007 zišli členky Únie žien na
slávnostnej akadémii v MsKS v
Podskalke. V krásne upravenej sá-
le, ktorej výzdobu s členkami výbo-
ru vždy naaranžuje Ľudka Ilavská,
nás svojim programom potešili de-
ti z materskej školy v Podskalke,
žiaci zo Základnej umeleckej školy
vo Svite a spevácky zbor SENIOR.

Veľmi hodnotné boli aj príhovory po-
zvaných hostí - Ing. J. Hutníka z MsÚ
vo Svite, Ľubice Kederovej z okresnej
Únie žien Slovenska a Alexandra Toká-
ra z Klubu dôchodcov v Podskalke.
Slávnostná akadémia pod vedením
Magdy Fridmanovej sa vydarila a člen-
ky po družnom priateľskom rozhovore
a posedení odchádzali spokojné do-
mov. Mária Rekeneiová 
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Slávnostný večer podčiarkli vy-
nikajúce výkony Veľkého swingo-
vého orchestra Česká Třebová so
svojimi sólistkami, slovom spre-
vádzal Ján Čenský a finále patrilo
Lucii Bílej, ktorá svojim fantastic-
kým výkonom a bezprostrednos-
ťou očarila celé publikum.

Svitská delegácia si v rámci
krátkeho pobytu prezrela realizo-
vané investície mesta a obozná-
mila sa s pripravovanými investič-
nými akciami. „V januári tohoto ro-
ku sme otvorili zjazdový areál Pe-
klák, na ktorý sme dostali dotáciu
z EÚ. Podmienkou bolo, že areál
bude využívaný celoročne, čo
znamená, že musíme vymyslieť aj
letné športové aktivity,“ povedala
Ing. Jaromíra Žáčková. Podľa jej
slov zima nevyšla, lyžovalo sa len
tri dni, ale aspoň vyskúšali, ako to
bude fungovať. Aby mesto zabez-
pečilo celoročné využitie areálu,
pripravuje výstavbu lanového
centra za takmer milión korún. La-
nové centrum je „adrenalínové vy-
žitie,“ ktoré v Českej republike
získava veľkú obľubu. Pripravené
sú aj ďalšie adrenalínové atrakcie
a areál budú využívať aj deti tře-
bovských škôl.

„Ďalšou veľkou investíciou je
dostavba druhej časti zimného
štadióna z hľadiska technológie,
kde preinvestujeme okolo 50
mil. korún. Tento projekt sa v na-
šom meste stretol s veľkou odo-
zvou a už tohoto roku bolo na
„zimáku“ poriadne rušno,“ dopl-
nil Dobromil Keprt.

V Českej Třebovej dokončili
rekonštrukciu domu Maxa Šva-
binského, čo je z hľadiska kultú-
ry a historického dedičstva veľmi
významná akcia, pretože Č. Tře-
bová neoplýva historickými pami-
atkami, aj keď tu majú najstaršiu
pamiatku regiónu, rotundu sv.
Kateřiny. Predpokladajú, že dom
Maxa Švabinského bude mať na-
dregionálny význam, pretože pri
jej propagácii chcú spolupraco-
vať s Múzeom v Litomyšli a nad-
viazať na historické okruhy, ktoré
ponúka mesto Litomyšl, kde je
návštevnosť turistov oveľa vyššia. 

Veľmi dôležitý je tiež projekt
Vodárenskej spoločnosti, pripra-
vený v spolupráci so susedným
mestom Ústi nad Orlicí. Ten ma
riešiť vybudovanie a rekonštruk-
ciu kanalizačnej siete a čističky,

pričom finančné prostriedky
chceli čerpať aj z EÚ, pretože
projekt predstavuje investíciu
približne 300 mil. korún. Tým, že
sa dlhý čas „neustanovila“ funkč-
ná vláda, viaceré projekty neboli
predložené do určeného termínu
a projekt vodárenskej bol medzi
nimi. Takže, treba len čakať a dú-
fať.

Možno menej dôležitá môže
vyzerať 15 miliónová rekonštruk-
cia Malej scény, ktorá bola po-
stavená v rámci akcie „Z.“ Tomu
zodpovedá aj kvalita stavby a stá-
le sa prichádza na ďalšie nedo-
statky. Mestskí radní len predpo-
kladajú, že 15 miliónov bude sta-
čiť. „Táto akcia je ale veľmi dôle-
žitá pre občanov, pretože Malá
scéna je pre zlý technický stav
zatvorená viac ako šesť rokov

a je predmetom kritiky českotře-
bovskej verejnosti,“ vysvetlila
Ing. Žáčková.

„Pre mesto je podstatné rieše-
nie predstaničného priestoru,
kde bude potrebná spoluúčasť
eurofondov. Predpokladaný ná-
klad je asi 300 miliónov a to by
sme neboli schopní zainvesto-
vať ani v spolupráci s krajom.
Malo by tam vzniknúť zhruba
250 parkovacích miest v podze-
mí, prepojenie autobusovej
a vlakovej stanice. Dúfam, že tá-
to investícia prejde, pretože by
vyriešila veľký problém s parko-
vaním v meste,“ hovorí o záme-
roch radnice vícestarostka. Ich
plány komplikujú úvahy o tom, že
Č. Třebová príde o niektoré rých-

likové zastávky a vraj tu nebudú
zastavovať nadregionálne rýchli-
ky. Aj preto sa obáva, či táto ak-
cia bude doporučená, keďže ide
o akciu regionálneho významu
a parkoviská by mali slúžiť najmä
tým, ktorí do mesta prichádzajú
autami a ďalej pokračujú rýchlik-
mi. 

Pozornosť venuje radnica aj
školám, hoci sa obávajú, že už
v najbližšom období sa bude po-
čet detí v nich znižovať. V najlep-
šom stave je ZŠ Nádražní. Tu sa
pristavila nová telocvičňa, ktorá
je najlepšou športovou halou
v súčasnosti. „Mysleli sme, že
ZŠ na Ústecké ulici je tiež vyrie-
šená. Pri porovnaní prevádzko-
vých nákladov sme zistili, že by
bolo potrebné urobiť rekonštruk-
ciu celého systému vykurovania,
čo predstavuje ďalších niekoľko
miliónov, ktoré nemáme. Potre-
bujeme tiež vymeniť okna na ZŠ
Habermanová, kde je potreba
ďalšich desiatich miliónov a sa-
mozrejme rekonštruovať by sme
mali cesty a chodníky, ktoré sú

predmetom kritiky našich obča-
nov. Keď si máme vybrať, či
chodník, alebo zimná hala... je
to veľmi ťažké,“ konštatuje
Ing. Žáčková a dodáva, že sa
vždy snažia dostať nejaké dotá-
cie, ale do najväčších investícií
môžu dať ročne maximálne dvad-
sať miliónov. Vrásky na čele vyvo-
láva aj pripravovaná zmena daňo-
vého systému a avízo, že do roz-
počtu by mali dostať podstatne
menej peňazí. Ostatné tri roky si
pomáhali aj privatizáciou bytové-
ho fondu, na ktorej získali 20 mi-
liónov. Nové investície však v bu-
dúcnosti budú zvyšovať prevádz-
kové náklady a v tejto chvíli nik
nie je schopný odhadnúť ich výš-
ku. Kvôli zmene financovania so-

ciálneho systému mesto v minu-
lom roku prispelo 7 mil. korún na
Domov dôchodcov a sociálne
služby. Tieto príspevky síce nie
sú investície, ale z hľadiska celo-
ročného zaťaženia je to pre mes-
to významná položka.

Ako vidieť, aj radní nášho part-
nerského mesta kladú veľký
dôraz na investície, aby sa ich
mesto rozvíjalo do krásy a každo-
denne prispievalo zlepšovaniu
kvality života svojich občanov.

V ostávajúcom čase svitská
delegácia navštívila zaujímavé
miesta v okolí Českej Třebovej,
medzi ktoré určite patrila blízka
rozhľadňa, z ktorej pri dobrej vidi-
teľnosti možno vidieť i Praděd,
mestský park Javorka, pamätné
miesto Růžový palouček, kde sa
českí exulanti naposledy lúčili
s vlasťou pred odchodom do
cudziny, ale aj nádherný, v ostat-
nom čase zrekonštruovaný sú-
kromný zámok v Nových Hra-
doch, ktorý už získal prívlastok
české Versailles. Nemenej nád-
herné bolo najdlhšie historické
námestie vraj v celých Čechách
a historické pamiatky v Litomyšli.
Večer bol venovaný oslavám ča-
rodejníc, ktoré sú v Čechách
spojené s pálením vatier a v Tře-
bovej  sa  konali  na  viacerých
miestach.

Na záver pobytu v partner-
skom meste Česká Třebová sme
o zhodnotenie spolupráce požia-
dali vícestarostku Ing. Jarmilu
Žáčkovú, ktorá nám povedala:
„Od podpisu zmluvy sa spolu-
práca na všetkých úsekoch roz-
vinula veľmi dobre. Svitská ško-
la sa ako pozorovateľ po prvý-
krát zúčastnila projektu Globe
Games, ktorý realizovalo naše
gymnázium a tieto školy ďalej
spolupracujú. Veľmi dobre „fun-
gujú“ svitskí a třebovskí skauti,
záujem o výjazd a hosťovanie vo
Svite má náš spevácky zbor,
ochotnícke divadlo, basketbalis-
ti. Veľmi spokojní boli naši
dôchodcovia a s láskou spomí-
najú na minuloročný pobyt vo
Svite, keď mali možnosť spo-
znať Vysoké Tatry a okolie Svitu.
Prihlásili sa pamätníci prvých
hokejových stretnutí a chcú zis-
tiť, či ešte žijú účastníci stretnu-
tia z roku 1954. Myslím si, že je
to tiež obdivuhodné. Dôležité je
že aj radnice si medzi sebou ro-
zumejú veľmi dobre a to aj do-
slova. Na rozdiel od partnerstva
s inými štátmi a inými mestami
je pre nás podstatné, že neexis-
tuje jazyková bariéra a môžeme
hovoriť o čomkoľvek, bez tlmoč-
níkov.“                   Ľ. Rešovská

Aj Česká Třebová sa ďalej rozvíja do krásy
Na prelome apríla a mája navštívila Českú Třebovú pri prí-
ležitosti odovzdávania cien mesta a cien starostu Kohout
2006 trojčlenná delegácia nášho mesta, vedená vicepri-
mátorom Milanom Lopušniakom. Medzi hosťami nechýbali
starosta a místostarosta obce Horní Lhota, ktorá s Třebo-
vou spolupracuje najdlhšie. 

Jedno z početných stretnutí zástupcov oboch miest 
v Českej Třebovej.                                  Foto: archív
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Program 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí
17. júna 

Mestské kultúrne stredisko 
Pod Skalkou 
Deň otcov - súťaže rodín

21. júna 2007 

sála Domu kultúry vo Svite
„Vrcholy rockovej hudby“ 
– výchovný koncert pre žiakov Združenej
strednej školy  

22. - 24. júna 2007 – mesto Svit

DNI MESTA SVIT (viď samostatný pro-
gram na strane 12)

27. júna 2007 o 14.00 h - obradná
sieň Mestského úradu
Slávnostné prijatie jubilantov 
za 2. štvrťrok 

28. júna 2007 o 15.30 h - zasadačka
Mestského úradu
Zasadnutie poslancov MsZ.

Študentská konferencia - nové trendy vo vyučovaní

Cieľom projektu je hľadať vzájomné porozu-
menie prostredníctvom objavovania a porovná-
vania rôznych prírodných a kultúrnych prostredí,
a tým rozširovať európsku perspektívu. Vzájom-
nou komunikáciou mladých ľudí rozvíjať jazyko-
vé schopnosti a nové informačné technológie.

Konferencie sa majú možnosť zúčastniť aj žia-
ci zo základných a stredných škôl v regióne, ktorí
majú záujem oboznámiť sa s projektom, so živo-
tom študentov v partnerských krajinách a zažiť at-
mosféru priameho rokovania v anglickom jazyku.

Študenti partnerských krajín na rokovaní pre-
zentujú základné informácie o získavaní a spra-
covaní zdrojov pitnej vody v špecifických pod-
mienkach Nórska, Holandska, Cypru, Českej
republiky a Slovenska.

Odborným garantom podujatia sú Technická
univerzita v Košiciach v zastúpení Ing. Tomáša
Bakalára PhD a TANAP.

Problém pitnej vody je celosvetovým problé-

mom, ktorý znepokojuje ni-
elen vedcov a politikov, ale
nenecháva ľahostajnou ani
mladú generáciu. Študenti
ZSŠ vo Svite v rámci odbo-
rov monitorovanie životné-
ho prostredia a chémia lie-
čiv riešia uvedenú proble-
matiku na praktických cvi-
čeniach a záujmových krúž-
koch. Plánovaná ekologic-
ká konferencia je zároveň
praktickou prezentáciou
nadobudnutých vedomostí
a zručností.

Oživením konferencie
bude aj príspevok žiakov
študijných odborov v textile
a odevníctve, ktorí pripravili
módnu prehliadku na tému
"Voda".

Touto cestou Vás všet-
kých srdečne pozývame .  

A. Mlynská

S posledným májovým dňom ukončili v Centre voľného času
vo Svite svoju činnosť všetky záujmové krúžky. Počas ôsmych
mesiacov škôlkari, školáci i mládež sa v nich vzdelávali, rozví-
jali svoje záujmy, trénovali. 
Krúžky to boli rôznorodé – jazykové a výtvarné pre predškolákov

i menších školákov, tanečný i logopedický v MŠ, počítačové, kde sa
žiaci ZŠ oboznamovali nielen so základmi práce na PC ale aj progra-
movacími jazykmi, krúžok digitálnej fotografie, plastikovomodelársky,
plavecký kurz i basketbal dievčat.

Úspechy týchto detí boli viditeľné aj v našom meste. Tanečný krúžok
vystupoval s programom na predvianočných besiedkach, Dni matiek,
karnevale a MDD, výtvarníci a fotografi vystavovali svoje práce v mest-
skom úrade i mestskej knižnici, plastikoví modelári sa predstavili na sú-
ťažiach v Poprade i v regióne, basketbalistky súťažili v krajskej žiackej li-
ge a medzinárodnom basketbalovom turnaji Badem v Žiline. Deti i mlá-
dež sa zúčastňovali množstva rôznorodých podujatí v meste – basket-
balového a volejbalového maratónu, plaveckej štafety, karnevalu, Dňa
detskej radosti a ďalších menších i väčších celomestkých akcií.

Záujem detí a mládeže o krúžkovú činnosť je stále veľký, ale privítali by
ešte väčšiu pestrosť a rôznorodosť ponuky. Klub aktivistov, ktorého čle-
novia sú iniciátormi a organizátormi niekoľkých celomestských podujatí
pre deti, mládež a ich rodičov, uskutočnili medzi svojimi kamarátmi an-
ketu o tom ako využívajú svoj voľný čas, aké majú predstavy a čo by ich
zaujalo. Z nej vyplýva potreba klubu mladých, kde by sa stretávali, pra-
covali v krúžkoch, kluboch a inej pre nich zaujímavej činnosti.

Centrum voľného času vo Svite pripravuje aj na budúci školský rok zá-
ujmovú činnosť pre deti aj mládež, ktorá bude orientovaná na ich potre-
by a záujmy. Pozývame všetkých malých i väčších, ale aj tých dospe-
lých, ktorí by chceli svoje vedomosti a zručnosti odovzdať druhým a
viesť deti i mládež na ceste za poznaním.           N. Kumorovitzová

Krúžky v Centre voľného čase 

V rámci projektu: „Rovnováha ekosystémov - vzťah ľudskej spoloč-
nosti a životného prostredia v Európe“ študenti Združenej strednej
školy vo Svite organizujú 18. júna 2007 o 9. h v priestoroch školy kon-
ferenciu v anglickom jazyku na tému: "Voda - od zdroja k spotrebite-
ľovi" za účasti delegátov 4 partnerských škôl. (Sigdal ungdomsskole
- Nórsko, Bernard Nieuwentijit College Damstede - Holandsko, Lino-
petra Gymnasium - Cyprus, Gymnázium Česká Třebová - ČR).

V týchto dňoch pris-
túpilo Mesto Svit k
realizácii opravy
cyklistického chod-
níka v dĺžke cca
900 m, ktorá by ma-
la trvať asi dva me-
siace. Náklad na
opravu, ktorou sa
zlepšia podmienky
pre cyklistov i pre
chodcov, činí 3,2
mil. Sk. 

Foto: M. Jurčák

Nebezpečný včelí roj sa v nedeľu 10. 6.nečakane objavil na jed-
nom zo stromkov pri príbytkoch občanov vo Svite. Rýchlu a
účinnú pomoc poskytol včelár Eduard Greš.     Foto. M. Jurčák



Dňa 19. mája 2007 sa obidva
spevácke zbory stretli v Nowom
Targu v priestoroch koncertnej
sály Základnej umeleckej školy
F. Chopina v improvizovanom
nahrávacom štúdiu. Nahrávka
bola realizovaná prostredníc-
tvom Rádia Krakow. 

Skladby boli nahrávané samo-
statne jednotlivými zbormi v ma-
terinských jazykoch, latinčine,
staroslovienčine, prezentované
na spoločných koncertoch
v Nowom Targu, Ludzmierzi a vo
Svite. Ako sám názov projektu
hovorí, nesmeli chýbať ani spo-
ločné skladby v interpretácii
oboch speváckych zborov. 

Každému zo zúčastnených
bude nahrávanie natrvalo pripo-
mínať priateľskú pracovnú atmo-
sféru, pretkanú úsmevom a dob-

rou náladou, príjemným prostre-
dím nahrávacieho štúdia a v ne-
poslednom rade pre všetkých
zúčastnených aj získaním novej
skúsenosti.

Podľa pripraveného programu
sa v nedeľu 20. mája 2007 v ko-
stole sv. Alberta Veľkého v Niwe
(Nowy Targ) uskutočnilo najprv
spoločné vystúpenie spevác-
kych zborov na svätej omši, po

ktorej nasledoval koncert sakrál-
nych piesní za účasti najvyšších
predstaviteľov mesta Nowy Targ
a správcu farnosti. 

Slávnostným a grandióznym
„Aliluja“ skladby Cheruvimskaja
ukrajinského skladateľa Dmitrija
Bortnjanského a spoločnými foto-
grafiami vyvrcholila a bola ukon-
čená ročná spolupráca  spriatele-
ných zborov a okrem hlbokých
umeleckých a duchovných zážit-
kov si zúčastnení odniesli aj veľa
nových priateľstiev a radosti. 

Naše úprimné poďakovanie
patrí hlavnému sponzorovi - fir-
me CHEMOSVIT, a.s. za finanč-
nú podporu, bez ktorej by nebo-
lo možné zrealizovať nahrávku
a spoločné vystúpenie. 

Veríme, že aj po skončení
projektu bude spolupráca tých-
to zborov pokračovať i naďalej
v umeleckej, ale aj osobnej rovi-
ne. 

Peter Čapó, dirigent 
speváckeho zboru Laudamus

Mesto Svit 

vás pozýva na
Dni mesta Svit

22.- 24. jún 2007
Piatok 22.júna 2007 

9.00 – Futbalový štadión Svit
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA - 
bežecké podujatie pre deti MŠ a 1.stupňa ZŠ a Majstrovstvá Svitu v
bežeckých disciplínach

SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL

16.30 h - Dom kultúry 
SLÁVNOSTNÝ AKT ODOVZDÁVANIA CIEN MESTA A CIEN
PRIMÁTORA MESTA
V programe vystúpi Salónny orchester a sólisti Opery ŠD v Košiciach
„Ars lirica“s repertoárom najkrajších operetných melódií

Sobota 23.júna 2007
9.00 h - multifunkčné ihrisko ZŠ Mierová ul.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ pre 3-členné družstvá

od 9.00 h - pre začiatočníkov do 15 rokov

od 10.00 h - pre začiatočníkov nad 15 rokov

10.00 h - ihrisko pri športovej hale
STREETBAL PRE MLÁDEŽ

14.00 h - areál pri Kolibe
„VESELO PRI KOLIBE“
Deti svitských škôl
Dychová hudba mesta LEVOČA
DH SVIŤANKA zo Svitu
Združený spevokol SENIOR zo Svitu
Tanečná skupina HUSTLE z Popradu
Monika PIEKELNICKÁ – gitara, spev, Jakub RIZMAN - harfa
HOSŤ PROGRAMU – Mária MAČOŠKOVÁ – šarišské a rusínske   pi-
esne v doprovode Igora KRÉTU na harmonike

18.00 h - Futbalový štadión 
DESMOD – koncert populárnej skupiny
Vstupné : 120,- v predpredaji, 150,- v deň koncertu
predpredaj : MsÚ Svit, MIC Poprad, Reštaurácia Domu kultúry Svit

19.30 h - areál pri Kolibe 
Ľudová veselica s country skupinou PONIKLEC zo Spišskej Novej Vsi. 

Nedeľa 24. júna 2007 
9.00 - multifunkčné ihrisko ZŠ Mierová ul. 

Nohejbalový turnaj pre 3 -členné družstvá pokročilých

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
22. - 24. 6 2007 – Kultúrny dom Pod Skalkou

Výstava divadelných kulís a bábok - marionet 

22.6. 2007od 8.00 – 19.00 h -
Denný stacionár v Dome opatrovateľskej služby
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22.6.2007 – vestibul Domu kultúry Svit
Výstava kroník spoločenských organizácií na území mesta.
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LAUDAMUS na nahrávaní CD nosiča „PIESEŇ SPÁJA NÁRODY“
Na pozvanie poľského

učiteľského zboru Gorce z
mesta Nowy Targ (dir. Jani-
na Glińska) sa miešaný spe-
vácky zbor Laudamus zo
Svitu (dir. Peter Čapó) zú-
častnil spoločnej nahrávky
CD nosiča v rámci európ-
skeho projektu INTERREG
III.A s názvom „PIESEŇ
SPÁJA NÁRODY“. 

www.laudamus.wbl.sk



„Prvá noc bola kritická, ale ve-
dela som, že bude dobre. Nešli
sme na rozcvičku, a to sa mi pá-
čilo. Naša izba nemala chybu,
mali sme dve miestnosti. Spím na

manželskej posteli s Rebekou.
Strava bola dobrá, hlavne prvá
večera. Mali sme super súťaže-
superstar, kvíz, aj karneval. Na
začiatku mi bolo smutno za mam-

kou a ockom. Každý deň sme sa
učili. Vedľa hotela v ohrade boli
tri koníky. Pán učiteľ ma česal. Za
2.miesto sme dostali kokakolový
poklad.Vo štvrtok sme sa všetky
štyri trikrát pobili. Čo sa mi nepá-

čilo – rozcvička, učenie. Bola to
najkrajšia škola v prírode. Nech-
cem ísť vôbec domov.“

Mgr. Zuzana Fridmanová
ZŠ Mierová 

Boli to: súťaž „Delta“ o po-
hár riaditeľa Gymnázia D.
Tatarku v Poprade, Fyzikál-
na olympiáda, Archimediá-
da, FyzIQ. 

Najvýraznejšie úspechy
dosiahla žiačka 7.B triedy
Barbora Papcúnová, ktorá
na okresnom kole Archime-
diády v Poprade získala 1.
miesto. Úspešným riešite-

ľom v tejto súťaži sa stal žiak
7.A triedy Dušan Chyba.

Počas celého roka boli
žiaci zapojení aj do celoslo-
venskej súťaže FyzIQ, v kto-
rej riešili 5sérií úloh. Z 10-
tich zúčastnených žiakov sa
úspešnými riešiteľmi stalo
9. Medzi nimi boli Dušan
Chyba, Alexander Lukáč,
Martina Kleinová, Karolína

Kovácsová zo 7.A,Monika
Králiková, Veronika Mikulá-
šiková zo 7.B, Barbora Pap-
cúnová zo 7.C, Monika Ka-
zárová a Lucia Kudláčová
z 9.A triedy. Všetkým ús-
pešným riešiteľom  blaho-
želáme a prajeme im veľa
šťastia pri riešení nových
úloh. 

Veríme, že sa do podob-
ných súťaží nabudúce za-
poja aj ďalší žiaci.

Mgr. Daniela Pavlicová
ZŠ Mierová

Opäť sme liečili Evičku
V materskej škole sa v mesiaci máj uskutočnil vzdelá-

vací program v spolupráci s Miestnym spolkom SČK
„Evička nám ochorela”. 

Je to program pre deti predškolského veku, ktorého cieľom je
formovať zdravotné uvedomenie detí, ich vzťah k ochrane a
podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb, poznávanie lieči-
vých rastlín, ich využitie na liečenie a prípravu čajov, pokúsili sa
o poskytnutie umelého dýchania z pľúc do pľúc a masáž srdca
na resuscitačnom modeli. 

Metódy a formy, ktoré podporujú aktivitu a samostatnosť detí,
umožňujú primerane veku chápať obsah prvej pomoci, zmysel
pre praktické využitie a zručností na podporu zdravia a pri prvej
pomoci. Tento rok sa zúčastnilo 8 materských škôl z regiónu
Svit (Spišská Teplica, Šuňava, Batizovce, Gerlachov, Lučivná,
Mengusovce). Na správnosť odpovedí detí a praktickej činnos-
ti dohliadali členky zdravotníckej skupiny zo ZŠ Mierová Svit, členky
MS SČK a študentky SZŠ v Poprade. 

Na záver zúčastnení ochutnali chutné zdravé pomazánky s chlebí-
kom a žihľavovým čajom.     M.Zentková, riaditeľka MŠ
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V dňoch 14. - 18.mája sa žiaci 2. -4.
ročníka zúčastnili školy v prírode.
Päťdesiat žiakov a štyria pedagógo-
via prežili v zdraví týždeň v prekrás-
nej slovenskej prírode v lone Západ-
ných Tatier. Počas pobytu navštívili
skanzen v Pribyline, Demänovskú ľa-
dovú jaskyňu, spoznávali okolie ho-
tela Akademik, súťažili, hrali sa. Voľ-
ný čas trávili bez televízora a počíta-
čov, zdokonalili sa v samostatnosti.
Ako sa cítili a čo zažili, uvádzajú de-
ti vo svojich slohových prácach. Vy-
beráme:

Vydarená škola v prírode

Úspechy žiakov z fyziky
V tomto školskom roku 2006/2007 sa žiaci ZŠ na

Mierovej ulici vo Svite zúčastnili viacerých vedo-
mostných súťaží z fyziky. 

Na stretnutie bývalých zamestnancov -
dôchodcov  8. júna 2007 v Chemosvite pri--
šiel i dlhoročný jeho zamestnanec, súčasný
primátor mesta  Svit PaedDr. Rudolf Abra-
hám, ktorý neobišiel jedného z najstarších
občanov mesta 94 -ročného Jozefa Kovalíka.

Foto: M. Jurčák

Okresné kolo biologickej olympiády
Najmladší biológovia - žiaci 5.- 7.roční-

ka ZŠ súťažili v okresnom kole biologickej
olympiády (kategória D).

V prvej časti absolvovali teoretický test
z botaniky, zoológie a ekológie, ako i
praktickú úlohu z botaniky. V druhej časti
nasledovala obhajoba projektu na zvolenú
tému a predstavenie posteru.

Víťazkou sa stala Barborka Papcúnová
zo 7.C, druhé miesto patrí Lukášovi Drob-
nému zo 6.A a tretie miesto Deniske Jašo-
vej zo 7.C. Bianka Barboričová z 5.B obsa-
dila 4.miesto a získala cenné skúsenosti,
ktoré využije v nasledujúcich ročníkoch.

RNDr. Danica Božová, 
ZŠ Mierová 



Letné mestské tábory sú vhodné
najmä pre mladších školákov, pre-
tože sú s dennou dochádzkou. Ich
program je zameraný na rekreáciu
a aktívny oddych v čase, keď sú
rodičia v práci. Pri zaujímavých
hrách a súťažiach spoznajú deti
nových kamarátov, budú športo-
vať, plávať, navštívia zaujímavosti
regiónu, budú poznávať prírodu.

Týždenné termíny 
sú nasledovné:
9. - 13. júla 2007
20. - 24. augusta 2007
Poplatky sú 450,- Sk za dieťa -

člena záujmového krúžku CVČ a
500,- Sk pre nečlena.

Pre deti malé aj veľké i pre mlá-
dež otvárame novinku: prázdnino-
vé športové školy.

Denne v dvoch týždenných cyk-
loch budú môcť všetci aktívne
športovať na ihrisku i telocvični. Vý-
cvik, zábavné súťaživé hry i zápasy
vo futbale, nohejbale, basketbale,
volejbale, ringu, softbale, hokejba-
le a ďalšie netradičné športy sú ur-
čené tým, ktorí sa neradi nudia a
pohyb s kamarátmi je pre nich vý-
borným nápadom na zažehnanie

prázdninovej nudy. 
Termíny:
1. 2. - 6. júla 2007

od 9.00 do 13.00 h. - ZŠ Mierová
2. 2. - 6. júla 2007 

od 15.30 do 17.00 h. - hokejbal na
ihrisku v Pod Skalke

3. 27., 28., 30. a 31. augusta
2007
od 12.00 do 16.00 h. 
- ZŠ Mierová

Prázdninové športové školy sú
zdarma, bez účastníckeho poplat-
ku.

Využite túto možnosť zmysluplné-
ho trávenia voľných dní v lete, kto-
ré vám Centrum voľného času po-
núka.

Bližšie informácie a prihlášky
dostanete v Centre voľného ča-
su vo Svite v pracovných dňoch,
t.č. 77 56 164, e-mail cent-
rum@cvcsvit.edu.sk
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Celoslovenská paralympiáda telesne postihnutých žiakov ZŠ bola
vo Svite otvorená vo veľkom štýle aj v prítomnosti Patrika Hermana.

Paralympiáda vo Svite
Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v Poprade or-

ganizovalo 24. – 25. mája 2007 2.ročník paralympiády telesne
postihnutých žiakov Slovenska, ktorý sa slávnostne otváral vo
Svite – v Dome kultúry.

Do 300 účastníkov z 15-tich škôl zo Slovenska a Čiech absol-
vovalo súťažné disciplíny, ktoré prebiehali v Poprade na ZŠ Ulica
mládeže. Víťazmi sa stali všetci, veď dokázali prekonať tie naj-
väčšie prekážky- svoje handicapy, našli si priateľov a odniesli
množstvo pekných zážitkov.

-vž-

Leto s Centrom voľného času vo Svite
Centrum voľného času vo Svite pripravuje na letné prázdniny pre

deti aj mládež pestrý športovo – relaxačný program. Sú to predo-
všetkým už tradičné a veľmi obľúbené mestské týždenné tábory, ale
aj novinka - prázdninové športové školy. 

GLOBE Games sú v podstate
„českým patentom“, je to stretnu-
tie študentov a učiteľov z GLOBE
škôl, ktorí prichádzajú, aby si ove-
rili svoje znalosti a zručnosti,
preskúmali vybrané územie, vyme-
nili si skúsenosti a nadviazali nové
priateľstvá. Hostiteľom tohtoroč-
ných jubilejných 10. GLOBE Ga-
mes bola Stredná lesnícka škola
v Šluknove. Ako jediný slovenský
zástupca sa ich zúčastnila skupina
6 študentov (Danka Kolesárová,
Michaela Handzušová, Matúš Je-
len, Dominik Bukovina, Radko
Fábry, Martin Ondriska) a 2 učite-
ľov (Ing. Martina Gánovská,
Ing. Adriana Mlynská) zo Združe-
nej strednej školy vo Svite. Ako to
prebiehalo? Nechajme hovoriť jed-
ného zo študentov.

„Je štvrtok 3. mája 2007 21.30
h. Spolu s troma spolužiakmi

a dvoma spolužiačkami cestujeme
nočným vlakom do Čiech. Cieľ na-
šej cesty je mesto Šluknov, najse-
vernejšie mesto v Českej republi-
ke. Toto mesto je približne rovna-
ko veľké ako Svit s bohatou kultúr-
nou históriou. V meste sa konal
10. ročník Globe Games na ktorý
sme sa tešili, pretože nás čakalo
veľa zaujímavých súťaží, noví ľudia
a nové prostredie. 

Cesta nočným vlakom ubehla
rýchlo. Po ubytovaní v Šluknove
nás čakal deň plný prekvapení
a zážitkov. Jedným z nich bola náv-
števa Arboréta, kde sme videli
množstvo exotických drevín a rôz-
norodých rastlín. Večer sme zahá-
jili kultúrnym programom, v rámci
ktorého každá zúčastnená krajina
prezentovala svoje zvyky a kultúru.
Okrem nás tam boli domáci Česi,
Poliaci, Maďari, Fíni a Španieli. Po

skončení zaujímavého programu
sme sa rozdelili do medzinárod-
ných tímov. Na druhý deň odštar-
tovali samotné Globe Games veľ-
kým pochodom so zemeguľou cez
Šluknov až k štartu súťaží. Čakalo
na nás 10 stanovíšť v prírode s rôz-
nymi zaujímavými úlohami. Preveri-
li sme si navzájom svoje vedomos-
ti z biológie, geografie, chémie,
svoju šikovnosť a tiež jazykovú
zdatnosť v angličtine. Nejeden
z nás si uvedomil dôležitosť zna-
lostí cudzieho jazyka a zistil, že
angličtine treba venovať viac času.
Dohovoriť sa medzi sebou v tíme
bol spočiatku menší problém, pre-
tože nik nevedel,čo má hovoriť,
ale postupom času sme sa o sebe
dozvedeli veľa nového. 

Zvláštnu atmosféru sme zažívali
večer. Sledovali sme totiž v Če-
chách hokejový zápas Česko –
Slovensko, ktorý sme napokon vy-
hrali. Ľudia v Čechách nám to do-
priali, a ešte k tomu nás aj pozvali,
aby sme s nimi pozerali duel Čes-
ko – Kanada. V nedeľu sme nav-
štívili Národný park České Švaj-
čiarsko, ktorý je najmladší národný
park u našich západných susedov.

Videli sme tam pieskovcové
skaly, ktoré na niektorých
miestach tvoria rozsiahle ka-
menné mesto. Po príchode
z národného parku nás ča-
kalo vyhodnotenie Globe
Games a slávnostné ukon-
čenie. Neobišli sme ani hlav-
né mesto Česka – Prahu.
Krásne mesto s množstvom
úzkych uličiek v starom mes-
te, plné historických pamia-
tok a čulého ruchu v nás za-
nechalo hlboký dojem. Una-
vení, plní nových zážitkov
sme nasadli na nočný vlak
a tešili sa domov. Bolo to
krásnych päť dní.“ 

Radko Fábry

MAJ PRÍRODU
RÁD, BUĎ JEJ

KAMARÁT
V našej Materskej škole vo

Svite si každoročne v mesia-
ci apríl hravým spôsobom
pripomíname Deň Zeme pre-
to, aby sme si spoločne uve-
domili svoju závislosť na cen-
ných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom Zeme po-
skytované. Zároveň aby sme
si čoraz hlbšie uvedomovali,
že zemské zdroje nie sú ne-
vyčerpateľné a rovnováha
všetkého živého na tejto pla-
néte je vzácna, obdivuhod-
ná, no veľmi krehká 

Aj toho roku sme tak uro-
bili prostredníctvom divadel-
ného predstavenia v rámci
projektu „Špinďúra v kráľov-
stve Čistoty“. Panie učiteľky
zahrali deťom divadielko,
ktorého úlohou bolo stimulo-
vať v deťoch kladný vzťah
k prírode a rozvoj environ-
mentálneho cítenia. Myslím,
že veľký potlesk detí a ich
nápady ako prírodu zachrániť
svedčili o tom, že sa nemusí-
me báť vplyvu budúcej gene-
rácie na prírodu. Svoje po-
znatky si upevnili vychádzkou
do prírody, kde sa zahrali en-
vironmentálne hry a ukončili
ju spoločnou piesňou „Maj
prírodu rád“.

GLOBE je dlhodobý celosvetový projekt
GLOBE (Global Learning and Observation to
Benefit the Environment) je dlhodobý celo-
svetový projekt zameraný na sledovanie ži-
votného prostredia na miestnej aj globálnej
úrovni. Študenti zo 107 krajín sveta pozorujú
kvalitu životného prostredia vo svojom okolí
a výsledky odosielajú prostredníctvom inter-
netu do databázy v USA na porovnanie.



Na vrcholných podujatiach nechýbali
ani kolektívy družstiev nášho Basketba-
lového klubu mládeže (BKM) Svit. Po-
stupne sa na týchto vrcholných poduja-
tiach predstavili družstvá starších žia-
kov, kadetov a nakoniec aj juniorov.

Finálový turnaj M-SR starších žiakov
sa konal v dňoch 4. - 6. mája 2007 v
Považskej Bystrici. Na tento turnaj po-
stúpili z troch oblastných súťaží po dve
najlepšie družstvá. Celkovo na ňom
štartovalo 6 družstiev a počas troch
hracích dní sa stretli systémom každý s
každým, takže odohrali po päť veľmi
náročných stretnutí. Družstvo BKM Svit
obsadilo na turnaji 1. miesto a získalo
titul Majster SR, keď až do soboty vy-
hralo všetky svoje stretnutia a už po
predposlednom hracom dni malo maj-
strovský titul vo vrecku. V poslednom
stretnutí však po uspokojení sa z do-
siahnutého výsledku aj ono našlo pre-
možiteľa. Družstvo vo finálovom turnaji
viedla trénerská dvojica Mgr. Juraj
NOVÁK a Rudolf KOVALÍK a tvorili ho
hráči: Marek JACKULIAK, Peter
FERENČÁK, Maroš LISOŇ, Jakub
HLINKA, Šimon COMPEL, Róbert
HUDÁK, Jaroslav KIOVSKÝ, Frederik
VIŠNIEVSKÝ, Denis ŠTEFANIDES, Ju-
raj BALENT, Jakub ŽAČOK, Radoslav
SEDLÁK, Ján KRIVÁK, Peter KOCUR,
Jakub PYRTA.

Výsledky: 
IMC Slovakia P.Bystrica - BKM Svit
52:66 (31:28)
Slávia TU Košice - BKM Svit 
42: 43 (40:40, 17:22) po predĺž.
BKM Svit - Inter Bratislava 
62: 58 (30:22)
ŠBK Junior Levice - BKM Svit 
37: 71 (23:35)
BKM Svit - E.S.O. Lučenec 
45: 52 (32:26)
Konečné poradie:

1. BKM Svit 
2. IMC Slovakia P.Bystrica
3. E.S.O. Lučenec
4. Slávia TU Košice 
5. Inter Bratislava
6. ŠBK Junior Levice 
ALL STARS „A“ – Sedlák Radoslav
(Svit), Višnievský Frederik (Svit),
najúspešnejší tréner: Novák Juraj
(Svit)

Na finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenskej republiky v kategórii ka-
detov (ročník narodenia 1991 a 92)
sa kvalifikovali štyri najúspešnejšie ko-
lektívy z dlhodobej celoslovenskej sú-
ťaže - Ligy kadetov. Turnaj usporiadal
víťaz tejto súťaže, ktorým sa stal kolek-
tív LB Spišská Nová Ves. Z druhého
miesta postúpilo práve naše družstvo
BKM Svit, ďalšími účastníkmi boli ŠBK
Handlová a ŠBK Junior Levice. Nášmu
družstvu sa podarilo obhájiť svoju strie-
bornú priečku a obsadilo veľmi pekné
druhé miesto. Družstvo počas celej se-
zóny viedol tréner Dušan KAŇUK, kto-
rému vo funkcii vedúceho družstva po-
máhal Slavomír PEKARČÍK. Káder tvo-

rili hráči: ŠIMČÁK Tomáš, KAREL Filip,
TURČEK Roman, ŽUFFA Erik, KU-
LACH Martin, PISÁR Ján, PEKARČÍK
Dávid, KOZUBÍK Jakub, ŠESTÁK Ma-
túš, PENXA Jakub, BIROŠÍK Erik,
LOPUŠNIAK Boris.
Výsledky BKM Svit – kadeti
BKM Svit - ŠBK Junior Levice 
88: 69 (34:33), Kozubík 21, Lopuš-
niak 18, Penxa 14, Kulach 12, Pisár

10, Birošík 8, Šesták 5. 
AC LB Sp. Nová Ves - BKM Svit 89:
77 (34:36), Kozubík 31, Lopušniak 22,
Birošík 11, Penxa 8, Pisár 3, Žuffa 2.
BKM Svit - ŠBK Handlová
74: 81 (35:39), Lopušniak 22, Birošík
19, Kozubík 16, Pisár 10, Kulach 4,
Penxa 2, Žuffa 1. 

1. AC LB SNV
2. BKM Svit
3. ŠBK Junior Levice
4. ŠBK Handlová

ALL STARS „A“ – Kozubík Jakub
(Svit), ALL STARS „B“ –Lopušniak Bo-
ris (Svit).

Určite najpríjemnejším prekvape-
ním bolo družstvo juniorov (hráči

narodení v roku 1989 a 90) BKM
Svit. Celoslovenská súťaž Liga juniorov
je otvorená súťaž pre všetky družstvá.
V tejto sezóne v nej štartovalo 18 druž-
stiev, ktoré boli v úvodnej fáze rozdele-
né na dve skupiny (Východ a Západ) po
9 družstiev. V skupine Východ boli veľ-
mi kvalitné družstvá a už tu skončiť do
4. miesta a kvalifikovať sa tak do skupi-
ny o 1. - 8. miesto nebolo jednoduché.
Družstvu pod vedením trénera Stani-
slava SEMANA sa to podarilo a nako-
niec sa tomuto družstvu, (v ktorom v
prevažnej miere pôsobili hráči o rok
mladší t. z. narodení v roku 1990) po-
darilo víťazstvami na súperových palu-
bovkách v Považskej Bystrici a Bratisla-
ve v poslednom dvojkole súťaže skon-
čiť na 4. mieste, čo znamenalo postup
do finálového turnaja o Majstra SR. Aj v
tejto kategórii sa finále hralo v Spišskej
Novej Vsi a ďalšími súpermi boli druž-
stvá BK 99 Prešov a Inter Bratislava.
Po prvých dvoch dňoch sa zdalo, že
družstvo neprekročí svoj tieň, podľahlo
jasne najlepšiemu družstvu súťaže
Spišskej Novej Vsi a tesne aj Prešovu.
A práve táto tesná prehra nakoniec po
takmer 20-bodovom víťazstve proti bra-
tislavskému Interu vyniesla naše druž-
stvo až na skvelú striebornú priečku.

Káder družstva tvorili: GAJAN Milan,
ZÁBOJ Martin, KUCHÁLIK Matúš,
KUTARŇA Peter, PISÁR Ján, ANTAL
Peter, KRAJČÍK Martin, SEMAN Mi-
chal, TOMÁŠ Marek, HALČÍN Šimon,
VRANIAK Lukáš a KOZUBÍK Jakub

Finálový turnaj – juniori, Spiš-
ská Nová Ves 18. - 20. 5. 2007
AC LB Sp. Nová Ves - BKM Svit 84:
58 (47:30),Kuchálik 14, Seman 11,
Tomáš 10, Antal 9, Kutarňa 6, Halčín,
Vraniak, Kozubík a Krajčík po 2. 
BKM Svit - BK 99 Prešov, 63: 64
(29:29), Antal 17, Kutarňa 12, Tomáš
11, Kuchálik 10, Seman 6, Vraniak 4,
Záboj 2, Krajčík 1.
Inter Bratislava - BKM Svit 51: 70
(16:29), Kutarňa 14, Pisár 13, Antal
12, Krajčík 10, Kuchálik 9, Seman 8,
Tomáš 4.

1. AC LB SNV
2. BKM Svit
3. BK 99 Prešov
4. Inter Bratislava

ALL STARS „A“ – Antal Peter (Svit)
ALL STARS „B“ – Seman Michal 
Vladimír MLYNSKÝ

Medailové umiestnenia 
mladých basketbalistov

V mesiaci máj sa konali záverečné finálové turnaje Majstrovstiev
Slovenskej republiky v basketbale, kde sa v jednotlivých veko-
vých kategóriách kvalifikovali najlepšie kolektívy v tomto športe.

Úspešných basketbalistov pri-
jal a obdaroval aj primátor mesta
R. Abrahám.

Juniori

Kadeti

Starší žiaci
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Bežci v máji
Dve strieborné medaily zo slovenského šampionátu
v polmaratóne
13.5. 2007 Veľká Lomnica - Lomnická dvanást-
ka
ženy nad 35 rokov: 2.D.Božová (bez rozdielu veku
3.)
20.5. 2007 Spišská Nová Ves - Májová hodi-
novka Jozefa Česlu
ženy nad 35 rokov: 2.D.Božová 4.
26. 5. 2007 Martin - Beh k srdcu SNP (polma-
ratón) - medzinárodné podujatie v kalendári Európ-
skej atletickej asociácie
muži nad 50 rokov: 
4.František Gallik
ženy nad 35 rokov: 5.D.Božová
V rámci tohto podujatia boli zároveň vyhodno-
tené Majstrovstvá SR v polmaratóne veteránov:
2. František Gallik v kategórii nad 55 rokov
2. Danica Božová v kategórii nad 40 rokov.
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Jarný beh 
Svitom 2007

Dlhoročná tradícia JARNÉHO BEHU
SVITOM pokračovala v tomto roku už 69.roč-
níkom. Okrem súťažiacich z domácich zá-
kladných škôl sa podujatia zúčastnili aj mladí
športovci z Liptova a zo Spiša. V jednotlivých
vekových kategóriách od 8 až do 15 rokov
absolvovali trate v dĺžke 750 až 1500 m. Tra-
ja najrýchlejší v každej kategórii získali di-
plom, medailu a sladkú odmenu. Boli medzi
nimi najmä tí, ktorí sa atletickému tréningu
venujú pravidelne (Stanka Lajčáková, Soňa
Vnenčáková, Mirka Grešová). 

Dušou celého podujatia boli riaditeľ prete-
ku, učiteľ telesnej výchovy a predseda atle-
tického oddielu Mgr. Ladislav Potočný, ďalší

telocvikár PaeDr. Peter Klempa a dlhoročný
atletický funkcionár Ing. Július Frkáň. 

RNDr. Danica Božová

Štart 14-15-ročných chlapcov na trať 
dlhú 1500 m.

Foto: Ing. V. Boža

Oslovil som Dušana Galisa,
bývalého reprezentanta Čes-
koslovenska, majstra Európy z
r.1976, bývalého trénera Slo-
vana Bratislava a reprezentácie
Slovenska a v súčasnosti po-
slanca NR SR a vládneho spl-
nomocnenca pre šport a mlá-
dež, ktorý nám poslal ceny -

pohár a futbalové lopty. S jeho
súhlasom sme teda hrali o „Pu-
tovný pohár Dušana Galisa“. Pán
Galis sa z dôvodu pracovnej za-

neprázdnenosti ospravedlnil,
aj keď pôvodne účasť prisľú-
bil. Pozvali sme ho teda na
budúci ročník. Prvým víťazom
sa stal FK Gelnica pred FK
Svit, FK Poprad a Fam Pop-
rad. Všetky deti dostali meda-

ily a sladké odmeny. Celé podu-
jatie sa konalo za podpory Mesta
Svit, ZŠ Komenského vo Svite,
FK Svit a spozorov Slovenskej

sporiteľne, a.s., Arent, a.s. a ro-
dičov detí. Všetkým menovaným
v mene detí ešte raz srdečne ďa-
kujem. Ak sa nám podarí vyriešiť
niekoľko organizačných problé-
mov chcem na budúci rok pozvať
družstvá z Českej Třebovej a
Knurova a tým sa celé podujatie
dostane na medzinárodnú úro-
veň.        Ing. Branislav Bartko,

tréner a organizátor turnaja

Futbalová prípravka
Už druhý rok funguje vo Svite pri ZŠ Komenského futbalová prí-

pravka pod mojím vedením začlenená do FK Svit. Sú tam deti vo
veku 5-9 rokov. V súčasnosti máme 15 hráčov. Po odohratí nie-
koľkých priateľských zápasov som sa rozhodol pre nich zorgani-
zovať Futbalový turnaj pri príležitosti MDD. 

Dňa 25. 5. 2007 sa usku-
točnil vo Svite – Pod Skal-
kou 35. ročník Okresného
kola hry Plameň – súťaže
detí do 16 rokov v hasič-
skom športe. Sútaže sa zú-
častnilo cca 30 družstiev.
Súťažili 10 a 5 členné druž-
stvá, jednotlivci a bola vy-
hlásená aj súťaž o najkraj-
šiu kroniku DHZ.
10-členné družstvá:
chlapci: 
1. DHZ Lučivná
2. DHZ Šuňava
3. DHZ Sp. Teplica
dievčatá: 
1. DHZ Šuňava
2. ZŠ Šuňava
3. DHZ Vikartovce

5-členné družstvá:
chlapci: 1. DHZ Gerlachov
2. DHZ Tatr. Lomnica
3. DHZ Šuňava
Jednotlivci: chlapci: 
1. J.Kulach – DHZ Šuňava
2. J.Cvaniga – DHZ Šuňava
3. J. Hudač – DHZ Šuňava

dievčatá: 
1. M. Štrbková – DHZ Šuňava
2.M. Fedorčáková – DHZ
Šuňava
3. J. Kičáková – DHZ Lučivná
Najlepšia kronika: DHZ Svit 

Ing. Ľ. Leskovjanský

Medzi mladými hasičmi dominovala Šuňava

Futbal - DORAST
17. 6. 2007 o 13.45 h 
SVIT FAM - POPRAD 

MUŽI 
17. 6. 2007 o 16.00 h 
FK SVIT - FK 005 LEVOČA


