
Pre zaujímavosť zaznela aj in-
formácia, že na MsÚ sa evidu-
je okolo 200 žiadostí na pride-
lenie bytu – je však reálny

V súvislosti so zmenou Výno-
su MVaRR SR bol schválený
aj Dodatok č. 2/2008 k VZN
č. 3/2005 o prideľovaní by-
tov vo vlastníctve mesta.

V stredu 30. apríla to bolo opäť
stavanie májov a to pred Domom
kultúry a pri Kolibe. Stavali ich
tradične členovia mužskej zložky
súboru Jánošík a asistovali im
členky detského súboru Jánoší-
ček pri ohrávaní májov stužkami.
To všetko sa uskutočnilo za prí-
tomnosti primátora mesta Pae-
dDr. Rudolfa Abraháma, občanov
a mládeže mesta.

Najmä pri Kolibe sa zišla veľká

časť záujemcov, ktorí sa pobavili
v príjemnom prostredí areálu na
kultúrnom programe. Ten vyvr-
cholil zapálením vatry vo večer-
ných hodinách.

Ráno 1. mája býva tradične ur-
čené pre dychovku Sviťanka, kto-
rá si ani tohto roku nenechala
ujsť príležitosť zobudiť občanov
mesta do prvého májového dňa.
Jedným z tradičných miest bolo
zobudenie primátora mesta. 

Ďalší program počas 1. mája sa
odohrával pred Spolcentrom. Pri-
pravila ho spoločnosť Finchem
Invest, a. s. V dopoludňajších ho-
dinách na parkovisku pred Spol-

centrom jeho zamestnanci pod
vedením prevádzkara Bedricha
Staňu pripravili v rámci občer-
stvenia rôzne kulinárske grilova-

né špeciality a to pri živej hudbe.
Na parkovisku boli pre občanov
a mládež rôzne kolotoče a ďalšie
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Už pri schvaľovaní programu zasadnutia sa z rokovania vy-
ňalo VZN č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obcho-
doch a čase prevádzky služieb na území mesta Svit, z dôvo-
du nutnosti niektorých úprav v zmysle Zákona o obecnom
zriadení. O tomto dokumente sa bude rokovať na májovom
zasadnutí. Nechýbala informácia hlavného kontrolóra o pl-
není uznesení za obdobie roka 2008, ktorú vzali prítomní
na vedomie. Následne sa odsúhlasil finančný príspevok 30
tisíc korún pre Rímkokatolícky farský úrad – konkrétne na
aktivity detí a mládeže z rozpočtu mesta pre rok 2008. 

Tradičné prvomájové sprievody aj vo Svite sú už minulos-
ťou, ale je dobré, že pre občanov i mládež každoročne Mesto
pripraví bohatý program.

Prvý máj vo Svite mal podobu dobrej nálady. Začal sa
už v predvečer tradičným stavaním májov, vatrou pri
Kolibe a pokračoval na druhý deň kultúrnym progra-
mom a veselicou pri Spolcentre.

NOVINY SVIT
aj na internete:
www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

(Pokrač. na 5. strane)

Prvý máj vo Svite



l odpredaj priľahlých pozemkov k bytovým
domom sa realizuje v súlade so zákonom č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v platnom znení, pričom: 

l priľahlý pozemok je možné odpredať len do
podielového spoluvlastníctva všetkých vlastní-
kov bytov v bytovom dome, pričom veľkosť po-
dielov sa určí ich dohodou, alebo podľa veľkos-
ti podielu podlahovej plochy bytu, resp. nebyto-
vého priestoru k celkovej podlahovej ploche by-
tového domu,  

l pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do
vlastníctva podľa osobitného predpisu (zákon č.
52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov) ale-
bo jeho dediča, alebo manžela, detí, vnukov
alebo rodičov pôvodného vlastníka je v podmien-
kach mesta Svit stanovená platnou právnou
úpravou cena priľahlého pozemku vo výške 3,-
Sk/m2. Pre vlastníkov bytu v bytovom dome,
ktorí nepatria do vyššie vymenovaných kategórii
je v podmienkach mesta Svit stanovená cena
priľahlého pozemku  vo výške 100,- Sk/m2.  

l priľahlý pozemok bude odčlenený z mest-
ského pozemku geometrickým plánom po ur-
čení jeho konkrétnej rozlohy, po posúdení v prí-

slušnej komisii so zohľadnením konkrétnych
špecifík situovania jednotlivých bytových do-
mov, nadväzne na ďalšie relevantné skutočnos-
ti (napr. situovanie sietí atď.).  

l pre posúdenie veci je rozhodujúce určiť, čo
sa v danom konkrétnom prípade považuje ešte

za priľahlý pozemok a čo už za susediaci poze-
mok, ktorý však má úplne iný právny režim
/možnosť nadobudnúť do individuálneho vlast-
níctva, neexistuje zákonná regulácia ceny
atď./; Pre posúdenie tohto je potrebné mať na
pamäti, že za priľahlý pozemok je možné pova-
žovať len pozemok, ktorý výlučne právne,ale aj
fakticky súvisí s bytovým domom,  

l je dôležité ešte uviesť, že priľahlý pozemok
je možné odpredať vlastníkom bytov v bytovom
dome do ich podielového spoluvlastníctva len
za predpokladu, že s tým budú súhlasiť všetci
vlastníci bytov v bytovom dome a to na základe
ich písomnej žiadosti (bližšie informácie na
Mestskom úrade Svit).    Mgr. A. Malatinová

predpoklad, že nie všetci žiadatelia budú
spĺňať podmienky na jeho pridelenie. Poslan-
ci vzali na vedomie stanovisko Dozornej ra-
dy BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. Svit k
účtovnej uzávierke a túto schválili. Schvále-
ný bol aj harmonogram úloh komisie, zodpo-
vedajúcej za zavedenie eura a organizačný
predpis na obhospodarovanie novej časti
mestského cintorína. 

Poslanci sa ďalej zaoberali Územným plá-
nom mesta a žiadosťami na jeho čiastkové
zmeny a žiadosťou MO Slovenského rybár-
skeho zväzu o odpredaj budovy – skladu na
činnosť tejto organizácie. Stanovisko k tomu-
to bodu zaujmú na najbližšom zasadnutí. 

Technickým službám bol odsúhlasený
účelový príspevok vo výške 280 tisíc korún
na opravu vozidla pre zvoz TKO. 

Po uvedených bodoch začal interpelácie
J. Timkovič otázkou, prečo sa vyrúbali stro-
my pri bývalej poisťovni Istota – odpovedal
prítomný M. Fecko - stromy „padli“ na žiadosť
Finchemu, a. s., ktorý pripravuje v tejto loka-
lite výstavbu cca 30-bytového domu, čo je i v
súlade s Územným plánom mesta. V. Horňá-
ková sa opýtala, či sa výpisy uznesení MsZ
doručujú tým, ktorých sa týkajú (išlo konkrét-
ne o ZUŠ a nákup počítača pre túto školu).
Odpoveď J. Ryšu znela, že áno, riaditeľ bol
informovaný. Ľ. Rešovská vyslovila otázku,
čo sa bude podnikať pre vylepšenie mest-
skej internetovej stránky, ktorá podľa jej
vyjadrenia nevyhovuje súčasným požiadav-
kám. Primátor odpovedal, že na vylepšení tej-
to veci sa pracuje. Ľ. Rešovskú zaujímalo aj
to, či niekto z MsÚ sleduje plnenie úloh a
odstraňovanie problémov, ktoré sa na za-

stupiteľstve nanášajú. S dvomi interpeláciami
vystúpil M. Martočko. Opýtal sa, či by nebo-
lo možné znížiť cenu tepla vo Svite pred-
časným splatením úveru, ktorý si Mesto na
vykurovací systém vzalo. Odpovedali viacerí
– (M. Berkeš,primátor, I. Korenková ) - tech-
nicky to možné je, sú tam však finančné po-
stihy i časové obmedzenia. Naviac, je nepri-
jateľné použiť peniaze všetkých obyvateľov
len pre istú skupinu (odberatelia tepla) – po-
dotkol neskôr I. Zima. Z kapitálových príjmov
by nemali byť splácané bežné výdavky (M.
Berkeš). Druhou interpeláciou M. Martočko
vyslovil žiadosť o výrub jedného radu to-
poľov, tzv. vetrolamy v blízkosti plota záhra-
diek zo zdravotných dôvodov (alergie). Od-
poveď znela, že Obvodný úrad životného
prostredia a ochranári na takýto výrub nedajú
súhlas. L. Potočný sa zaujímal o podjazd
popod železničnú stanicu – primátor odo-
vzdal informáciu, že čo nevidieť sa s jeho vý-
stavbou za plnej premávky začne. 

M. Bezák poukázal na nebezpečie v po-
dobe naklonených labilných stromov pri
ceste do Batizoviec (za železničnou traťou).
Informáciu o likvidácii stromov v tejto oblasti
podal J. Žiak. J. Kalakaj sa zaujímal o rieše-
nie už nastoleného problému križovatky
na konci ulice Mierovej a ul 9. mája – po roz-
siahlej diskusii sa rozhodlo, že na tomto úse-
ku bude osadené také dopravné značenie,
aby nedochádzalo ku kolíziám a nebezpeč-
ným stretom vozidiel. 

Diskusia začala návrhom Ľ. Rešovskej,
aby prednosta MsÚ priebežne informoval po-
slancov o riešení interpelácií z predchá-
dzajúcich zasadnutí. Návrh ostatní poslanci
schválili. L. Jašš sa vyjadril k dopravným

problémom v meste, považuje za nesysté-
mové, aby sa jednotlivými prípadmi zaoberali
poslanci – je to vec riešenia kompetentného
odborníka – dopravného inžiniera. 

J. Kalakaj sa zaujímal o možnosť navýše-
nia finančných príspevkov na občerstve-
nie členov komisie pre prideľovanie by-
tov, ktorá bude zasadať častejšie, ako zvy-
čajne. L. Jašš sa vyjadril, že by bolo vhodné
v budúcom roku zo strany TS mesta Svit ak-
tívnejšie spolupracovať s občanmi pri jar-
nej očiste mesta (lepšia informovanosť, výz-
vy... ). Reagoval J. Timkovič, ktorý uviedol,
že občania bytovky, v ktorej býva, sú natoľko
uvedomelí, že si stále robia poriadky sami,
bez vyzvania. Kritizoval však slabý záujem o
kontrolu skládok, ktoré upratovaním a vyvá-
žaním odpadu vznikajú. 

V. Horňáková sa opýtala, čo sa dá robiť s
občanmi, ktorí znečisťujú ovzdušie a život-
né prostredie spaľovaním rôznych ne-
vhodných odpadov vo svojich domoch –
kontrolór uviedol, že sankcionovať také prípa-
dy je obtiažne z dôvodu dokazovania zdroja
znečistenia (obmedzenie vstupu do bytu). I.
Zima sa k téme upratovania vyslovil, že by
bola vhodná lepšia včasná propagácia vo
všetkých médiách, ktoré má mesto k dispo-
zícii. Opýtal sa na odstraňovanie problému
nekvalitného signálu TV Poprad a naniesol
otázku, či by nebolo vhodné uvažovať aj o
inej forme vysielania (vlastná TV, infotex).
Okrem toho sa zaujímal o termín stretnutia
podnikateľov mesta s jeho vedením – primá-
tor odpovedal, že ku stretnutiu dôjde asi v po-
lovici mája, na kvalite televízneho signálu sa
pracuje – sú tam však problémy, ktoré prí-
slušná firma sústavne skúša odstrániť.   

-vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

O priľahlých pozemkoch k bytovým domom
Vzhľadom na množiace sa požiadavky vlastníkov bytov v bytových domoch na úze-

mí  mesta Svit o odkúpenie priľahlých pozemkov pri tzv. „ štvor -, šesť – a desať –
domkoch“. Nakoľko sa táto problematika dotýka  nezanedbateľného počtu obyva-
teľov Svitu /na území mesta sa nachádza 7 štvordomkov, 29 šesťdomkov a  2 de-
saťdomky/, dovoľujeme si Vás aj prostredníctvom týchto novín informovať o na-
jdôležitejších skutočnostiach  týkajúcich sa tejto veci: 

Aj tohto roku sa v Dome kultúry konalo podujatie venované matkám k ich sviatku – Dňu ma-
tiek. Predstavili sa v ňom deti a učitelia Umeleckého klubu Fantázia, ktoré pozdravili a na duši
pohladili divákov pôsobivými tancami a  hrou na rôzne hudobné nástroje. Nechýbal príhovor
pána primátora a poetické slová na oslavu ženy – matky. Program pod názvom „Fantázia zo sr-
diečka“ bol v stredu večer prítomným divákom odovzdaný, ale i prijatý s vďakou a láskou.



Funkcionári ZO JDS sa spora-
dicky zúčastňujú zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva, kde naná-
šajú sťažnosti, návrhy občanov a
členov JDS. Prostredníctvom
jednej členky JDS, ktorá je člen-

kou komisie pre veci sociálne,
bytové, zdravotné a verejného
poriadku pri MsÚ sa riešia veci
sociálneho charakteru. 

Bohatá bola činnosť v oblasti
spoločensko-kultúrnej. Členovia
JDS sa zúčastňovali rôznych kul-
túrnych akcií v meste Svit, aj v
Poprade. Zúčastnili sa dvoch zá-
jazdov – Na deň sociálnej demo-
kracie v Nitre v júni 2007 a druhý

v deň štátneho sviatku 29.augus-
ta – po stopách SNP. Naši čle-
novia sa zúčastnili celosloven-
ských osláv SNP v B.Bystrici,
navštívili B.Štiavnicu, pamätník v
Nemeckej a Zvolen.

Viacerí sú členmi spevokolu Se-
nior, ktorý poznajú už aj diváci v
Maďarsku. Je zaujímavý aj vlast-
nou tvorbou . Organizační vedúci
spevokolu sú Emil Horňák, Ber-
nadeta Točeková, Alexander To-
kár – členovia našej ZO JDS.

Dobrá spolupráca je s obidvomi
Klubmi dôchodcov vo Svite aj
Pod Skalkou.Tiež so Združením
klubov seniorov Spiša, ktorého

členmi sú kluby spišských miest,
aj naše dva. Predsedom tohto
združenia je náš člen Alexander
Tokár a v spolupráci s ním naša
ZO JDS signalizuje oprávnené
požiadavky a návrhy smerujúce
Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny. Posledný návrh sa
týkal valorizácie dôchodkov a
prepočtu dôchodkov staro-
dôchodcov, teda tých, ktorým

boli dôchodky priznané v 90-tych
rokoch ešte podľa starého záko-
na o sociálnom zabezpečení.

Činnosť našej ZO JDS by nebo-
la možná bez finančnej dotácie
MsÚ a sponzorského daru Che-
dos, s.r.o. na uskutočnenie zá-
jazdu, za čo im patrí naša úprim-
ná vďaka.

B.B.
Foto: M. Jurčák

Od nápadu bol len krôčik k reali-
te. 8. apríla prišlo do Klubu 11 tí-
nedžerov – 8 chlapcov a 3 dievča-
tá. Stretnutie s nimi viedol predse-
da KD A.Tokár, ktorý naniesol tri
druhy oblastí, ktoré sa týkajú aj na-
šej mládeže.

V kultúrnej oblasti sa zameriavajú
na bábkové divadlo, v športovej sa
venujú stolnému tenisu a hokeju,
majú však problémy s odkladaním
športovej výstroje. Čo sa týka dis-
ciplíny a morálky – pomlčali. Od-

znela aj informácia o projekte Otvo-
rený klub mladých, na ktorom pra-
cuje Mesto Svit v spolupráci
s CVČ. Starší prítomní, najmä však
V. Diczházy vyjadrili pripomienky ku
správaniu sa niektorých mládežní-
kov, ktorí robia neporiadok okolo
budovy kultúrneho domu, poško-
dzujú lavičky, svetlá, stromy a iný
spoločný majetok. Týchto pripo-
mienok bolo nemálo, aj keď tí
„správni adresáti“ medzi prítomný-
mi iste neboli. Avšak predseda klu-

bu A. Tokár poprosil mladých, aby
tlmočili tieto pripomienky tým, ktorí
nemali odvahu prísť a ktorých sa to
týka. A tým, ktorí prišli, poďakoval
za ochotu, odovzdal symbolickú
sladkú odmenu a vyjadril presved-
čenie, že aj s ich pričinením sa se-
niorom Pod Skalkou bude žiť dô-

stojnejšie a pokojnejšie. Čas uká-
že, aký malo toto generačné stret-
nutie občanov Pod Skalkou zmy-
sel.

A. Tokár
predseda Klubu dôchodcov

Pod Skalkou
FOTO Dominik Fronc
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ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite bilancovala

V úvode apríla sa ZO JDS zišla na výročnej členskej schôdzi,
aby zhodnotila svoju činnosť za rok 2007. Výbor pracoval v po-
čte 7 členov a 3 členovia revíznej komisie. Zišiel sa celkom 8
krát a uskutočnili sa dve členské schôdze. Celkom bolo prija-
tých 18 uznesení, ktoré sa týkali vnútorného života ZO JDS,
alebo niektoré smerovali na vybavenie Mestu, Technickým
službám mesta Svit, Nemocnici, a. s. v Poprade. Boli to pod-
netné návrhy, resp. pripomienky k niektorým poskytovaným
službám. V súčasnosti je evidovaných 69 členov.

Mládežníci medzi seniormi
Apríl je mesiacom prebúdzania sa prírody, mládež vychádza
do ulíc a po dlhej zime sa prejavuje rôznym spôsobom.
V zmysle plánu činnosti nášho Klubu dôchodcov Pod Skalkou
sme na toto obdobie naplánovali stretnutie s mládežou, ktorá
je tak, ako dospelí – rôzna. Jedni sú slušní, prispôsobiví dob-
rým myšlienkam a nápadom, iní zas nespratní a agresívni. Priš-
li sme na myšlienku, že ich zvoláme cez Miška Hudáka –
chlapca, ktorý má medzi občanmi našej časti dobrú povesť.
Dievčatá sme nechali zorganizovať cez riaditeľku Centra vo-
ľného času N. Kumorovitzovú.

Leto s CVČ vo Svite
Centrum voľného času vo Svite pripravuje na letné prázdniny pre de-
ti pestrý športovo – relaxačný program. Sú to predovšetkým už tra-
dičné a veľmi obľúbené mestské týždenné tábory. Letné mestské tá-
bory sú vhodné najmä pre mladších školákov, pretože sú s dennou
dochádzkou. Ich program je zameraný na rekreáciu a aktívny oddych
v čase, keď sú rodičia v práci. Pri zaujímavých hrách a súťažiach spo-
znajú deti nových kamarátov, budú športovať, plávať, navštívia zaují-
mavosti regiónu, budú poznávať prírodu.
Týždenné termíny sú nasledovné:
30. júna - 4. júla 2008      7 júla. - 11. júla 2008
Poplatky sú 450,- Sk za dieťa - člena záujmového krúžku CVČ
a 500,- Sk  pre nečlena.
Využite túto možnosť zmysluplného prežitia voľných dní v lete, ktoré
vám centrum voľného času ponúka. Bližšie informácie a prihlášky do-
stanete v Centre voľného času vo Svite v pracovných dňoch, t. č.
77 56 164, e-mail centrum@cvcsvit.edu.sk. N. Kumorovitzová



Vyzdvihol vysokú úroveň pred-
nášok Jána Perinaja na členských
schôdzach, ktoré priblížili dejinný
i súčasný význam Matice sloven-
skej, či históriu spolužitia Maďa-
rov a Slovákov na Slovensku.

Ocenil spoluprácu s Mestskou
knižnicou. Členovia MO MS sa
zúčastňujú rôznych besied, výstav

a iných podujatí, v minulom roku
spolupracovali pri organizovaní
vedomostného kvízu pre žiakov
základných škôl Poznaj svoje
mesto. Pripomenul, že organizá-
cia poskytuje Mestskej knižnici
a jej čitateľom periodiká Sloven-
ské pohľady a Slovenské národné
noviny.

Podporiť kultúrny život sa pokú-
sili propagáciou kultúrnych podu-
jatí organizovaných v meste a svo-
jím členom poskytli príspevok na
vstupenky. 

V minulom roku sa niektorí čle-
novia MO zúčastnili Matičného
svetového festivalu slovenskej
mládeže vo Vysokých Tatrách,
slávnosti 100. výročia tragédie
v Černovej, navštívili viaceré folk-
lórne festivaly a historické mesto
Levoča. 

Jednou z úloh Matice slovenskej
je propagovať a udržiavať krásu
slovenského jazyka, preto na
žiadnom stretnutí matičiarov ne-
môže chýbať prezentácia literár-
neho diela. Za pôsobivé prednesy
básní predseda poďakoval recitá-
torkám Blažene Bendíkovej i Soni
Ivanovej. Obľúbené sú už tradičné
predvianočné stretnutia s kultúr-
nym programom a kapustnicou. 

Ján Svočák poďakoval Mestu za
podporu matičných aktivít finanč-
ným príspevkom a prisľúbil, že bu-
de využitý na skvalitnenie a rozší-
renie činnosti tejto organizácie. 

V diskusii rezonovali dva problé-
my – práca s deťmi a mládežou
a starnúca členská základňa. Prí-
tomní hľadali možnosti ako pritiah-
nuť mladých ľudí, ponúknuť im
priestor na realizáciu, činnosť, čo
ich bude napĺňať a zaujímať. Prá-
ve v mladých chcú prehĺbiť pocit
národnej identity a hrdosti na na-
šu krásnu vlasť. Chcú viac spolu-
pracovať so školami a učiteľskými
kolektívmi. Boli by radi, keby im
v tomto snažení boli nápomocní aj
noví členovia výboru, ktorých na
tomto zasadnutí zvolili – Mgr. Mar-
gita Bajtošová a Ing. Vladimír Rus-
nák.

A. Gejdošová
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Pamätám si na viaceré kritiky
z radov občanov nášho mesta
(hlavne tých mladších), ako sa
v oblasti kultúry vo Svite málo deje.
Ak nepočítame diskotéku na sídlis-
ku, ktorá väčšine ľudí žijúcich v jej
susedstve skôr prekáža kvôli hlu-
ku, ktorý ich ruší aj v neskorých
nočných hodinách, či z času na
čas hosťujúceho divadla v našom v
Dome kultúry, mohli by sme im há-
dam aj dať za pravdu. Naše mesto
sa však začína prebúdzať aj v tejto
oblasti. Pribúdajú zábavy v Spol-

centre, v letnej sezóne je už tradič-
ným miestom rôznych kultúrnych
podujatí Koliba. Okrem týchto pod-
nikov sa však v poslednej dobe,
a je to už v skutku niekoľko mesia-
cov (až sa mi to nechce veriť, ako
vie ten čas bežať), začína stále viac
dostávať k slovu aj Caffé 33 so
svojou ponukou.

Už od februára začalo so želez-
nou pravidelnosťou každú sobotu
uvádzať pod súhrnným názvom
Klubové večery svoje zaujímavé
programy. Cieľ na začiatku bol,

myslím, veľmi jednoduchý. Sprí-
jemniť posedenie svojim  hosťom
príjemnou živou hudbou. Vznikla
z toho nakoniec reťaz vystúpení
študentov, väčšinou so žilinského
konzervatória, z ktorých káždé je

jedinečné, špecifické a dokáže
zaujať aj náročnejšieho diváka.
Odkedy tieto vystúpenia začali,
som stálym hosťom a teším sa na
každé nasledujúce.

Len v krátkosti spomeniem ča-
rovné vystúpenie romantického
klavíra, jazzové štandardy v podaní
saxofónu a gitary, skutočným zážit-

kom pre prítomných bolo vystúpe-
nie harfistu, či celkom nedávno
operné árie v podaní mladej štu-
dentky s veľkým talentom. Aj keď
bežne nie som veľkým priaznivcom
opery, spomienka na takéto vystú-
penie naživo v bezprostrednej blíz-
kosti (inak to v Caffé 33 ani nejde)
vo mne určite ostane ešte dlho.
Veď mali ste už opernú divu akoby
vo svojej obývačke? Caffé 33 tak
okrem vkusného zariadenia interié-
ru, a v dnešnej dobe dosť zriedka-
vej orientácie na nefajčiarskych zá-
kazníkov, získalo ďalší plus v podo-
be zaujímavých programov a Sviťa-
nia ďalšiu možnosť, ako stráviť prí-
jemný večer trochu inak ako tradič-
ne pred televízorom.               -tv-

Príjemné večery...

Postreh čitateľa

Výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej

10. apríla tohto roku sa uskutočnila výročná členská schôdza
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Svite. Táto záujmová
organizácia združuje 60 členov, väčšinou dôchodcov, pracuje
pod vedením 5-členného výboru a predsedu Jána Svočáka. V
hodnotiacej správe za posledné obdobie predseda poukázal
na najdôležitejšie úlohy, ktoré sa snaží organizácia plniť: zvy-
šovať národné povedomie svojich členov a hlavne mládeže, ve-
novať sa významným výročiam a jubileám osobností a udalos-
tí matičnej i slovenskej histórie, ochrane kultúrneho dedičstva
slovenského národa, zúčastňovať sa, prípadne organizovať
kultúrne a vzdelávacie podujatia.

Krása slovenčiny

Slávici z lavice
Centrum voľného času vo Svite  a  Základná umelecká škola vo
Svite zorganizovali v apríli obvodné kolo veľmi peknej a zaují-
mavej súťaže pre deti a mládež Slávici z lavice. Zúčastnili sa jej
speváci zo Svitu, Batizoviec a Lučivnej. Spievali hity našich aj
zahraničných spevákov a ich výkony uchvátili početných mlad-
ších aj starších divákov. 

Odborná porota vyhodnotila 
v I. kategórii: 
1. Terézia Gáliková ZUŠ Svit
2. Alexandra Hučková ZŠ Batizovce

3. Patrícia Ceľuchová CVČ Svit
V 2. kategórii:  
1.Marek Rástocký ZUŠ Svit
2. nebolo udelené

3. Ivana Borovská, ZŠ Mierová Svit
V 3. kategórii:  
1. Monika Králiková,ZUŠ Svit
2. Nikola Remeňová,
ZŠ Mierová Svit
3. Ondrej Hudák,ZSŠ Svit
Do okresného kola ešte postúpili
Martin Nagy zo ZŠ Batizovce, Ra-

doslava Hámorová 
zo ZŠ Komenského Svit a Deana
Dovicová z CVČ Svit.
Vďaka patrí všetkým organizáto-
rom, pedagógom i rodičom, ktorí
pripravili speváčikov na súťaž. Bo-
lo to popoludnie plné krásy, citu a
estetiky. Viera Zemanová

Víťazi tretej kategórie



atrakcie, ktoré dodávali ráz celo-
mestskej zábavy. A tak všade
vôkol tohto významného objektu
v meste vládla spokojnosť a dob-
rá nálada. V odpoludňajších hodi-
nách na improvizovanom pódiu
na parkovisku to bolo vystúpenie
detského súboru zo Sankt Peter-
burgu z Ruska, ktoré prítomní ob-
čania mesta oceňovali častým
potleskom.

I keď počas prvých májových
dní počasie šetrilo slnečnými lúč-
mi, príťažlivé atrakcie a program
v meste Svit zaujal aj viacerých
záujemcov z okolia mesta Svit, čo
je prísľubom pre organizátorov
podobných podujatí pre rok bu-
dúci. 

Text a foto: M. Jurčák

Prvý máj pred Spolcentrom
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Pri príležitosti 63. výročia Dňa vířazstva
nad fašismom 7. mája Mesto Svit, MO
SZPB, Tatrasvit Sock, a. s., a Chemosvit,
a. s., a maturitná trieda ZSŠ (na obr.)
položili kvety k Pomníku padlých. K
účastníkom aktu sa prihovoril M. Volk,
predseda MO SZPB.      Foto: M. Jurčák

Prvý máj vo Svite

V apríli 2008
4 NARODILI SA

Maximilián Volák, Filip Pe-
cha, Laura Michlíková, Viktória
Kozubová

c MANŽELSTVO UZAVRELI

Marek Kalakaj a Júlia Matiščí-
ková, Matúš Gál a Simona San-
čiová, Ing. Jaroslav Klein,PhD.
a MUDr. Ivana Hajduková, Peter
Tengy a Valentína Volková

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Jaroslav Bochnár, Helena Bed-
nárová, Žofia Michnová, Pavel
Horevaj,
75 ROKOV
Oto Engler, Júlia Koláriková,
Margita Jureková, Verona Ujčí-
ková,Božena Dubielová, Flo-
rián Chudjak, Helena Olečková
80 ROKOV
Kveta Diačiková, Žofia Jaseňá-
ková, Mária Ondirková, Janka
Maličká, Zdenka Jarabáková
85 ROKOV
Helena Palubiaková
92 ROKOV
Mária Hlasná, Jozef Kovalík

> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Štefan Semaňák, Zuzana
Novobilská, Jozef Dobias,
Michal Kožuško, Jozef Teťu-
ľa, Hilda Hanakovičová, Ju-
raj Slavkovský, František
Klein, Marika Kovaľová.

Spoločenská 
rubrika

Predám 3-izbový tehlový
byt vo Svite – 1. poscho-
die + garáž s elektrinou.
Platba v hotovosti. Č.t.

0908 699 419

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

Prijatie u prezidenta SR
V piatok 18. apríla 2008 v priesto-
roch Prezidentského paláca na Ho-
džovom námestí v Bratislave prijal
prezident SR Ivan Gašparovič ús-
pešných riešiteľov medzinárodných
predmetových olympiád.Z Prešov-
ského samosprávneho kraja sa pri-
jatia zúčastnili štyria študenti, pri-
čom dvaja z nich boli z okresu Pop-
rad: Vladimír Boža, Gymnázium D.
Tatarku Poprad (bývalý žiak ZŠ Mie-
rová, Svit) a Alena Dolanská, Zdru-
žená stredná škola Svit (obr. vľavo).

Poďakovania 
Ďakujeme touto cestou Pohrebným
službám vo Svite, menovite Petrovi
Sadloňovi za pomoc pri zabezpeče-
ní poslednej rozlúčky s našou mam-
kou pani Annou  Cipciarovou. Záro-
veň ďakujeme evanjelickému páno-
vi farárovi D.Midriakovi za dôstojnú
roz-lúčku a všetkým zúčastneným
za prejavenú sústrasť, ako i kvetino-
vé dary. Dcéra Jana a syn Rudolf 

s rodinami

Ďakujeme touto cestou Mestskému
úradu, evanjelickému pánovi faráro-
vi, dychovej hudbe, Malému muž-
skému zboru, zástupcom Tatrasvi-
tu, a. s., celej rodine, priateľom
a známym, ktorí sa prišli naposledy
rozlúčiť s našim drahým otcom, sta-
rým i prastarým otcom Jozefom
TEŤUĽOM.
Úprimne ďakujeme aj za všetky pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

V Prešove sa udeľovali ceny za ka-
rikatúry v súťaži Zlatý soudek. Ce-
nu Igora Ševčíka získal Sviťan Ing.
Jindřich Otta (na obr. vpravo). 

(Dokonč. z 1. strany)



Ako teda spätne vidíte
tento príchod?

Sú to milé spomienky. Mal
som 16 rokov a od tej doby
som už v živote nezobral od
svojich rodičov ani korunu.
Tak som bol sebestačný
a sám za seba zodpoved-
ný. Dnes si je to ťažké pred-
staviť... Ako textilák som po-
pri práci, ktorá bola na sme-
ny, vychodil školu. Začínal som
v Tatrasvite, prešiel všetkými úsekmi
a prikladal ruku k dielu tam, kde bo-
lo potrebné.Od prvých rokov vo Svi-
te sme žili mimoriadne aktívne. Po
práci, či škole sme žili naplno –
športom, divadlom, výtvarníctvom,
hudbou a zábavou. Ale mali sme aj
istý systém poriadku a disciplíny. Na
škodu to veru nebolo. 

Aké boli teda Vaše ďalšie pro-
fesijné kroky?

Ukončil som Baťovu obchodnú
školu, neskôr som robil v Tatrasvite
účtovníka – tam som stretol svoju
manželku a neskôr som prešiel do
VÚCHV, kde ma zastihli asi najplod-
nejšie a najúspešnejšie roky ústavu.
Po absolvovaní elektrotechnickej
priemyslovky a získaní titulu diplo-
movaného technika som sa naplno
realizoval pri vývoji vlákien. Bolo to
plodné obdobie mojich i našich vy-
nálezov, zlepšovateľských návrhov,
popritom som učil externe na che-
mickej priemyslovke matematiku, fy-
ziku a meranie a reguláciu. Násled-
ne sa mi ešte otvorili brány Chemo-
svitu, kde som pracoval až do od-
chodu na dôchodok. Stále som
však študoval a zvyšoval si kvalifiká-
ciu. Tu si okrem iného spomínam na
svoje dielo v strojárni – baliaci auto-
mat BH 04, bol realizovaný a ús-
pešne vyrábaný. Bolo toho samoz-
rejme viac.

Dokonca ste vymysleli aj pero
na obzvlášť široké písmo. Ale
dôchodok pre Vás iste nezna-
menal nudu a ničnerobenie...

Práve naopak ! Vtedy začali moje
priam lukratívne aktivity. Keďže som
ovládal zopár cudzích jazykov, mo-
hol som sa realizovať ako sprievod-
ca, resp. tlmočník.

Aké jazyky?
Štátnicu mám z angličtiny, maďar-

činy a taliančiny. K tomu rumunský,
španielsky, ukrajinský, ruský a poľ-
ský jazyk Ako sprievodca som mu-
sel absolvovať komisonálne skúšky
pre cestovný ruch a tak som za tie
roky prechodil nielen naše krásne

Tat-
ry, ale i kus

sveta, kde som ešte
v produktívnom veku, ako zamest-
naný, tlmočil. Potrebné technické

preklady som robil aj na montážach
a rokovaniach v Taliansku.

Vy ste, pán Madaras, pozoru-
hodný veľkou škálou rôznych
záujmov a mimopracovných ak-
tivít.

Ani neviem, ako začať. Snáď atle-
tikou.Tá mi bola veľmi blízka po celý
život – od útlej mladosti až po vete-
ránske súťaže. Robil som aj gymna-
stiku, ale najmä beh na 800
a 5 000 metrov. Slušne sa mi darilo
aj v chôdzi – v týchto disciplínach
mám aj slovenské rekordy (1956),
ale napr. aj v roku 1988 na Sloven-
skej veteraniáde som získal 2.mies-
to v behu na 5 000 metrov. 

Viem, že tých úspechov bolo
oveľa viac, ale Vy ste boli aj le-
teckým modelárom a dokonca
i pilotom...

Po leteckom výcviku som istý čas
lietal na bezmotorových lietadlách
v Poprade i Sp.Novej Vsi na Gleit-
roch. Mal som aj parašutistický vý-
cvik (mám 4 zoskoky). Po narodení
syna  som s lietaním prestal, ale do-
dnes mám kamarátov, ktorí ma ob-
čas „zvezú“...

Paradoxne k tomuto koníčku sa
javí Vaša ďalšia záľuba – z výšav
ste sa preniesli do podzemia....

Syn Janko sa od malička zaujímal
o geológiu, kamene, chodili sme po
Babe a objavovali rôzne zaujímavos-
ti. Celých 12 rokov som bol v kolek-
tíve jaskyniarov, ktorý sa zaoberal

výskumom Stratenskej jaskyne, ve-
ľa som chodil do Maďarska, kde
sme „prekutrali“ mnohé jaskyne. Ale
aj v Španielsku, Taliansku a Fran-
cúzsku.

A čo Vás na tomto tak zaujímalo?
Nové, nepoznané, nekonečná

tma, rovnaká teplota, vlhkosť, iné
správanie v prostredí jaskyne, zod-
povednosť nielen za seba, ale i za
druhých, spolupatričnosť, isté do-
brodružstvo – je to proste krása,
ktorej som sa dlhé roky venoval rád.

Výpočet Vašich koníčkov
zďaleka nie je na konci. Čo
ešte nesmieme opomenúť?

Snáď moje dlhoročné pôso-
benie v rámci lyžiarskych a motoris-
tických pretekov. Či už ako tlmoční-
ka na viacerých ročníkoch Rallye
Tatry, alebo rozhodcu na mnohých
medzinárodných lyžiarskych a atle-
tických pretekoch. Boli to roky neu-

veriteľných zážitkov a skúseností na
nezaplatenie. Ešte dodnes chodím
aj s kamarátmi zo Svitu rozhodovať
na Veľkú cenu Slovenska.

V 80-tych rokoch som okrem toho
pravidelne chodil na 40 km diaľkový
pochod do Lipt. Tepličky.

Čo zo spomínaného Vám bolo
akési najvzácnejšie, najmilšie?

Nedá sa to jednoznačne povedať,
snáď jaskyniarstvo. Bolo rozhodne
jedinečné, zaujímavé, tajomné....
A nespomenul som ešte ochranu
prírody. Z tejto oblasti mám tiež štát-
nu skúšku a pekné dlhoročné zážit-
ky.

A okrem pracovnej kariéry bo-
lo toho naozaj nemálo...

Viete, práve preto, že som sa akti-
vizoval popri práci, nemohol som
byť najúspešnejší. Aj v atletike – pri
mojich vrcholných športových výko-
noch popri práci sa nedalo excelo-
vať na najvyšších priečkach. Áno,
robil som toho veľa, mnohé oblasti
som spoznával, objavoval a som
rád. Neľutujem, pretože som mal
pestrý a bohatý život.

A čo dnešné dni, ako ich preží-
vate?

Mám toho veľmi veľa. Teším sa zo

svojich vnukov, ktorým sa snažím,
vždy, keď prídu z Prahy a Bratislavy,
venovať. Aj s našimi deťmi sme vždy
chodili spoločne do prírody a maxi-
málne sme sa im venovali, pochodi-
li sme široké okolie Tatier, Sloven-
ského raja a pod. A potom, mám

množstvo dokumentov, ktoré si dá-
vam do poriadku. Triedim, skartu-
jem, študujem, veľmi veľa čítam, rád
chodím do terénu – na rôzne plody,
na túry a tie sú naozaj dlhé... 

Nepovedzte, že Vás nič zdra-
votne netrápi...

Ale, niečo malé sa nájde. Snažím
sa však nevšímať a nepripúšťať si to.
Myslím, že si viem rozložiť sily a po-
tom, som presvedčený, že kondíciu
si udržiavam celoživotným trénin-
gom a pohybom. Nemám rád kon-
flikty, vyhýbam sa hádkam, snažím
sa pomôcť iným a nad nikoho sa ne-
vyvyšovať. Niekedy nerozumiem tým
skutočne zlým medziľudským vzťa-
hom, ktoré sú vôkol mňa... 

Dovoľte ešte takú čisto hypo-
tetickú otázku: Ak by ste mohli
svoj život v čomsi odznova zme-
niť, čo by ste z neho vypustili,
resp. čo by ste tzv. „opravili?“

Nič. Určite nie, pretože som si to-
ho vychutnal nemálo a bolo to zaují-
mavé a krásne. Tu vo Svite som rád,
ako na dlani mám krásne Tatry, vša-
de mám blízko, nič by som už ne-
menil.A tie chybičky, ktoré sa v živo-
te pritrafia každému z nás, aj tie pat-
ria k životu...
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Na dohodnutú schôdzku prišiel s dokonalou presnosťou kráľa a
od prvej chvíle som vedela, že sa budem zhovárať s niekým, kto
srší životom, úctivosťou, živelnosťou a priam mladíckym záujmom
o svet a život vôkol nás. Napriek tomu, že sa narodil takmer pred
76-timi rokmi. V blízkosti Michaloviec v obci Horovce ako naj-
mladší zo šiestich súrodencov. Vyrastal však pri Vyšnom Nemec-
kom – v Krčave pri Sobranciach. Po vojne vychodil meštianku a
kamarátov brat zo susednej dediny Laci Štefančík, ktorý už robil
vo Svite, dal mu do pozornosti mestečko pod Tatrami, kde sa to
všetko tak nadšene a úžasne budovalo! Písal sa rok 1948.

Rozhovor so Štefanom Madarasom

Nuž, veru, poviem Vám - je čo počúvať, nie to všetko ešte prežiť! Klo-
búk dole, pán Madaras ! Žil a žije naplno a radostne. Nestráca záujem
o dianie vo svojom okolí, chce toho ešte stihnúť a urobiť nemálo. Nech
mu to teda vyjde, nech mu slúži zdravie a svieti slnko na ďalšie plodné
dni a roky života. Veronika Žoldáková

na plné obrátky



Po oficiálnom otvorení bolo
ocenenie speleológov Sloven-
skej speleologickej spoločnosti
za rok 2007:

• za dlhoročné organizovanie ús-
pešných prieskumných a dokumen-
tačných speleologických akcií v ná-
ročných podmienkach jaskyne Me-
sačný tieň členovi SSS Braňovi Šmí-
dovi - Speleoklub Univerzity Ko-
menského Bratislava a všetkým zú-
častneným členom skupín a klubov
SSS.

• Speleologický počin roka - za
výsledky a vytrvalosť pri prieskume
jaskyne Skalistý potok – Slovenský
kras členom SSS - Pracovná skupi-
na Východ – komisia pre potápanie:
Zdenkovi Hochmuthovi, Jozefovi
Kovalikovi, Jozefovi Miklošovi.

• výkon roka - Petrovi Medzi-
hradskému, členovi SSS - Jasky-
niarskeho klubu Dubnica nad Vá-
hom. V roku 2007 ako účastník
medzinárodnej expedície v najhlb-
šej jaskyni sveta Krubera – Voronja
na Kaukaze vytvoril slovenský hĺb-
kový rekord –2060 m.

• za významné speleopotápač-
ské aktivity pri objavoch a doku-
mentácii zaplavených jaskýň na me-
xickom polostrove Yucatan členom
SSS: Michalovi Megelovi - Sekcia
jaskynného potápania, Danielovi

Hutňanovi - Pracovná skupina Vý-
chod – komisia pre potápanie

• striebornú medailu udelila
SSS: Martinovi Budajovi a Stachovi
Mudrákovi - Speleoklub Banská By-
strica za vývoj počítačového progra-
mu Therion umožňujúci podrobné
digitálne vykreslenie speleologickej
mapy jaskyne aj v 3D. 

Speleomíting je čoraz populár-
nejší a každým rokom pribúda viac
hostí domácich aj zo zahraničia, ob-
divovateľov tejto záľuby. Tento rok
sa akcie zúčastnilo okolo 250 ľudí.
Premietlo sa 22 zaujímavých filmo-
vých príspevkov slovenských, čes-
kých a rumunských.

Súčasťou podujatia bola aj výsta-
va Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti: Jaskyne Slovenského kra-
su – svetové prírodné dedičstvo.

V hale Domu kultúry na paneloch
vystavovali speleológovia fotografie
z objavov v jaskyniach na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Veľký záujem
bol aj o speleologickú výstroj, ter-
mobielizeň, ktorú si mohli na spe-
leoburze jaskyniari zakúpiť.

Program trval celý deň a na záver
bola divácka anketa. Na rozdaných
lístočkoch potom diváci hlasovali za
najlepšie príspevky i panelovú výsta-
vu. Po spočítaní komisiou boli vyhlá-
sené víťazné príspevky a výstava. 

Výsledky diváckej ceny:
• Najhodnotnejší príspevok

z domácich lokalít:
- Jaskyňa Skalistého potoka -

Zdenko Hochmuth, člen SSS - Pra-
covná skupina Východ komisia pre
potápanie

• Najhodnotnejší príspevok zo
zahraničných ciest:

- KOTA 1000 a CAVEX team /
Speleoprojekt Mt.Kanin - 2000m,
história výskumov, ďalšie perspektí-
vy a zimná expedícia Skalarjevo

brezno 2008 - Peter Medzihradský
- člen SSS, Jaskyniarsky klub Dub-
nica nad Váhom, Oldřich Štos -
Česká speleologická spoločnosť,
Cavex club.

- Cesta za objevem - Zdeněk
Motyčka, Česká speleologická
spoločnosť.

• Najlepšia panelová doku-
mentácia:

Nový objav z Kryštáľovej jaskyne
- kaplnka Panny Márie - Jaskyniar-
ska skupina Adama Vallu Terchová 

Na záver sa chcem poďakovať
stálej podpore a pomoci tomuto po-
dujatiu, Mestu Svit, primátorovi
mesta PaedDr. Rudolfovi Abrahá-
movi, generálnemu riaditeľovi a.s.
Chemosvit Ing. Michalovi Ľachovi,
a. s. Chemosvit Fibrochem. Taktiež
ďakujem za stálu pomoc odd.grafic-
kého dizajnu Chemosvitu Folie,
a. s., oddeleniu reklamy a všetkým,
ktorí svojou pomocou tiež prispeli
ku dobrému priebehu celej akcie.

Mesto Svit sa aj vďaka Sloven-
skej speleologickej spoločnosti
a tohto celoslovenského stretnutia
jaskyniarov dostalo do povedomia
ľudí na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Oľga Miháľová
Členka výboru SSS
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Speleomíting 2008
V sobotu 12. apríla 2008 skončilo každoročné stretnutie jas-

kyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti – 17. Speleo-
míting v Dome kultúry vo Svite. Predseda Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti Mgr. Bohuslav Kortman a organizátorka
Speleomítingu, členka výboru SSS Oľga Miháľová, privítali hos-
tí: primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, predsedu
Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku, českých,
rumunských, poľských, slovenských jaskyniarov. Pán primátor
Rudolf Abrahám taktiež privítal hostí v meste Svit a poprial im
úspešný priebeh Speleomítingu i veľa šťastia a úspechov v jas-
kyniarskej činnosti.

V tanci sa im darí ... 
Členovia „OZ Detský famózny svet“ zastúpený v  DFS Jáno-

šíček a TS Štýl pri ZUŠ vo Svite sa od začiatku kalendárneho
roka pripravovali na rôzne súťaže a podujatia, aby zviditeľnili
svoju prácu.  

Takto sa DFS Jánošíček po dôkladných prípravách prezen-
toval na IV. Medzinárodnom   ukrajinskom   súťažnom festivale
– „Súhvezdie hôr“, kde zo 600 účastníkov v kategórii vokál ob-
držal striebornú medailu a diplom. V  okresnom kole „Z tatran-
ského prameňa“ sa medzi stálicami detského podtatranského
folklóru umiestnil na 2. mieste. Po prvý krát sa zúčastnil súťa-
že sólistov tanečníkov, kde sa prebojoval až na   celoštátnu sú-
ťažnú prehliadku „O Šaffovu ostrohu“.  

Ani najmenší 5-7 roční tanečníci TS Štýl sa nedali zahanbiť.
Hneď na svojom   prvom vystúpení - festivale „Deň tanca“ sa
umiestnili na 2.mieste a v súčasnosti sa pripravujú na  XII. roč-
ník „Festival tanca“ v Humennom.  

Títo tanečníci vystupujú aj v spoločných programoch, ktoré
im umožňuje zrealizovať OZ Detský famózny svet. Pre nich, aj
pre svojich priaznivcov   pripravil „Posedenie pri muzike 4“, kto-
ré sa uskutoční 23. mája 2008 v hoteli Mladosť. Spolu s vami
sa tešíme na spoločné stretnutie na vystúpení našich taneční-

kov a hudobníkov, členov OZ DFS pracujúcich v DFS Jánošíček, TS Štýl a ĽH
Bystrianka.

Vlasta Horňáková, predseda združenia OZ DFS, Foto: Ľ. Horňák

O. Miháľová pri oceňovaní



V utorok 8. apríla 2008 sa v Poprade konalo
OKRESNÉ KOLO BIOLOLOGICKEJ OLYMPIÁDY  v kate-
górii E - „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti!“. Žiaci 5.-
9.ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií súťažili v troch odbornostiach: botanika, zo-
ológia, geológia. 
Naša škola mala zastúpenie v geológii. Súťaž pozostávala z

teoretického testu, ktorý bol okrem všeobecných geologic-
kých poznatkov v tomto školskom roku špeciálne zameraný na
vulkanizmus, poznávanie 26 druhov nerastov a 24 druhov hor-
nín s využitím jednoduchých pomôcok a tvorby práce súvisia-
cej s geologickým odkryvom a jeho dokumentáciou. Hodno-
tená bola aj zbierka nerastov a hornín, ktorú si súťažiaci pri-
niesli so sebou. Pri plnení tejto poslednej úlohy nám pomocnú
ruku podali pracovníci bane v Hnúšti, za čo im aj touto cestou
ďakujeme.

Jakub Fronc z 9.A reprezentoval našu školu v tejto náročnej
súťaži veľmi úspešne. Vybojoval prvenstvo pred Darinou Kriš-
šákovou zo Ždiaru a Romanom Madejom zo ZŠ Mládeže Pop-
rad. Zároveň postúpil do krajského kola, ktoré by sa malo
uskutočniť 13.mája 2008 v Prešove.

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová
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n 20. marca v ranných hodinách
hliadka MsP zaznamenala,že na
parkovisku na ul.kpt.Nálepku došlo
k požiaru os. mot. vozidla. Na
miesto boli privolaní hasiči a aj
hliadka miestneho oddelenia PZ.

n 22. marca bola hliadka telefo-
nicky privolaná k požiaru trávnaté-
ho koľajového zvršku pri vjazde do
časti Pod Skalkou. Boli privolaní
hasiči, ktorí tento požiar uhasili.

n 24. marca vo večerných hodi-
nách hliadka pri kontrole okolia ho-
tela Mladosť a ihrísk  zistila, ako si
skupinka mladých ľudí kráti dlhú
chvíľu rozbíjaním sklenených fliaš
na ceste. Aktér tohto činu
Matej.O.z obce Hranovnica bol
hliadkou MsP pokutovaný.

n 31. marca v odpoludňajších ho-
dinách hliadka zabezpečila a spolu-
pracovala pri odtiahnutí autovraku
odstaveného za budovou ObZS
spoločnosťou SOS Tatry do zber-
ného centra v Mlynici.

n 3. apríla bol hliadkou MsP v do-
poludňajších hodinách odvezený
do útulku v Kežmarku odchytený tú-
lavý pes.

n 3. apríla  v čase o 22.05 h sa
hliadka MsP spolu s hliadkami OO
PZ Svit a ŽP Poprad zúčastnila spo-
lupátrania po osobe K. Š. zo Svitu,
ktorý chcel spáchať samovraždu
hodením sa pod vlak. Pri kontrole
žel.trate vedľa záhradiek bol  nájde-
ný, ako leží v koľajisku. Na mieste si
ho prevzala privolaná RZP. 

n 7 .apríla hliadka v ranných hodi-
nách dokumentovala rozbitie skle-
nených výplní okien na budove ZŠ
Mierová. Následným šetrením bolo
zistené že uvedený skutok spácha-
li Radka J.a Lucia M. - obidve zo
Svitu. Vec bude riešená v kompe-
tencii MsP v zmysle priestupkového
zákona. 

n 17. apríla príslušníci MsP boli
nápomocní pri  akcii Jarný beh Svi-
tom, ktorý organizoval Atletický od-
diel Svit.

n 17. apríla v čase o 15.55 h bola
hliadka telefonicky upozornená na
nezákonný predaj pochybného
elektronického tovaru občanmi Ru-
munska v priestoroch parkoviska
pred predajňou Lidl. Tento predaj
bol na mieste ukončený a predaj-
covia boli odmenení za túto činnosť
pokutovými blokmi.

n 18. apríla v dopoludňajších hodi-
nách sa hliadka MsP podieľala na
komplexnom cvičení hasičských a
záchranných zborov v administratív-
nej budove a.s.Chemosvit.

Z denníka 
Mestskej polície

Prvenstvo v geológii

Už pri otvorení primátor
mesta PaedDr. R. Abrahám
zdôraznil tradíciu a význam
tejto súťaže na ktorú sa toh-
to roku prihlásilo 21 muž-
ských a 6 ženských. 

Tradične veľmi dobrá or-
ganizácia pod vedením
predsedu Dobrovoľného
hasičského zboru Svit Ing.
Petra Weissa v spolupráci s
ďalšími dobrovoľníkmi ha-
sičských zborov a zo spo-
ločnosťou AEZ s.r.o. vytvo-
rili opäť veľmi dobré pod-
mienky na súťaž do kopca,
ktorá je nielen najťažšou na
Slovensku, ale je i prvou z

celkového počtu 19 súťaži
v rámci Okresnej hasičskej
ligy.

V súťaži mužov sa v naj-
lepšom svetle predstavilo
družstvo zo Spišskej Sobo-
ty I., ktoré časom 18, 62
vytvorilo rekord súťaže v
hasičskom útoku s vodou
do kopca. Druhé bol druž-
stvo zo Stráži a tretie skon-
čilo ORHaZZ Poprad. 

Kombinované družstvo
DHZ Svit skončil na 11. mies-
te časom 32,19 a družstvo
z družobného mesta Č.
Třebovej z Rybníka na 15.
mieste (40,04 s).

Hasiči o Pohár primátora

Padol rekord
Tradičná súťaž hasičských družstiev „O putovný
pohár primátora mesta Svit“ - v poradí už 17. roč-
ník sa uskutočnila vo Svite v nedeľu 4. mája
2008 za daždivého počasia.

Harašiády v sobotu 26. apríla sa zú-
častnilo 20 detí. Súťažili v sprejovaní
na plagáty, v hode šestiek na basket-
balový kôš, futbalových koníčkoch
a v rýchlosti na motokárach. Pre
menších bolo nafúknuté skákadlo. 

Otvorenie súťaže o
Pohár primátora
mesta Svit - a potom
už sa rozbehli tradič-
né súťaže. Najlepšie
v nich obstálo druž-
stvo zo Spišskej So-
boty - na snímke do-
le, ktoré vytvorilo re-
kord súťaže v hasič-
skom útoku do kop-
ca.

Foto: M. Jurčák

U žien si najlepšie počínali ženy zo Sp. Byst-
rého (30,81 s), pred Spišským Štiavnikom
(39,74), a Spišským Bystrým II (49,43 s).

Na záver súťaže ceny odovzdal viceprimá-
tor mesta Milan Lopušniak.                      -ák-

Kombinované družstvo DHZ Svit začínalo
súťaž.   Foto: M. Jurčák



Rozhodnutie je ovplyvňované tenden-
ciou túžby po niečom a byť niekým. Môžem
snívať, že mám všetko, čo chcem mať. Sní-
vať, že som niekým, kto to má vzhľadom na

svoje postavenie v živote ľahšie. Môžem
snívať často a bude to určite príjemné. Vo
svojich predstavách si môžem dovoliť mať
moc, mať peniaze a majetok... Dovoľujem
si byť najmúdrejší, najslávnejší, najstatoč-
nejší... Toho prívlastku mať je strašne veľa
a byť nezaostáva o nič menej.

A dnes mi niekto náhodou predloží otáz-
ku: „Čo je ľahšie, mať, či byť?“ A ja mám
odpovedať. Ale ako? Prečo sa rozhodnúť?

Keď o tom rozmýšľam zisťujem, že sny
boli strašne ľahké. Jednoducho som mal,
jednoducho som bol. Privlastnil som si to
a užíval. Ale ak som sa aj niečo z toho od-
hodlal dosiahnuť, zistil som, že za mať a byť
niečo väzí. Tvrdá práca, odhodlanie, veľa-
krát odriekanie, alebo...

Tvrdá práca, odriekanie človeka často od-
radí a odhodlanie zase človek časom otupí
v návale problémov. Nebolo to to, čo láka.
V snoch bolo mať a byť oveľa ľahšie do-
siahnuteľné. Ale druhá cesta, tá je lákavej-
šia. Až tak lákavá, že dá človeku poriadne
zabrať, aby jej pri najbližšej príležitosti úpl-

ne nepodľahol. Tieto príležitosti sa vysky-
tujú oveľa častejšie a pravidelnejšie. Chce
to len málo. Podľahnúť tomu lákavému še-
potu a osobnej, vlastníckej túžbe. A mať, či

byť sú ľahšie ako čokoľvek iné, rýchlejšie
prídu.

Tak teda čakáte ako odpoviem, čo je ľah-
šie, mať, či byť? Odpovedám takto: - mať,
či byť, obe sú ľahké, ak si mám kým, alebo
čím odstrániť z cesty námahu, prekážky
a ľudí. Mať, či byť, obe sú ale neuveriteľne
ťažké, ak ich musím dosiahnuť svojou ná-
mahou rúk, umu. Je to ale cesta, na ktorej
nestratím svoju chrbtovú kosť, tvár, srdce
a hlavne svedomie s vierou.

Tak toto je teda moja odpoveď na otázku,
čo je ľahšie, mať, či byť? 

Milan Paulíny ml. 

Malé zamyslenie sa nad problémami každodenných dní

Mať, či byť?
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Akoby hrach na stenu hádzal...

Každoročne sú občania upo-
zorňovaní na druhy odpadu, pre
ktoré sú tieto kontajnery urče-
né. Napriek tomu, opakovane
dochádza k hrubému porušova-
niu pravidiel. Položme  si otáz-
ku. Je to nevedomosť, či ľaho-
stajnosť, ktorá vedie ľudí k to-
mu, aby na niekoľko dní preme-
nili miesta, okolo ktorých sami
dennodenne chodia, na takéto
smetisko? Na druhej strane, ak
sa skúsime pozrieť na vec rea-
listicky (aj keď niekedy so smút-
kom v duši) ľudia sme už takí.
Niektorí poctiví, iní ľahostajní. 

Čo však urobiť, aby tí, ktorým

na čistote a úprave nášho mes-
ta záleží, nedoplácali na tých
ostatných? Myslím si, že v tom-
to prípade by už mali zasiahnuť

patričné inštitúcie vo Svite. Ne-
myslím len Mestskú políciu, kto-
rá nemôže byť všade. Skôr roz-
mýšľam, či by nebolo potrebné
prehodnotiť odpadové hospo-
dárstvo v našom meste, pre-
dovšetkým samotný odvoz od-

padu. Možno by bolo vhodné
poskytovať tieto veľkokapacitné
kontajnery na vybraných mies-
tach častejšie, potom by neboli
zakaždým tak zúfalo preplnené.
Mimochodom, nebolo by vhod-
né umiestniť zoznam povole-
ných druhov odpadu aj v mies-
te, kde je pripravená zberná ná-
doba?

Prírodný odpad, ako napr. ko-
náre na priloženej fotografii by
sme mali podľa pravidiel kom-
postovať, stavebný odpad od-
viezť  na zberné miesto. Koľkí
občania však majú reálnu mož-
nosť takéto niečo sami urobiť?
Aký vysoký trest by musel risko-
vať ten menej zodpovedný ob-
čan, aby si radšej zadovážil
adekvátne vozidlo na prepravu
takéhoto odpadu?

Preto si myslím, že miesto
spoliehania sa na uvedomelosť
občanov by bolo možno vhod-
né pripraviť taký systém nakla-
dania s odpadom v našom mes-
te, ktorý by podobné problémy
eliminoval. Za odvoz odpadu
predsa všetci občania platíme a
za svoje peniaze očakávame ur-
čitú kvalitu poskytovanej služby.
Kompetentní dodajú, že nákla-
dy na odvoz odpadu by sa
enormne zvýšili, s čím by obča-
nia rovnako nesúhlasili. Pevne
však verím, že sa v našom mes-
te podarí s konečnou platnos-
ťou vyriešiť  tento problém k
spokojnosti predovšetkým ob-
čanov. Veď o nich tu predsa
ide.   Ing. Tomáš Valčák

Ako nám počasie už dlhšie naznačuje, jar je definitívne
tu. A spolu s ňou sa v našom meste objavujú aj naše kaž-
doročné neduhy. Každý sa snaží upratať svoju domác-
nosť, zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré sa najmä počas
zimy nahromadili, začínajú sa stavebné  rekonštrukcie,
jednoducho všade je vidieť snahu o skrášlenie svojho prí-
bytku. V tomto období sa však naše mesto už tradične
zvykne meniť na súbor viacerých "divokých" skládok, kto-
ré vznikajú okolo veľkokapacitných kontajnerov.

Z redakčnej
pošty

Z redakčnej pošty

Pracovník Technických služieb Svit
Jozef Dračka pri prvej kosbe v parku
pred Spolcentrum.

Foto: M. Jurčák

ODBER KRVI
MS SČK vo Svite a Klub darcov krvi
pri a. s. Chemosvit a THO v PP po-
zýva 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

Nedávno som šiel za skupinkou školákov, ktorá sa rozprávala o úlohe, ktorú
dostali na vypracovanie. Mali napísať úvahu o tom, čo je ľahšie. Mať, či byť. Té-
ma ich zaujala, vťahovala do seba. Pribúdalo gest, vzájomného doberania a aj
vážneho filozofovania. Hlas sa im zvyšoval, a tak som si nechtiac časť ich názo-
rov vypočul aj ja. Neviem ako danú tému nakoniec spracovali školáci, musím
však priznať, že ma tiež zaujala. Tak teda, čo je ľahšie, mať, či byť?



Českej republike. V rámci ná-
vštevy naše mesto reprezento-

val Hokejový klub SVIT-POD
SKALKOU. Uskutočnilo sa pria-
teľské medzištátne hokejové
stretnutie medzi LOKO-
MOTÍVOU ČESKÁ TŘEBOVÁ a
HK SVIT s výsledkom 9:3 pre
domácich.  

Napriek odstupu času chcem
v mene všetkých, ktorí sa zú-
častnili na návšteve v meste
Česká Třebová, srdečne poďa-
kovať organizátorom – Mestu
SVIT a Mestu Česká Třebová za
perfektný športový a kultúrno-
spoločneský zážitok. Prechá-
dzal nám mráz po chrbte počas
slávnostného nástupu mužstiev
pred zápasom, keď sme spie-
vali slovenskú štátnu hymnu.  

Cítili sme sa ako doma preto,
lebo sme mali vytvorené 100%-

né podmienky a všade sme
stretávali milých a srdečných ľu-
dí. Naše poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa o nás postara-
li. Zároveň skladáme mestu
Česká Třebová poklonu za
prekrásny nový hokejový šta-
dión.

Tešíme sa z toho, že sme v
oblasti športu oprášili staronovú
tradíciu medzi našimi mestami.
Za zmienku stojí aj to, že úvod-
né buly nášho zápasu vhodil pa-
mätník - 80-ročný pán Fišar,
ktorý hral zápas pred 54 rokmi
u nás vo Svite. 

S českými hokejistami sme už
načrtli návštevu ich účasti na
podobnej akcii u nás.

Ing. Peter WEISS
predseda HK SVIT
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Myšlienka odohrať vzájomné hokejové
zápasy medzi Svitom a Českou Třebo-
vou vznikla dávnejšie medzi hráčmi Ho-
kejového klubu SVIT-POD SKALKOU.
Oslovili sme preto vedúceho hokejového
tímu z Českej Třebovej. To bolo asi pred
tromi rokmi, keď Třebováci nemali krytý
zimný štadión.

Hokejový duel

Vtedy sme ešte ani netušili, že história si takýto
zápas pamätá. Od českých priateľov sme sa
medzi časom dozvedeli, že vo februári 1954 vo
Svite sa uskutočnil zápas medzi vtedajšou Iskrou
Chemosvit SVIT a Iskrou Česká Třebová s vý-
sledkom 2:7 pre hostí. 

Na základe predošlých udalostí sa dňoch 28.-
30. 3. 2008 uskutočnila návšteva vedenia Mesta
Svit v našom družobnom meste Česká Třebová  v

Tohto vydareného športového po-
dujatia, ktorého zmyslom bola naj-
mä radosť z pohybu a pobyt v príro-
de pod Tatrami, sa zúčastnilo 65 ly-
žiarskych nadšencov. Súťažili naj-
mladšie deti - niektoré dokonca v
sprievode rodičov, registrovaní i ne-
registrovaní športovci rôzneho ve-
ku, ale i veteráni, ba i 70 - ročná pa-
ni Marta Kozubíková zo Svitu. Súťa-
žiaci i diváci mohli vidieť i slovenskú
reprezentantku, účastníčku FIS pre-
tekov Dominiku Siráňovú zo Svitu, v
súčasnosti študentku Lekárskej fa-
kulty v Košiciach. Trať absolvoval i
riaditeľ pretekov Slavomír Fábry -
syn Ondreja Fábryho (na obr.) 

Traja najlepší v každej kategórii
boli odmenení diplomami, medai-
lami a peknými vecnými cenami.
Pri ich odovzdávaní nechýba-

la manželka Ondreja Fábryho. 
Športový pohár získala a absolút-

nou víťazkou sa stala 12- ročná Eva
Trajčíková z Popradu, ktorá dosiah-
la o niekoľko stotín rýchlejší čas ako
Dominika Siráňová. Tretím najrých-
lejším bol Martin Bendík z Popradu,
ktorý súťažil v kategórii registrova-
ných mužov. 

Z výsledkov ostatných kategó-
rií:
Deti do 10 rokov: 
1. Oliver Bachleda (Ždiar)
Neregistrovaní chlapci 11-16-
roční:
1. Martin Zoričák (Poprad)
3. Christán Baňas (Svit)
Neregistrované dievčatá 11 -
16 -ročné:
1. Barbara Bortolini (Poprad)

Neregistrovaní muži: 
1.Matej Gemza (Poprad)
2. Ladislav Červenák (Svit)
5. Boris Senderák
6. Miroslav Imrich
11. Ondrej Jablonovský (všetci Svit)
Neregistrované ženy: 
1. Vierka Kundisová (Vysoké Tatry)
4. Anastázia Jablonovská (Svit)
Neregistrovaní veteráni nad 40
rokov: 
1. Ctibor Paulíni (Poprad)
2. Vladimír Siráň (Svit)

12. Fredo Litvin
14. Peter Jablonovský
15. Štefan Rešovský (všetci Svit)
Registrovaní žiaci:
1. Beňadik Plencner (Spišská Nová
Ves)
2. Marko Senderák (Svit)
Registrované ženy:
1. Dominika Siráňová (Svit)
Registrovaní muži:
1. Martin Bendík (Poprad)
2. Slavomír Fábry (Svit)

-db-, foto: V. Boža

Memoriál Ondreja Fábryho
V závere lyžiarskej sezóny poslednú marcovú nedeľu 2008 sa
v Lopušnej doline pri Svite uskutočnil 2. ročník Memoriálu
Ondreja Fábryho v obrovskom slalome BANDY CUP 2008. Po-
dujatie bolo zorganizované ako spomienka na dlhoročného
organizátora lyžiarskych podujatí. Ondrej Fábry zo Svitu, med-
zi priateľmi a známymi volaný Bandy, bol priekopníkom využí-
vania elektrickej časomiery na Slovensku a počítačového
spracovania výsledkov. Viedol k tejto činnosti aj svojich synov
Slavomíra, Vladimíra a Andreja, ktorí sa na organizovaní lyži-
arskych pretekov podieľajú i v súčasnosti.



Maľovaný chodník
Každoročne na jar ožije priestor

pred Domom kultúry vo Svite krásny-
mi kresbami detí. Aj tento rok koncom
apríla pred stavaním májov zorganizo-
valo Centrum voľného času vo Svite
výtvarnú súťaž “Maľovaný chodník”
pre deti zo základných škôl.  Téma
bola ľubovoľná - čo  najradšej maľu-
jem. Boli tam výjavy z rozprávok, obľú-
bené zvieratká, kvietky, vysnívaná kra-
jina.

Zastavovali sa starší aj mladší a s
obdivom deti chválili. Tie boli odme-
nené Centrom voľného času vo Svite
v troch kategóriach peknými vecnými
cenami a všetci sladkou odmenou. 

V. Zemanová

PAĽO „DRAGO“ GARAJ – majster Európy
v profikickboxe!

Svitský odchovanec Paľo Garaj z klubu Adento Svit (na
obr. druhý sprava) si v Popradskej Aréne 28. marca 2008
vybojoval opasok profesionálneho šampióna a majstra
Európy do 76 kg vo fullcontakte v zápase na 10 kôl. 

Jeho súperom bol Rafael Pratnický, nemecký kickboxer s poľský-
mi koreňmi. Počas celých 10 kôl mal Garaj miernu prevahu, ktorú
potvrdil v záverečnom kole, kde po sérii úderov a kopov jeho sú-
per len silou vôle dokončil zápas, ktorý sa už-už končil KO. Bol to
zároveň 1.ročník pod názvom Profi kickboxing galo Tatra cup. Na
turnaji nastúpilo proti sebe ešte 10 bojovníkov a to 5 zo Slovenska,
ostatní z Nemecka a Bosny a Hercegoviny. Víťazmi jednotlivých zá-
pasov sa stali: Michal Hromek z Prievidze, Ján Antoška z Lipt. Mi-
kuláša, Popradčania Ladislav Kačmarák a Maroš Pačan, Nemec
Albert Kriezu. Hlavným rozhodcom galavečera bol Jozef Klein zo
Svitu, ktorý je medzinárodným rozhodcom „A“ kategórie. Bol to
zaujímavý večer, plný športových zážitkov, ktorý sa verím, o rok zo-
pakuje s hojnejšou účasťou.
Aj vo Svite pôsobí oddiel kickboxu, kde sa záujemcom každý utorok v telocvični ZSŠ vo Svite o 16-tej hodine venujú tréneri Peter Kollárik
a J.Klein. Tešíme sa na nových kickboxerov. Jozef Klein
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Program 
kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí
7.  5 . -  23. 5. 2008 - v Mestskej

knižnici

Výstava prác výtvarných krúžkov CVČ 

14. 5. 2008 od 8.00 do 20.00 h 
- plaváreň Svit

Plavecká štafeta  - pre deti, mládež a
dospelých

16. - 17. mája – MŠ Mierová ul. Svit

Celoslovenský seminár učiteliek MŠ 

18. máj 2008 o 16.00 h – Kultúrny
dom Pod Skalkou

Majáles

23. máj 2008 o 11.00 h - sála Do-
mu kultúry

Výchovný koncert pre žiakov ZSŠ
31.  5. od 14,00 h pri Kolibe

Veľký Deň detskej radosti s množ-
stvom súťaží, atrakcií a kultúrnych vy-
stúpení

30. - 31. 5. 2008 -  sála Domu kul-
túry, mesto Svit

Vysávač – tradičné kresťanské poduja-
tie pre deti a mládež spišskej diecézy

 4. 6. o 10.00 h v Mestskej knižnici

Vernisáž výstavy výtvarnej súťaže detí z
výtvarných krúžkov pri školách a škol-
ských zariadeniach vo Svite - Deti a
svet.

FUTBAL
18. 5. o 16 h

FK Svit - Spišské Bystré

1. 6. o 16. h

FK Svit - Zborov

15. 6. o 16 h

FK Svit - CHmín.Nová Ves

ATLÉTI  HODNOTILI
SEZÓNU 2007

Atletický oddiel Svit vo štvrtok 3. apríla 2008
v jedálni ZŠ Mierová vo Svite hodnotil atletickú
sezónu 2007. Aktívni pretekári absolvovali
plánované súťaže

V plnom rozsahu od atletickej ligy žiactva, cez
majstrovské súťaže na úrovni okresu, kraja a Slo-
venska v kategóriách junioriek a žien. Veľmi úspeš-
ná bola reprezentácia v dlhodobej súťaži Grand Prix
Slovakia, kde sa naše dievčatá umiestnili na po-
predných miestach. Výsledkom úspešnej sezóny je
okrem majstrovských titulov i zaradenie do repre-
zentácie SR v nasledujúcej sezóne 2008 Janky
Kollárikovej (kat. žien) na 100 m prekážok, juniorky
Patrície Stenchlákovej v hode oštepom a Františka
Gállika pre ultramaratónske behy.

Na základe výsledkov boli vyhodnotení ako
najúspešnejší atléti za rok 2007:

Janka Kolláriková, Patrícia Stenchláková, Stanka
Lajčáková, Danica Božová, Soňa Vnenčáková a
František Gállik.

Za skvelú reprezentáciu oddielu a mesta Svit im
ďakujeme. Poďakovanie patrí i všetkým organizáto-
rom súťaží, priaznivcom atletiky a Mestu Svit za fi-
nančnú podporu AO SVIT.

L. Potočný

Dve atlétky – dva tituly
Výborný vstup do novej atletickej sezóny
predviedli naše dve atlétky v kategórii žia-
čok na Majstrovstvách VsAZ v cezpoľnom
behu 29. marca 2008 v Humennom. Medzi
staršími žiačkami v behu na 2000m získala
Soňa Vnenčáková za prvé miesto Majstrov-
ský titul a rovnaký úspech zaznamenala
medzi mladšími žiačkami v behu na 1000m
Stanka Lajčáková.
O pekný výsledok sa na M-SR v cezpoľnom
behu žiačok postarala naša talentovaná at-
létka Soňa Vnenčáková, ktorá prvým rokom
ako staršia žiačka v konkurencii 25 dievčat
z celého Slovenska dobehla do cieľa na
veľ-mi peknom 4. mieste.                       -lp-



Prvenstvá si vybojovali:
8-9-ročné žiačky (750 m):
Alexandra Bartková - ZŠ Komenské-
ho Svit
8-9-roční žiaci (750 m):
Tomáš Lajčák - ZŠ Mierová Svit

10-11-ročné žiačky (750 m):
Ivana Slivková - ZŠ Komenského Svit

10-11-roční žiaci (750 m):
Pavol Mirga - ZŠ Komenského Svit
12-13 -ročné žiačky (750 m):
Zuzana Šterbáková - Gymnázium
Poprad, Dominika Tatarku
12-13 -roční žiaci (750 m):
Ondrej Mlynarčík - AK Steeple
Poprad
14 -15 - ročné žiačky (750 m):
Soňa Vnenčáková - AO Svit
14 -15 - roční žiaci (1300 m)
David Šilon - ZŠ Komenského
Poprad

Najúspešnejšie 12-13-ročné
žiačky (na obr.):
1. Zuzana Šterbáková - Gymná-
zium Poprad, Dominika Tatarku
2. Nikola Pristašová - ZŠ Mierová
134, Svit
3. Lenka Poništová - AO Svit

RNDr. Danica Božová
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Tento výsledok má viacero špecifík - je to
najväčší počet nastrieľaných bodov nášho
družstva v jednom zápase, zároveň aj najvyšší
bodový rozdiel, aký sme pri víťazstve dosiahli
a nakoniec i najmenší počet inkasovaných bo-
dov v jednom stretnutí.

Za povšimnutie stojí fakt, že s týmto druž-
stvom sme doteraz ani raz nevyhrali, no po-
stupne sa naše výsledky proti nemu zlepšova-
li, až sme ich napokon v domácom prostredí
na radosť dievčat i všetkých divákov po pek-
nom a bojovnom výkone porazili. V druhom
stretnutí na tomto turnaji sme po dobrom vý-
kone nestačili na hráčky Bardejova, s ktorými
sme prehrali o dva body 22:24, keď sme v po-

slednej minúte dokázali vyrovnať, no Bardejov
nám strelil v záverečných sekundách kôš, na
ktorý sme už nestihli odpovedať. V poslednom
zápase nás porazili hráčky TYDAM-u Košice
v pomere 16:38, čo však hodnotíme ako dob-
rý výsledok, nakoľko ide o hráčky minimálne
o rok až dva staršie, ako sú naše zverenkyne.

Staršie žiačky absolvovali taktiež posledné
zápasy v sezóne, keď sa v sobotu 5.4.2008
predstavili na turnaji v Košiciach, kde v osla-
benom zložení (na turnaj cestovalo len 9 hrá-
čok - ostatné nemohli hrať kvôli chorobe) pre-
hrali obidva svoje zápasy, no najmä v zápase
proti domácemu UNION-u dievčatá bojovali,
i keď ich napokon domáce hráčky zdolali v po-

mere 34:32. V zápase proti Starej Ľubovni sa
prejavila absencia kľúčových hráčok a tento
zápas sme prehrali v pomere 55:35.

Staršie žiačky i staršie minižiačky ukončili
svoje pôsobenie v súťažiach zhodne na 8.
mieste, čo korešponduje s ich aktuálnou vý-
konnosťou. V budúcej sezóne sa v súťažiach
predstavíme už s tromi družstvami a naším
cieľom bude zlepšiť konečné umiestnenia
z tejto sezóny a aspoň s jedným družstvom sa
prebojovať do bojov o prvú štvorku vo výcho-
doslovenskom kraji, čo by nám dávalo šancu
štartovať na majstrovstvách Slovenska.

Ďakujeme sponzorom za finančnú, či vecnú
podporu v tomto súťažnom ročníku, ZŠ na ul.
Mieru za poskytnutie telocvične a tiež mno-
hým rodičom za ich obetavosť pri práci pre
náš klub. -ri-

JARNÝ BEH SVITOM

STRIEDAVÉ VÝSLEDKY BASKETBALISTIEK

Koncom druhej aprílovej dekády
sa vo Svite konalo jedno z naj-
starších atletických podujatí na
Slovensku - 70.ročník JARNÉHO
BEHU SVITU. Pokiaľ v minulosti
súťažili bežci všetkých vekových
kategórií, v posledných rokoch
sa organizátori - Atletický oddiel
Svit na čele s riaditeľom prete-
kov Mgr. Ladislavom Potočným,
sústredili na mládež. O sady me-
dailí a diplomov bojovali mladí
bežci zo Svitu, Popradu a Košíc v
8 kategóriách. 

Staršie minižiačky odohrali v nedeľu 6.4.2008 svoje posledné zápasy v tomto sú-
ťažnom ročníku. Predstavili sa pod domácimi košmi, kde hneď v prvom zápase vo
vynikajúcej a búrlivej atmosfére dokázali poraziť hráčky UNION-u Košice vysokým
rozdielom 29:10. 

16. marca sa konal doraste-
necký turnaj vo Veľkom Šari-
ši – vo dvojiciach, ktorým sa
končila súťaž aj pre dorasten-
cov MKK Svit v sezóne 2007-
2008.

Dorastenci MKK Svit sa zú-
častnili len 5-tich turnajov.
Na záverečnom turnaji vo
Veľkom Šariši dosiahli dora-
stenci MKK Svit tieto výsled-

ky: V súťaži jednotlivcov sa umi-
estnil na 12.mieste A.Hájovský
výkonom 405 zvalených kolov
a Patrik Hájovský  na 15. mies-
te výkonom 224 zvalených ko-
lov. V súťaži dvojíc napokon
skončili na 7. mieste.

Výsledky v dvojiciach:
10. priečka patrí Antonovi a

Patrikovi Hájovským 
16. priečka súrodencom Vero-

nike a Radovanovi Skokanovcom. 
V súťaži jednotlivcov sa do-

rastenci MKK Svit umiestnili
takto:

18. miesto Anton Hájovský,
31. miesto Patrik Hájovský, 34.
miesto Veronika Skokanová a
36. miesto Radovan Skokan.

25. kolo bolo veľkou túžbou
po víťazstve našich s V.Šari-
šom. Do polovice zápasu drža-
li s nimi krok, záver však lepšie
zvládli domáci a zvíťazili 6:2 na
body, o 101 kolov.

V 26. kole proti tretiemu muž-
stvu ligovej tabuľky – FTC Fiľa-
kovo podľahli 2:6 na body a o
79 kolov. V konečnej tabuľke
patrí kolkárom zo Svitu 12.
miesto. L. Polomský

Na kolkárskej dráhe Bežci v apríli
6. 4. 2008 - Kysak - Beh Hornádskou
dolinou - polmaratón (21,1 km) s medzi-
národnou účasťou
Muži nad 50 rokov: 11. František Gallik (bez
rozdielu veku 33. zo 114 pretekárov)
Muži nad 60 rokov: 4. Stanislav Miškár
Ženy nad 35 rokov: 4. Danica Božová
13. 4. 2008 - Beh oslobodenia Likavky
(okr. Ružomberok) - s medzinárodnou
účasťou
Ženy nad 35 rokov 5 km: 3. D. Božová
19. 4. 2008 - Michalovce - Podvihorlat-
ský maratón (42,195 km)
Muži nad 50 rokov: 7. F. Gallik (bez rozdielu
veku 18.)
27. 4. 2008 - Bodice (okr. Liptovský Mi-
kuláš) - Beh oslobodenia - s medziná-
rodnou účasťou
Ženy nad 35 rokov - 4 km: 2. D. Božová (bez
rozdielu veku 6.)
Muži nad 60 rokov - 4 km: 2. S. Miškár.

23. kolo I. ligy sk. východ - Kolárom v tomto zápase k
zisku bodu veľa nechýbalo . Nevyšla im však koncov-
ka a napokon prehrali o 54 kolov so súperom – KK
Tatran Prefa Sučany“B”. V 24. kole chceli doma Svi-
ťania konečne zabodovať, avšak veľká snaha a nasa-
denie nestačilo na druhý celok tabuľky TJ Tatran
Sp.Nová Ves, s ktorou prehrali 1:7 na body a na koly
2948-106+3054. 


