
chom, predstaviteľmi spo-
ločností Tatrasvit Socks,
a. s., a VÚCHV, a. s., a ďal-
šími prestaviteľmi orgánov
a inštitúcií mesta ako aj ob-
čanmi, ktorí sa v priesto-
roch kaviarne zúčastnili na
stretnutí s prezidentom re-
publiky. 

Už samotné privítanie ma-
lo trochu nastalgický cha-
rakter, nakoľko - ako je ve-
rejnosti známe - I. Gašparo-
vič tu s rodičmi ako žiak bý-
val a ešte v súčasnosti má

Vzácnu návštevu pred Spol-
centrom privítal primátor mes-
ta Rudolf Abrahám a členovia
folklórneho súboru Jánošík
tradičným slovanským zvykom
- chlebom a soľou. V priesto-
roch Spolcentra sa prezident
SR I. Gašparovič zvítal s pred-
sedom predstavenstva a gene-
rálnym riaditeľom spoločnosti
Chemosvit, a. s. Michalom Ľa-

Potom sa ujal slova dopravný expert Ing. Labu-
da a stručne predložil dopravno-inžiniersku štú-
diu mesta Svit s dôrazom na parkovacie plochy.
Plnenie doterajších uznesení poslanci vzali na ve-
domie a následne hlasovali o pridelení finanč-
ných príspevkov športovým, kultúrnym, cir-
kevným a iným združeniam. S predloženým ná-
vrhom príslušnej komisie súhlasili. Pre rok 2008
dostanú:

Atletický oddiel 80 tis. Sk,
Klub rozvoja športovej činnosti Pod Skalkou

20 tis. Sk
Mládežnícky basketbalový klub ISKRA Svit 

80 tis. Sk
BKM Svit 230 tis. Sk
Mestský kolkársky klub 20 tis. Sk
Hokejový klub Svit – Pod Skalkou 

15 tis. Sk

Stolný tenis 30 tis. Sk
Basket pub Streetbal 30 tis. Sk
Tenisový klub 20 tis. Sk
Detský famózny svet 40 tis. Sk
FS Jánošík 30 tis. Sk
DH Sviťanka 15 tis. Sk
Spevácky zbor Laudeamus 50 tis. Sk
Evanjelický farský úrad Svit 15 tis. Sk
Gréckokatolícka cirkev, farnosť vo Svite 

15 tis. Sk
Tatranskí Orli-Skauti 19 500 Sk

Súhlas dali poslanci aj Štatútu Klubu dôchod-
cov vo Svite. Primátor stručne predložil pred-
stavy o využití budov vo vlastníctve mesta pre
účely presťahovania MsÚ a jeho organizácií.
K tomuto prebehlo i hlasovanie o spracovaní štú-
die na premiestnenie sídla Mesta Svit do vlast-
ných priestorov – bolo schválené. Rovnako, ako

Návšteva slovenského prezidenta
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Mesto Svit sa v piatok 14. marca 2008 stalo v dopo-
ludňajších hodinách miestom návštevy prezidenta Slo-
venskej republiky Ivana Gašparoviča. 

15. riadne zasadnutie malo v úvode zaujímavú novinku v podobe predvedenia
elektronického hlasovacieho zariadenia, ktoré si poslanci mali možnosť počas ro-
kovania aj prakticky vyskúšať. 

Privítanie I. Gašparoviča primátorom mesta Svit R. Abrahámom. 

Zvítanie so spolužiakmi z ľudovej školy  (hore).
Ivan Gašparovič si v sprievode Michaľa Ľacha a riadi-
teľa spoločnosti Strojchem, a. s., Martina Ľacha prez-
rel chod  strojárskej výroby. 

NOVINY SVIT
aj na internete:
www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Najmä o finančných príspevkoch

(Pokrač. na 2. strane)



rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu v nad-
väznosti na nákup pozemkov o čiastku 102 tisíc
korún a opatrenie č. 6/2008 na nákup výpočto-
vej techniky pre ZUŠ vo výške 20 tisíc korún. Za-
oberali sa aj vypracovaním znaleckých po-
sudkov k predaju, či zámene štyroch nehnu-
teľ-ností (škvarkáreň, pozemok medzi osadou
Máj a TS, hospodárska budova pri ZUŠ a kolká-
reň ) - vypracovanie posudkov schválili. VZN
č. 4/2008 presunuli o mesiac a budú sa ním za-
oberať na aprílovom zasadnutí. Kladne sa vyjad-
rili aj k vypracovaniu štúdie na využitie von-
kaj- šieho areálu kúpaliska vo Svite a k rozší-
reniu organizačnej štruktúry Mestskej polí-
cie o jedno funkčné miesto – pracovníka spi-
sovne a preventivára mesta s termínom od 1. 5.
2008. Bola schválená aj zahraničná cesta pri-
mátorovi mesta a trom osobám do Č. Třebo-
vej v závere apríla, rozpočtové opatrenie
č. 8/2008 vo výške 70 tisíc korún na úpravu
chodníka na ul. Štúrovej a účtovné rozvrhy
v účtovníctve Mesta a jeho organizáciách. 

Interpelácie začal poslanec Kalakaj, ktorý sa
zaujímal o termín odstránenia nekvalitného príj-
mu Televízie Poprad. Primátor i S. Pjaták infor-
movali, že po premiestnení potrebného zariade-
nia by v najbližších dňoch mal byť príjem kvalitný. 

M. Bezák sa opýtal, ako je to s podjazdom cez

hlavnú cestu v nadväznosti na stavbu      dia-
ľnice – R. Škovira odpovedal, že kolaudácia dia-
ľnice je stále podmienená výstavbou podjazdu. M.
Bezák podal návrh, aby sa skrátil termín na rekon-
štrukciu cesty Euripack-Koliba, ktorá patrí k tohto-
ročným prioritám, nakoľko v čase leta je to v nad-
väznosti na cyklistický chodník už akútne. 

J. Timkovič sa v interpeláciách venoval pro-
blematike separovaného zberu - po zasadnu-
tí Rady školy pri ZŠ Mierová vzišli názory niekto-
rých rodičov, aby sa vylepšila osveta na školách,
aby TS pomohli poskytnutím vhodných vriec na
niektorý odpad a poukázal aj na rezervu vo vy-
prázdňovaní nádob na komunálny odpad. Dru-
hou interpeláciou poukázal na dopravnú znač-
ku Zákaz vjazdu z južnej strany pri vchode do
kostola. J. Žiak prisľúbil pri prvom probléme so
separovaním pomoc a čo sa týka značky, tú pre-
sunú kvôli starším občanom ďalej. 

M. Martočko navrhol, aby poslanci aspoň 2
krát v roku absolvovali výjazd do terénu na or-
ganizácie riadené a spravované Mestom, opýtal
sa na možnosť dodania zámkovej dlažby na tera-
su kúpaliska a dôvod výpadku dodávky vody
v bytovke pri Motoreste. Odpovedal primátor.
S návštevou poslancov v zariadeniach Mesta, aj
na stavbe Mladosti súhlasí. Krátkodobý výpadok
vody zrejme súvisí s odčerpávaním vody cister-
nou z hydrantu. 

L. Jašš predniesol návrh, aby sa zorganizovala
brigáda širokej verejnosti v súčinnosti
s Technickými službami aj so školami napr.
v závere apríla. Dalo by sa tak predísť aj poško-
deniu techniky TS mesta Svit. M. Lopušniak sa
opýtal na predaj priľahlých pozemkov pri 6, resp.
10 domčekoch. Právnička mesta A. Malatinová
podá podrobnejšiu informáciu širokej verejnosti
aj prostredníctvom budúceho vydania našich no-
vín. Dotkol sa aj problematiky psov a s nimi sú-
visiacimi problémami. Ľ. Rešovská poukázala
na nedostatok potrebných nádob na zber ex-
krementov v lokalite za riekou Poprad. J. Žiak
prisľúbil ich dodanie. K tejto téme sa názormi pri-
pojili i J. Dluhý a J. Lörincz. 

Diskusiu otvoril hosť Ing. M. Fecko z Finche-
mu, a. s., ktorý predložil návrh na zámenu po-
zemkov v blízkosti hotel Mladosť. Zámena je
obojstranne prospešná a tak ju poslanci schváli-
li. 

Schválili aj čiastkovú zmenu Územného plá-
nu mesta, J. Timkoviča za člena Rady škol-
ského zariadenia CVČ a spolufinancovanie
nákupu elektrických polohovateľných poste-
lí a nočných stolíkov pre ZOS vo Svite. J. Ka-
lakaj v závere zasadnutia podal návrh na usku-
točnenie nového výberového konania na
funkciu obstarávateľa územného plánu mes-
ta Svit. Tento návrh však hlasovaním neprešiel. 

V. Žoldáková 
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LACO DÉCZI VO SVITE !
Mesto Svit Vás srdečne pozýva na

jedinečný koncert 

LACO DÉCZI & CELULA NEW YORK
pri príležitosti jeho 70. narodenín.

9. mája 2008 o 18.00 hodine v Dome kultúry Svit
Tento svetoznámy trubkár, ktorý už 22 rokov úspešne pôsobí v USA,
vám spolu s vynikajúcou džezovou kapelou pripravia nezabudnuteľný

umelecký zážitok! 
Vstupenky: MsÚ Svit, Dom kultúry Svit, MIC Poprad. Vstupné: 100,- Sk

Nenechajte si ujsť skvelú príležitosť zažiť tohto špičkového džezmena 
na jeho európskom turné vo Svite!

VZN na 
pripomienkovanie

Upozorňujeme najmä pod-
nikateľov, ale i širokú verej-
nosť na pripravované VZN
č. 4/2008 o čase predaja
a čase služieb vo Svite. Je
na webovej stránke nášho
mesta ako i na vývesných
tabuliach určené na pripo-
mienkovanie. Schvaľovať
sa bude na aprílovom Mest-
skom zastupiteľstve. 

Záujemcom o byty
Upozorňujeme všetkých záujemcov o pridelenie

nájomného bytu vo Svite, že žiadosti sa prijímajú len
do termínu 30. apríl 2008!

Žiadosti doručené po tomto termíne sa pri pride-
ľovaní bytu v objekte bloku C hotela Mladosť nebu-
dú akceptovať. -mú-

SPELEOMÍTING 2008
V sobotu 12. apríla sa v Dome kultúry vo Svite

uskutoční už 17. celoslovenské stretnutie jasky-
niarov Speleomíting 2008.
Na stretnutí, ktoré sa začína o 9.00, budú prezento-

vané aktuálne výsledky výskumu jaskýň i krasu na Slo-
vensku a vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.
Vo vestibule Domu kultúry bude o 12. hodine otvorená
výstava “Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné
dedičstvo” a súčasťou stretnutia bude aj speleoburza s
predajom speleologickej literatúry, či speleologického
výstroja. Počas Speleomítingu budú ocenení jaskynia-
ri,ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj jaskyniarstva.    -epo-

KRV PRE MESTO
MS SČK vo Svite a Klub darcov krvi pri a. s. Che-

mosvit a THO v PP pozýva darcov krvi a prvodarcov
pri príležitosti osláv Dní mesta Svit na odber krvi.

Odber sa uskutoční vo Svite, 20. júna 2008 od 11.00
do 14.30 hod. za pomoci mobilnej jednotky NTS SR.
Ďakujeme darcom, ktorí využijú práve tento termín a
prejavia tak spolupatričnosť k nášmu mestu a vzájomnú
súdržnosť.        M. Zentková, MS SČK Svit 

F Mesto Svit využilo pek-
né počasie v jarných mesia-
coch a pustilo sa do opravy
chodníka na Štúrovej ulici. 

Foto: M. Jurčák

PRE MAMIČKY
Mesto Svit a UK Fantázia vás srdečne pozývajú na
slávnosť pri príležitosti Dňa matiek

FANTÁZIA ZO SRDIEČKA
7. mája o 18.00 h v sále Domu kultúry.

Vstupné: dobrovoľné.



Aké šťastie, že ten básnik nepíše svoju Hájniko-
vu ženu dnes. Nenašiel by asi slová, ktoré do-
kážu vykresliť tú zmenu. Miesta, ktoré tak dôver-
ne opísal, by ani on sám nespoznal. Zanechal
by len otázku: „ Kde sú?“ A z pustých dolín, vr-
chov by sa ozvalo tiché: „Tu, tu sme, tvoje hrdé
a krásne doliny a vrchy. Tu sme, holé a poníže-
né!“ A básnik by asi preklial svoj ľudský rod.
Pred dávnejšou dobou “šla” v televízii kreslená

reklama so žabkou od nášho najväčšieho dodá-
vateľa pohonných hmôt, v ktorej sa hovorilo to-
to: „...ak chce mať človek čisté svedomie, musí
hovoriť pravdu.“ Hovoríme ju? V každom z nás
zrejme odznie správna odpoveď, keď sa spýta-
me svojho vlastného svedomia. Pravda, ak ho
ešte všetci z nás nájdeme. Môžeme sa považo-
vať za šťastných, lebo my ešte vieme ako vonia
ihličie smrekov, borovíc, sosien, vieme, aký prí-
jemný je chládok poskytnutý bukom, lipou, jase-
ňom. A ešte vieme aká je plachá laň, ako sa kro-

vím ticho zakráda líška, aké je hravé žriebä. A
ten, kto má skutočné šťastie aj vie, ako dúhovo
svieti pstruh, spiatočnícky pochoduje rak, vo
vzduchu planú perute orla, či znie slávika hlas.
My to ešte vieme! Nechcime ale kloniť zrak, keď
sa nás vnúča opýta, kde sa to podelo. A to len
preto, že teraz pre klepot motorov a našu poho-
dlnosť nepočujeme volanie nemej tváre „Save
Our Souls!“ tak blízko nás. Alebo sa nás to opý-
tajú už naše deti? Čo im odpovieme? Zatajíme
im Hájnikovu ženu a necháme ju zapadnúť pra-
chom, aby sme sa vyhli nepríjemnej otázke a
ušli pred svedomím? Máme porekadlo: „ Postav
dom, zasaď strom!“ Máme ale aj druhé: „ Reči
sa vravia, chlieb sa je.“ Ktoré bude platiť? To
druhé? Ten náš chlieb potom bude moc horký!
Záleží na nás.
Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdra-
vujem vás! Ako krásne to znie a koľko pravdy sa
v tom skrýva. Zachovajme teda doliny a vrchy,

lesy a hory, aby raz ďalší Hviezdoslav mohol na-
písať pre radosť svoju aj ďalších: „ Pozdravujem
vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!“

* Skúsme sa pri prechádzke po Svite pozrieť,
koľko pníkov napočítame? Koľko stromov v na-
šom okolí zmizlo, lebo ohrozovali budovy a po-
škodzovali chodníky? Bude raz za ne náhrada
na rozumnom mieste, kde nebudú zavadzať a
niečo poškodzovať, niekomu tieniť? A vyberie sa
druh, čo zapasuje do mesta? A skúsime sa po-
zrieť aj na „tvorbu“, akú ukazuje fotografia? 

Milan Paulíny ml.
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vo Svite 8 spolužiakov z ľudovej
školy. Preto aj jeho prvé slová
pri zvítaní boli venované Svitu
ako takému, veď ako povedal,
stále si pamätá na tie detské ro-
ky, ktoré tu strávil. 

Po krátkom stretnutí s primáto-
rom Svitu sa I. Gašparovič zú-
častnil stretnutia s predstaviteľ-
mi orgánov a inštitúcii v meste,

na ktorom vystúpil a zároveň od-
povedal na početné otázky ob-
čanov. V tomto smere sa prezi-
dent I. Gašparovič kladne vyslo-
vil na adresu mesta Svit, ktoré
bolo v minulosti i teraz     mie-
stom vzdelávania mladých ľudí
z celého Slovenska a aj v súčas-
nosti venuje pozornosť kultúr-

nym a športovým činnostiam.
V diskusii s prezidentom odzne-
lo viacero aj podnetných návr-
hov na riešenie celospoločen-
ských problémov, kde konkrét-
ne prezident vyzval občanov,
aby boli aktívni a pripomienky
adresovali na prezidentskú kan-
celáriu. 

Po skončení stretnutia s ob-
čanmi sa prezident I. Gašparo-
vič zapísal do pamätnej knihy
mesta Svit (a ďalších kroník)
a nasledovalo stretnutie s pred-
stavenstvom a. s. Chemosvit, po
ktorom sa v sprievode Michala
Ľacha odobral na návštevu spo-
ločnosti Strojchem, a. s.

Tu sa zaujímal o modernizáciu
strojárskej výroby, ktorá bola
vždy zaujímavá nielen v regióne,
ale odborné schopnosti strojá-
rov z Chemosvitu využívali pod-
niky na celom Slovensku. Po
prehliadke spoločnosti Stroj-
chem, a. s., sa na počesť prezi-
denta SR konal v salóniku Spol-
centra obed. 

Na záver návštevy vo Svite
nám I. Gašparovič o. i. povedal:
„Som rád, že som mohol po ro-
koch (bol tu po tretíkrát, napo-

Ako návrat 
domov...

Chýbať nemohli ani podpisy vzácneho hosťa do kroník.
Na stolíku sa ich vŕšilo šesť.

Milé stretnutie s občanom
mesta Danielom Tajátom,
s ktorým majú spoločné
rodisko.

sledy v roku 1994 - poz. red.) navštíviť
Svit, kde som ako malý chlapec s ro-
dičmi býval a chodil do ľudovej školy.
Po rokoch som sa stretol s mojimi bý-
valými spolužiakmi a je zaujímavé, že
sme sa poznali. Opäť som si oživil spo-
mienky na podtatranské mestečko,
ktoré je svojou históriou veľmi mladé,
ale malo pre ľudí v tomto regióne veľký
význam a to najmä vytváraním pracov-
ných príležitostí, vzťahom k vytváraniu
a rozvíjaniu kultúrneho, športového
a spoločenského života mladých ľudí.
Som milo prekvapený, čo som v Che-

mosvite videl, spoločnosť Strojchem je
po rokoch stagnácie strojárskej výroby
zisková a pre zamestnancov, s ktorými
som sa rozprával, aj zaujímavá. Som
rád, že sa Chemosvitu darí aj v oblasti
obalov a v iných profesiách, veď pro-
sperujúce firmy majú veľký význam pre
samosprávy miest a obcí a mesto Svit
takéto firmy na území mesta potrebu-
je.“

M. Jurčák
Foto: E. Potočná, M. Jurčák

Pán prezident odpovedal na po-
četné otázky občanov.

(Dokonč. z 1. strany)

Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!
Tieto slová použil básnik vo svojej známej básnickej skladbe. Vyjadril nimi asi všet-
ko, lásku k ním, ich krásu a dôstojnosť, osud ľudí, čo sa k ním spája. To všetko v jed-
nej jedinej vete.
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l Ako dopadlo stretnutie
ohľadom ceny tepla?

5.marca sa predmetného stret-
nutia zúčastnili zástupcovia spo-
ločnosti CHEMOSVIT ENERGO-
CHEM, a. s., Svit, spoločnosti
Bytový podnik Svit, s. r. o., zá-
stupcovia Mesta Svit, zástupco-
via vlastníkov bytov jednotlivých
domov a SVB, ktorí sú odbera-
teľmi tepla z centrálneho zdroja.
V úvode zástupcovia spoločnosti
CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a. s., Svit prezentovali rozbor vý-
voja ceny tepla pre mesto od
r. 2002 až po súčasnosť s tým,
že poukázali na nepriaznivý vývoj

ceny plynu, ako aj sadzby DPH
na cenu tepla pre mesto. Uviedli
aj štruktúru ceny tepla pre obča-
na: podielom 70 % cena od
Energochemu, podiel 15% - ce-
na od Bytového podniku a 15 %
činí DPH. Napokon som prezen-
tovala tú časť ceny, ktorou vstu-
puje do celkovej ceny pre obča-
na naša spoločnosť. Podotýkam,
že oproti r. 2007 sme náklady
vstupujúce do ceny tepla znížili
o cca 1 mil. Sk, a to prehodno-
tením a zreálnením jednotlivých
zložiek nákladov, ale i prevzatím
úveru Mestom za výhodnejších
úrokových podmienok. Treba
povedať, že na rok 2007 sa

predpokladaná cena tepla kalku-
lovala na 60 tis. GJ, a toto množ-
stvo bolo východiskom pre urče-
nie jednotkovej ceny za 1 GJ,

pričom realita spotreby tepla bo-
la na úrovni 50 tis. GJ. 

l Na MsZ bol schválený
krok na zníženie ceny tepla
- znížením nákladov o cca 1
mil. Sk pre rok 2008. Môže-
te sa vyjadriť aj k tomuto
faktu?

Tak, ako som už uviedla, pri
kalkulácii ceny na rok 2008 sme
prehodnocovali všetky položky
vstupujúce do ceny tepla, no
vzhľadom na to, že v r. 2007 sa
jednotková cena kalkulovala až
na spotrebu 60 tis. GJ a na rok
2008 sa počíta so spotrebou
o 10 tis. GJ nižšou, zníženie ná-
kladov vstupujúcich do ceny tep-
la o cca 1 mil. Sk neprinesie ta-
ký efekt, aký by sa dosiahol pri

udržaní rovnakej spotreby tepla.
Cena tepla od spoločnosti
CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a. s., Svit sa oproti r. 2007 pre
mesto zvýšila o 18 % (o 84,- Sk
bez DPH). Takže Mesto hľadalo
riešenie - v prospech občana- na
zníženie nepriaznivého finančné-
ho dopadu. Mesto po schválení
mestským zastupiteľstvom určilo
nižšie nájomné za odovzdávacie
stanice tepla pre našu spoloč-
nosť (oproti splátkam úveru)
a tak prispelo k „ušetreniu“ cca
1 104 tis. Sk na rok 2008, o čo
sa náklady kalkulované do ceny
tepla znížili. 

l Teda – poďme k jadru ve-
ci - aká je cena tepla pre
obyvateľov napojených na
centrálne vykurovanie pre
tento rok? 

Na stretnutí 5. marca 2008
CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a. s., Svit zverejnil svoju cenu vo
výške 560,- Sk bez DPH/GJ
a po opatreniach, o ktorých sme
už hovorili, bola cena pre koneč-
ného spotrebiteľa schválená vo
výške 814,50 Sk (vrátane DPH).
V polovici marca nám však zo
strany spoločnosti CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a. s., Svit bola
predložená nová cena vyššia
o 19,50 Sk, t. j. 579,50 Sk bez
DPH/GJ, platná od 1.marca
2008. Takže pre občanov ne-
mám dobrú správu. Napriek
opatreniam Mesta, ako aj našej
spoločnosti (znížením vstupných
kalkulovaných nákladov súhrnne
o cca 2 mil. Sk), výrazným zvý-
šením ceny od spoločnosti
ENERGOCHEM oproti r. 2007
o 22 %, napokon pôjde o cenu
838,-Sk/ GJ. 

-vž- 

V stredu 2. apríla skomplikovala Sviťanom každodenný život
rozsiahla porucha na vodovodnom potrubí, ktorá odstavila

pitnú vodu v celom meste už od ranných hodín.
Foto: M. Jurčák

Pod Tatrami treba kúriť oveľa dlhšie, ako v iných regió-
noch Slovenska.... Foto: M. Jurčák

Tri otázky pre

Zvýšená cena tepla

Náš rozhovor

Dňa 6. marca 2008 obdržalo naše mesto dobrú správu
v podobe mailu Úradu vlády SR. Išlo o informáciu o schvá-
lení grantu pre projekt SK 0049 – Zlepšenie osvetlenia
pre účely energetických úspor v meste Svit. 
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

a Nórsky finančný mechanizmus schválili pre tento náš projekt
18. februára poskytnutie grantu vo výške 464 947 euro. Z Nór-
skeho finančného mechanizmu obdržíme 85 percent dotácie,
zvyšných 15 percent bude poskytnutých zo Štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je výmena svietidiel a rozvádzačov v našom
meste a taktiež Pod Skalkou. Tým sa dosiahne optimalizácia
obecného verejného osvetľovacieho systému za účelom úspory
elektrickej energie. Mesto zaslalo Úradu vlády SR akceptačný
list, ktorým grant na predmetný projekt prijíma, ako aj prvý vypl-
nený PIP – plán implementácie projektu. Následne nás čaká
podpis zmluvy s Úradom Vlády SR a verejné obstarávanie na vý-
ber dodávateľa tohto projektu. Ing. A. Kromková

Grant na verejné osvetlenie

riaditeľku Bytového podniku Svit,
s.r.o. Ing. Ingrid Korenkovú



Prečo triediť odpad?
Na túto otázku mnoho ľudí vie

odpoveď, nie každý však pozná
argumenty, prečo je nevyhnutné,
aby moderná a civilizovaná spo-
ločnosť triedila všetko, čo vyha-
dzuje do koša. 

Zo štatistík a prieskumov je
známe, že každý Slovák priemer-
ne ročne vyprodukuje približne
300 kg odpadu. Pri počte 5,5
mil. obyvateľov tak na Slovensku
vznikne každý rok viac ako 1,6
mil. ton smetí. Keby sme ich všet-
ky ukladali na skládky, za niekoľ-
ko rokov by sme vybudovali ob-
rovské, pusté a páchnuce sme-
tisko. 

Hlavne v poslednom období sa
rozvinuli moderné technológie na
zhodnocovanie a spracovanie vy-
triedeného odpadu. Len pre zau-
jímavosť uvádzam, že zo 40-50
umelohmotných fliaš je možné
vyrobiť flísovú bundu, z 20 vyse-
parovaných časopisov je kartó-
nová krabica na veľký televízor,
z 5 sklenených pohárov zo zavá-
ranín je možné vyrobiť okrasnú
vázu. Tak prečo netriediť?

Svoju pozornosť budem
konkrétne orientovať na náš
zberný región. 

Minulého roku bola uvedená
do činnosti linka na separovaný

zber. Na základe zmlúv v rámci
„Integrovaného systému naklada-
nia s odpadmi“. Vykonávame
zvoz a triedenie odpadu zo sa-
motného nášho mesta a desia-
tich spádových obcí. Touto čin-
nosťou zabezpečujeme región
s 25 tis. obyvateľmi, ktorí sú v 7
200 domácnostiach. Zvoz sepa-
rovaného zberu je zabezpečova-
ný jedným zberným vozidlom
v dvoch týždenných zberových
dňoch (streda, štvrtok).

Rozsah separácie, ktorú v
meste zabezpečujeme, je po-
merne rozsiahly. Predpísané
množstvá vyseparovaných komo-
dít za rok 2007 boli prekročené.
Podľa predpísaných množstiev

v objeme 344 t sme preplnili úlo-
hu o 20 ton. Pre úplnosť uvád-
zam komodity, ktoré sa na zbere
podieľali. Sú to: papier a lepen-
ka, plasty, sklo, vrstvené kombi-
nované materiály, kovové obaly,
elektroodpad, pneumatiky, žiariv-
ky, akumulátory a batérie, odpa-
dové oleje. Ako je z uvedeného
zrejmé, narábame aj s nebezpeč-
nými odpadmi. Pre tento účel
máme k dispozícii špeciálne bez-
pečnostné boxy. 

Na celkovom množstve vy-
separovaného odpadu sa v mi-
nulom roku podieľalo mesto
135,5 tonami. Úlohy v rámci
environmentalistiky uvažujú
do roku 2010 dosiahnuť po-
diel na obyvateľa vo výške
50 kg vyseparovaného odpa-
du. Súčasný podiel na 7500
obyvateľov mesta dosahuje-
me na 18,3 kg. Na základe uve-
deného je zrejmé, aké musíme
spoločne vytvoriť úsilie na pribli-
žovanie sa k stanovenému cieľu. 

Spôsob triedenia sa zabez-
pečuje dvoma spôsobmi. Je to
klasický spôsob veľkoobjemo-
vými kontajnermi 770 l, resp. 1
100 l a vrecový systém apliko-
vaný cez rodinné domy v meste
a v obciach Liptovská Teplička
a Spišská Teplica. Podľa hrubé-

ho porovnania sa vrecový systém
javí ako výhodnejší, čo do čistoty
zásad separácie, avšak je ekono-
micky náročnejší. Pripravované
prehodnotenie harmonogramu
zvozu a spôsob zberu je v tomto
období jednou z prioritných úloh
TS mesta. 

Nedá mi čisto hypoteticky, ne-
zamyslieť sa nad vývojom likvidá-
cie odpadov z mesta. Aj keď
medziročne zvyšujeme podiel
separovaného zberu, skoro
úmerne sa zvyšuje aj tvorba tu-
hého komunálneho odpadu.
Medziročne znižujeme náklady
podielu mesta a obcí na prevádz-
ku separovaného zberu. Tieto
rozdielové ukazovatele sú, žiaľ,

z pohľadu roku 2007 v rovnová-
he. 

Vplyv na výkonové oblasti majú
aj skutočnosti, že naše odbera-
teľské organizácie druhot-
ných surovín plošne znížili vý-
kupné ceny, keď napr. 1 kg vy-
separovaných plastov medzi-
ročne poklesol z 12,-- Sk na 9,-
- Sk alebo predaj skla realizu-
jeme za 0,40 Sk/kg, keď ná-
kladovo sme zaťažení za predaj
obalov z farieb s prísadou nebez-
pečných odpadov vo výške 2
500,- Sk/t a veľký problém v príj-
movej oblasti je s likvidáciou
ojazdených pneumatík.

Keďže „opakovanie je matkou mú-
drosti“  je vhodné pripomenúť, že:

l modré zberné nádoby,
alebo s označením papier sú
určené len na zber novín, ča-
sopisov, katalógov, prospek-
tov, vonkajších papierových
obalov, vlnitej kartónovej le-
penky a krabíc, tieto je vhod-
né pred uložením stlačiť,

l zelené zberné nádoby,
alebo s označením sklo sú ur-
čené len na zber fliaš bielych
a farebných, tabuľového skla
bez zvyškov gitu a poháre zo
zaváranín,

!! Tu nepatrí porcelán, sklo
s drôtenou vložkou, televízne
obrazovky, žiarivky a výbojky,
varné sklo, sklobetónové tvár-
nice

l žltá zberná nádoba alebo
s označením plasty je určená
na PET fľaše z minerálok a ná-
pojov, obaly z čistiacich pro-
striedkov, ďalej kovové obaly,
plechovky kovové z potravín
a hliníka, vrstvené kombino-
vané materiály – krabice od
mlieka a džúsov

!! Tu nepatrí polystyrén, fľaše
z motorových a prevodových
olejov, tégliky z mliečnych vý-
robkov - ukladané odpady je
vhodné stlačiť. 

Ostatné zbierané odpady je
možné v rámci separácie odpa-
dov uskladňovať bezplatne na
zbernom dvore TS mesta Svit, uli-
ca Hlavná č. 6.

Problematika zberu surovín
a ich separovanie je pomerne
rozsiahla. S poukázaním na
malú časť súvislostí sa javí po-
treba na poukázanie východísk
a pripravovaných opatrení:

l všetky tieto môžu prispieť
k tomu, aby si naši spoluobčania
uvedomili dôvod separovania od-
padu, ktorý by sa mohol prejaviť
v ich podiele, odzrkadľujúcom
nákladovosť na tvorbe a zhodno-
covaní odpadov,

l vytvoriť podmienky pre mož-
nosť prednáškovej činnosti na
školách,

l zviditeľniť jednotlivé hniezda
separovaného zberu s doplnením
potrebného množstva zberných
nádob,

l prehodnotiť zberový systém
odvozu tuhého komunálneho od-
padu,

l prehodnotiť odvozový har-
monogram separovaného zberu,

l vyriešiť priestorové a tech-
nické možnosti zberného dvoru
so zvýšeným podielom mechani-
zácie,

l obojstranne si uvedomiť, že
vytváranie divých a náhodných
skládok znehodnocuje naše ži-
votné prostredie a tvorí náklady
na ich likvidáciu, 

l do označených zberných
nádob umiestňovať len odpadové
produkty, na ktoré sú určené. 

Realizáciou aj ostatných iných
opatrení a s pomocou našich
spoluobčanov by mohol byť vytý-
čený cieľ, aby z dôvodu ekono-
mických vplyvov nemusel byť
medziročne navyšovaný ich podi-
el na tvorbe a zneškodňovaní od-
padov.

Ing. Július Žiak 
riaditeľ TS mesta Svit 

SVIT 5

Separovaný zber je hospodárny
Separovať znamená triediť, oddeľovať, rozdeľovať. To platí
aj pre jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Triedenie od-
padu je jednoznačne pozitívnym občianskym aktom. 

KONTAJNERY
NA JARNÉ ČISTENIE

Technické služby mesta Svit v rámci jarného čistenia mesta
pristavia veľkoobjemové kontajnery pre našich obyvateľov v
bežne zaužívaných lokalitách:

l od 7. 4. 2008 do 11. 4. 2008 spodná časť mesta,
l od 14. 4. 2008 do 18. 4. 2008 vrchná časť mesta,
l od 21. 4. 2008 do 25. 4. 2008 časť Pod Skalkou.

Žiadame občanov, aby konáre a haluzinu po orezávke stro-
mov ukladali vedľa kontajnerov na voľnú plochu.



SVIT 6

Nedávno ma vo vysielaní Slovenského rozhla-
su zaujala beseda so sociologičkou o tom, akí
sú vlastne Slováci?

Zakomplexovaní, závistliví, dobrosrdeční,
slušní, neslušní? Sme ako národ vyspelí? Zo
strany poslucháčov odzneli na túto tému rôzne
názory, pozitívne a negatívne.

Neosobujem si právo vynášať posudok o na-
šej mentalite. Ale o absencií základnej ľudskej
slušnosti mám svoj vlastný zážitok. Pred Veľkou
nocou som bola vyslaná do nemocnice v Pop-
rade na rôntgen. V čakárni boli pacienti starší
i mladší, každý si musel zobrať poradové číslo.
Ja som bola dvadsiatapiata. Keď prišiel na mňa
rad a pracovník rôntgenu zavolal číslo „ 25 „
vstúpila som do miestnosti a pozdravila sa …
Pracovník rôntgenu prekvapene na mňa pozrel
a zarazil sa. Netušila som prečo, nebola som si
vedomá žiadneho priestupku, či nebodaj nie-
čoho nepoznaného. A potom prišlo ohromujú-

ce vysvetlenie. Vraj z tých 25 pacientov som sa
ako jediná pozdravila… Pre mňa úplná samo-
zrejmosť!

Od tohto pracovníka som sa dozvedela, že tie
slová „Dobrý deň” on na pracovisku nepočuje

často. Hovoril mi o tom, že pacienti sústavne
nadávajú na zdravotníctvo, prejavujú nespokoj-
nosť, ale ani oni sa nesprávajú ako ľudia so
zmyslom pre obyčajnú slušnosť voči tým, čo
tam zdravotnícku činnosť vykonávajú. „ Veď aj
oni sú len ľudia a nie stroje „, citujem pracovní-
ka rôntgenu a súhlasím s ním.

Tak ako on, aj ja som bola prekvapená. Už si
nepamätám, kto a kedy ma učil základné pravi-

dlá slušnosti, ale viem, že pri vstupe do pries-
torov, kde sa nachádzajú iní ľudia, treba po-
zdraviť. Na to netreba žiadne školy, len trochu
úcty voči sebe navzájom, človeka k človeku,
veď tým sme rozdielni od zvierat, že dokážeme
vzájomne komunikovať. Vačšina z nás tento ne-
dostatok ako výplod novej doby pociťuje. No
nikto to nezmení za nás, len my sami. 

Recept pre človeka podľa Leigtona Forda
ako zmeniť svet je ten, že sa musí zmeniť naj-
skôr človek sám.

Tak,  akí sme mi Slováci? Netrúfam si hodno-
tiť. Viem iba to, že obyčajným pozdravom som
v uvedený deń spríjemnila pracovnú zmenu jed-
nému pracovníkovi nemocnice, ktorý už strácal
vieru v slušnosť človeka. Robme preto všetci
oveľa viac preto, aby sme tú vieru nestratili ani
my ostatní …

Pozorovateľka Blanka

Mestská knižnica vo Svite už
tradične v tomto mesiaci venuje
pozornosť hlavne deťom, z kto-
rých by rada vychovala dlhoroč-
ných a nadšených čitateľov. Je
dobré, že jej v tomto snažení na-
pomáhajú školy, ktoré tiež majú
záujem, aby si deti upevňovali či-
tateľské návyky a zručnosti, číta-
ním rozširovali slovnú zásobu a vy-
lepšovali hovorený prejav. V prie-
behu mesiaca sa v knižnici vystrie-
dali mnohé kolektívy detí na rôz-
nych besedách, exkurziách, či vý-
stavách.

Aby podujatia priniesli žiadaný
výsledok, ich príprave venoval ko-

lektív knižnice veľa úsilia, tvorivos-
ti a fantázie. 

Pri slávnostnom zápise malých
prvákov za čitateľov knižnice pra-
covníčkam asistovali bábky levíkov
Eda a Bonyho, detské oddelenie

vyzdobili kres-
bami žiaci
špeciálnej

základnej
školy a do-

konca na be-
sedu o ľudových

rozprávkach „zaví-
tal“ aj Pavol Dobšin-

ský. To tak pomýlilo ma-
lých čitateľov, že neverili,

že v inom termíne príde medzi ne
ozajstný spisovateľ. Skutočne pri-
šiel Peter Karpinský, autor úsmev-
ných knižiek o Ťukťukovi a Šala-
múnovi z Múzea záhad a tajomsti-
ev. Beseda sa vydarila, deti ho za-
sypali otázkami, on vtipne a so

šarmom odpovedal, čítal ukážky,
rozprával príbehy. Jeho diela sa
pravdepodobne dlho na policiach
neohrejú, našli si svojich vďač-
ných čitateľov.

Zaujať by mali aj detské knižky
z výstavy noviniek, ktorú počas
Týždňa slovenských knižníc nav-
štívilo skoro 350 žiakov z oboch
základných škôl. 

Novou formou bola účasť v ce-
loslovenskej súťaži Čítame s Os-
mijankom. Knižnica zakúpila pre
žiakov dvoch tried zo ZŠ na Ulici
Mieru pracovné zošity, v ktorých
deti mali spracovať literárne súťaž-
né úlohy. Pracovníčky knižnice ich
deťom postupne vysvetľovali a na
záver pripravili stretnutie, na kto-
rom im za odmenu deti z literárno-
dramatického odboru Základnej
umeleckej školy v Štrbe zahrali
ukážku zo svojho repertoáru.

Deti materskej školy sa v knižni-
ci rozprávali o ilustráciách v det-
ských knižkách, žiaci Špeciálnej
základnej školy besedovali o roz-
právkach Pavla Dobšinského,
o knižnicu, jej služby a novinky
prejavili záujem členovia Klubu
dôchodcov Pod Skalkou, výstav-
ka poézie robila pôsobivú kulisu
recitátorkám Vansovej Lomničky. 

Vyvrcholením bola Noc s Ander-
senom - medzinárodné podujatie
ku Dňu detskej knihy, ktorej sa zú-
častnilo 635 českých, sloven-
ských, poľských, slovinských a
iných knižníc a škôl. Vo Svite bola
venovaná 180. výročiu narodenia
Pavla Dobšinského. Nočného pro-
gramu do 22. hodiny - hier, literár-
nych súťaží a iných zábav sa zú-
častnilo 30 rozprávkových bytostí
a programom ich sprevádzali Dlhý,
Široký a Bystrozraký (na obr. ho-
re). Kiežby kúzla a zaklínadlá tohto
večera mali vplyv na to, že čaro čí-
tania si podmaní čo najviac detí
i dospelých. 

A. Gejdošová, vedúca knižnice
Foto: S. Pjaták

Snahou každej knižnice je v marci – mesiaci knihy presvedčiť
verejnosť, že čítanie kníh je dôstojný koníček ľudí i v čase roz-
machu počítačov, elektroniky, internetu, že táto činnosť dokáže
rozvíjať rozumové a citové schopnosti človeka, vie potešiť dušu,
poskytnúť krásne zážitky, rozšíriť vedomosti. 

Mesiac knihy v Mestskej knižnici bol o knihách, hrách a radosti

Akí vlastne sme?
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O tom, čo všetko sa za tie dva
roky udialo, o jej plánoch a túž-
bach som sa s Ľubicou Kedero-
vou pozhováralahneď po veľko-
nočnom pondelku.

vTakže, prečo práve vy?
Nuž, tak to dopadlo. Na okres-

nej porade v roku 2006 Marien-
ka Černajová – predsedníčka
najväčšej organizácie Pod Skal-
kou navrhla, či by túto funkciu
nemohla vykonávať žena zo Svi-
tu, keďže tu máme najväčšiu zá-
kladňu. V Poprade sa ženská or-
ganizácia stala pasívnou,ne-
funkčnou, aj v okolitých obciach
nikto nič v tejto oblasti nerobil,
jedine Svit bol priam vzorový
a tak od návrhu ku môjmu meno-
vaniu nebolo ďaleko. 

vKoho teda združujete?
Po mojich prvotných aktivitách

pre oživenie ženských organizá-
cií aj v iných obciach sa podarilo
zaktivizovať len štrbské ženy, tak-
že okresnú základňu tvoria len
dve organizácie zo Svitu a Štrba.

vČo ste za uplynulé dva ro-
ky ako okresná organizácia
dokázali?
Najskôr bolo potrebné nájsť

sídlo – v Poprade sme sa s po-
chopením nestretli a tu nám  ve-
ľmi pomohlo Mesto Svit a bývalý
primátor Ing. Milan Fecko. Má-
me kanceláriu v budove Zdravot-
ného strediska. Žijeme aj s po-
mocou krajskej organizácie, kto-

rá nás čiastočne dotuje a vďaka
sponzorom a dobrým ľuďom,
ktorí nám pomôžu, ak sa dá. Za
tie dva roky sme urobili nemálo.
Začali sme so zdravotnými pred-
náškami, uskutočnili sme okres-
né kolo v prednese poézie a pró-
zy Vansovej Lomničky, súťaž Spi-
eva celá rodina, v roku 2007
sme sa podujali na novinku –
svitskú zabíjačku, ktorá dopadla
pomerne úspešne. Pripravili
sme aj program k Mesiacu úcty
k starším v novembri.

To sú akcie v rámci okresnej
organizácie.

vTo máte za sebou a čo sa
vo Vašej „ženskej kuchyni“
pripravuje najbližšie?
Opäť Spievajúca rodina a ďal-

šie nové podujatie, ktorým chce-
me podchytiť a vyzdvihnúť mimo-
riadne ženy z nášho okresu. Ide
o akciu Ženu roka. No a ako zá-
kladná organizácia by sme chce-
li zopakovať zimnú zabíjačku.
Keď spomínam našu svitskú zá-
kladnú organizáciu, tak tam sa
uskutočnilo tohto roku vynikajúce
fašiangové posedenie so skvelou
zábavou (na obr. hore), vydarená
akcia ku MDŽ a tu by som rada
poďakovať žiakom ZUŠ vo Svite
a MŠ vo Svite. Čaká nás zdravot-
ná prednáška s gynekológom,

obľúbená je tradičná jarná burza
detského ošatenia a športových
potrieb, z ktorej si tiež trochu fi-
nančne pomôžeme, ku Dňu
zdravia ukážky liečebných účin-
kov biolampy, brigáda pred Mla-
dosťou, Deň detí, kde tiež prispi-
evame svojou „troškou“pre všet-
ky deti mesta, augustové pose-
denie pri studničke, jesenná bur-
za, program Úcta k starším
a spomínaná zabíjačka. Opäť ne-
zabudneme aj na našich jubilan-
tov, takže je toho dosť, čo nás
čaká.

vKomu patrí za to vďaka?
Sú to predovšetkým moje naj-

bližšie pomocníčky Vierka Kad-
lotová, Zuzka Ilčíková, Helena
Škyrtová, Danka Graňáková, po-
ďakovanie patrí aj M. Černajovej
z Pod Skalky za dobrú spoluprá-
cu a pomoc, Darinke Šimonovej
zo Štrby, zvlášť Katke Šlebodo-
vej, ktorá mi pomáha pri okres-
nej organizácii. Ale aj ostatným
aktívnym členkám, ktoré vždy
priložili ochotne ruku k dielu.
Chcela by som predovšetkým
poďakovať Mestu za podporu
a pomoc, Mestskej knižnici,
Hanke Kysuckej, Detskému do-
movu v Sp.Štiavniku, pánovi Iva-
novi Zimovi, Podtatranskému
osvetovému stredisku v Popra-
de. Ak som na niekoho zabudla,
dúfam, že mi bude odpustené.

vKoľko je teda celkom evi-
dovaných členiek?

V okrese nás je 257 a v ZO Svit
evidujeme 42 členiek. K tým naj-
skôr narodeným a verným člen-
kám patria Hanka Berešová,
Drahomíra Šedivá, Mária Kôro-
vá, Betka Labusová, Hanka Mali-
nová, Marienka Kováčová a ďal-
šie.

v Zrejme tak, ako iné po-
dobné spolky, aj vy trpíte ne-
dostatkom mladých. Alebo
sa mýlim?
Veru, nemýlite. Veľmi by nás

potešili mladé členky, ale pri ich
presviedčaní sa stretávame naj-
častejšie s otázkou: A čo z toho
budeme mať? Čo získame? To,
že získajú zážitky, priateľstvá,
skúsenosti, zábavu – dobrý po-
cit zo stretnutí – to im zrejme ne-
postačuje. Škoda. To ma mrzí.
Ako i to, že nám ostatné malé
obce okresu v tomto smere
„spia“ a že sa nechcú, či nedo-
kážu združiť a aktivity žien oživiť.

v Čo Vás na tejto dobrovoľ-
nej práci akosi drží, baví?
Aj keď je to práca veľmi nároč-

ná a vyžaduje si dosť námahy,
snažím sa vychádzať s každým
v rámci dobrých vzťahov. A naj-
viac ma teší, keď sú po akcii  na-
še členky spokojné a vďačné.
Nuž a v neposlednom rade je to
i pochvala našej krajskej pred-
sedníčky, ktorá si našu prácu
podrobne všíma.

Za rozhovor poďakovala 
Veronika Žoldáková

Svitské ženy sú akčné 
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Keď pred dvomi rokmi oslovili v Poprade
pani Ľubicu KEDEROVÚ, predsedníčku
základnej organizácie žien vo Svite, či by
nechcela viesť okresnú ženskú organizá-
ciu, nebolo jej všetko jedno, ale súhlasi-
la. Nevediac, čo všetko ju čaká a dúfa-
júc, že neostane na prácu opustená.
Dnes, napriek všetkému neľahkému, ne-
ľutuje a podľa vyjadrenia krajskej pred-
sedníčky to bola dobrá voľba. 

Rozhovor

Vansovej Lomnička
Po roku, 11. marca sa vo Svite opäť konalo okresné kolo v prednese
poézie a prózy Vansovej Lomnička. Zo 14-tich prihlásených recitovalo
12 súťažiacich a na krajské kolo do Bardejova postúpili Soňa Ivanová
zo Svitu (na obr. s Ľ. Kederovou) a Anna Gavalierová zo Štrby. Všetky
súťažiace dostali diplomy a upomienkové darčeky. Víťazky si okrem po-
stupu odniesli aj pekné ceny. Poďakovanie patrí Mestu Svit, Mestskej
knižnici, pani A. Kysuckej za výzdobu interiéru a za spoluprácu Podtat-
ranskému osvetovému stredisku v Poprade. Opäť sa podarilo zorgani-
zovať milú a peknú akciu, z ktorej odchádzali spokojné súťažiace i ostat-
ní prítomní. -vž-  Foto: M. Fridmanová



A tak sa najskôr dozvedám, že
môj hostiteľ pán Dušan PAPP vy-
chodil základnú a učňovskú školu
vo Svite, potom prišla vojenská
služba a už len  Chemosvit, kde po
absolvovaní potrebných  kurzov
a školení pracoval  v rôznych profe-
siách až po konečnú – analytika –
mechanika  na oddelení merania
a regulácie. Jemná práca, ktorá si
vyžadovala predovšetkým pokoj
a trpezlivosť, ktorú, ako priznáva,
nemá človek vždy. Ešte dodnes na
neho a jeho zručné ruky čakajú
nádherné  historické váhy, ktoré mi
pri malej exkurzii ukázal. 
Roky leteli ako víchor a prišiel od-
chod do predčasného dôchodku.
A zrazu, zdalo by sa, more času,
nebodaj nuda... Kdeže! Pán Papp
také slovo nepozná ! A nepoznal ho
nikdy.  Mal toľko záľub a aktivít, že
som neváhala a vybrala sa za ním,
ako za jedným z občanov Svitu, kto-
rý by nemal ostať bez povšimnutia
širokej verejnosti. On síce môj vý-
ber komentoval slovami: “veď mňa
každý pozná, každý vie, čo ro-
bím...“ Ale ja som ostala aj so za-
pnutým diktafónom neoblomná.

c Keď sa povie Pappovci,
u nás, skôr narodených, sa
hneď v pamäti vynoria dlho-
roční a známi chatári v Lopuš-
nej doline. Nie je tajomstvom,
že išlo o Vašich rodičov. Čo ale
pritiahlo do tejto doliny Vás?
Ešte ako mladučký, 20-ročný

som si takmer sám, s pomocou vy-
nikajúcej partie kamarátov, neďale-
ko našich postavil chatu, ktorú uží-
vam s rodinou už 43 rokov. Boli to
časy, keď Lopušná bola krásna! Vi-
edla tam len poľná cesta, príroda
bola čistá, autá takmer žiadne,
chát okrem mojej len zopár – boli
tam len Hauserovci, turisti, Vartov-
níkovci, a dve malé chatky. A ešte
salaš a tatrasvitská  chata.

A mňa to tam veľmi bavilo, lebo
tam chodili medvede, vlci, líšky, vy-
soká zver a teraz tam už nie je nič.
Človek tam kruto zasiahol a prírode
ublížil. 

c Stavba a zveľaďovanie cha-
ty si zobralo kus Vášho života,
ale veľa Vám aj dalo. Vy sa ale
dlhé roky venujete aj akémusi
svitskému hobby a tým je zá-
hradkárstvo...
Viete, ja nerád kupujem ovocie

a zeleninu v obchode. Akosi mi to
nesedí. Ak  sme občas omylom

niečo kúpili a skúsili, bolo to ne-
chutné. Proste, my si od roku 1983
dopestujeme na zimu to základné
a potrebné vo svojej záhradke
v Brezinách, kde máme    tiež skve-
lú partiu susedov, pomáhame si,
poradíme, vieme sa i zabaviť.

c Tieto Vaše aktivity,, i keď sú
nemalé, ak dovolíte, len tak
preskočíme, lebo by som sa
chcela dostať k Vášmu asi
podstatnému koníčku, ktorý
by sa už smelo mohol nazvať
i koňom a síce – k Vašej práci
s deťmi a výrobe jedinečných
modelov diel, či kanónov. Kde
a kedy sa to všetko začalo?
Bolo to v roku 1974, keď ešte

bývalý Pioniersky dom stál vedľa
Komenského školy, kde sú dnes
tzv. pohotovostné bytovky. Mode-
lárstvo, motory, rakety – to všetko
ma bavilo. A bavilo to vtedy aj mno-
ho mladých chlapcov. V Dome    pi-

onierov sme mali dobré podmien-
ky, tak som si vzal chalanov, kto-
rých bolo veru niekedy až neúre-
kom veľa,  pod „krídla“ a dlhé roky
sme vyrábali modely, chodili po sú-
ťažiach a získavali aj pekné ocene-
nia. Za všetky spomeniem aspoň
víťazstvo v raketových systémoch
na Majstrovstvách Slovenska, kde
sme porazili Dubnicu nad Váhom,
kde sa motory vyrábali! Všetko to
bolo v rámci raketovo–lodno-mo-
delárskeho krúžku. Úspechy sme
mali aj s modelmi lodí, ale viete, ja
sa nerád chválim.

c Vaša skromnosť, Dušan, nie
je na mieste, pretože i Viera Ze-
manová, vtedajšia riaditeľka
Domu pionierov mi potvrdila,
že ste patrili k najaktívnejším
a najúspešnejším nadšencom
tohto športu. Viedli ste chlap-
cov zo Svitu i okolia  k technic-
kým zručnostiam, mnohých
ste i nadchli natoľko, že sa sta-
li Vašimi pokračovateľmi. Tak-
že to nie sú žiadne chvály, ale
fakty... Pani Zemanová spomí-
na aj na to, ako ste tieto deti
brávali na svoju chatu do Lo-
pušnej, kde ste počas „dvoj-
dňoviek“ prežili nezabudnuteľ-
né chvíle pri práci i zábave.
Áno, deti tam museli dodržiavať

istú disciplínu, ale boli to skvelé po-
byty.

c Po tzv. „nežnej“ sa Vaša lek-
torská práca v už Centre vo-
ľného času z rôznych príčin (fi-

nancie, nezáujem a pod.)
uzavrela, Vaša ďalšia „srdcov-
ka“, ktorou sú historické de-
lá,či kanóny pokračovala. Pre-
čo práve kanóny?
Viete, ja mám históriu v krvi. A tá

od 14. do 18. storočia je pre mňa
mimoriadne vzácna. A prečo? Le-
bo ľudia vtedy dokázali nielen vy-
myslieť, ale i vytvoriť úžasné veci,
ktoré boli účelné a nádherné. Pre
mňa takými sú tieto delá. Či už hu-
sitské,  alebo z iných čias, lodné,
hradné a aj rôznych kútov sveta.
Robil som kedysi dávno aj historic-
ké súbojové pištole, dnes už len  ti-
eto delá.

c A čo vás na tom baví, prí-
padne fascinuje?
Pre mňa to nie je zbraň, je to

krása, kus histórie a zručnosti na-
šich predkov. Tak to vnímam ja.

c A ako sa k takému modelu
dopracujete?
Mám naozaj vzácne knihy, podľa

ktorých rozkresľujem v istej  mierke
všetky súčasti modelu. 

A nastane miniatúrna, piplavá
práca s každým dielikom. Toto, čo
tu vidíte, je len zlomok toho, čo
som už vyrobil. Veľmi veľa som ich
podaroval. Mám tu i vzácnejšie, na-
príklad tento španielsky kanón,
ktorý bol kedysi vykladaný drahými
kameňmi a striebrom.

c Ale tento Váš model nie?
Ba, padli naň moje české graná-

ty i strieborné retiazky našich dcér
– zmierene dodáva manželka, kto-
rá ochotne modely podáva. Utiera-
nie prachu z modelov je tiež jej prá-
ca - pridá sa manžel s uznaním.

c A čo Vaše plány?
Rád by som sa ešte išiel pozrieť

do Viedne, kde je klub granátnikov,
kde môžem nabrať inšpiráciu, mám
rozpracovaných ďalších asi osem
modelov, moja mama dodnes „pla-
če“  za vzácnymi husitskými zbra-
ňami, ktoré som podaroval, takže
aj tie by som rád opäť stvoril, ale až
v zime. Rád by som urobil maketu
brnenia z 15.storočia, čakajú ma
koláže, oprava nábytku, potom aj
záhrada čaká... A mám ešte sen,
ktorý sa mi asi nesplní – rád by
som sa pozrel na Aljašku.        
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Dušan Papp: “Som rád, keď je zima poriadna!”
V rodnom liste má ako miesto narodenia uvedený Svit a s

dátumom 28. júna 1945 patril k prvým povojnovým „miero-
vým“ deťom. Je teda „rak“ a so šibalským úsmevom ma po-
úča, že tí sú síce kľudní, ale nebezpeční. Po tomto sympa-
tickom varovaní sa v prítomnosti jeho manželky Helenky,
z ktorej sa postupne vykľula ochotná a znalá asistentka,  za-
čína odvíjať rozhovor, ktorý by mohol byť materiálom na po-
kračovanie. O to viac mi je ľúto, že ho musím „skresať“ do
únosného rozsahu, primeraného nášmu mesačníku.

V rozhovore pokračujeme prehliadkou niektorých exponátov v byte
a zaujme ma intarzia v tvare erbu (na obr.). Je tiež jeho vlastnou výro-
bou a ide o rodový erb. Dozvedám sa, že pán Papp bol aj vášnivým
trampom, kanoistom, rybárom – jednoducho, v prírode bol často
a rád. A že nemá rád teplú zimu, z ktorej je nervózny, lebo ak je po-
riadna, je v pohode a robí vo svojej pivnici, kde je s pauzou na obed
aj celý deň. A že jeho deti sa v tomto smere „nepotatili“, lebo sú to
dcéry a vybrali sa inými smermi. Šport a prírodu však majú v krvi.!

Nuž, poviem vám, pán Dušan Papp je vlastne šťastný človek! Má za
sebou toľko užitočných a pekných chvíľ, záslužnej roboty s deťmi i ne-
zvyčajné hobby ! Nech mu teda v lete slnko svieti na jeho  záhradku
a v zime poriadne mrzne, aby bol vo svojom „pivničnom kráľovstve“
spokojný. V. Žoldáková,  foto: S. Pjaták

Medajlón
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V marci 2008
4 NARODILI SA
Adam Pažický

c MANŽELSTVO UZAVRELI
Petra Heldáková a František
Zamiška

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Jozefína Sokolová, Anna Ond-
rejmišková, Žofia Staroňová,
Ján Gažo, Mária Genčúrová
75 ROKOV
Florián Oravec, Mária Tupá,
Anton Kazimír, Magda Kandrí-
ková, Jozef Šulík, Anna Hajzu-
šinová, Mária Kazarová 
80 ROKOV
Jozefína Hložková, Jozef Bed-
narčík, Helena Bačková
85 ROKOV
Margita Potočná, Rozália Ky-
seľová
91 ROKOV
Anna Katreniaková
92 ROKOV
Zuzana Fedorová
96 ROKOV
Elena Korvínová

> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Hlinková, Jozef No-
vický, Anna Šimonová, Vla-
dimír Kancián, Ján Kolárik,
Vladimír Osvald

Spoločenská 
rubrika

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Va-
še jubileum, sobáš, resp. narodenie
dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike,
prosíme o oznámenie v redakcii –
MsÚ, č. dv. 219 č. t. 7875 114. 

Prosíme jubilantov, aby nám návratky ne-
doručovali prostredníctvom schránok na
odkazy pre mestské zastupiteľ-stvo, ale
osobne, resp. poštou na MsÚ. Ďakujeme. 

V dňoch 29. a 30. marca 2008 organizoval Klub plasti-
kových modelárov Tatranskí orli Poprad – Svit na MsÚ v
Poprade 18. ročník súťaže PLASTIC SESSION 2008. Zú-
častnilo sa takmer 200 modelárov nielen z nášho mesta a
regiónu, ale z celého Slovenska, Českej republiky, z Poľs-
ka, Ukrajiny a Maďarska. 

Žiaci, juniori i seniori predstavili svoje plastikové a papie-
rové modely prúdových a vrtuľových lietadiel, vrtuľníkov,
bojovej techniky, áut, motocyklov a ostatnej cestnej tech-
niky, figúrok, lodí a diorámy vo viac ako dvadsiatich súťaž-
ných kategóriách. Všetkých 480 modelov mohli obdivovať
aj diváci na výstave. 

Aj keď sa svitskí modelári neumiestnili na popredných
miestach, svojimi modelmi zaujali . Je veľmi dobré, keď sa
môžu prezentovať svojimi prácami aj na verejnosti a kon-
frontovať svoje úsilie v takej silnej konkurencii modelárov,
aká sa stretla na súťaži Plastic session aj v tomto roku.
Okrem víťazov v súťažných kategóriách boli udelené rôzne
prestížne ceny. Pohár, ktorý venoval do súťaže primátor

mesta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám pre najúspešnejšieho
juniora v kat, bojovej techniky, získal Mateusz Jonakowski z
Nového Sąnczu z Poľska. Cenu Centra voľného času vo
Svite za najzaujímavejší model lietadla a vrtuľníka v kategórii
žiakov získal Matej Varga z Košíc.    Naďa Kumorovitzová

Celkom 26 jubilantov prijalo pozvanie na stretnutie 26. marca. K tým najstarším patri-
li Zuzana Fedorová (92 rokov) a Anna Katreniaková (91 rokov) . S kvetmi jari – narcis-
mi v rukách zapózovali aj pre  naše noviny.     Foto: A. Pálešová

MESTO SVIT 
Vás pozýva na muzikál

Divadla Jonáša Záborského
v Prešove

UTEKAJTE,
SLEČNA NITUŠ!

15. apríla 2008 o 18.00 h 
v Dome kultúry vo Svite

Vstupné: 130,-
Predpredaj: Mestský úrad

Svit – 7875 114
Reštaurácia Domu 
kultúry – 7755 201

Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v Poprade a Mesto
Svit vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2008
Cieľom súťaže je zaktivizovať ob-
čanov mesta i okresu pri hľadaní
zaujímavej, pracovitej a jedinečnej
ženy s kladnými charakterovými
vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul
Žena roka 2008.
Zároveň chceme touto cestou
prejaviť úctu a lásku ženám – mat-

kám, vzdať obdiv ich obetavosti,
húževnatosti, odvahe, pracovitosti
a materstvu.
Do súťaže môže poslať svoje
návrhy občan, inštitúcia na zá-
klade týchto kritérií: 
s záchrana ľudského života
s obetavá zodpovedná matka,
dcéra, starajúca sa o choré
deti, alebo starých rodičov
s víťazstvo nad zákernou cho-
robou a opätovné začlenenie
sa do života

s opatrovateľka starých ľudí
s niekoľkonásobná darkyňa
života
s výrazné úspechy v zamest-
naní, v politickom a spoločen-
skom dianí, ktorých výsledky
sú prospešné pre obec, mes-
to, okres
Návrhy a termín súťaže: Návrhy
na titul Žena roka 2008 sa budú
posielať do 30. apríla 2008  na
adresu: Okresná organizácia 

Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42

Ľ.Kederová
059 21  S v i t

ŽENA ROKA 2008

PLASTIC SESSION 2008

V tomto školskom roku sa Európsky deň rodi-
čov a škôl niesol v znamení Veľkej noci. Medzi
triedami 1. - 4. ročníka vznikla v tento deň zdra-
vá súťaživosť o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu. 
Nechýbali veľkonočné ikebany, maľované vajíčka a

upletené korbáče. Pozvanie prijali nielen rodičia, ale aj
starí rodičia detí. Spomedzi starých mám vynikla veľko-
nočná výzdoba maľovaných vajíčok starej mamy Teréz-
ky Faixovej z 1.B triedy. Jej zručnosť bola naozaj obdi-
vuhodná. Deti používali rôzne materiály: ovsené vločky,
mak, detskú krupicu,...

Výstava najvydarenejších prác detí v školskej jedálni
potešila nielen pani kuchárky. Naučili sme sa množstvo
veľkonočných básničiek, riekaniek a strávili príjemné
dopoludnie s rodičmi a starými rodičmi našich žiakov.    

Mgr. B. Lopatová, ZŠ Mierová 

Európsky deň rodičov a škôl 

Na obr. R. Šimon zo Svitu pri prehliadke.



Členovia ZO Slovenského zväzu chovateľov vo Svite (SZCH) - Pod Skal-
kou hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok v nedeľu 9. marca 2008.

V správe bolo konštatované, že organi-
zácia mala v roku 2007 už len 30 čle-
nov, čo je oproti predchádzajúcim ro-
kom pokles o viac ako 10 členov. V tom-
to smere prijali aj úlohu, aby za členov
chovateľov získavali mladých ľudí z tých
občanov Pod Skalkou, ktorí si tu založili
rodiny a už chovajú hrabavú hydinu. 

Stav zvierat podľa nahlásenia u chova-
teľov je takýto: nosníc 117, králikov 92,
holubov 70, ovce 2 kusy, kozy 1, kohúty
7, psov 16, registované králiky 54.

Ako bolo konštatované v správe pred-
sedom Milanom Voščekom, ZO SZCH
už niekoľko rokov nemá z členov chova-
teľov uznaný A chov, čo je nedobrý jav.
Medzi úspešných chovateľov sa radia tí,
ktorí sa zúčastňujú na výstavách a získa-
vajú aj ocenenia. Medzi takých patrí Du-
šan Karkošiak a Marián Mihók, ktorí sa

zúčastňujú výstav s králikmi francúzky
baran.

M. Mihók ziskal na výstave v Poprade
čestnú cenu a v Nitrianskom Rudne na
výstave králikov baranitých získal D. Kar-
košiak cenu šampión a šampiónka klu-
bu.

Výbor ZO SZCH Pod Skalkou sa zao-
beral aj dodržiavaním hygienických pod-
mienok chovu hydiny, ktorý ohrozuje vtá-
čia chrípka. Preto aj nákup chovného
materiálu je lepšie zabezpečovať jednot-
ne cez chovateľský zväz.

Po správe reviznej komisie, ktorú pred-
ložil Emil Horňák, v diskusii vystúpili via-
cerí členovia, ktorí sa vyjadrovali nielen
k zabezpečovaniu chovného materiálu,
ale i skvalitneniu chovu ako takého, zís-
kavaniu mladých chovateľov a spoluprá-
ci s Oblastným výborom SZCH.    -ák-
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n 26. februára bola hliadka MsP privolaná  do predajne po-
travín Sintra na ul.SNP, kde bolo na mieste zistené, že mla-
distvé osoby Július H. a Michaela P. z obce Batizovce na-
kúpili tovar bez zaplatenia. Tieto osoby si na mieste prevza-
la hliadka OO PZ Svit.
n 28. februára riešila hliadka ústnu i písomnú sťažnosť man-
želov z ulice Fraňa Kráľa na svojho suseda Františka Z., kto-
rý údajne  najmä v nočnej dobe prijíma návštevy, pričom sa
hlučnejšie zabávajú  a tým rušia nočný kľud. Zistila, že ide o
priestupok, za ktorý bol tento sused odmenený blokovou
pokutou.
n 28. februára v čase o 20,50 hod. hliadka riešila v rodine
Dominika L., požitie väčšieho množstva rôznych table-
tiek. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá tomuto poskytla
odbornú pomoc.
n 1. marca bola hliadka MsP v čase o 15,20 hod. privolaná
do predajne LIDL, kde občianka Tatiana B. zo Svitu si po-
mýlila nákupný vozík s taškou, do ktorej si postupne dala
rôzny tovar, za ktorý nezaplatila. Bola jej udelená bloková
pokuta.
n 3. marca v rozpätí jednej hodiny hliadka MsP riešila v pre-
dajni LIDL ďalších dvoch „šikovných“ kupujúcich, ktorí tovar
pozabudli zaplatiť. V prvom prípade išlo o občianku obce
Štrba Zuzanu V. a v druhom prípade o občana mesta Svit
Pavla P. Obidvaja prispeli v blokovom konaní financiami do
mestskej kasy.
n 6. marca v čase o 16,25 hod.  hliadka pomohla občano-
vi Jánovi B. zo Svitu nájsť správnu ulicu a číslo domu po po-
žití väčšieho množstva liehovín. 
n 8. marca v skorých ranných hodinách hliadka počas ob-
hliadkovej činnosti mesta našla na Ul.Mierovej ležať na zemi
muža. Spoznala v ňom občana Svitu Františka B., ktorého
po prebudení zo sladkého spánku nasmerovala do vlastnej
postele. 
n 8. marca v priebehu dňa objasňovala škody spôsobené
samozvanými maliarmi, ktorí postriekali a pomaľovali rôzne
časti fasád vo viacerých častiach mesta, čím spôsobili ne-
malé škody na majetku. Vďaka miestnej a osobnej znalosti
hliadky MsP boli v krátkej dobe vypátraní títo „umelci“.Išlo  o
osoby z mesta Svit, ako aj z mesta Poprad. Boli to: Igor M.,
Tomáš G., Marián J. a Tomáš Ž. Vzhľadom k rozsiahlosti prí-
padu bola vec odovzdaná miestnemu OO PZ.
n 9. marca  vo večerných hodinách bola  v spolupráci s
hliadkou OO PZ Svit vykonaná kontrola pohostinských za-
riadení v meste Svit za účelom kontroly podávania a požíva-
nia liehových nápojov osobám mladším ako 18 rokov. V pri-
ebehu kontroly bolo v jednom zariadení zistené, že staršia
osoba zakúpila alkohol osobe mladšej ako 18 rokov. Za ten-
to skutok mu bola uložená bloková pokuta.
n 12. marca v čase o 22,25 hod. bola hliadka MsP telefo-
nicky upozornená, že pred zariadením Basket Pub sa niečo
rozbíja a hlasne sa tam bavia. Na mieste bolo zistené, že sa
tam nachádza skupinka šiestich mladých ľudí vo veku od 15
do 17 rokov. Tiež bolo zistené, že tam bol konzumovaný al-
kohol a to Marcelom H. a Matúšom G. - obidvaja zo Svitu,
ktorí tento alkohol zakúpili v jednom z pohostinstiev, kde
osobe, ktorá týmto mladistvým predala alkohol, bola na
mieste udelená  bloková pokuta. 
n 16.marca vo večerných hodinách bola hliadka pristavená
troma ženami, ktoré uviedli, že pred Spolcentrom nastúpil
do vozidla muž zjavne silne pod vplyvom alkoholu a mal s vo-
zidlom odchádzať. Hliadka toto vozidlo zastavila na Ul.SNP.
Bolo zistené, že vodič je silne pod vplyvom alkoholu. Na
miesto bola následne privolaná hliadka OO PZ Svit, ktorá
prevzala vec na riešenie vo svojej kompetencii.
n 17. marca vo večerných hodinách bola hliadka telefonic-
ky vyrozumená, že  skupinka troch osôb  na ul.Štúrovej vo
Svite prevracia smetné nádoby a prenáša dopravné značky.
Tieto osoby dostihla a zistila, že ide o  Mariána K.z obce
Gerlachov, Dominika L.zo Svitu a Zdenka P., tiež zo Svitu.
Títo museli dať všetko do poriadku a následne boli vyriešení
v blokovom konaní.

Z denníka Mestskej polícieChovatelia bilancovali

Relaxovať potrebujú i tí najmenší
V dnešnom uponáhľanom svete je potreba relaxácie mimoriadne aktuálna. Relaxá-

cia poskytuje ako dospelým, tak i deťom (lebo i deti sú dnes vystavované stresovým
situáciám), ochranu nervovej sústavy pred množstvom silných a nevhodných podne-
tov a môže byť ,,pohladením duše“ pre každého. Prináša nám prežívanie, ktoré nás
môže duchovne obohatiť, poskytuje nám uvoľnenie, radosť či odpočinok. 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu okresu Poprad zorganizovala stretnutie za-
mestnancov materských škôl v MŠ, Mierová – 141 vo Svite s Doc. PhDr. Igorom Spi-
šiakom, CSc. Témou stretnutia bol „Význam relaxácie pre duševné zdravie učiteľky
a dieťaťa MŠ.“
Pán Igor Spišiak sa v krátkej prednáške venoval dimenziám ľudského života, záťažo-
vým situáciám v živote dieťaťa a učiteľky, problémom hyperaktivity v správaní dieťaťa,
neuróz detí a dospelých. Pri praktickom výcviku relaxácie (autogénny tréning)  pred-
viedol metódy a názorné ukážky, ako používať relaxačné techniky vo vzťahu ku deťom
a ako využívať možnosti relaxačnej hudby.        Text a foto: M. Zentková, MŠ Svit

Podujatia v CVČ 
apríl 2008

8. a 15. apríla 2008 o 13.30 h v
klubovni CVČ vo Svite - Súťaž v elektro-
nických šípkach – pre žiakov
29. apríla 2008 o 14.00 h – Maľovaný
chodník – súťaž v kresbe na chodníku
pre mladších žiakov

Pripravujeme:
8. mája 2008 od 8.00 h v športovej
hale ZSŠ vo Svite – Basketbalový mara-
tón – pre deti, mládež a dospelých
14. mája 2008 od 9.00 h v plavárni vo
Svite – Plavecká štafeta – pre deti, mlá-
dež a dospelých.
15. mája 2008 – uzávierka výtvarnej
súťaže „Deti a svet“ pre členov výtvar-
ných krúžkov pri CVČ, ZŠ, ŠZŠ a výtvar-
ného odboru ZUŠ.

Učiteľky MŠ pri praktickom 
výcviku relaxácie.



Pľúcne ložisko človeka vynervuje!  V pred-
chádzajúcom diele seriálu sme si vysvetlili
nebezpečie, ktoré predstavuje zahlienenie
a infekčné ložisko v pľúcach, aké problémy
prináša dýchacím cestám i celému organiz-
mu. Pozorný čitateľ isto spozoroval, že de-
toxikačná medicína je vlastne realizácia ce-
lostnej - komplexnej medicíny. S chronickou
nádchou súvisí celý rad detoxikačných
opatrení: od komplexu dutín, cez mandle,
sliznice, lymfatický systém, vegetatívny
a centrálny nervový systém, taktiež emocio-
nálne prejavy, celý rad vonkajších a vnútor-
ných toxínov a pod. Čiže niekto už povedal:
„Všetko so všetkým súvisí“.

Realizovať celostnú medicínu je však dosť
zložité. Detoxikácia, v ktorej sa skrýva práca
s mozgom, čiže s nervovou sústavou a psy-
chikou, obsahuje taktiež znalosti vzťahov
jednotlivých a rôznych orgánov navzájom.
Každá časť mozgu má svoju funkciu, ale
všetky časti mozgu sú zložitým systémom
prepojené, takže je dosť ťažké a zložité lo-

kalizovať  určitú telesnú alebo duševnú funk-
ciu len do jednej ohraničenej oblasti. 

Ložisko v pľúcach ovplyvňuje napríklad
čelný lalok predného mozgu, ktorý je okrem
iného i sídlom sociálnej a emočnej inteli-
gencie. Pri funkčnom postihnutí tejto časti
mozgu sa stáva, že človek stráca optimálnu
schopnosť emočne a sociálne reagovať na
určité spoločenské situácie. Čelný lalok je
aj riadiacim orgánom protibakteriálnej imuni-
ty. Ložisko v pľúcach prostredníctvom toxí-
nu / jedu / ovplyvňuje i časť mozgu nazýva-
nou diencephalon. V nej vznikajú niektoré
závažné emócie, čiže patologické prejavy
nálady, depresie, či mánie. Stupňujúce de-
presie v našej spoločnosti sú spôsobené
značným celospoločenským stresom, ktorý
postihuje centrálnu nervovú sústavu. Tú po-
škodzuje aj stupňujúce množstvo hlieno-
vých ložísk v pľúcach ako dôsledok stravy
a napätia. Z tohto rozboru vyplýva, že po-
škodzujúce emócie sa nachádzajú u každé-
ho chronicky nemocného človeka. Negatív-

ne emócie ovládajú činnosť orgánov, preto
sa nám pri úzkosti tají dych, búši nám srdce
alebo sa nám zviera žalúdok, strachom sa
nám sťahujú a tuhnú „kríže:.

Možnosť odbúrať tieto patologické centrá
chronických prejavov je obsiahnutá v prepa-
rátoch, s ktorými pracujem. Detoxikačná
metóda, s ktorou pracujem už 6 rokov sa
celosvetovo volá „Riadená a kontrolovaná
detoxikácia organizmu podľa MUDr. Josefa
Jonáša”.

Odstránenie ložiska z okruhu pľúc nielen
zvyšuje protibakteriálnu imunitu, zlepšuje
odolnosť dýchacích ciest, vytvára podmien-
ky pre lepšiu funkciu hrubého čreva, ale
i špecificky zasahuje do emocionálnych
centier CNS /centrálnej nervovej sústavy/,
ktorá vytvára jav nazývaný depresia. Dnes
môžeme skončiť Pitkinovým heslom: „
A o tom to je!“

Akreditovaný špecialista detoxikačnej
medicíny: František Demský,
0903193059 

kontakt na Svit: 052/7755252

Detoxikácia organizmu (VI. časť)
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8. marca 2008 sa v prítomnosti 95 návštevníkov uskutočnilo v Kultúrnom dome Pod
Skalkou divadelné predstavenie Kamenný chodníček (Ferko Urbánek), ktorým sa
predstavil Divadelný súbor OZVENA z Popradu - Stráže.              Foto: M. Fridmanová 

V piatok 28.marca 2008 sa v Prešove
uskutočnilo krajské kolo biologickej
olympiády kat. C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
a  osemročných gymnázií).

Žiaci si overili teoretické vedomosti z botaniky,
zoológie a ekológie, v laboratórnej úlohe pozo-
rovali plesne pod mikroskopom a obhajovali
projekt na zvolenú tému.
Našu školu reprezentoval víťaz okresného kola
Frederik Višnievski z 9.A. S projektom o živote
bociana bieleho vo Svite a v okolí opäť bodoval,
i keď na medailové umiestnenie to nestačilo.
Výborné 7.miesto je však po úspechoch súro-
dencov Lopatovcov v minulých rokoch tretím
najlepším výsledkom v rámci biologickej olympi-
ády v histórii našej školy.
Spolu s divákmi TV Poprad sme sa dozvedeli o
pokuse premiestniť hniezdo bociana bieleho z
komína domu na postavený stĺp. Bude sa tento
nový „príbytok“ bocianovi páčiť? Priletí o pár dní
opäť? Názory obyvateľov Svitu boli rôzne. Alebo
pozorovanie v minulom roku bolo posledným a
ostanú nám iba spomienky vo forme fotodoku-
mentácie?      RNDr. Danica Božová

Pozn red.:  Vrátil sa. Skôr, ako sa predpoklada-
lo - teda do starého hniezda.

Keď fyzika hrá prím 
V týchto dňoch  Základná škola  na Mierovej ulici žije atmosférou vyvrcholenia súťaže
projektov fyziky. Na vstupnej chodbe do školy je  vystavených  82 najlepších projektov,

ktoré vybrali učiteľky
Pavlicová a Fraňková. 
Deti vytvorili cez 200 pro-
jektov, z ktorých najlepšie
vyberú žiaci hlasovaním.
Záujem žiakov o fyziku po-
tvrdzuje aj pravidelné za-
pájanie sa školy do vedo-
mostných súťaži v okrese,
ako i v rámci celosloven-
skej korešpondenčnej sú-
ťaže. Na úrovni okresu
tento šk. rok naši deviataci
získali 4. a 8. miesto v sú-
ťaži Delta. V okresnom ko-
le FO kat. F  ôsmaci B.
Papcúnová a D.Chyba zís-
kali pekné 4. miesto. Ús-
pešným žiakom blahoželá-
me.      Mgr. J. Fraňková

Krajské kolo biologickej olympiády
Derniéra pozorova-
nia bociana bieleho



Krásnym počinom sa stalo pozva-
nie primátora mesta PaedDr. Rudol-
fa Abraháma pre všetkých „školá-
kov“ na kultúrno-spoločenské podu-
jatie práve pri príležitosti ich sviatku. 

V budove Spolcentra sa schádzali
učiteľky a učitelia materských a zá-
kladných škôl, združenej strednej
školy, základnej umeleckej školy a
CVČ. Všetci naplnení očakávaním
spoločného stretnutia spoznávali i
nové priestory vynoveného Spolo-
čenského domu.

Primátora mesta a vedúceho od-
boru školstva, kultúry a športu Mgr.
Jána Ryšu, 160 zástupcov škôl a
školských zariadení srdečne privíta-
la V. Žoldáková. Jej milé slová spre-
vádzali prítomných počas celého
slávnostného programu.

Pedagógovia si s uznaním vypoču-

li slávnostný príhovor pána primáto-
ra, ktorý vyjadril svoje poďakovanie
za náročnú prácu všetkým učiteľom,

vychovávateľom, majstrom odbor-
ného výcviku, ktorí sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní. Vyslovil hlbo-
kú úctu a uznanie učiteľskému po-
volaniu.

S optimizmom jeho vlastným
zdôraznil trvalé úsilie predstaviteľov
mesta o ďalšie skvalitňovanie výcho-
vy a vzdelávania na všetkých stup-
ňoch škôl v meste modernizovaním
a rekonštrukciou ďalších budov –
teraz 2 základných škôl. 

Kultúrny program žiakov a študen-
tov všetkých svitských škôl roztlies-

kal celú sálu. Tanečníci, speváci i
hudobníci očarili svojimi umelecký-
mi výkonmi. Módna prehliadka špor-
tového a spoločenského oblečenia
dala vyniknúť ženskej kráse, vkusu a
šikovnosti študentiek strednej školy.

Spoločným prípitkom a slávnost-
ným obedom sa zavŕšila prvá časť
programu. Neformálnu atmosféru
okrem vzájomných rozhovorov do-
pĺňala i živá hudba, a tak sa parket
zaplnil tanečným pohybom a dobrou
náladou až do večerných hodín.
Všetci prítomní nešetrili slovami spo-
kojnosti a poďakovania za uskutoč-
nenie tohto spoločného slávnostné-
ho podujatia. Tie patrili najmä primá-
torovi mesta, vedúcemu odboru
školstva a V. Žoldákovej. Veríme, že
týmto podujatím obnovená tradícia
bude pokračovať a o rok opäť pries-
tory Spolcentra privítajú pedagógov
mesta Svit.      Mgr. Luďa Szabová

riaditeľka ZŠ Mierová
Foto: S. Pjaták
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28. marec sa spája s menom učiteľa národov - Janom Ámosom
Komenským. Od roku 1955 je venovaný i všetkým výchovným
a pedagogickým pracovníkom ako Deň učiteľov. V deň narodenia
J. A. Komenského (28. 3. 1592)  zaznievajú slová poďakovania
a úcty všetkým, ktorí svojou láskou a obetavosťou, múdrosťou
a trpezlivosťou vzdelávajú deti a mládež, pripravujú ich do života. 

Spolcentrum patrilo pedagógom

Náš projekt, do ktorého je zapoje-
ných 5 krajín – Holandsko, Nórsko,
Česko, Slovensko a Cyprus, je roz-
pracovaný na obdobie troch rokov.
Každý rok spolupráce prináša nové
aktivity pre študentov na dosiahnu-
tie vopred stanovených cieľov. 

V dňoch 5. - 12. marca 2008 sa
uskutočnilo projektové stretnutie,
ktoré zorganizovala stredná škola
Sigdal Umgdomsskole v Prestfosse v
Nórsku. Zúčastnili sa ho traja študen-
ti (Radoslav Pitoňák, Radko Fábry, Fi-
lip Zacher - na obr.) a traja učitelia
(Ing. Adriana Mlynská, Ing. Martina
Gánovská, PaedDr. Miriam Sterczo-
vá). Témou tohto stretnutia bolo „Glo-
bálne otepľovanie a klimatické zme-
ny“. Ako to prebiehalo? Nechajme
hovoriť jedného zo študentov.

„Na ďalekú cestu do Nórska sme
sa vybrali v utorok, 4. marca. Po
nočnej jazde rýchlikom do Prahy

sme sa ocitli na letisku a nevedeli
sme sa dočkať odletu. Bol to pre
nás veľký zážitok, pretože nielen ja,
ale aj moji dvaja spolužiaci sme le-
teli prvýkrát. Z Oslo sme sa dopra-
vili do Sigdalu, kde nás -    žiakov z
iných krajín - ubytovali v rodinách ži-
akov tamojšej školy.

V Sigdale na nás čakal bohatý pro-
gram. Hneď v prvý deň to bol výlet
do lyžiarskeho strediska Haglebu.
Príroda je tam nádherná, hory, ihlič-
naté lesy. A to množstvo snehu sme
mohli Nórom len závidieť. Ďalšie dni
sme navštívili horský park Langend-
rag. Videli sme tam živočíchy typic-
ké pre Nórsko a severské krajiny: vl-
ky, soby, losy, polárnu líšku, rysy a
veľa ďalších zaujímavých zvierat. 

Veľa času sme strávili s mladými
ľuďmi z ostatných zúčastnených
krajín, stretávali sme sa po veče-
roch a navzájom sme sa spoznáva-

li. Boli sme na bowlingu, pozrieť sa
na kung-fu...

Náš pobyt v Nórsku mal nielen
poznávací, ale aj pracovný charak-
ter. Zúčastnili sme konferencie o ži-
votnom prostredí, kde prednášali
odborníci z Nórskeho meteorolo-
gického inštitútu a Centra pre kli-
matický výskum (CICERO) a štu-
denti z každej krajiny prezentovali
svoju typickú faunu.

Po týždni v Sigdale sme navštívili
Oslo - hlavné mesto Nórska. Obdi-
vovali sme prekrásne centrum,
hrad, kráľovský palác. Zaskočil nás
ale veľký počet bezdomovcov a
drogovo závislých ľudí. A tiež ceny
potravín v obchodoch. Pre nás to

vychádzalo asi 4-krát drahšie ako
doma, ale ceny oblečenia boli po-
rovnateľné s našimi na Slovensku. 

Prekvapilo nás, že v Nórsku tak-
mer každý ovláda angličtinu. Na
cudzí jazyk sa v školách kladie veľ-
ký dôraz. A k ovládaniu jazyka pris-
pieva aj televízia, keďže filmy sú v
angličtine, s titulkami, nie s dabin-
gom.

Vďaka mojej škole som sa dostal
na miesta, o ktorých by som možno
celý život len sníval. Spoznal som
zaujímavú krajinu a ľudí. Spolu so
svojimi spolužiakmi sme získali cen-
né životné skúsenosti.“

Radko Fábry, Združená 
stredná škola, Svit

Združená stredná škola vo Svite je od školského roka 2006- 07 za-
pojená do projektu „ECODYN - Dynamika ekosystémov“ v rámci Pro-
gramu celoživotného vzdelávania – podprogramu Comenius. Cie-
ľom partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzde-
lávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi škola-
mi. Projekty umožňujú žiakom a učiteľom z rôznych krajín pracovať
spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. 

V ďalekom Nórsku

Rómsky tanček v podaní detí
z MŠ - vľavo.
Kolektív učiteľov ZUŠ vo Svite.

Deň učiteľov



V telocvični ZŠ Mierová si
mohli dievčatá a chlapci od naj-
mladších školákov, mládež, do-
spelí, rodičia a všetci volejbaloví
nadšenci, vyskúšať svoju šikov-
nosť a nadšenie až do 20. h.
Prišlo 10 družstiev, ktoré boli
zmiešané. V rámci programu
prebehla súťaž o najpresnejšie
podanie, vyhral ju Ján Neuvirth s
20 bodmi. Okrem hrajúcich bo-
lo aj veľa divákov. Povzbudzovali
svojich a vytvorili podujatiu úžas-
nú kulisu.

Druhý deň v utorok prebiehali
super hry v CVČ – súťaž v elek-
tronických šípkach, kalčete a
stolnom hokeji. Streda bola zno-
va v telocvični. Beh šťastia – zá-
bavné súťaže a netradičné špor-
ty. Mladší aj starší žiaci si prišli
na svoje. Vyšantili sa a šikovní
dostali aj drobné vecné ceny.

Vo štvrtok sa konala turistická
vychádzka na Štrbské Pleso.
Bolo nádherné počasie, množ-
stvo snehu a dobrá nálada
uchvátila všetkých, ktorí nelenili
a prišli. Celý prázdninový týždeň
sme uzavreli v piatok v miestnej
časti Pod Skalkou, kde chlapci

súťažili o ceny v hokejbalových
zápasoch.

Boli to prázdniny pre mno-
hých, čo sa zúčastňovali, zaují-
mavé, zábavné a pestré. Skúste
prísť na budúce aj ďalší, určite
budete spokojní.

Viera Zemanová
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Jubileum A. Kazimíra
BK Chemosvit Svit, verný svojej dlhoročnej tradícii pri
organizovaní basketbalového života vo Svite nezabúda
ani v prebiehajúcej basketbalovej sezóne na svojich
bývalých hráčov a funkcionárov pri ich životných jubile-
ách. V minulých dňoch pri stretnutiach extraligy mužov
výbor BK Chemosvit kyticou kvetov a dresom s číslicou
životného jubilea si pripomenul 75 rokov Ing. Antona
Kazimíra, hráča, rozhodcu a funkcionára basketbalo-
vého klubu, v roku 1957  člena kolektívu, (R. Vraniak,
A. Kazimír,  Š. Cuba, J.  Lehotský,  Š. Vašš, V. Bursa,
P. Antal, S. Hrúz, M. Štancel, Macko, T. Karašinský,
Paluda, Rylich, Andrašek). Tí po prvýkrát postúpili  do
vtedajšej celoštátnej  česko-slovenskej ligy. 
Na obr. prezident BK Chemosvit Ing. Michal Dida pri
blahoželaní  jubilantovi. 

Foto: M. Jurčák

Prvý deň jarných prázdnin v CVČ vo Svite patril volejbalovému maratónu. 

Volejbalový maratón a iné akcie v CVČ

Program 
kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí

12. apríl 2008 – sála Domu kultúry
SPELEOMÍTING
celoslovenské stretnutie jaskyniarov s pred-
náškami a videoprezentáciou

12. apríla 2008 o 19.00 h - Caffé 33 
– v rámci klubových večerov
Ondrej Veselý – klasická gitara 

15. apríl o 18.00 h - sála Domu kultúry 
UTEKAJTE, SLEČNA NITUŠ !
skvelý muzikál DJZ z Prešova (na motívy
presláveného muzikálu Mamselle Nitouche)
Vstupné: 130,- Sk Predpredaj, MsÚ Svit –
7875 114, Dom kultúry – 77 55201

15. apríla 2008 o 10.00 h – nad poštou 
zdravotná prednáška s ukážkami biolampy
a meraním krvného tlaku

15. - 18. apríla 2008 – nad poštou 
- Únia žien vo Svite
Jarná burza detského ošatenia a športových
potrieb

19. apríla 2008 o 19.00 h - Caffé 33 -
v rámci klubových večerov
Patrícia Solotruková – študentka VŠMU Bra-
tislava – svetové hity a operné árie

22. apríla 2008 o 8.30 h - Dom kultúry

Zlaté vajíčko - divadelné predstavenie pre
ZŠ 1. stupňa.

24. apríla 2008 o 15.30 h - zasadačka
MsÚ
16. riadne zasadnutie poslancov MsZ

26. apríla 2008 o 14.30 – pred Domom
kultúry Pod Skalkou
HARAŠIÁDA – zábavné kultúrno-športové
podujatie

26. apríla 2008 o 19.00 h - Caffé 33 
V rámci klubových večerov
Ondrej Veselý a Šimon Švidroň – duo gitara
– študenti žilinského konzervatória

30. apríla 2008 o 16.00 h 
Stavanie májov – 16.00 – námestie Svit,
16,45 Pod Skalkou o 17.30 pred Kolibou
Ľudová veselica so zapálením vatry pred
Kolibou o 21.30 h 

7. mája o 18.00 h v sále Domu kultúry
FANTÁZIA ZO SRDIEČKA – kultúrny pro-
gram UK Fantázia a Mesta Svit ku Dňu ma-
tiek.Vstupné : dobrovoľné

9. mája o 18.00 h - sála Domu kultúry
LACO DÉCZI & CELULA NEW YORK 
ojedinelý koncert svetoznámeho, pôvodom
slovenského džezového umelca pri príleži-
tosti jeho 70. narodenín v rámci európske-
ho turné, vstupné: 100,- Sk Predpredaj:
MsÚ Svit,, Dom kultúry Svit, MIC Poprad

Volejbalový turnaj
ZŠ na Komenského ulici vo Svite v

spolupráci s Rodičovskou radou pri
ZŠ a pod záštitou mesta Svit zorgani-
zovali pre volejbalových nadšencov vo-
lejbalový turnaj. Uskutočnil sa
14.3.2008 v telocvični ZŠ pri príleži-
tosti Dňa učiteľov. Svoje volejbalové
zručnosti si zmeralo 6 družstiev. Víťaz-
ný pohár si odnieslo volejbalové druž-
stvo z Lučivnej. Za príjemne športovo
prežité piatkové popoludnie chceme
poďakovať všetkým zúčastneným vo-
lejbalistom, divákom, ktorí výborne po-
vzbudzovali a sponzorom- Mestskému
úradu vo Svite a mäsopriemyslu
NORD.            ZŠ Komenského, Svit

ŠPORTOVÝ PROGRAM
Basketbal

Basketbalisti Chemosvitu Svit v posledných 2 zápasoch základ-
nej časti v boji o čo najlepšie umiestnenie pred zápasmi play off,
ktoré sa začínajú 26. apríla 2008,  sa stretnú v stredu 16. 4. o
17.30 h s lídrom extraligy  Pezinkom a 19. 4. v Spiš. Novej Vsi.

Futbal
V zápasoch V. ligy FK Svit sa stretne: 

13. 4. 2008   o 15.30 h  Štrba - FK Svit
27. 4.    „        o 15.30 h  FK Svit - Poprad „B“
4.  5.              o 16.00 h  FK Svit - Šiba

Volejbalisti 
na striedačke

SÚŤAŽ HASIČOV
DHZ Svit a Mesto Svit

pozvývajú na XVII. ročník sú-
ťaže hasičských družstiev s
medzinárodnou účatiou O
putovný pohár primátora

mesta Svit.
Uskutoční sa v nedeľu 4.
mája o 10. h do kopca pri

areáli Koliba vo Svite.



Barbora Deptová pri streľbe na
kôš. (hore)

Basketbalové družstvo žiakov
ZŠ Mierová Svit:
zľava: Adam Budaj, Peter Fe-
renčák, Michal Balog, Lukáš
Drobný, Marek Zakucia, Marko
Senderák, Frederik Višnievsky -
kapitán družstva, Michal Su-
chý, Tomáš Jančík a Patrik Mýt-
nik. (vľavo).

Nakoľko do krajského finále postúpilo 8 družstiev,
turnaj bol rozdelený na dve skupiny. Naši chlapci v B-
skupine porazili Hanušovce nad Topľou vysoko 58:16
a v malom finále o boj o prvé miesto v skupine Levoču
až 93:24 a ako víťazi v skupine postúpili do hlavného fi-
nále turnaja.

V zápase o prvé miesto nastúpili naši basketbalisti
proti chlapcom z Prešova. V prvých dvoch štvrtinách
zodpovedne dodržiavali dohodnutú taktiku, ktorá sa
osvedčila v predchádzajúcich zápasoch a chlapci s na-

sadením a veľmi zodpovedne predviedli skvelý športo-
vý výkon. O víťazovi sa rozhodlo už v prvej polovici stret-
nutia, kedy si naši žiaci vytvorili postupne stále väčší bo-
dový náskok, ktorý si udržali až do konca stretnutia. 

Nad Prešovom zvíťazili jednoznačne s rozdielom až
40 bodom celkovým výsledkom 64:24!

Do celoslovenského finále Kalokaghatie 23.
– 26. júna 2008 v Trnave tak postupujú naši
basketbalisti - žiaci ZŠ Mierová Svit. 

Mgr. L. Potočný
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Za povšimnutie stojí, že naše
hráčky sú v priemere o rok až
dva mladšie ako ich súperky a
preto si toto prvé víťazstvo cení-
me dvojnásobne.

Tešíme sa z tohto pekného vý-
sledku spolu s dievčatami a dú-
fame, že dobrých výkonov a ví-

ťazných zápasov bude pribúdať.
Staršie žiačky nás svojimi vý-

konmi na domácej palubovke
taktiež potešili, keď v prvom zá-
pase najprv poľahky porazili
hráčky UNION-u Košice 72:35,
Bodovo najvýraznejšie sa pre-
sadili Nikola Pristašová /20 bo-

dov/ a Barbora Deptová /17
bodov/. Dokázali zvíťaziť i v na-
sledujúcom ťažkom a po celý
čas vyrovnanom zápase proti
Starej Ľubovni v pomere 67:64,
keď najmä v prvom polčase
predviedli niekoľko pekných ak-
cií. V tomto stretnutí sa strelec-
ky darilo Dominike Joppovej
/22 bodov/ a Nikole Pristášo-
vej /19 b/, no pochváliť treba
celý team, pretože každá hráč-
ka prispela svojim dielom k to-
muto dôležitému víťazstvu.

Róbert Ištvánik

BASKETBALISTI ZO ZŠ MIEROVÁ SVIT POSTUPUJÚ!

Dievčatá pod košmi sú skvelé!

O skvelý výsledok sa postaralo družstvo žiakov reprezentujúce v školskom roku 2007/2008
našu školu v basketbale. V okresnom kole ktoré organizovala naša škola vo finále porazili s
prehľadom svojich tradičných súperov - chlapcov zo ZŠ Komenského v Poprade a tým si za-
bezpečili účasť v krajskom finále, ktoré znova organizovala naša škola 13. marca 2008 v pri-
estoroch našej telocvične a v telocvični SZŠ vo Svite.

Staršie minižiačky dosiahli na turnaji v Košiciach svoje pr-
vé víťazstvo v súťaži, keď dokázali v dramatickom zápase
po obetavom a bojovnom výkone poraziť Bardejov vý-
sledkom 21:15, pričom ešte na prvom turnaji o umiest-
nenie, ktorý sa konal v Bardejove na začiatku februára,
prehrali s týmto súperom 61:5. 

Slovenská asociácia ultramara-
tóncov (SAU) na čele s jej prezi-
dentom Ing. Mariánom Michalí-
kom schválila nomináciu repre-
zentačného družstva ultrabežcov
Slovenska. V širšej nominácii je
osem vytrvalcov. Je medzi nimi aj
František Gallik, pracovník Che-
mosvitu Svit, člen atletického od-
dielu Svit.   

Napriek tomu, že je spomedzi no-
minovaných najstarší (nar. 11. 9.
1951), v minulom roku dosiahol

v hodnotení slovenských ultramara-
tóncov jednoznačne najlepší výsle-
dok ( o jeho úspechu na Samsung
supermaratóne Bratislava - Viedeň -
Budapešť boli čitatelia informovaní
v jeseni 2007).

Vrcholnými podujatiami v roku
2008 bude v celosvetovom meradle
Svetový pohár v behu na 24 hodín.
Jeho dejiskom bude Južná Kórea,
presnejšie jej metropola Soul 18.-
19. októbra 2008.

V rámci Európy absolvujú ultrama-

ratónci Svetový pohár a Majstrov-
stvá Európy v behu na 100 km, kto-
ré sa uskutočnia taktiež v jesennom
termíne v Taliansku v meste Tusca-
nia.

Prípravu na tieto vrcholné bežecké
súťaže zahájil náš ultravytrvalec ešte
v decembri 2007. Až do konca mar-
ca absolvuje potrebné  objemy kilo-
metrov nielen v teréne, ale i na be-
žeckom trenažéri. Prvým testom by
bol Furčiansky maratón - Memoriál
Štefana Semana 22. marca 2008
v Košiciach.

RNDr. Danica Božová 

V reprezentácii aj po päťdesiatke

AKTUALITY Z KOLKÁRNE
Kolkári MKK Svit hostili 1.
marca  v 20. kole svojej sku-
piny kolkárov z Rimavskej
Soboty . V prípade víťazstva
by súperovi odskočili na 6
bodov. Našim sa to však ne-
podarilo a tak o udržanie sa
v súťaži budú musieť v ďal-
ších kolách zabodovať.

MKK Svit – KK Rimavská So-
bota  2902-129+3031 na ko-
ly, na body 1:7
V 21. kole chceli odčiniť posled-
né neúspechy z domácich dráh.
Vo vyrovnanom zápase napokon
podľahli o 96 kolov v Plešivci do-
mácim 6:2 na body.
KK Plešivec – MKK Svit
3142+96 – 3046 na koly
Dohrávka 19. kola skončila po
vyrovnanom zápase prehrou na-
šich proti NK Hesta Prešov
NK Hesta Prešov – MKK Svit –
3088+40 – 3048 na koly, na
body 6:2
V 22.kole 1. ligy sk. východ pre-
hrali naši na domácich dráhach s
kolkármi KK MTK Žarnovica a
klesli na 11. miesto ligovej tabu-
ľky.
MKK Svit – KK MTK Žarnovica
3008-82 +3090 na koly, na bo-
dy 0,5:7,5.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA
V BEŽECKOM TEMPE

22.3.2008 - Košice - Furčian-
sky maratón - Memoriál Štefa-
na Semana  - 42,195 km
Muži nad 50 rokov: 5. František
Gallik (bez rozdielu veku 14. zo
49 štartujúcich).
22. 3.2008 - Beňadiková
(okr. Liptovský Mikuláš) -
Beh oslobodenia obcí mikro-
regiónu Baranec - 9,1 km.
Ženy nad 35 rokov: 3. Danica
Božová (bez rozdielu veku 5).


