
Tentokrát sa začalo v prí-
tomnosti početnej skupiny
občanov, ktorí po viacerých
ústnych i písomných sťaž-
nostiach prišli vyjadriť svoju
stálu nespokojnosť so si-
tuáciou po hudobných
produkciách v objekte Ba-
ba. Časť z nich má také isté
problémy pri doteraz nepo-
volenej prevádzke v objekte
na Kopčeku, kde sa taktiež
vyskytujú prípady rušenia

nočného pokoja. Obyvate-
lia pri obidvoch objektoch
tlmočili pretrvávajúce ruše-
nie hlukom, vulgárnym
správaním okoloidúcich
a odchádzajúcich návštev-
níkov, áut a to všetko až do
ranných hodín. Po dlhej
diskusii k tomuto problému
MsZ vzalo na vedomie
sťažnosti občanov a do-
hodlo prevádzkovú dobu
v zariadení Baba so stálou

Každá z nich bude mať
individuálny prístup od-
borníkov, počíta sa s pra-
covnou terapiou, muziko-
terapiou, pobytom vonku
na dvore a inými vhodný-
mi činnosťami. 

Toto zariadenie vzniklo
z bývalého dvojizbového
bytu domovníka, kom-
pletnú rekonštrukciu ro-
bil Mestský podnik byto-
vého hospodárstva a slu-
žieb a celkový náklad či-

nil necelých 500 tisíc ko-
rún. Z toho bola poskyt-
nutá dotácia 405 tisíc od
Ministerstva financií SR.

Novotou voňajúci  sta-
cionár bol otvorený za
prítomnosti 2 jeho prvých
obyvateľov, personálu,
vedenia MsPBHaS a zá-
stupcov Mesta na čele
s prednostom J.Hutní-
kom, ktorý s pani J. So-
liarovou slávnostne pre-
strihli pásku.

--vvžž--
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od 1. januára 2008
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Po mesačnej prázdninovej pauze sa konalo v zá-
vere augusta v poradí 8. riadne zasadnutie po-
slancov MsZ.
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Foto: S. Pjaták

V Dome opatrovateľskej služby bol 3. septem-
bra slávnostne otvorený stacionár – zariadenie,
ktorému sa ľudovo hovorí „škôlka pre pospelých
ľudí“. V štruktúre mesta bude tento denný stacio-
nár patriť Zariadeniu opatrovateľskej služby, po-
číta s 3 pracovníčkami a jeho prevádzková doba
je od pondelka do piatku od 7.00 do 17.00 hodi-
ny. Kapacitne by zatiaľ mal pre mesto postačovať
– má priestor pre 6 osôb. 

Ďalší krok v sociálnej oblasti

V predvečer 63. výročia
SNP sa vo Svite za účasti
vedenia mesta, svitských
podnikov, SZPB a spolo-
čenských organizácií, us-
kutočnilo kladenie ven-
cov k Pomníku padlých
vo Svite.   Foto: S. Pjaták

3. septembra sa opäť
otvorili brány škôl. Na
obr. študenti a pedagó-
govia Združenej stred-
nej školy. 

Foto: M. Jurčák



hudobnou produkciou vo Svite
na piatok a sobotu maximálne
do 03.00 h na skúšobnú dobu 6
mesiacov a v zariadení „Enig-
ma“ na Kopčeku denne do
24,00 hod. na skúšobnú dobu 3
mesiace.

Schválený bol Dodatok
č. 1/2007 k VZN č. 2/2007
o úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Svit a VZN č. 6/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Svit, ktorého celé znenie
uverejňujeme aj v našich novi-
nách.

Prevzatie činnosti MsPBHaS
spoločnosťou Bytový podnik
Svit, s.r.o., bolo schválené k dá-
tumu 1.1.2008. Zároveň bolo od-
súhlasené odmeňovanie orgánov
spoločnosti a zmluvy o výkone
funkcie. Konateľom spoločnosti
je Ing. Ingrid Korenková, predse-
dom dozornej rady Ing. Ladislav
Jašš, členmi dozornej rady Jozef
Kalakaj, Marián Martočko,
Ing. Alena Balogová, Ing. Pavol
Sadloň.

Poslanci ďalej schválili spraco-
vanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu základných
škôl vo Svite pre účely podania
žiadosti o dotáciu z EÚ, schválili aj
podiel vlastných zdrojov Mesta
Svit na financovaní Spoločného
obecného úradu a s tým súvisiace
rozpočtové opatrenie na úpravu
rozpočtu jeho navýšením o 181 ti-
síc korún.

Futbalový klub dostane okrem
712 tisíc korún určených na pre-
vádzku štadióna ešte ďalších 200
tisíc korún na činnosť družstiev
v jesennej časti sezóny. Multi-
funkčné ihrisko pri ZŠ Mierová
ulica v hodnote 1 048 817,50 Sk
sa dostalo odsúhlasením poslan-

cov do správy tejto školy. Poslanci
uložili správe majetku mesta
a právničke MsÚ pripraviť Zásady
prenájmu nebytových priestorov
a stanovenie minimálnych cien
za prenájom týchto priestorov.
Ako 13. bod v poradí schválili ná-
kup vozidla na zvoz TKO s uni-
verzálnym vyklápačom do 2 150
tisíc korún z vlastných zdrojov
Technických služieb. Pre mestský
mobilár (odpadkové koše, lavičky)
bolo potrebné schváliť rozpočto-
vé opatrenie č.35/2007 v kapitá-
lovom rozpočte vo výške 310 tisíc
korún. S úpravou parkoviska pri
pošte súvisí ďalšie rozpočtové
opatrenie – rozpočet Mesta Svit je
potrebné upraviť o čiastku 2,4 mi-
lióna korún, ktoré sú nutné na je-
ho dokončenie. Poslanci ho
schválili.

Rovnako, ako odpredaj časti
pozemku pánovi J. K. o výmere
55 m2 a časti pozemku o výmere
190 m2 obchodnej spoločnosti
I.K.M.Reality Staving B.Bystrica
pod novopostaveným bytovým do-
mom na sídl. E.

Schválené bolo aj zrušenie vec-
ného predkupného práva Mesta
Svit k pozemku majiteľov P.S
a M. F. o výmere 756 m2 . 

Zastupiteľstvo schválilo zahra-
ničnú služobnú cestu primátoro-
vi mesta s manželkou a dvom
poslancom na Dni partnerstva
do Č. Třebovej v dňoch 12. -
16.9.2007.

Bod interpelácie otvoril J.Tim-
kovič. Predostrel názor a návrh
poslankyne NR SR M. Gibalovej
na stiahnutie žaloby Mesta Svit
vo veci určenia vlastníckych
práv užívateľov pozemkov v zá-
hradkárskej osade Breziny. Pri-
mátor vyhlásil, že rozhodnutie sú-
du považuje za dôležité aj pre sa-
motných záhradkárov a preto sťa-
hovať žalobu nebude. J.Timkovič

upozornil aj na problém niekto-
rých chodcov – prevažne
dôchodcov na úseku cyklistické-
ho chodníka oproti Kolibe, kde
dochádza k nebezpečným stre-
tom, resp. kolíziám s autami i cyk-
listami.

J. Lörincz na otázku, prečo boli
odstránené kamenné prekážky
pre prejazd autami pri cintoríne,
dostal odpoveď riaditeľa TS J.Žia-
ka – bolo to pre cyklomaratón
v auguste, tieto zábrany sú už
späť. Zároveň v mene občanov Ji-
lenického ul. č. 1-9 poďakoval
Technickým službám za opravu
cesty pred ich domom.

M. Berkeš poukázal na nepoko-
senú lokalitu pri dolnom vstupe
do mesta – v blízkosti Záhradnej
ulice. J. Žiak pri tejto interpelácii
oboznámil poslancov s nepríjem-
nou krádežou, ktorá sa stala v po-
lovici augusta na úseku dopravy
TS – neznámy zlodej vnikol do ob-
jektu garáží a spôsobil škodu za
227 tisíc korún. Týka sa aj techni-
ky na kosenie. Prisľúbil však, že
spomínaný úsek vykosia a rovna-
ko vyčistia i lokalitu ZŠ Mierová od
zhnitej pokosenej trávy.

M.Lopušniak tlmočil sťažnosti
občanov k vysielaniu káblovej te-
levízie a zaujímal sa o stav prác v
Mladosti - bloku “C”.

Primátor na jeho prvú otázku od-
povedal, že na urgenciu v UPC
v Bratislave mu bolo povedané, že
sa bude meniť celý ovládací
systém, čím by sa mali problémy
odstrániť.

K Mladosti odpovedala A. Krom-
ková. Od 30. 7. začal Unistav
s demontážou bytových jadier,
elektroinštalácie, pokračujú zdrs-
ňovaním stierok, rezaním otvorov
v paneloch, odvážaním sute
a pod. Každý štvrtok je na objekte
kontrolný deň, práce pokračujú
podľa plánu.

M. Martočko sa zaujímal, kto je
majiteľom pozemku, kde nieke-

dy prebiehal výcvik psov – pri ČS
Shell, nakoľko zo strany „psíčká-
rov“je záujem o jeho prinavrátenie
– odpoveď znela, že Mesto Pop-
rad.

Diskusiu otvorila A. Balogová,
ktorá podala vysvetlenie k prehľa-
du hospodárenia Mesta Svit za
1. polrok 2007.

Následne primátor R. Abrahám
predniesol návrh vedenia LSPP
v Poprade na zmenu poskytova-
nia tejto služby – po diskusii prí-
tomných bolo odporučené pone-
chať doterajší systém pohotovost-
nej služby, teda v pondelok až pia-
tok od 15.30 – 22.00 na stredis-
ku vo Svite, od 22,00 hod. v Pop-
rade a soboty, nedele a sviatky
od 7.00 – 22.00 vo Svite, od
22,00 v Poprade.

Bohatá bola rroozzpprraavvaa kk iinnffoorrmmáá--
cciiii oo pprreeddaajjii pprreebbyyttooččnnééhhoo mmaajjeett--
kkuu VVÚÚCC vv PPrreeššoovvee. Ten ponúkol
Mestu Svit na odpredaj niektoré
pozemky (okolo budovy, kde sídli
obchodné centrum – oproti Zdra-
votnému stredisku, park pri auto-
busovej stanici), ale i telocvičňu
bývalej SPŠ chemickej. K tomuto
bodu bolo viacero rôznych pohľa-
dov a názorov – primátor si ich vy-
počul a bude konkrétne o čo naj-
výhodnejšom variante pre Mesto
Svit s VÚC rokovať. 

V diskusii ešte odznela pripo-
mienka poslankyne Ľ. Rešovskej
k problémom s parkovacími plo-
chami na území mesta, ktoré bu-
de potrebné v blízkej budúcnosti
riešiť.

Na záver zasadnutia kkoonnaatteeľľ
ssppoollooččnnoossttii TTaattrraannsskkáá ss..rr..oo..
VV..SScchhnnáággeerr pprreezzeennttoovvaall zzáámmeerr
ssppoollooččnnoossttii aa pprroojjeekktt rreekkoonnššttrruukk--
cciiee bbuuddoovvyy bbýývvaallééhhoo SSOOUU cchhee--
mmiicckkééhhoo (bývalá jedáleň Chemo-
svitu) na budovu s obchodným
centrom, administratívnymi pries-
tormi, ale i bytovými jednotkami.

-vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite

Začal sa školský rok 2007-2008
Aj v našom meste Svit tak, ako v celej Slovenskej republike sa 3. sep-

tembra 2007 začal školský rok 2007-2008. Do školských lavíc sa po
prvýkrát posadilo 99 žiakov 1. ročníka základných škôl a 170 študen-
tov 1. ročníka ZSŠ vo Svite. Všetkým prvákom prajem veľa zdravia, po-
hody a radosti z nových vedomostí, zručností a návykov, ktoré počas
školského roka získajú.
V základných školách nášho mesta sa bude vzdelávať 830 žiakov a v ZSŠ
675 študentov. Prajem im, aby na ich vysvedčeniach v júni 2008 boli len tie
najlepšie známky. V predškolských zariadeniach - materských školách je k
začiatku školského roka 198 detí. V Základnej umeleckej škole začína ale-
bo bude pokračovať v získavaní vedomostí a zručností 200 žiakov zarade-
ných do hudobného, tanečného a výtvarného odboru.
Výchovno-vzdelávací proces vo všetkých svitských školských zariadeniach
bude viesť 152 pedagogických pracovníkov a o vytváranie vhodných pod-
mienok pre tento proces sa bude starať 69 prevádzkových pracovníkov.
Prajem vám, „školáci“, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť z vykonanej prá-
ce počas školského roka 2007-2008.

Mgr. Ján Ryša, ved. odb. školstva 

(Dokončenie z 1. strany)

Neprehliadnite
PRIMÁTOR MESTA SVIT

v súlade so Všeobecným nariadením mesta Svit č. 6/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit schváleným
uznesením MsZ č. 138/2007 podľa § 3 ods. 2

u r č u j e

termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre rozpo-
čet na rok 2008 do 31. októbra 2007. Žiadosti poda-
né po tomto termíne nebudú akceptované. Výnimku po-
voľuje osobitným rozhodnutím primátor mesta a to len v
ojedinelých a odôvodnených prípadoch.

Odporúčame nahliadnuť do citovaného 
VZN č. 6/2007 (na str. 6).



l Pán riaditeľ, čo všetko ste
stihli od zvolenia urobiť zo svo-
jimi spolupracovníkmi?
Za viac ako 100 dní môjho pôso-

benia v tejto funkciií so svojimi spo-
lupracovníkmi som vychádzal z mo-
jich predstáv a potrieb občanov
mesta, s ktorými vo Svite žijem už
56 rokov. Samozrejme, zameriavali
sme sa na plnenie programu mesta,
jeho priorít, ktoré schválilo mestské
zastupiteľstvo na roky 2007 až
2009. TS mesta majú aj svoj vlastný
program, ktorý vyplýva z našej neod-
deliteľnej súčasti a rozvojových akti-
vít s prihliadnutím na našu podnika-
teľskú činnosť a dennú operatívnosť.

l Na čo ste sa konkrétne za-
merali?
V spolupráci s technickým úsekom

MsÚ a ostatnými odbornými zložkami
sme vykonávali o. i. tieto práce:

- vybudovanie námestia a parko-
vých úprav okolia Domu kultúry a
parkovísk pri pošte

- zabezpečili sme vodorovné zna-
čenie mestských komunikácií

- realizovaná bola výstavba plotu
futbalového štadióna

- začatá bola ekonomizácia verej-
nej zelene I. etapy na ulici Mierovej

- spracovali sme podklady na re-
konštrukciu verejného osvetlenia

- vykonali výstavbu spodných stavi-
eb prístreškov MHD, lavičiek, odpa-
dových košov a výlepného reklam-
ného panelu

l Čo máte v pláne činnosti v
najbližšom období?
V štádiu rozpracovanosti máme

prípravu projektu na vybudovanie
kompostárne v priestoroch záhrad-
níctva TS s likvidáciou nefunkčných
skleníkov, pripravujeme nákup repa-
sovaného vozidla na zber tuhého
komunálneho odpadu z vlastných
zdrojov, rekonštrukciu mosta do Lo-
pušnej doliny, pasportizáciu hrobo-
vých miest mestského cintorína vrá-
tane ozvučenia, zabezpečujeme ďa-
ľšie spomaľovacie pásy v meste,
ako i novú svetelnú vianočnú výzdo-
bu.

l Jednou z dôležitých priorít
činnosti TS mesta je udržiavať
čistotu mesta. Ako sa to darí
TS? 
Nástupom do funkcie som si

osobne prijal krédo: „Starať sa o
mesto tak, aby toto bolo čistejšie a
obyvatelia v ňom spokojnejší.“ Svoje
úsilie orientujeme tak, aby všetky

časti mesta malli svoju primeranú
pozornosť. Pri realizácii našich zá-
merov zaznamenávame aj určité sťa-
žovanie našej práce a nebojím sa
povedať, že vytváranie určitých na-
schválov. Veľmi ma mrzí, keď na-
chádzame vytrhané sadenice z no-
vej výsadby zelených pásov a poho-
dené kdesi vedľa, keď pri čistiacej
stanici na základe sťažností obyvate-
ľov odstránime kontajner a aj cez
upozorňovaciu tabuľu vytvárame
čiernu skládku aj napriek tomu, že
bezplatný zberný dvor v priestoroch
Dopravy TS, pri benzínovom čer-
padle Slovnaft, je uspôsobený na
zhromažďovanie akéhokoľvek od-
padu, keď skupina našich spoluob-
čanov nám ohýňa, respektíve od-
cudzuje zvislé dopravné značenie,
keď sa násilne ničí mestský mobiliár
a prevracajú sa kontajnery. Odstra-
ňovaním týchto a mnohých ďalších
nešvárov máme blokované mnoho-
krát naše úsilie, ktoré by sme vedeli
orientovať do úpravy mestskej zele-
ne, vybudovania chodníkov a parko-
vísk, vysprávke ciest a komunikácií
a ostatným činnostiam, v čom zatiaľ
vykazujeme určité rezervy. 

l Separovaný zber sa určitým
spôsobom u občanov mesta už
zžil . Čo je potrebné urobiť, aby
ste boli s nim viac spokojný? 
Neoddeliteľnou časťou našej prá-

ce je zber a triedenie separovaného
odpadu. Som veľmi rád, že naši ob-
čania – ich podstatná väčšina – si
zásady osvojili. Ďakujem im za to. V
naších úlohách je vo vzťahu k život-
nému prostrediu a Recyklačnému
fondu vytrieďovať desať komodít
zberu vrátane nebezpečného odpa-
du. Nebudem hodnotiť predchád-
zajúce obdobie, ale prax ukázala,
že vrecový systém v súkromných
domoch sa nám neujal, už keď pre

nič iné, aspoň pre
kvalitu a náklady
pre výmenu oba-
lov. Chystáme vy-
tvoriť nové zberné
miesta a posiliť te-
rajšie novými kon-
tajnermi. Týmto
zberom, ako aj tu-
hým komunálnym
odpadom vykoná-
vame činnosť pre
14 obcí. Veľmi pro-
sím našich obča-
nov, aby do zber-

ných nádob umiestňovali len odpad,
na ktoré sú určené. Ak sa nám čas-
to krát nedarí plniť vozové úlohy, je
to sezónnosťou alebo poruchou do-
pravných mechanizmov, čo násled-
ne suplujeme zvozom aj v iných ter-
mínoch, ako sú obvyklé.

l Kosenie (niekoľkokrát) tráv-
nych porastov je v letnom ob-
dobí zaťažkávajúcou skúškou
pracovníkov TS. Ako ste túto
činnosť zvládli v roku 2007? 
Začiatkom bujnenia trávnatých po-

rastov sme sa dostali do veľmi krízo-
vej situácie. Tohtoročná vegetácia
vzhľadom na pravidelné striedanie
slnečných dní a výdatných dažďov
nám v mnohých lokalitách vytvorila
problémy. Predchádzajúci nedosta-
čujúci technický park sa rozšíril, pri-
jali sme pracovníkov, zamestnali bri-
gádnikov a študentov Združenej
školy. V súčasnej dobe ukončujeme
už tretiu kosbu. Keď sme trávnaté
porasty dostali ako tak pod kontro-
lu, zaznamenali sme mimoriadnu
udalosť - násilné vniknutie do objek-
tu, kde cez všetky zabraňovacie za-
riadenia nám bola veľká časť vyká-
šacej techniky odcudzená a zazna-
menali sme škodu veľkého rozsahu.
Cez všetky vykonané šetrenia chcel

by som sa osobne zasadiť o poskyt-
nutie zaujímavej odmeny tomu, kto
by poskytol konkrétnu informáciu na
odhalenie vinníka. 

l Cintorínske služby svojou
komplexnosťou sú dlhé roky na
dobrej úrovni. Ako k tomu pris-
peje rozšírenie cintorínskych
služieb o nový urnový háj a roz-
šírenie cintorína? 
Na mestskom cintoríne evidujeme

rádovo 1500 našich zosnulých.
Okrem spomínanej pasportizácie
hrobových miest a ozvučenia zao-
beráme sa technickým riešením za-
makajúceho objektu Domu smútku
a prípravou rozšírenia miesta pre
hĺbkové hroby smerom k hotelu Mla-
dosť. Výstavbou kolumbária pre ulo-
ženie urien v počte 240 miest a ďal-
šieho priestoru pre hĺbkové hroby je
toho času situácia v riešení. 

l Budú sa TS zaoberať aj ta-
kou činnosťou, ako bola výro-
ba zámkových dlaždíc?
Ďalšou drobnou, ale nezanedba-

teľnou činnosťou je aj výroba zám-
kovej dlažby. Práve táto činnosť nám
slúži na operatívne zabezpečovanie
prvkov, ktorú výhodne používame
pri realizácii vstupov do rodinných
domov cez záhradnú výsadbu, hlav-
ne čo sa týka obrubníkových výrob-
kov a použitia na spodné stavby za-
stávok MHD a mobiliárneho zariade-
nia. 

l Ste spokojný s technickým
zabezpečením TS mesta a čo je
potrebné v tomto smere urobiť? 
Podstatnou časťou našej činnosti

je používanie techniky a dopravných
prostriedkov. Týmito poskytujeme aj
služby pre obyvateľov mesta. Našou
snahou je vykonať obnovu, tá však
súvisí s rozsiahlejšími rozpočtovými
opatreniami. Určitú časť sa snažíme
riešiť prostredníctvom eurofondov a
v nasledujúcom období pripravíme
analýzu skutkového stavu a požiada-
me mestské zastupiteľstvo o ich sta-
novisko.      Poďakoval: M. Jurčák 

SVIT 3

Náš rozhovor s riaditeľom Technických
služieb mesta Ing. Júliusom Žiakom

V prospech občanov mesta
Technické služby mesta Svit sú neoddeliteľnou súčasťou

činností, ktoré sú veľmi potrebné pre život občanov mesta.
Po komunálnych voľbách do funkcie riaditeľa na základe vý-
berového konania nastúpil Ing. Július Žiak, ktorému sme po-
ložili niekoľko otázok.

Pravidelné kosenie trávy.

Ekonomická výsadba kvetov na Mierovej
ulici.



Srdečne sme medzi sebou pri-
vítali 54 nesmelých prváčikov a
ich rodičov. Do 5.ročníka nastú-
pilo aj 21 žiakov z Batizoviec a
Gerlachova. 

Pre všetkých žiakov sa začali
školské povinnosti. Najskúsenej-
ších deviatakov čaká voľba
správnej školy, a tak 66 dievčat a
chlapcov sa bude usilovne pri-
pravovať na previerky vedomostí,
akými budú monitor a prijímacie
pohovory. 

V novom školskom roku nás
opäť čakajú náročné úlohy vo vý-
chove a vzdelávaní. Náročné
preto, lebo chceme pokračovať
v napĺňaní kvality práce so žiakmi
vo všetkých oblastiach, ktorými
sú kvalitné vedomosti a úspešné
uplatnenie sa na stredných ško-
lách, práca s talentovanými žiak-
mi, mimoškolské aktivity, krúžko-
vá činnosť, školské súťaže a pro-
jekty s využitím moderných infor-
mačno-komunikačných techno-
lógií. Žiaci od 1.ročníka budú po-
vinne navštevovať cudzí jazyk,
získavať základy informatiky, v 5.-
9.ročníku popri klasických trie-
dach máme triedy s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov a v
9.ročníku triedu so športovou
prípravou zameranou na basket-
bal a futbal chlapcov. Žiaci 1.-
9.ročníka budú chodiť do 19
tried ZŠ.

Nechce sa nám veriť, že sme
vykročili do šesťdesiateho prvé-
ho roku existencie školy. 

Už minulý rok sme vybudovali
ďalšiu učebňu s internetom na
vyučovanie zemepisu a iných
predmetov, do zborovne sme za-
viedli internet na skvalitnenie prá-
ce pedagógov školy. 

Zveľadili sme telocvičňu, vďa-
ka basketbalovýn klubom a rodi-
čom športovcom začala slúžiť
nová svetelná tabuľa. Všetkým
deťom a mládeži športového du-
cha vo Svite začalo 1.júna slúžiť
naše multifunkčné ihrisko. V tom-
to roku vďaka získanému grantu
MŠ SR, opäť za spoluúčasti
mesta, rodičov a sponzorov bu-
deme vo výstavbe športového
areálu – atletickej dráhy a futba-
lového ihriska - pokračovať.

V mnohých oblastiach našej
činnosti sme dosiahli potešujúce
výsledky, ktoré nás zaväzujú pra-
covať so všetkými deťmi naďalej
systematicky a zodpovedne,
podporovať deti nadané, neleni-
vé, húževnaté a cieľavedomé.

Minulý rok bol najúspešnejším
žiakom Ján Lopata, ktorý pokra-
čoval v úspechoch v celosloven-

skom, krajskom kole biologickej
olympiády a Liečivých rastlín, v
celoslovenskom kole korešpon-
denčnej súťaže Mat-mix, v okres-
nom kole matematickej olympiá-
dy. Barbora Papcúnová bola ús-
pešná v okresnom kole biologic-
kej olympiády, zvíťazila v okres-
nom kole Archimediády. V zna-
losti podtatranského regiónu v

rámci projektu PHARE po tretí
raz vyhral medzinárodnú súťaž v
Zakopanom Jakub Fronc. Milo
nás prekvapila Zuzana Zgodavo-
vá, keď po prvý raz v histórii ško-
ly získala v celoslovenskom kole
biblickej evanjelickej olympiády
6.miesto. Veronika Rišová sa
stala úspešnou riešiteľkou kraj-
ského kola chemickej olympiády. 

V celoslovenských literárnych
súťažiach dominovala Barbora
Bocková , Ján Jančík v krajskom
kole prednesu prózy Hviezdosla-
vov Kubín získal cenu poroty. Po-
tešila nás aj nádejná speváčka
Terézia Gáliková, ktorá ako dru-
háčka získala 2.miesto v okres-
nom kole Slávik Slovenska.

Výtvarné úspechy majú na na-
šej škole trvalú tradíciu, každo-
ročne sa žiaci zapoja do 20 – 30
súťaží, vždy sa tešíme z medziná-

rodných a celoslovenských oce-
není. V minulom roku najúspeš-
nejšími výtvarníkmi boli Barbora
Uličná, Dominika Baltová, Marek
Hulín, Dominika Kovalčíková.

Pre športovcov bol minulý rok
najúspešnejší v atletike. Dievčatá
Miroslava Grešová, Zuzana Balo-
gová, Karina Dugasová, Zuzana
Čajková, Veronika Ferenčáková,
Monika Kazárová, Petra Novobil-
ská, Karin Kurčinková, Barbora
Bobulová postúpili z 1.miesta do
krajského kola, kde obsadili
5.miesto. Treba zdôrazniť, že
Mirka Grešová a Zuzana Čajková
budú svoj športový talent ďalej
rozvíjať v Banskej Bystrici na
športovom gymnáziu. V okres-
ných kolách to boli druhé miesta
v cezpoľnom behu dievčat, fut-
bale mladších žiakov, v atletike
chlapcov, v basketbale chlapcov
a dievčat. Frederik Višnievsky a
Peter Ferenčák boli členmi bas-
ketbalového družstva, ktoré pod
vedením trénera Rudolfa Kovalí-
ka získalo majstrovský titul.      

Tešíme sa, že mená 70 úspeš-
ných žiakov budú po celý tento

rok pýchou našej Galérie najlep-
ších za rok 2006/07. Za repre-
zentáciu školy a mesta im prá-
vom patrí naše ďakujem, ale i pe-
dagógom, trénerom, rodičom a
všetkým, ktorí ich na tieto úspe-
chy pripravovali. 

Čo si zaželať do nového škol-
ského roka? Dôveru a spokoj-
nosť rodičov, ktorých deti vzdelá-
vame a výchovávame. Presvedčiť
chlapcov a dievčatá (aj keď je
učenie je stále náročnejšie), že
vzdelanie im otvára cestu do ži-
vota i do sveta a je pokladom,
ktorý treba chrániť a zveľaďovať.
Naďalej chceme vylepšovať ma-
teriálno-technické vybavenie
školy, získavať podporu rodičov-
skej verejnosti a priateľov školy.

Všetkým pedagógom, zamest-
nancom a samozrejme našim
žiakom želám úspešný, spokojný
a činorodý školský rok
2007/08.

Mgr. Luďa Szabová,
riaditeľka školy ZŠ Mierová  

SVIT 4

Opäť v škole

Otvorenie školského roku na ZŠ Mierovej.
Foto: M. Jurčák

A takto privítali nový školský rok na ul. Komenského.
Foto: S. Pjatak

September už tradične otvára svoju náruč školákom. V areáli na-
šej školy sa stretlo 480 žiakov, 29 pedagógov, 2 vychovávateľ-
ky, 13 prevádzkových zamestancov, aby spolu so zástupcom
mesta Svit viceprimátorom Milanom Lopušniakom, mnohými ro-
dičmi, starými rodičmi slávnostne privítali školský rok
2007/2008.
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V júli a auguste 2007 

4 NARODILI SA
Matej Štrbák,Simona Kubaská, Ru-
dolf Vrbenský, Tamara Baloghová

4 MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Bednár a Helena Schustero-
vá, Karol Galek a Veronika Pitoňá-
ková ,Pavol Kladný a Jana Slabašo-
vá, Jaroslav Klas a Dana Bednáro-
vá, Arne Kroták a Nikola Podolská,
Juraj Madanský a Mária Kopaničá-
ková, Dušan Martinský a Anna Kaš-
perová, Martin Míčka a Dobrava
Škvaridlová, Branislav Minich a Ni-
koleta Bachmanová, Slavomír Ro-
man a Janka Blašková, Milan Še-
best a Silvia Pirhalová, Tomáš Tur-
čan a Monika Koprušáková

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Barbora Pisarčíková,Štefan Černaj,
Anna Buňová, Jozef Kudláč, Mária
Bruzíková, Mária Kovácsová,Os-
vald Körner
75 ROKOV
Katarína Zimová, Mária Hrnčiarová,
Irena Kukuricášová, Veronika Palu-
šeková, Katarína Kicková, Mária
Frankovičová, Štefan Šmálik, Mária
Petrášková, Anna Kaľavská,Franti-
šek Valenčík, Agnesa Karabinová,
Ján Stašák, Anna Zelinová, Vladi-
mír Turzák, Mária Froncová, Mária
Hudáková, Alžbeta Soľavová, Ján
Jánoš, Anton Knapec, Helena Jac-
ková, Margita Kubíková, Rozália
Kušmireková, Júlia Patriková
80 ROKOV
Anna Akurátna, Eva Lišková, Katarí-
na Dudjaková, Ján Blazoň, Paraska
Čížiková, Ján Pristač, Michal Dud-
jak, Anna Galanská, Ida Bednáriko-
vá, Andrej Akurátny, Alexander Čer-
veňák, Katarína Andrášová, Rozália
Ondrejičková
85 ROKOV

Blanka Jurčáková, Anna Ujčíková,
Helena Tengová
93 ROKOV

Štefan Čírsky, Emília Stupková
94 ROKOV

Anna Capáková

> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Štefan Persche, Mikuláš Kuz-
miak, Helena Cisková,  Mária
Haukeová, Helena Smoleňáko-
vá, Michal Vnek, Dušan Kubáň,
Magdaléna Lapšanská, Katarí-
na Baďuriková,Mária Dikanto-
vá, Mária Kicová,  Mária
Schwarzbacherová, Miroslav
Barabas, Mária Šebestová.

Spoločenská rubrika

Z družobných
aktivít

13. augusta zavítala do
nášho mesta skupina mara-
tónskych bežcov z družob-
ného mesta Knurów na čele
s vedúcim ŠK p. Csielawom
Nowakom. Táto návšteva je
súčasťou podpísaných akti-
vít pre rok 2007. Privítal ich
primátor mesta R.Abrahám,
hostia si počas oddychu
prezreli naše mesto a špor-
toviská. Po noci , strávenej
vo Svite sa ráno vydali na
ďalšiu etapu behu cez ďal-
šie družobné mesto Kazin-
barcziku v Maďarsku až do
Medžugoria. 

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

Inf. tel.: 
0905 508 163, 
0907 124 455. 

KALAMITA 
I VO SVITE

V noci z 23. na 24. augusta 2007
sa prehnal silný vietor i cez Svit. Na
obr. vľavo jeden z mnohých vyvrá-
tených stromov Pod Skalkou.

Vietor narobil početné ško-
dy. Na obr. vpravo strhnutá
strecha na budove zdra-
votnéhostrediska vo Svite.

Foto: S. Pjatak

Iste veľkým zážitkom svitského kultúrneho leta bolo pre
divákov predstavenie 105-členného akordeónového or-
chestra z Nemecka, ktorý vystúpil v júli na námestí.

Foto: S. Pjatak

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte,
aby sa vaše jubileum, so-
báš, resp. narodenie die-
ťaťa zverejnilo v tejto rub-
rike, prosíme o oznáme-
nie v redakcii – MsÚ, č.
dv. 219 č. t. 7875 114. 

Prosíme jubilantov, aby nám ná-
vratky nedoručovali prostredníc-
tvom schránok na odkazy pre
mestské zastupiteľstvo, ale
osobne, resp. poštou na Mest-
ský úrad. Ďakujeme. 
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007

Mesto Svit v zmysle § 6, ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších zmien a doplnkov 

v y d á v a t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie

/ďalej len „VZN“/

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie

§ 1

Účel VZN

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok
pre poskytovanie dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a postup
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Svit
v súlade s § 7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samos-
právy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších zmien a doplnkov.

DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 2

Predmet a zdroje dotácií

1.Finančné prostriedky určené na dotácie
v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese hos-
podárenia mesta z vlastných príjmov mesta. 

2.Objem finančných prostriedkov určených
v príslušnom kalendárnom roku na poskytova-
nie dotácií schváli mestské zastupiteľstvo (ďa-
lej len „MsZ“) pri schvaľovaní rozpočtu mesta
alebo jeho zmenách na:

a) dotácie prideľované jednotlivým subjektom
na návrhy zriadených komisií

b) dotácie prideľované primátorom mesta zo
zvláštnych výdajov primátora

c) mimoriadne dotácie adresne stanovené
v rozpočte mesta. 

3.Mesto môže poskytnúť dotácie z rozpočtu
mesta:

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom
je mesto a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia mesta

b) inému mestu, obci alebo VÚC, ak zabezpe-
čuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide
o poskytnutie pomoci pri likvidácii násled-
kov živelnej pohromy, havárie alebo inej po-
dobnej udalosti na ich území

c) právnickým osobám neuvedeným v písm. a)
a b) a fyzickým osobám – podnikateľom, so
sídlom, alebo trvalým pobytom na území
mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú čin-
nosť na území mesta alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta a nemajú sídlo alebo tr-

valý pobyt na území mesta, a to na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobec-
ne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov, na podporu podnikania a zamestna-
nosti

d) ak mesto spolupracuje na základe zmluvy
o zriadení združenia obcí, alebo zakladá
právnickú osobu podľa Obchodného zá-
konníka, alebo nadobúda majetkové účasti
na podnikaní právnickej osoby založenej po-
dľa Obchodného zákonníka, môže použiť
rozpočtové prostriedky.  

4.Za všeobecne prospešné služby, všeobec-
ne prospešné a verejnoprospešné účely sa
pre potreby tohto VZN považujú:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych
služieb, humanitárna a charitatívna činnosť

b) poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
ochrana a podpora zdravia

c) záujmová umelecká činnosť a kultúrno-spo-
ločenské aktivity

d) rozvoj školstva, vzdelávania a výchovy

e) aktivity pre deti a mládež

f) rozvoj telesnej kultúry, telovýchovy a športu

g) ochrana a tvorba životného prostredia

h) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, za-
chovanie kultúrneho a prírodného dedičstva 

5.Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh
mesta.

6.Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

7.Mesto neposkytne dotáciu:

a) žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky
voči mestu, resp. ktorý akýmkoľvek spôso-
bom porušil svoje záväzky pri použití dotácie

b) na činnosti, ktoré otvorenou alebo skrytou
formou podnecujú neznášanlivosť na zákla-
de pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboženstva, národného alebo sociálne-
ho pôvodu, príslušnosti k národnej alebo et-
nickej skupine

c) na činnosť politických strán alebo politic-
kých hnutí

d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov,
tabaku a tabakových výrobkov

e) na činnosti, ktoré poškodzujú životné prost-
redie. 

TRETIA ČASŤ
Dotácie

§ 3

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1.O poskytnutie dotácie môžu požiadať osoby
vymedzené týmto VZN formou písomnej žia-
dosti, ktorá obsahuje:

a) presnú identifikáciu žiadateľa, obchodné
meno a sídlo právnickej osoby, resp. ob-
chodné meno, trvalé bydlisko fyzickej oso-
by – podnikateľa, miesto podnikania, IČO

b) výpis z obchodného registra, živnostenský
list, koncesiu, zriaďovateľskú listinu a pod.

c) bankové spojenie a číslo účtu

d) účel a požadovanú výšku poskytnutia dotácie

e) prehlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu
žiadne záväzky

2.Žiadosti podávajú žiadatelia prostredníctvom
podateľne Mestského úradu, Hviezdoslavova
269/33, II. poschodie, č. kancelárie 203,
resp. listom na adresu Mestský úrad, oddele-
nie správy majetku mesta a ekonomických čin-
ností, Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit,
v termíne do 31.10. bežného kalendárneho ro-
ka. Na žiadosti podané po tomto termíne sa
neprihliada. Výnimku schvaľuje v priebehu ro-
ka MsZ doplnením položiek rozpočtu mesta
na dotácie iba pri aktívnom plnení príjmovej
časti rozpočtu mesta a po odporúčaní finanč-
nej komisie.

3.Žiadosti o poskytnutie dotácie posudzujú
príslušné komisie pri MsZ vo Svite, zriadené
uznesením MsZ.

§ 4

Poskytovanie dotácií

1.Dotácie vyčlenené v rozpočte mesta schva-
ľuje po prejednaní v príslušnej komisii:

a) primátor mesta do výšky 10 000,- Sk

b) MsZ vo výške nad 10 000,- Sk

2.Na poskytnutie dotácie sa uzatvára so žia-
dateľom písomná dohoda o poskytnutí dotá-
cie, ktorá obsahuje:

a) výšku dotácie

b) účel použitia dotácie

c) spôsob a termín vyúčtovania dotácie

d) zodpovednosť za porušenie finančnej dis-
ciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.Mesto poskytne schválenú dotáciu formou
bezhotovostného prevodu na účet žiadateľa
po podpísaní písomnej dohody o poskytnutí
dotácie.

§ 5

Mimoriadne poskytnuté dotácie z roz-
počtu mesta

MsZ v odôvodnených prípadoch môže schvá-
liť mimoriadne poskytnutú dotáciu pre právnic-
kú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
ktorá bude adresne vyčlenená v rozpočte
mesta. O výške mimoriadne poskytnutej dotá-
cie rozhodne MsZ na základe žiadosti subjek-
tu po posúdení v príslušnej komisii. Mimoriad-
ne poskytnutá dotácia bude poskytnutá na zá-
klade dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mesta v súlade s podmienkami tohto VZN.

§ 6

Dotácie poskytované z položky dotácie
a dary primátora mesta

1. Primátorovi mesta sú každoročne v rozpo-
čte vyčlenené finančné prostriedky na poskyt-
nutie dotácie, o ktorých rozhoduje na základe
žiadosti jednotlivých subjektov z oblastí podľa
§ 2, ods. 4 tohto VZN. Primátor môže rozhod-



SVIT 7

VZN Mesta Svit 
č. 6/2007

núť o poskytnutí dotácie maximálne vo výške
10 000,- Sk pre jeden subjekt v rámci príslušného
kalendárneho roka. 

2.V prípade rozhodovania o poskytnutí dotácie
z položky dotácie a dary primátora neplatí § 3,
ods. 2 a § 4, ods. 2 tohto VZN.

§ 7

Zúčtovanie dotácií

1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú
dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia vždy
najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho ro-
ka a zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr do
31.1. nasledujúceho rozpočtového roka. 

2.Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných
dokladov preukazujúcich použitie dotácie na
schválený účel (akciu, podujatie) a výpisy z banko-
vého účtu, resp. pokladničné doklady.

3.Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie
dotácie v stanovenom termíne alebo použije túto
dotáciu na iný účel, ako bol určený v dohode o po-
skytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet
mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanove-
nom v dohode na zúčtovanie. Tento subjekt nie je
oprávnený požiadať o dotáciu v nasledujúcom ka-
lendárnom roku.

4.Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej
dotácie vráti subjekt do rozpočtu mesta súčasne
s vyúčtovaním dotácie.

5.Zúčtovanie dotácie predkladá prijímateľ dotácie
na oddelenie správy majetku mesta a ekonomic-
kých činností, ktoré zabezpečí kontrolu využitia fi-
nančných prostriedkov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné 
ustanovenia

§ 8

Prechodné ustanovenie

Žiadosti podané podľa doteraz účinného VZN sa
považujú za žiadosti podané podľa tohto VZN.

§ 9

Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Mes-
ta Svit č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Svit schválené uznesením MsZ vo Svite
č. 41/2005 zo dňa 31.3.2005.

2.VZN Mesta Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Svit schválilo MsZ na svojom za-
sadnutí dňa 30.8.2007 uznesením č. 138/2007.

3.VZN Mesta Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Svit nadobúda platnosť dňom
schválenia Mestským zastupiteľstvom vo Svite
a účinnosť 1.1.2008.                                             

PaedDr. Rudolf Abrahám,
v. r.

primátor mesta Svit 

Prázdniny sú za nami

I. country
festival

V sobotu 28. júla sa
v priestore Koliby usku-
točnil I. ročník Country
festivalu Koliba. Pekné po-
časie a kvalitné obsade-
nie vystupujúcich skupín
prilákalo množstvo divá-
kov. Niektorých z nich
pekné pesničky roztanco-
vali. Na obr. hore - Count-
ry skupina zo Smižian.
Foto: Ing. Tomáš Valčák

V pondelok 9. júla sme
otvorili mestský tábor. Vý-
lety, kúpanie, táborová hra,
pohybové hry a súťaže vy-
plnili druhý prázdninový
týždeň deťom zo Svitu. Aj v
auguste od 20. patril týž-
deň deťom v pestrom pro-
grame mestského tábora.
Pri zhotovovaní táborové-
ho zápisníka deti zábav-

nou formou plnili rôzne
úlohy. Športovali, kúpali
sa, pri ohníku opekali a
tiež spoznávali Vysoké Tat-
ry.

Posledný týždeň prázd-
nin sme ukončili v prázdni-
novej športovej škole rôz-
nymi športovými hrami, tak
ako sme prázdniny začína-
li. 

Spolupracovali sme aj
pri organizácii cyklistic-
kých pretekov detí a mlá-
deže v rámci Cyklomarató-
nu Dema Horal Alto a vo-
lejbalového turnaja Cana-
da volleyball cup.

Takéto bolo leto v CVČ.
Deti si našli nových kama-
rátov, naučili sa nové hry a
súťaže, zrekreovali sa, ale
hlavne zaujímavo prežili
prázdninové voľné dni. A o
to išlo pracovníčkam CVČ
vo Svite.

Viera Zemanová

V Centre voľného času sa začali už 2. júla prázdni-
novou športovou školou. Na ihrisku alebo v telocvični si
mohli deti i mládež zahrať rôzne športové aj netradičné
hry. Veľmi sa im to páčilo. 
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Plodný život výskumníka a numizmatika

Prišiel na naše druhé poschodie MsÚ, za-
dychčaný z „výstupu“(to sme i my, mladší)
a po chvíli sme náš rozhovor začali obligát-
nou otázkou, súvisiacou s jeho pôvodom.

l Z vášho akcentu, pán Lauko, je evi-
dentné a zrejmé, že nie ste Spišiak, že ?

Áno, som Lipták, hovorím tvrdo, veď pochád-
zam z Martinčeka pri Ružomberku a tam to bo-
lo príznačné. Detstvo som mal pekné, i keď
som otca nepoznal, vyrastal som spolu s o dva
roky starším bratom pod ochranou starostlivej
a láskavej mamky v tejto obci.

l Kedy a ako ste sa prvý krát stretli so
Svitom ?

Keď som tu bol na praxi po 2. ročníku vysokej
školy – mal som odbor vlákna, a tak som
v Chemosvite získaval prvé skúsenosti pri pro-
cesoch, ktoré som študoval. Pre zaujímavosť,
študoval som vysokú školu na troch miestach
– v Bratislave, Prahe a končil som spolu s mo-
jimi tromi kamarátmi v Pardubiciach.

l Čo bolo rozhodujúce pre váš definitív-
ny príchod do Svitu ?

Umiestnenka. Tak to bolo v tom čase. Považo-
vali sme to vtedy za povinnosť, poslali ma a ja
som šiel. Mojim šťastím ale vtedy bolo to, že
keď som tu prišiel do VÚCHV, viskózové kor-
dové vlákna sa dostávali do popredia, tu sa vy-
víjali, ja som do toho „padol“ a dostal sa do tí-
mu, ktorý na tom pracoval. Prichádzali aj ne-
malé úspechy, dokonca náš asi desaťčlenný
tím získal v tom čase najvyššie pracovné vy-
znamenanie – Rad práce. Potom viskózové
vlákna pomaly stíhal úpadok a ja som pokra-
čoval v tíme, ktorý sa zaoberal syntetickými
vláknami, polypropylénovými káblikmi a pod.
Ako 63-ročný som sa s VÚCHV rozlúčil a na-
stúpil do dôchodku, ktorý si užívam doteraz.

l Je niekto, na koho si mimoriadne rád
z tohto obdobia spomínate ?

Určite je viac mojich dobrých kolegov, bez
ktorých by som ani ja nedosiahol to, čo sa po-
darilo. Nespomínam ich, aby som na niekoho
nezabudol. Myslím si ale, že šťastím VÚCHV,
ale i mojim bolo, že sme mali človeka, ktorého
zásluhy na rozkvete výskumu vo Svite sú ob-
rovské. Je to profesor Jambrich, ktorý je mo-
jim rovesníkom, dodnes však, pokiaľ viem,
pracuje. Ako všade, aj my sme mali dobré
i horšie roky – všetko pominulo a ja si na tie
dobré časy rád a často spomínam, spolu s bý-
valými kolegami, keď sa stretneme.

l Kde sú zárodky vašej obrovskej záľu-
by, ktorá prerástla až do takej malej váš-
ne a ktorou je numizmatika ? 

Ja som veľa v minulosti cestoval, služobne i po
dovolenkách a vždy sa odtiaľ čosi prinieslo.
Okrem iného i drobné mince, ktoré som hád-
zal do krabice, z jednej bola druhá, tretia...
Neskôr som sa zoznámil s dnes už nebohým
pánom doktorom Hlinkom, predsedom Slo-
venskej numizmatickej spoločnosti, v Bratisla-
ve sme sa na Hrade stretávali, ja som bližšie

spoznával čaro tejto oblasti, k prehĺbeniu mo-
jich vedomostí a záujmu prispela i Dr. Minaro-
vičová a tak to bol už len krôčik k tomu, aby vo
Svite vznikol v závere 60-tych rokov krúžok nu-
mizmatikov. Vznik vážnej pobočky numizmatic-
kej spoločnosti „Svit – Tatry“ vo Svite sa ale
datuje k roku 1972.
Tak nám teda trošku predstavte tento váš
spolok...

Od začiatku sme sa snažili o serióznu organi-
zovanú činnosť a rozširovanie našej základne.
Celý  čas sme sa schádzali 10-krát do roka –
raz mesačne okrem prázdnin. Mali sme vždy
veľkú podporu mesta – jeho vedenia, ktoré
nám poskytovalo priestory na schôdzky i vý-
stavy.
Čo sa týka členskej základne, tá začala Svi-
ťanmi, potom sa pridali Tatry, Poprad, Sp. No-
vá Ves a dokonca i Stará Ľubovňa. V období
okolo roku 1990 sme mali až vyše 110 členov,
dnes môžeme hovoriť asi o 40-tich numizmati-
koch našej pobočky. 

l V čom spočíva činnosť takejto numiz-
matickej spoločnosti?

Základom sú stretávky – schôdze, ktoré vždy
začínali odbornými prednáškami s numizma-
tickou tematikou. Potom sú to samozrejme vý-
stavky, aukcie, publikačná činnosť, vydávanie
pamätných medailí a pod. Musím spomenúť,
že okrem Bratislavy a Košíc sme v tejto oblas-
ti (vydávanie medailí) na poprednom mieste na
Slovensku. Ja mám 80 rokov a moje pôsobe-
nie spočíva v tom, že sa snažím odovzdávať to,
čo mám a viem, robím tak 2 výstavky ročne.

l Koho by sme z vašich pomocníkov,
resp. iných nadšencov, mohli na tomto
mieste spomenúť ?

Áno, človek nikdy sám nič nezmôže a ja som
od začiatku mal pri sebe minimálne troch až
štyroch nadšencov, s ktorými som úzko spolu-
pracoval. Za všetkých spomeniem aspoň pána
Kyčina, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami, alebo
našu dlhoročnú tajomníčku, pani Moniku Ba-
rabásovú, ktorá nám je veľmi vzácna. Jednak
tým, že je žena a tých nemáme veľa, a pôsobí

u nás skoro od začiatku pobočky. Som šťast-
ný, že sa mi podarilo získať na čelo tejto po-
bočky človeka, ktorý zodpovedne a s nadše-
ním pokračuje v mojich šľapajách, vnáša novú,
mladšiu krv do našich radov. Je ním pán dok-
tor Marián Soják. Dúfam, že jeho pracovné na-
sadenie a vyťaženie mu dovolí venovať sa aj
tejto práci.

l Čo Vás na tejto oblasti tak fascinuje,
resp. zaujíma ?

Viete, je to úžasný pocit, keď sa aj v tomto ve-
ku ešte môžete niečomu takému venovať.
Otvárať si tie dlhé roky „budované“ zbierky, ko-
chať sa pohľadom na históriu... Teší ma, že
ešte stále môžem robiť výstavky. Teraz naprí-
klad pripravujem 23. septembra výstavku
o minciach Ázie, špeciálne o tých, ktoré vydá-
valo kráľovstvo Siam. Sú úžasné a zaujímavé
tým, že sú guličkové, teda nie klasické ploché,
ale také zliatky striebra. Podarilo sa mi za dlhý
čas získať zo 10 kusov týchto mincí a teší ma,
že ich môžem ukázať aj ostatným.

l Vaša zbierka je nesporne vzácna. Je
predsa len niečo, čo vám je srdcu naj-
bližšie ?

Ale áno. Sú to československé a slovenské
mince z 1. republiky, Slovenského štátu
a z obdobia po roku 1945.

l Pán Lauko, ako vnímate mesto v kto-
rom žijete. Ste tu rád?

V prvom rade musím povedať, že je to mesto,
ktoré mi dalo prácu – od roku 1954. Dostal
som tu bez problémov byt, našiel som tu sku-
točný domov, kde sa žije dobre. Iste, nie všet-
ko je ružové, ale ani ľahké. Oceňujem ústreto-
vý prístup mesta k našej organizácii, ale nielen
k nej – mesto nikdy nebolo macochou k ta-
kýmto činnostiam.

l Ako prežívate dni svojej zrelosti, čo na-
pĺňa váš život každodenný ?

Viete, pravdu povediac, bál som sa rokov na
dôchodku. Ale človek si musí nájsť spôsob,
ako aj túto etapu života čo najkvalitnejšie pre-
žiť. Okrem toho, že sa ešte stále vraciam k nu-
mizmatike, snažím si udržať napriek niektorým
zdravotným problémov môjmu veku primeranú
fyzickú kondíciu. Už dva roky pravidelne den-
ne 15 – 30 minút cvičím, chodím na 1 – 2 ho-
dinové prechádzky, ale i do záhradky. 
A aj ostatným by som veľmi rád odkázal, že

vždy, v každom veku sa dá niečo vymyslieť
a nájsť si koníčka. Ja som sa napríklad pred 2
rokmi - na “staré kolená” rozhodol zbierať
známky – nie nové, ale použité aj s celou obál-
kou a všetkými atribútmi. Snažím sa ich zozbie-
rať čo najviac takých, ktoré vyšli od roku 1993.

l Čo si želáte do ďalších dní ?

Hlavne, aby bolo čo najmenej katastróf vo sve-
te, čo najmenej stresov a aby bolo zdravie
a pokoj okolo nás. Viete, musím sa priznať, že
najviac ma rozčuľuje politika – to, ako tam chý-
ba etika, ako v nej prekvitajú rozpory, intrigy.
To mi teda vadí.
Ale teším sa z mojej rodiny, detí, vnúčat a kaž-
dého dňa.

Za rozhovor poďakovala a splnenie všet-
kých želaní popriala Veronika Žoldáková

Po roku sa na našich stránkach opäť môžete stretnúť s tými spoluob-
čanmi, ktorí si v júni prevzali z rúk primátora najvyššie ocenenie – Cenu
mesta. Ako prvého sme oslovili pána Ing. Ferdinanda Lauku, ktorý získal
Cenu za zásluhy o vznik a rozvoj organizovanej numizmatiky vo Svite a re-
prezentáciu doma i v zahraničí.
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n Dňa 2. 7. 2007 o 4.10 h na Ul.
hlavnej rušil spánok občana Jána K.
hádzaním kamienkov do okien bytu
Vladimír K. zo Svitu. Jeho výkon na-
koniec odmenila hliadka MsP vo for-
me pokutového bloku. 

n Dňa 5. 7. 2007 o 11.00 h bola na-
kupovať v predajni SINTRA v Spol.
dome Margita M. zo Svitu. Vybrala si
rôzne potraviny v hodnote 840. -Sk
a bez úhrady chcela opustiť predaj-
ňu, čomu bolo zabránené predavač-
kami. Jej nákup bol vrátený do pre-
dajne a ona za peniaze odkúpila od
policajtov len pokutové bloky. 

n Dňa 19. 7. 2007 navštívili naše
mesto Miroslava H. a Justína H. z ob-
ce Smižany, pričom o 18.40 h navští-
vili aj obchodný dom LIDL. Tu nakúpi-
li rôzne potraviny v hodnote 620,- Sk,
ktoré si „omylom“ vložili do svojich ka-
beliek. V tomto čase bol v predajni aj
policajt MsP Peter Š. mimo služby,
ktorý si podarenú dvojicu všimol
a upozornil na ňu pokladníčky. Nako-
niec si podarená dvojica odniesla ako
spomienku na Svit len pokutové blo-
ky. 

n Dňa 28. 7. 2007 okolo 3.25 h bo-
la hliadka privolaná pred reštauračné
zariadenie „ BABA“, kde Tomáš T. zo
Svitu utrpel podvrtnutie členka, ktoré
mu mal spôsobiť Alexander K. z Pop-
radu. Vyšetrenie prípadu, ako k zra-
neniu došlo, záleží len na Tomášovi
T. 

n Dňa 30. 7. 2007 okolo 18.20 h
navštívili obchodný dom LIDL aj malo-
leté Erika P. a Božena P. zo Svitu.
Dostali chuť na cukríky a sušienky,
len pri odchode nemali čím zaplatiť.
Nakoniec im spôsob nákupu vysvetli-
la matka. 

n Dňa 9. 8. 2007 okolo 3.50 h bola
hliadka privolaná do ubytovne ZENIT,
kde si spolužitie Jozef C. a Daniela F.
vysvetľovali aj fyzickým spôsobom,
pričom bola na miesto privolaná aj
RZP-čka s lekárom. Výsledok vzájom-
ného vzťahu záleží len od Daniely F. 

n Dňa 11. 8. 2007 okolo 1.10 h dve
mladistvé Stanislava J. a Eva
Č. s mládencom Lukášom K. rušili
spánok hlučným správaním obyvate-
ľov domu opatrovateľskej služby na
Ul. Štúrovej. Debatu im prerušila hli-
adka MsP. 

n Dňa 11. 8. 2007 okolo 23.15 h
bola hliadka privolaná k objektu „Koli-
ba“, kde občan Rastislav Ž. zranený
na hlave a nohe tvrdil, že ho osobným
autom zrazila manželka. Na miesto
bola privolaná RZP-čka, ako aj hliad-
ka miestneho OO PZ. 

n Dňa 27. 8. 2007 okolo 0.15 h bo-
la hliadka privolaná na Ul. Jilemnické-
ho pred obytný blok č. 25, kde Ľubo-
mír B. aj päsťami poúčal svoju družku
Katarínu F., ako sa majú vychovávať
deti. Nakoniec pani Katarína odmietla
pomoc hliadky MsP a z miesta odišla
preč.

Z denníka polície

ÚPRAVA NA BYTY
Začiatkom augusta sa v plnom prúde

rozbehli práce na stavbe „ Rekonštrukcia
hotela Mladosť, blok „C “- úprava na byty.
Verejnú súťaž vyhrala prešovská firma
UNISTAV, s.r.o., ktorá celú túto investičnú
akciu realizuje.Práce trvajú už niečo vyše
mesiaca a za toto obdobie boli zdemonto-
vané inštalačné jadrá, elektroinštalácie,
zriaďovacie predmety zdravotechniky po-
stupne od vrchného 7. podlažia až po prí-
zemie. Na prízemí sú už zamurované okná
na potrebnú veľkosť podľa projektovej do-
kumentácie. Zrealizované sú už aj staveb-
né výťahy, ktoré uľahčia odvoz stavebné-
ho odpadu a sute zo staveniska.

V dnešných dňoch sa začínajú rezať po-
trebné otvory do panelov a tieto práce bu-
dú trvať zhruba dva týždne.

Investor, Mesto Svit, sa raz týždenne zú-
častňuje kontrolných dní priamo na stav-
be, kde sme informovaní o postupnosti
prác, prerokúvajú sa akútne problémy,
ktoré sa vyskytnú počas týždńa a kontro-
lujú sa vykonané práce za účasti zhotovi-
teľa a stavebného dozora.

Ing. Andrea Kromková
Foto: M. Jurčák

Letné mesiace využili pracovníci Povodia
Brodrogu a Hornádu na opravu a spevne-
nie hrádze na rieke Poprad.

Foto: M. Jurčák

Záujmové krúžky v CVČ
Centrum voľného času prichádza aj v novom

školskom roku 2007/2008 s ponukou záujmo-
vých krúžkov pre deti z MŠ, školákov i mládež
až do 26 rokov.

Jazykové, športové, technické a umelecké krúžky
poskytnú deťom a mladým ľuďom priestor na netra-
dičné vzdelávanie a rozvoj záujmov a talentu.

V materských školách pre predškolákov to bu-
dú krúžky: anglický jazyk, výtvarný, tanečný, logope-
dický.

Pre školákov a mládež sú to krúžky rôzneho
zamerania, ale záujemcov do nich rozdeľujeme
podľa veku: anglický jazyk – 1. a 2. roč. ZŠ,  výtvar-
ný – 1. - 4. roč. ZŠ, spevácky – sólový spev pre žia-
kov ZŠ, plastikovomodelársky – žiaci ZŠ a mládež až
do 26 rokov, počítačové – žiaci 3. - 5. roč. ZŠ, star-
ší žiaci ZŠ a mládež SŠ, fotografický krúžok – so za-
meraním na digitálnu fotografiu, starší žiaci a mládež
až do 26 rokov, basketbal – dievčatá 3. - 5. roč. ZŠ
a 6. - 9. roč. ZŠ, basketbal - chlapci, plavecký – za-
čiatočníci a pokročilí, od 2. roč.ZŠ a mládež SŠ, ma-
tematický – príprava na prijímacie pohovory na SŠ,
žiaci 9. roč. ZŠ, slovenský jazyk – príprava na prijí-
macie pohovory na SŠ, žiaci 9. roč. ZŠ.

Zápis prebieha už od 4. septembra v CVČ na
Mierovej ul. počas pracovných dní od 12.30 do
16.00 h, t. č. 7756164, e-mail centrum@cvc-
svit.edu.sk. 

Všetky krúžky začnú pracovať od 1. októbra 2007.
Centrum voľného času je prijímateľom vzdeláva-

cích poukazov, a tak žiaci základných a stredných
škôl ich môžu poskytnúť aj Centru voľného času na
konkrétny krúžok, o ktorý majú záujem, najneskôr do
25. septembra 2007. Vzdelávacie poukazy vydávajú
základné a stredné školy, ktoré deti a mládež navšte-
vujú.
Pozývame deti a mládež do CVČ.



Ten vo svojej homílii zdôraz-
nil: „Čo všetko dnešnému svetu
chýba, to možno vyprosiť v
modlitbe, sebazapieraní a bez-
hraničnou láskou ku Kristovi.“

Spolu s generálnou matkou
predstavenou a provinciálnymi
predstavenými z Poľska prosili
o požehnanie a milosť pre pro-
fesky viacerí kňazi, diakoni, re-
hoľné sestry ako i veriaci nielen
z popradského dekanátu, ale i
zo zahraničia.

Na slávnostnej sv. omši účin-

koval spevácky chrámový zbor
Laudamus z farnosti sv. Jozefa
robotníka vo Svite a mládežníc-
ky spevácky zbor z Plavnice.

Rehoľné sestry „služobníčky“
prišli z Poľska na Slovensko
18. augusta 1990 najprv do
Spišškej Belej a v roku 1997
zavítali do Svitu, kde pôsobia
doteraz ako opatrovateľky v
charite, katechétky v základ-
ných školách a učiteľka v Ma-
terskej škole vo Svite. Od roku
2001 ich druhá komunita pôso-

bí v Plavnici pri Starej Ľubovni.
Ideálom Kongregácie je na-

sledovanie Ježiša Krista, najmä
v Jeho láske slúžiť iným podľa
vzoru Panny Márie - Služobnice
Pána. Tento ideál jej dal otec
Zakladateľ, bl. Edmund Boja-
nowski, ktorý si zvlášť uctieval a
miloval Pannu Máriu. Kongregá-
cii, ktorú založil, dal názov Slu-
žobníčky Nepoškvrnenej, aby
podľa Nej sa ich život stal služ-
bou Bohu i ľuďom. Celá Kon-
gregácia a každá sestra na-
chádza v službe svoju neoceni-
teľnú hodnotu. Práve služba sa
stala základom pre vytvorenie
takej formy rehoľnej komunity,
akou je Kongregácia Sestier
Služobníčok.   

Mgr. František Drozd

Svetu vládnu peniaze a per-
to ma ani nezarazilo, že mladí
vôbec nemyslia na starších či
chorých ľudí a všetky peniaze
by sami utratili.

V týchto dňoch som si úplne
náhodou všimla billboard -
Systém Dobrý anjel. Pomysle-
la som si „zase chce niekto
zbohatnúť”. No keďže som
chcela vedieť viac, na interne-
tete www dobry anjel.sk som
sa dozvedela viac. Zistila som,
že Dobrý anjel umožňuje tisí-
com darcom „Dobrým anje-

lom” pravidelne každý mesiac
finančne pomáhať stovkám ro-
dín vo finančnej tiesni, kde ro-
dičia alebo deti trpia na rakovi-
nu. 

Aj mňa napadla myšlienka,
že kto za tým stojí, či nie neja-
kí podvodníci, veď každoden-
ne sa o tom dozvedáme zov-
šadiaľ. 

No div sa svete - zakladate-
ľom Dobrý anjel sú ľudia s veľ-
kým srdcom - Igor Brossman
a Andrej Kiska z Popradu, ria-
diteľom a jediným zamestnan-

com systému je Ing. Ján Do-
bák zo Svitu.

Nadchla ma takáto myšlien-
ka - nezištnou čiastkou 50,-
Sk pomáhať mesačne iným,
veď nevieme, kedy pomoc
môžeme potrebovať aj my. Na
Slovensku sa do systému za-
pojilo viac ako 40 tis. ľudí -
darcov a všetky peniaze sú
rozdelené tým, ktorí to potre-
bujú. Na internete si je možné
overiť, kde tieto moje peniaze
išli, ku ktorým ľudom, s akým
osudom. 

Osobne som rada, že aj mo-
je peniaze v núdzi pomôžu
iným, i keď je to len malá či-
astka. Preto verím, že dobrí
a citliví ľudia si nájdu cestu
k blížnemu človeku a pomôžu
mu aj takouto formou.

Pozorovateľka Blanka 
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Program 
kultúrnych a spoločenských 

podujatí

15. 9. 2007 

Podujatie Klubu dôchodcov Svit - zber
liečivých rastlín na Tatr. Štrbe

25. 9. 2007 o 9.00 h 

- spoločenská miestnosť nad poštou

Výstava ovocia a zeleniny pestovateľov 4
záhradkárskych osád a domových zá-
hradkárov

26. 9. 2007 o 14.00 h 

- obradná sieň MsÚ

Slávnostné prijatie jubilantov za 3.štvrť-
rok 2007

27. 9. 2007 o 15.30 h

- zasadačka MsÚ

Zasadnutie poslancov MsZ 

28.9.2007 o 10.30 h

– Dom kultúry 

70.výročie založenia prvej knižnice vo
Svite – slávnostný program s besedou so
spisovateľkou Gabrielou Futovou a zá-
stupcami Vydavateľstva Regent

Športové podujatia

BASKETBAL
EXTRALIGA MUŽI

3. 10. 2007 o 17.30 h

BK Chemosvit - Levice

10. 10. 2007

BK Chemosvit - Nitra

KOLKY
15. 9. 2007 o 10,00 hod.

MKK Svit – MKK Magnezit Jelšava

29.9.2007 o 10.00 h

MKK Svit - ŠKK Trstená

FUTBAL
Muži

16.9.2007 o 15.00 h

Svit – Plavnica

30.9.2007 o 15.00 h

Svit - Pušovce

Dorast

16.9.2007 o 12.45 h

Svit – FAM Poprad

30.9.2007 o 12.45 h

Svit – Poprad – Stráže

Skladanie doživotných sľubov vo Svite

Pred časom som si v rozhlase vypočula anketu na tému:
„Čo by ste urobili, keby ste mali veľa peňazí?“ Odpovede bo-
li takmer rovnaké: kúpil by som si auto, dom alebo prece-
stoval celý svet. Podľa hlasu to boli väčšinou mladí ľudia. Že-
na v strednom veku by šla okolo sveta ,ale niečo by si ne-
chala na choroby. Len jeden muž vyššieho veku sa rozhodol
si prilepšiť k dôchodku a časť by dal aj tým, ktorí sú v do-
moch dôchodcov či detských domovoch. 

O láske k blížnemu …

V našom meste sa v  nedeľu 5. augusta pri slávnostnej sv.
omši o 10.30 hod., v Kostole sv. Jozefa robotníka, uskutočnilo
skladanie doživotných sľubov troch rehoľných sestier z Kon-
gregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepo-
škvrnene Počatej. Hlavným celebrantom bol Mons. František
Tondra, spišský diecézny biskup a predseda Konferencie bis-
kupov Slovenska. 

Rehoľné sestry pri skladaní doživotných sľubov 
Foto: Milan Legutky



Minule som bol svedkom malej
nehody, keď sa mamička zúfalo
snažila svoje dieťatko v kočiari „vy-
šplhať“ na schodík za sklenenými
dverami do vchodu na pošte. No
zapotácala sa a opätkom topánky
sa doslova zapichla pomedzi mriež-
ky na rohožke pred vchodom do

budovy. Bol som nablízku a tak som
samozrejme pomohol. 

Kolieska detského kočíka sú síce
veľké, ale kočiar nie je tank! 

Moderná Európska únia sa zúfalo
snaží o rovnosť príležitostí pre ľudí
zdravotne znevýhodnených, aby sa
stávali plne hodnotnými a samostat-
nými pri vybavovaní úradných zále-
žitostí na rôznych inštitúciách v na-
šom meste. Hovorí sa tomu zaují-
mavo „pomoc k svojpomoci“. No v
našom meste táto pomoc akosi
„pokuľháva“. Preto prichádza ob-
čianske združenie Familiaris s vý-
zvou pre zodpovedných vedúcich a
majiteľov inštitúcii ktorých sa to tý-
ka, aby vytvorili bezpečný a bezba-
riérový vstup do svojich prevádzok. 

A na takúto výzvu chceme prizvať
aj vás, milí spoluobčania!

Prosíme vás, aby ste nám oznámi-
li, kde sa v našom meste nachá-
dzajú bariéry, ktoré znepríjemňujú
život nielen rodičom s detskými ko-
číkmi, ale i zdravotne znevýhodne-
ným občanom.

Napíšte nám, kde by ste navrho-
vali bezbariérový vstup, resp. ako
ste spokojní, či nespokojní so vstu-
pom do budov, ktoré navštevujete. 

Vaše pripomienky budeme tlmočiť
prostredníctvom združenia zodpo-
vedným, aby tak došlo k náprave,
pokiaľ je možné ešte pred zimou
tohto roka 2007. O pomoc chceme
vyzvať aj organizácie, ktoré sa zao-
berajú sociálno–zdravotnými pro-
blémami občanov v našom meste.
O zisteniach vás budeme informo-
vať pomocou novín Mesta Svit a na
našej novej web. stránke: www.fa-
miliaris.nawebe.info

Žijeme v 21. storočí a počúvame
o búraní bariér, žiaľ, týchto je najvi-
ac v medziľudských vzťahoch, a tie
je naprávať azda najťažšie, ale o
tom nabudúce.

KKoonnttaakkttyy::
Familiaris o.z. 

e-mail:
familiaris.poradenstvo@gmail.com

kpt. Nálepku 105,  059 21 SVIT
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Pásku slávnostne prestrihli primátor mes-
ta Svit PaedDr.R. Abrahám a generálny 
riaditeľ a. s . Chemosvit Ing. Michal Ľach.

Foto: M. Jurčák

Do zdravotného strediska bol
v tomto roku zabezpečený bez-
bariérový vstup.

Foto: M. Jurčák

Už v decembri 2006 bola
daná do užívania predajňa
potravín Sintra na prízemí do-
mu a od 1. 6. 2007 športovo
- relaxačná prevádzka na 4.
poschodí. Je jednou z naj-
modernejších na Slovensku
a zahŕňa tenisovú halu s med-
zinárodnými parametrami,
bowlingovú dvojdráhu, well-
ness centrum, fitness cent-
rum a loby bar.

„Veľmi si vážim to, čo spo-
ločnosť Chemosvit rozhodnu-
tím zrekonštruovať bývalý
Spoločenský dom urobila pre
občanov a mládež mesta Svit

a jeho okolia,” povedal pri
otvorení ďalších služieb
v Spolcentre primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám.
“Som rád, že tento krásny
polyfunkčný objekt ,o ktorom
občania ani neverili, že sa
zrealizuje, je už pred úplným
dokončením. Objekt bol v mi-
nulosti známy svojimi kom-
plexnými službami rôznym
vekovým kategóriám, preto
verím, že po rokoch sa opäť
stane centrom života širokej
verejnosti a prispeje k väčšie-
mu zviditeľneniu mesta Svit.
V mene občanov mesta

chcem poďako-
vať predstaven-
stvu Chemosvitu
a. s., na čele
s predsedom
predstavenstva
a generálnym ria-
diteľom Ing. Mi-
chalom Ľachom a všetkým,
ktorí sa na realizácii tohto
krásneho diela podieľali.“ 

Projektantom stavby je Pro-
chem, a.s Svit a hlavným do-
dávateľom Chemostav, a. s.,
Poprad.

-ák-

ĎALŠIE SLUŽBY V SPOLCENTRE 
Slávnostným prestrihnutím symbolickej pásky v priestoroch kinoreštau-
rácie s kapacitou 80 miest boli v pondelok 3. 9. 2007 dané do užívania
verejnosti ďalšie služby v Spolcentre, a to okrem kinoreštaurácie aj re-
cepčný salónik, bistro, cukráreň, predajňa kvetín, predajňa výpočtovej
techniky a predajňa pečiva.

Primátor mesta s pracovníkmi kuchyne
v Spolcentre.

Na zájazde
Ešte v júni sme pre našich

členov ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých pripravili
zájazd za zdravím a poznaním.
Počasie nám našťastie prialo a
zájazd splnil svoj cieľ. Dvadsať-
miestnym autobusom sme sa
prepravili v predpoludňajších ho-
dinách na parkovisko pod hra-
dom Stará Ľubovňa. 

Najprv sme si prezreli skan-
zen, kde sú umiestnené rôzne
zaujímavé stavby a predmety a
odtiaľ sa mobilnejšie členky pre-
sunuli na hrad St.Ľubovňa. Os-
tatní ostali v skanzene, kde sa
cítili príjemne, alebo sa občer-
stvili.. Po prehliadke hradu sme
sa presunuli do Vyšných Ruž-
bách, kde už bola pre nás pri-
pravená objednaná procedúra v
termálnom bazéne. Niektoré
členky využili i vaňový kúpeľ.

Po zregenerovaní organizmu
v termálnej vode sme si posede-
li v miestnej reštaurácii a vo ve-
černých hodinách sme sa od-
dýchnutí vrátili domov do Svitu.  

IInngg.. ĽĽ..KKuuzzmmííkkoovváá
predsedníčka ZO SZZP

Svi(e)t bez bariér
Milí priatelia! Iste ste si všimli zvlášť vy, milé mamičky, či otecko-
via, ktorí ste na materskej dovolenke, že je problémom sa dostať
s kočiarom na rôzne úrady, obchody a podobné inštitúcie v našom
meste. Napríklad, skúste ísť s dieťatkom v kočiari na poštu. 
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Bicyklom zo Spiša do Zvolena
30. augusta prechádzala našim mestom skupina cyklistov, ktorí pu-

tovali v rámci Hviezdicovej cyklojazdy histórie zo Spišského hradu na
Pustý hrad vo Zvolene . Išlo už o 6. ročník tohto podujatia, ktoré pat-
rí k sprievodným akciám dlhoročného výskumu tohto hradu. Ide o
medzinárodné podujatie s účasťou cyklistov z Maďarska, Poľska
a Čiech. Účastníkom na bycikli bol aj primátor mesta Zvolen (na obr.
druhý zľava). Privítal ich náš primátor mesta R. Abrahám.  

Foto: S. Pjaták  

Svit – Pod Skalkou žil volejbalom
Vo Svite – Pod Skalkou sa 29.au-

gusta 2007 uskutočnil  O-tý ročník
športového podujatia „ CANADA
VOLLEYBALL CUP“.

Študentka telesnej výchovy na Pe-
dagogickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici, Mirka Vnenčáková,  dlhšie
nosila v hlave nápad zorganizovania
športového podujatia spojeného so
súťažou vo volejbale. Slovo dalo slo-
vo a spolu s kamarátmi, Maťou Šutá-
kovou, Ondrejom Kysackým, Peťou
Novotnou  a v spolupráci s pani Ku-
murovitzovou z Centra voľného času
vo Svite našli sponzorov, vyrobili pla-
gáty,  a deň „D“ sa mohol začať.  

Program bol pripravený pre súťažia-
cich (štvorčlenné družstvá) do 18 a
nad 18 rokov. Do súťaže sa prihlásilo
9 súťažných družstiev do 18 rokov a

8 súťažných družstiev nad 18 rokov.
O originálne názvy družstiev nebola
núdza, napr. JOGURT, PYRÉ alebo
Lukášove ciciny.

Pri rozhodovaní sa striedali dvaja
rozhodcovia, učitelia telocviku, pán

Potočný zo Svitu a pán Valuš z Pop-
radu. 

V kategórii do 18 rokov vyhralo
družstvo „A JE TO JEDNO“ a v kate-
górii nad 18 rokov družstvo
„KAHOKL“. Títo zvíťazili nad druž-
stvom „Starcov“, kde družstvo tvorili
už „skôr narodení“ športovci.

Pani Kumurovitzová spolu so Sláv-
kou Dobiasovou pripravili aj rôzne sú-
ťaže pre menšie deti a tieto sa odme-
nili šťastnými tváričkami a tým, že sa
im nechcelo odísť domov.

Hudba bola chytľavá, guláš chutný a
podľa ohlasov zúčastnených súťažia-
cich aj divákov (vyše 100) sa budeme
tešiť na ďalší, už 1. ročník CANADA
VOLLEYBALL CUP – už o rok. 

V dnešnej pohnutej dobe, keď mlá-
dež lákajú rôzne aktivity spojené s ne-

kalou činnosťou, je radosť vidieť pri
prechádzke Pod Skalkou, že športo-
viská pred Kultúrnym domom sú plné
a nielen mládežou, ale aj skôr naro-
denými obyvateľmi.

Ing. Jana Vnenčáková

Čo je to vlastne detoxikácia orga-
nizmu! Tento dosť častý pojem
v dnešnej dobe si rozoberieme po-
drobnejšie. Chemické látky, rádio-
aktivita, stres, baktérie, vírusy, ples-
ne, parazity, toxíny z potravín a prie-
myslu, jedovaté produkty plesní,
baktérií, lieky a mnoho ďalších je-
dov zhoršuje chod nášho organiz-
mu. Všetko existuje okolo nás. Dý-
chame škodliviny, konzumujeme ne-
zdravé jedlá a cez pokožku, ktorá ti-
ež dýcha, sa do nášho organizmu
dostávajú niekedy až životu nebez-
pečné látky. Áno, naše telo priro-
dzenou cestou vylučuje niektoré od-
pady, no bohužiaľ je to len mini-
mum. Ak by sme boli schopní od-
strániť záťaže z nášho tela samovo-
ľne, neexistovali by rôzne chronické
ochorenia a vyliečiteľné, ba aj nevy-
liečiteľné choroby. Náš organizmus

pracuje nesprávne, ak je zanesený
rôznymi toxínmi. Pod pojmom toxíny
alebo jedy rozumieme práve tie
škodliviny a nebezpečné látky z je-
dál, ovzdušia, chemických príprav-
kov bežne používaných v domác-
nosti, či kozmetických prípravkov,
ktoré sa počas celého života po-
stupne ukladajú v našom organizme
a pomaly spôsobujú rôzne ochore-
nia až smrť. Na základe zanesenia
organizmu týmito toxínmi sa poruší
funkcia zložitého imunitného systé-
mu, funkcie psychiky, nervového
systému, hormónov, ciev a pod. 

Cestou, ktorá môže viesť k odstrá-
neniu škodlivín z nášho tela a od-
stráneniu zdravotných problémov je
detoxikácia nášho organizmu. Deto-
xikácia, teda zbavovanie organizmu
nebezpečných a škodlivých záťaží,
ktoré naše telo uskladňuje. Ak si

vieme udržať v čistote a poriadku
našu domácnosť, každý deň si vy-
čistiť zuby, či vyniesť smeti, vieme si
pravidelným sprchovaním odstrániť
toxíny z povrchu kože, prečo by
sme sa o naše telo nemohli  starať
a udržiavať ho čisté i zvnútra. Deto-
xikované matky majú deti s dobrým
imunitným systémom, bez alergií,
s nervovou sústavou, ktorá funguje
harmonicky. Matke zbavenej škodli-
vín sa nemôže narodiť choré dieťa,
pretože toxíny sa do telíčka dieťaťa,
ak je matka detoxikovaná, nedosta-
nú. Detoxikáciu by sme mali brať
i ako preventívny prostriedok proti
takmer všetkým chorobám. Priebež-
ne by sme sa mali detoxikovať, a tak
sa zbavovať toxínov, podobne ako
sa denne umývame, upratujeme
byt, odstraňujeme špinu z nášho
okolia. Ak naše telo nie je zahltené

toxínmi, nemôže náhle ochorieť na
rakovinu, infarkt, alergiu či ochore-
nie kĺbov.

Dnešným článkom sme odštarto-
vali seriál o „ Riadenej a kontrolova-
nej detoxikácii organizmu podľa
MUDr. Josefa Jonáša“. Neinvazív-
nym spôsobom pomocou originál-
nych detoxikačných preparátov
z dielne MUDr. Josefa Jonáša spo-
lu s ďalšími režimovými opatreniami
je možno sa zbaviť aj zdanlivo nevy-
liečiteľných chorôb, napr. ekzémy,
alergia, astma, opakujúce sa bakte-
riálne, vírusové a plesňové infekcie,
chronická únava, chronická borelió-
za, opary, bolesti kĺbov, zhoršovanie
zraku, sluchu, metabolických po-
rúch, ženských problémov, psychi-
ky, nervovej sústavy a iných.  Verím,
že spoločne so mnou rozoberieme
našu vnútornú očistu tela postupne
do podrobnejších a zaujímavých
skutočností. V zdravom tele, zdravý
duch!

Akreditovaný špecialista deto-
xikačnej medicíny: František

Demský, 0903193059,

Milí čitatelia, v nasledujúcich vydaniach Vám ponúkame aktuálne rady zo zdravotnej oblasti. Na-
koľko každý z nás je viac, či menej zasiahnutý toxínmi a denno-denne  vystavený týmto civilizačným
vplyvom, prinášame aj na našich stránkach rady odborníka, ktoré môžete, ale nemusíte prijať.

Detoxikácia organizmu (I. časť)

Cyklistické preteky 
Centrum voľného času v rámci cyklo-
maratónu Dema Horal Alto 2007 or-
ganizoval pre deti a mládež cyklistic-
ké preteky. Deti od malých predško-
lákov až po 16-ročnú mládež mohli
súťažiť v štyroch vekových kategó-
riách na tratiach dlhých od 780 do
4300 metrov. Napriek vytrvalému
dažďu sa na trať vydali malí pretekári
s veľkou chuťou. Nepriazeň počasia
odradila len mládež a 4. kategória
bola zrušená.
Poradie:
Dievčatá do 6 rokov:
1. Glajzová Natália
2. Bartková Alexandra
Chlapci do 6 rokov:

1.Zubaj Dominik
2.Glajza Andreas
Dievčatá 7 – 10 ročné:
1.Zimová Lenka
2.Lorenčíková Helena
Chlapci 7 – 10 roční:
1.Stromček Dominik
2.Kušnír Filip
3.Bartko Adrián
Dievčatá 11 – 13 ročné:
1.Kuviak Milana
2.Kuviak Klaudia
Chlapci 11 – 13 roční:
1.Krzesinski Zbigniew
2.Glajza Ondrej
3.Mikos Dorian
Dievčatá 14 – 16 ročné:
1.Kuviak Daria



Z rozbehu postúpila Janka do fi-
nále, kde po skvelom behu obsadila
časom 14,61s výborné 3. miesto a z
pretekov organizovaných na vynikaj-
úcej úrovni si odniesla cenný bronz a
v Dubnici tradičnú sklenenú trofej.

Vo výbornej forme sa Janka pred-
viedla aj o týždeň neskôr na Maj-
strovstvách Slovenska juniorov , kto-
ré organizoval z poverenia SAZ ko-
šický atletický oddiel.

Vo finálovom behu predviedla Jan-
ka veľkú snahu i nasadenie a suve-
rénne zvíťazila časom 14,85 s.

a vybojovala tak majstrovský titul
a cenné zlato. Oba úspechy sú o to
cennejšie, že celoročná tréningová
príprava je plánovaná na maximálny
výkon vo viacboji a prekážky sú do-
plnkovou individuálnou disciplínou.

V hode oštepom súťažila aj naša
druhá juniorka Paťa Stenchláková,

Ani búrka a hustý dážď však nezabránil 72
odvážlivcom, aby presne o ôsmej vyrazili bojo-
vať s počasím a najťažšou 115km dlhou traťou
HORAL KREJZI. Napriek tomu, že pre nároč-
nosť tejto trasy nebola pôvodne pre ženy táto
kategória vôbec vypísaná, bola medzi mužmi
na štarte aj jedna  obdivuhodná žena, ktorá si
svojou húževnatosťou u organizátorov účasť na
tejto extrémnej trati vybojovala. Bola to Martina
Šnajdárková z českého Klokočí, ktorá sa uká-
zala naozaj ako skvelá bojovníčka, pretože po
deviatich hodinách a piatich minútach po štar-
te sa objavila úspešne v cieli. 

Postupne sa však počasie „umúdrilo“ a tak
ostatní účastníci už nenastupovali na štarty v
takých zlých podmienkach, ako ich extrémni
predchodcovia. Celkovo sa tohtoročného
HORALA zúčastnilo 424 cyklistov, čo je vzhľa-
dom k nepriaznivému počasiu veľmi pekná
účasť. Okrem Slovákov mali medzi cyklistami
najväčšiu účasť Česi a Poliaci. Objavili sa do-
konca aj účastníci z Rakúska, Holandska a
Belgicka.

Víťazstvo na najťažšej horalovskej trati si už
po piaty krát v doterajšej histórii odviezol biker
z Českej Republiky. Tentokrát to bol Karel Har-

tl z Kellys Racing Teamu z Hraníc na Moravě,
ktorý nástrahy trate zvládol za neuveriteľných
5h. 58min. Druhé miesto obsadil Michal Lami
z JUMP SPORTu Košice a tretia cena putovala
taktiež do ČR Miroslavovi Janotovi z Rockma-
chine Cyklomax  Vsetín. 

Účastníci ocenili kvalitu samotného preteku
– značenie tratí, zdravotné zabezpečenie, bo-
hatý sortiment v občerstvovacích bufetoch i v
cieli, ako aj bohatý sprievodný program (hu-
dobné koncerty i show majstrov sveta z Cyk-
lotrial klubu Záriečie). Kvalitu podujatia potvrdil
aj vyslaný pozorovateľ z Rakúska, ktorý mal za
úlohu vyhodnotiť kvality Horala a jeho vhodnosť
na zaradenie do medzinárodného seriálu MTB
maratónov. Okrem kvalitnej organizácie ocenil
hlavne krásu prostredia, v ktorom sa DEMA
HORAL ALTO MTB maratón koná. Naznačil, že
náš maratón má veľké šance na prijatie do
INTER MOUNTAIN SERIES.  Ak by sa tak nao-
zaj stalo, bolo by to nielen veľké ocenenie Ho-
rala, ale aj záväzok k ešte kvalitnejšej organi-
začnej práci. Zároveň by to bola aj skvelá pro-
pagácia nášho mesta i regiónu v zahraničí. K
definitívnemu rozhodnutiu o prijatí či neprijatí
do  tohto prestížneho medzinárodného seriálu

má dôjsť koncom septembra v Chorvátskych
Istrijských Topliciach.

Viac informácii nájdete na www.horal.sk a na
www.cyklomaraton.sk.              Ing. Ivan Zima

30.6.2007 Jasná - Chopok (Slovenský po-
hár v behu do vrchu s medzinárodnou
účasťou) 6200 m s prevýšením 924 m

ženy nad 35 rokov: 5. Danica Božová

8.7.2007 Malý štrbský maratón

najmladšie žiačky - 500 m:

1.Stanislava Lajčáková

mladší žiaci - 1000 m: 2. Radoslav Hurčala

staršie žiačky -1 500 m: 1.Mirka Grešová

muži nad 50 rokov (31, 75 km): 
14.František  Gallik
25.Jaroslav Klas

muži nad 60 rokov (31,75 km): 

7.Stanislav Miškár

ženy nad 35 rokov (31,75 km): 7. D.Božová

21.7.2007 Krompachy - Plejsy (Slovenský
pohár v behu do vrchu s medzinárodnou
účasťou) 7,2 km s prevýšením 600 m

muži nad 50 rokov: 12. F.Gallik

ženy nad 35 rokov: 5.D.Božová

28.7.2007 Košice Extrém maratón 

42 195 m s celkovým prevýšením 1197,75 km:

muži bez rozdielu veku: 4.F.Gallik

ženy bez rozdielu veku: 1.D.Božová

5.8.2007 Roháče - Podbiel (cestný beh s
medzinárodnou účasťou) 22 km

muži nad 50 rokov: 4.F.Gallik

ženy bez rozdielu veku: 2.D.Božová

18.8.2007 Blatnica (okr. Martin) Beh Ga-
derskou dolinou - 15 km

ženy nad 35 rokov: 6.D.Božová

25.8.2007 Brezno - Polmaratón SNP

ženy nad 35 rokov: 3.D.Božová, (majstrovstvá
SR žien bez rozdielu veku 6.miesto)

26.8.2007 Východná -Podtatranská pätná-
stka

staršie žiačky -3 km:
1.Mirka Grešová

ženy nad 35 rokov - 10 km: 2.D.Božová

muži nad 60 rokov - 15 km: 
3. Stanislav Miškár
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Ani nepriaznivé počasie cyklistov-maratóncov neodradilo
Sobotné upršané ráno 11. augusta vôbec nenasvedčovalo tomu, že sa vo Svite bude ko-
nať hromadné cyklistické podujatie. Ešte desať minút pred ôsmou rannou hodinou ne-
stál na štartovej čiare pred Kolibou ani jediný cyklista.

Janka Kolláriková zbierala medaily

Bežci počas letných prázdnin

Zlato a bronz na prekážkach
30. júna 2007 sa na štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnili
jubilejné  60-te  Majstrovstvá Slovenska mužov a žien, kde mal za-
stúpenie i Atletický oddiel Svit v juniorke Janke Kollárikovej, ktorá
nastúpila v silnej konkurencii na 100m prekážok. 

kde sme na základe najlep-
šieho výkonu v tejto sezóne
38,88 m očakávali solídne,
v prípade dobrej formy i me-
dailové  umiestnenie. Vo ve-
ternom počasí sa Pati, žiaľ
,nedarilo a výkonom 33,60
m napokon obsadila koneč-
né 6. miesto.

V hode oštepom juniorov
sa situácia zopakovala –
Erik Stenchlák napriek naj-
lepšiemu výkonu v tejto se-
zóne 51,00m podobný po-
kus vo finále nezopakoval a
obsadil konečné 7. miesto. 

Naše dievčatá čakajú v
mesiaci september tri mítin-
gy Grand Prix dospelých a
finále v Novom Meste n. Vá-
hom. Držíme palce !

mlp
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Družstvo odohralo dosiaľ sedem kôl a je
na čele so ziskom 16 bodov, keď  len je-
den zápas prehralo a jeden remizovalo.
I keď podľa trénera futbalistov Milana Kri-
šandu družstvo má svoju silu, predsa v sú-
ťaži, ktorá je pomerne vyrovnaná, každé za-
váhanie, najmä na ihriskách súperov, môže
tieto ambície narušiť. 

Káder družstva sa pred súťažou praktic-
ky nezmenil, prišiel len odchovanec Mar-
ton z Lučivnej a družstvo vystužili skúsení
hráči R. Krišanda, Rataj, Polakovič
a Handzuš z Popradu. Taktiež mládežnícke
družstvá sa postupne v súťažiach udomác-
ňujú na predných miestach v tabuľke.

Podľa predsedu FK Svit Ladislava Frid-
mana družstvo mužov, ako všetky mládež-
nícke družstvá, starší dorastenci a mladší
žiaci, dve prípravky chlapcov a jedna diev-
čat, majú v klube vytvorené dobré materiál-
ne podmienky na športovanie. Je to najmä
vďaka Mestu Svit, ktoré má v starostlivosti
aj futbalový štadión, kde došlo v posled-
nom období k viacerým estetickým zme-
nám, čím sa futbalový stánok stal aj pre di-
vákov kultúrnejším. Záujem o sponzorova-

13 zúčastnených trojčlenných
družstiev bolo rozdelených do
dvoch skupín, v ktorých družstvá
odohrali stretnutia každý s každým
na dva hrané sety. V prvej 7 - člen-
nej skupine hrali naši Sviťania, sta-
li sa jej víťazmi, v 6-tich stretnu-
tiach stratili iba jeden set. Po štvrť-

finálových, semifinálových a finálo-
vých súbojoch nenašli premožite-
ľa a zaslúžene získali Putovný po-
hár obce Svinná.

Družstvo Svitu hralo v zložení
František Procházka, Gabriel Sikor-
jak, Peter Štefaňák, Vladimír Petriľák
a Milan Lopušniak.   M. Lopušniak

Úspešní 
futbalisti

Sviťania boli najlepší
Na pozvanie družobného mesta Česká Třebová sa 25. au-

gusta zúčastnili nohejbalového turnaja aj zástupcovia nášho
mesta. Konal sa v rámci športového víkendu obce Svinná, ktorá
patrí pod správu Českej Třebovej. 

Futbalový klub FK Svit do novej
súťažnej futbalovej sezóny
2007/2008 vstúpil s cieľom u
družstva mužov v V. lige, skupina
sever - západ, ako nováčik súťaže
hrať v popredí tabuľky a hrať atrak-
tívny futbal pre divákov. 

Basketbalisti Che-
mosvitu Svit začínajú
novú basketbalovú se-
zónu u majstra Sloven-
ska v uplynulom roční-
ku - TU Košice v Koši-
ciach v sobotu 29.
septembra 2007. 

Do prípravy  v domá-
cich podmienkach, kde
využívali športovo-rela-
xačné centrum v Spol-
centre vo Svite, na novú
sezónu v júli 2007 sa
pod vedením trénera Ti-
bora Jányho zapojili títo
hráči: Znanec, Klarič,
Billik, Jankovič, Madzin,
Vraniak, Paraík, Laco,
Žudel, Bartoš (nádejný
basketbalista zo Sp. N.
Vsi) a v posledných

dňoch ďalší legionár,
23-ročný, 187 cm vyso-
ký stredný rozohrávač
Haggai Hundert. Je to
Izraelčan s anglickým
pasom, ktorý osem ro-
kov žil v USA, kde štu-
doval a hrával basket-
bal.

Káder hráčov, ktorý
začne sezónu sa podľa
prezidenta BK Chemo-
svit Ing. Michala Didu
môže v priebehu sezóny
podľa situácie v tabuľke
ešte zmeniť (do konca
februára je prestupový
termín).

Cieľom družstva je
opäť bojovať o medaily a
v Slovenskom pohári
hrať finále. Družstvo zo-

hralo doteraz doma dva
víťazné  prípravné zápa-
sy s ukrajinským druž-
stvom z Ľvova a viťaz-
stvo dosiahli aj v Sp. N.
Vsi. 

V 36. týždni družstvo
absolvovalo herné sú-
stredenie v Handlovej,
kde zohrali aj prípravné
zápasy. Celkove do za-
čiatku súťaže podľa tré-
nera Jányho družstvo
odohrá 12 - 15 zápasov,
čo by na rozohratie ma-
lo stačiť. Je však škoda,
že v posledných dňoch
netrénuje Jankovič (ča-
ká ho operácia) a chorí
boli Vraniak a Žudel.

M. Jurčák

Basketbalisti začínajú u majstra

nie futbalu prejavili aj niektoré významné subjekty v mes-
te, čo spôsobilo, že futbal sa dostal z najhoršieho a vidieť
to aj na diváckom záujme o tento šport.

V tomto smere je dobré, že aktívny výbor FK Svit sa sna-
ží komplexne zvýšiť starostlivosť o podmienky na štadióne
(nové hodiny, zrekonštruovaný plot zo severnej strany,
zmodernizovaná vstupná brána na štadión, starostlivosť
o trávnatú plochu  a atletickú dráhu atď.) a do športovania
v klube zapája čo najviac mládeže. Veď futbal má vo Svite
jednu z najdlhších histórií a to je dobré znamenie pred blí-
žiacim sa 75. výročím vzniku Svitu.                M. Jurčák

V novom termíne  a na starom mieste sa 21. 7. 2007 pri
Športovej hale vo Svite konal Streetball 2007, na ktorom sa
zúčastnil rekordný počet amatérskych a profesionálnych
hráčov basketbalu z viacerých miest  Slovenska. V slneč-
nom počasí si zmerali účastníci sily v kategóriach od naj-
mladších až po veteránov. Na záver čakalo na všetkých vy-
stúpenie spevákov zo súťaž SUPERSTAR. Úspešnosť akcie
dala predpoklad, že v budúcom roku Streetball Svit doplní
veľké streetballové podujatia v Prešove a v Košiciach.  -JD-


