
Na počesť oslobodenia
Od oslobodenia nášho mesta uplynulo 64 rokov. Pri tejto príležitosti sa za pomerne
mrazivého počasia stretlo niekoľko občanov, aby si uctili pamiatku padlých hrdinov
najstrašnejšej vojny. Po básni v podaní E. Nedzelovej sa prítomným prihovoril
viceprimátor Milan Lopušniak. Vence k pamätníku položili zástupcovia mesta, mestských
podnikov Chemosvit a Tatrasvit, ako i MO SZPB. Pokloniť sa prišli aj mladé študentky SOŠ
vo Svite. Foto: S. Pjaták

na, bytová a verejného po-
riadku pri MsZ predložila ná-
vrh na poskytnutie fi-
nančných prostriedkov 11-
tim žiadateľom, tieto dotá-
cie schvaľuje na návrh komi-
sie primátor mesta, nakoľko
je to v jeho kompetencii. Ro-
kovanie pokračovalo schvá-
lením žiadosti BKM Svit
o dotáciu na činnosť pre
rok 2009 v celkovej výške
19 252 € (579 985, 75 Sk)
s termínom vyplatenia 5795,
- € do 15. 2. 2009 a zvyšku
dotácie do 30. 4. 2009. Prí-
tomní poslanci schválili aj

rozpočtové opatrenie č.
2/2009 v súvislosti s re-
konštrukciou ZŠ Mierová ul.,
projektovými prácami s výs-
tavbou mesta v roku 2009,
výmenou okien v Obvodnom
zdravotnom stredisku vo Svi-
te a úpravami v Dome kultú-
ry vo Svite. Žiadosť Mgr.
R. Š. o dlhodobý prenájom
časti pozemku parc. č.
71/1, k. ú. Svit presunuli po-
slanci na budúce zasadnu-
tie.

V bode interpelácie sa J.
Kalakaj opýtal na termín

Zaoberali sa pripravovanou voľbou
hlavného kontrolóra, pričom za deň je-
ho voľby stanovili 26. marec 2009,
schválili členov komisie na otváranie
obálok a uložili prednostovi MsÚ zverej-
niť vyhlásenie voľby na úradnej tabuli
a spôsobom v meste obvyklým. Schvá-
lili Dodatok č. 1/2009 VZN Mesta Svit
č. 6/2007 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu Mesta Svit, ktorým sa mení termín
použitia poskytnutej dotácie do 30. 11.
príslušného roka a jej vyúčtovanie naj-
neskôr do 15. 12. príslušného kalendár-
neho roka. V ďalšom bode schválili
cenový výmer mestskej hromadnej
dopravy vo Svite (viď str.14) a uložili
prednostovi MsÚ rokovať s vedením
SAD, a. s. Poprad o možnosti sprost-
redkovania čipových kariet prostredníc-
tvom zamestnancov MsÚ. Súhlas vyjad-
rili aj k Dodatkom Zriaďovateľských
listín základných škôl a ZUŠ vo Svite

a ude-leniu čestného občianstva
Ivanovi Gašparovičovi, prezidentovi
SR. Odovzdanie tohto titulu a jeho účasť
sa očakáva v rámci Dní mesta Svit v zá-
vere júna. Následne sa zaoberali zme-
nou Zakladateľskej listiny Bytového
podniku Svit, s. r. o., ktorú schválili, rov-
nako ako VZN č. 1/2009 o pod-
mienkach prevodu vlastníckeho práva
k pozemkom vo vlastníctve mesta. Po-
slanci schválili rozpočtové opatrenie
č. 1/2009 na úpravu rozpočtu mesta
pre rok 2009, presun z kapitoly
dotácie finančnej komisie na kapitolu
dotácie sociálnej komisie vo výške 1
162,-€, dotáciu vo výške 3 320 - € Spiš-
skej katolíckej charite na poskytovanie
doplnkovej opatrovateľskej služby
v meste Svit. Komisia zdravotná, sociál-
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V úvode 24. riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 29. januára
2009, vzali poslanci na vedomie prehľad o plnení uznesení za rok
2008, správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra, správu
o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností za 2. polrok 2008
a správu o zmene formy prijímaných uznesení MsZ od roku 2009.

Dievčat sa narodilo viac
Na oddelení evidencie oby-

vateľstva sme získali zaujíma-
vé údaje o pohybe občanov
nášho Svitu za minulý rok.

Narodilo sa 68 detí, z toho 40
dievčat a 28 chlapcov. Zomrelo
78 občanov, z toho 39 žien a 39
mužov. Do Svitu sa prisťahovalo
137 ľudí, odsťahovaných z trvalé-
ho pobytu bolo 119 občanov.
V rámci katastra mesta sa presťa-
hovalo 159 obyvateľov. K 31.
12.2008 bolo v evidencii obyva-
teľstva 7434 občanov Svitu.

www.svit. sk

Koľko nás je

(Pokrač. na 2. strane)

Plesová sezóna je i vo Svite v plnom prúde! Náš
obrázok je z detského karnevalu. Viac na str. 3.

Obrovská radosť,
ktorá zavládla pri
oslobodení nášho
mesta patrí už len
do spomienok
zopár pamätníkov.
Nikdy však nesmie
zapadnúť do
zabudnutia...



(15. 4. 1920 – �� 23. 1. 2009)
To,  že pán Vojtech Markus v ostatnom čase

slabne, chradne, že je nutné, aby bol v opatrovateľ-
skom zariadení – to všetko sme vedeli.  Zvesť
o jeho smrti nás napriek tomu prekvapila a vniesla
do našich sŕdc ľútosť. 

Áno, pán Markus, je nám to veľmi ľúto, už nieste
medzi nami, že sa už s vašou láskavosťou, úctivým
prejavom a záujmom o všetko vôkol  nikdy
nestretneme.

Vaše zásluhy na rozvoji kultúry Svitu sú
nepopierateľné. Od vášho príchodu z Rybárpoľa do
Svitu uplynulo neuveriteľných 70 rokov! Váš mladícky elán a láska k hudbe
spôsobili úžasné veci! Boli ste to vy, ktorý ste zobrali do ruky dirigentskú paličku
a stáli pri zrode a formovaní najstaršieho hudobného telesa vo Svite,  ktoré hráva
dodnes – našej dychovky. Ak bolo treba, chytili ste skladateľské pero, pomáhali
ste pri výchove mladých muzikantov, stáli popri spevákoch v bývalom speváckom
oktete, ale i v tanečnom orchestri, ktorý skvele zabával vtedajších mladých mužov
i ženy. S neuveriteľným nasadením ste pomáhali pri výstavbe nášho kultúrneho
domu, 15 rokov predsedali Závodnému klubu ROH,  rozvážne a zodpovedne ste 17
rokov stáli na čele SOU chemického ako riaditeľ a viedli úspešný spevácko-
tanečný súbor Úsmev. Stovky koncertov dychovky pod vašou taktovkou, zaslúžené
úspechy na festivaloch – to všetko je zachytené aj vo vzácnych kronikách, ktoré
ste vzorne a precízne viedli. Osud vám doprial krásnych takmer 90 rokov života,
z toho necelých 30 rokov na dôchodku – ten ste naplnili naozaj plnohodnotne
a užitočne. Patrí vám úprimné a obrovské poďakovanie za celoživotné snaženie
a reprezentáciu nášho Svitu. 

Vaša taktovka, klavír i akordeón osireli. My, ktorí sme vás poznali, nezabudneme
na pána dirigenta, ktorý bol nielen vynikajúcim muzikantom, ale i múdrym,
láskavým a dobrým človekom. Budete nám chýbať, pán Markus!

Daň za psa
Vážení občania – majitelia psov,
31. januára uplynula lehota na

zaplatenie 1. splátky dane za psa. Daň
za psa sa môže zaplatiť naraz do 31.
januára alebo v dvoch splátkach do
31. 1. 2009 (1. splátka) a 30. 6. (2.
splátka).

Daň z nehnuteľostí
Vážení občania – vlastníci nehnuteľností,
31. januára 2009 uplynula lehota na

podanie daňového priznania na daň
z nehnuteľností. Túto povinnosť mali
občania, u ktorých v minulom roku (2008)
nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností
– pozemky, byty, domy. Prosíme občanov,
ktorí si túto povinnosť nesplnili,  aby tak
urobili v čo najkratšom čase. Vyhneme sa
tak nepríjemnostiam s ukladaním pokút
v zmysle zákona o daniach a poplatkoch
č. 511/1992 Zb. v znení zmien a do-
plnkov.

UPOZORNENIE!
Mesto Svit vyzýva všetkých poplatní-

kov, ktorí nezaplatili  miestny poplatok
za komunálny odpad, daň za psa a daň
z nehnuteľností za rok 2008 (takisto aj
predošlé roky), nech tak urobia v čo
najkratšom čase.

stretnutia vedenia mesta a pos-
lancov s občanmi. Odpoveď pri-
mátora znela, že vo februári, resp.
marci sa budú konať stretnutia vo
Svite i Pod Skalkou. V. Horňáková
sa zaujímala, v akom štádiu je pri-
pravovaná monografia o Svite,
dostala odpoveď od Mgr. J. Ryšu
a V. Žoldákovej – autori pracujú,
kniha by mala byť slávnostne pred-
stavená týždeň pred Dňami mesta.
J. Kalakaj požiadal o odpoveď na
otázku, prečo došlo k navýšeniu
ceny za teplo, odpoveď dostane
písomne. 

Diskusiu otvoril primátor informá-
ciou o výstavbe nákupného cen-
tra firmy TESCO Stores SR, a. s.
v priestoroch súčasnej autobusovej
stanice. Uvedená firma prejavila zá-
ujem investovať do tejto výstavby
a súčasťou investície je aj vybudo-
vanie novej autobusovej stanice
s prestrešenými 8 nástupišťami.
I. Zima podal poslanecký ná-
vrh,aby sa o tomto na dnešnom za-
sadnutí nehlasovalo. Povedal, že
ide o veľmi vážnu vec, ktorá si
z jeho pohľadu vyžaduje dlhší čas
na konečné rozhodnutie. O tomto

jeho návrhu sa hlasovalo a okrem
I. Zimu všetci poslanci tento návrh
odmietli, takže došlo k odsúhla-
seniu dlhodobého 20-ročného
prenájmu pozemkov na výstavbu

uvedených objektov. Tento súhlas
bol potrebný pre ďalšie rokovanie
predstavenstva TESCO STORES.
Poslanci odsúhlasili budúce
majetkoprávne vysporiadanie
prenajatého pozemku a postave-
nej autobusovej stanice formou
Zmluvy o budúcej zámennej zmluve
bez dodatočného finančného vy-
sporiadania. 

V diskusii sa rokovalo aj o od-
predaji 2-izbového bytu na
Štúrovej ulici v bytovom dome
č. 237 a bol odsúhlasený jeho pre-
daj za minimálnu cenu 39 832,70
€ (1 200 tisíc korún). 

A. Balogová, vedúca ekonomic-
kého oddelenia MsÚ predložila ná-

vrh na úpravu rozpočtu v súvislosti
s pripravovanými investičnými ak-
ciami, možnosti získania pro-
striedkov z predaja majetku mesta
predniesla A. Kromková, ved. od-
delenia technických činností. 

Odsúhlasené bolo aj začatie
procesu obstarávania zmeny ÚPM
žiadateľom Ing. M. Kozlerovi (budova
Domova I.) a firme Lugaro, s. r. o.,
Svit v lokalite Kopček (obe zmeny na
plochy polyfunkčnej bytovej zástav-
by). Schválený bol aj odpredaj
pozemkov spoločnosti Coopex

reality, s. r. o. V závere rokovania po-
slanci súhlasili so zahraničnými slu-
žobnými cestami do družobného
mesta Č. Třebová a mesta Olawa
(Poľsko), ktorých sa zúčastní primá-
tor mesta a ďalšie tri osoby.        -vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite

NEZABUDLI  STE?
Za Vojtechom Markusom

(Dokončenie z 1. strany)

Autorský kolektív pod vedením riaditeľky Štátneho archívu v Po-
prade - Sp. Sobote PhDr. B. Malovcovej (na obr. vľavo), ktorý pri-
pravuje pri príležitosti 75.výročia mesta Svit monografiu, inten-
zívne pracuje na zbere a spracovávaní historických dát.



Masiek bolo menej, zábavy dostatok!
Tradičné karnevalové stretnutie detí nášho mesta sa konalo
v športovej hale SOŠ deň pred polročnými prázdninami.
Zrejme aj zvýšená chorobosť spôsobila, že prišlo menej
masiek, ako obvykle. 
Prevládali menšie deti, ktoré si však určite prišli na svoje. Vytancovali
sa pri chytľavých hitoch,
každé dostalo sladkú malú
odmenu a mnohé odchá-
dzali aj s vecnými cenami,
ktoré zakúpilo Mesto. V
programe vystúpili deti MŠ
zo Svitu s  Ruským tancom,
Snehové vločky v podaní
TS Štýl pri DFS a ZUŠ vo
Svite, speváčky zo ZUŠ
Terka Gáliková a Lenka
Nagyová, Tomáš a Lukáš
zo ZŠ Mierová v tanečnej
paródii, ale i taneční hostia
z Popradu. Pekné ceny v
tombole potešili do 30
malých výhercov. A takto sa
deti radovali.....         -vž-

Čarovný rozprávkový svet očami detí
Fašiangy Pod Skalkou odštartoval detský karneval, ktorý sa
uskutočnil v nedeľu 18. januára 2009. Štvorčlenná porota
hodnotila 43 pekných masiek a keďže mnohé boli  krásne
a nápadité , neurčila poradie a ocenila všetky. Karneval sprevádzali
výstupy černokňažníkov, ktorí organizovali aj rôzne súťaže a hry,
nechýbala výborná atmosféra plná radosti a tanca. Výbor Únie žien
ďakuje aj sponzorom, ktorí prispeli financiami, či vecnými darmi –
BOP Poprad, fi Ihlatex, Chedos a PF Tranzit.                      -mč-

V hodnotiacej správe,
prednesenej organizačnou
vedúcou Bernadetou Toče-
kovou, zaznel výpočet množ-
stva konkrétnych akcií, ktoré
zbor v roku 2008 absolvoval.
Celkom 20 vystúpení a 40
stretnutí na skúškach sved-
čia o tom, že skutočne neza-
háľali. 

Zbor má v repertoári 81
piesní, pochváliť sa môže

mnohými vlastnými, ktoré si
„šijú na mieru“. Ocenili
záslužnú prácu harmonikára
a kronikára v jednej osobe –
Emila Horňáka, hospodára
pána Šugareka, ale i ostat-
ných členov, ktorí akým-
koľvek spôsobom pomáhali.
Zaznelo aj poďakovanie
Mestu za podporu ich čin-
nosti a v závere i smelé plány
do budúcnosti, vrátane zá-

jazdov do blízkeho zahra-
ničia. Spevokol sa odhodlal
zaregistrovať ako občianske
združenie, takže i finančná
podpora pre nich bude
reálnejšia. V tomto roku si
pripomenú malé výročie – 5
rokov existencie, sú teda
o 70 rokov mladší ako mesto
a veríme, že majú pred
sebou ešte ďalšie úspešné
obdobie. 

I touto cestou im patrí
úprimné poďakovanie za
nezištnú a zmysluplnú čin-
nosť pre svoju radosť, ale
i potešenie všetkých poslu-
cháčov a divákov.

Veronika Žoldáková
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Ako inak, než piesňou otvorili slávnostné zasadnutie
členovia Združeného spevokolu Senior 13.januára v
jedálni HOMI. Sviatočne a jednotne odetí v nových
kostýmoch, na ktoré im prispelo Mesto Svit, vypočuli si
privítanie Alexandrom Tokárom, ktorý je obetavým
vedúcim tohto kolektívu. 

Spevaví seniori hodnotili

Foto z karnevalu: M. Jurčák
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s primátorom mesta Svit PaedDr. Rudolfom Abrahámom

Pán primátor, rokom 2008 sa  skončila
polovica štvorročného volebného obdo-
bia. Ako by ste ho v krátkosti zhodnotili?

Musím konštatovať, že uplynulé dva roky
veľmi rýchle prešli, aspoň v mojom živote.
S tímom mojich spolupracovníkov sme na
každý rok vypracovali plán priorit, teda plán, čo
budeme v príslušnom roku realizovať i spôsob
finančného krytia. Po schválení poslancami
v mestskom zastupiteľstve sme sa pustili do ich
realizácie. 

Do nášho mesta sa dlho neinvestovalo
a niekedy sme uvažovali, do čoho sa skôr
pustiť. Dnes môžem smelo konštatovať, že
každý reálne uvažujúci občan v meste musí
vidieť, že terajšie mestské zastupiteľstvo
a nové vedenie mesta, v tomto volebnom
období, v oblasti zlepšenia kvality života
v našom meste urobilo podstatné kroky vpred.

�  Z toho vyplýva, že uplynulé dva roky
boli rokmi viacerých investičných akcií.
Ako sa na ne s odstupom času pozeráte?

Dva roky to ešte nie je nejaký veľký odstup.
Veď niektoré akcie ešte prebiehajú a niektoré
sa končia. Jedna z najväčších rozvojových
akcií bola rekonštrukcia bloku C Mladosti na
80-bytovú jednotku. Bola to zároveň najväčšia
stavba financovaná so ŠFRB na Slovensku.
Ďalej spomeniem investície do komunikácii.
Zrekonštruovaný bol cyklistický chodník
pozdĺž Svitu, opravená a rozšírená najrozbitej-
šia cesta v meste od Euripacku ku cintorínu.
Podobne bol zrekonštruovaný chodník pre
peších na ul. Štúrovej od ZŠ ul. Komenského
po autobusovú stanicu. Priamo v meste medzi
domami boli vybudované štyri dlhšie chodníky.
Pred Domom kultúry bol zrekonštruovaný
park, zatiaľ z južnej strany, s krásnymi chodník-
mi a spodným osvetlením stromov. Pred
budovou Pošty bolo vybudované parkovisko
s malým námestím s mozaikou pre peších. Tak
isto stromy pred budovou sú osvetlené
spodnými svetlami. O trochu ďalej na západ
bolo vybudované veľké 51 miestne parkovisko
a vyasfaltovaná prístupová cesta pred
Zdravotným strediskom a Penziónom II. Každý
občan zaregistroval, že Dom kultúry bol zvonku
zrekonštruovaný, opravený, zateplený, budova
dostala nový šat a tiež je v noci osvetlená.
Podobne budova Pošty, kde sídlia i TS, MBP
a VÚB bola opravená, zateplená, dostala nový
šat, bezbarierový vstup a tiež v noci je
osvetlená. V tejto budove práve prebieha
kolaudácia. V oblasti sociálnej spomeniem
stacionár, ktorý bol uvedený do prevádzky
a práve prebiehajúce práce na prestrešení
ZOS. Pre mládež boli vybudované v oboch ZŠ
dve nové športové ihriská, jedno multifunkčné
a druhé s bežeckou dráhou. V meste bol

vymenený väčší počet lavičiek, autobuso-vých
zástavok a smetných košov.

S týmto krátkym časovým odstupom môžem

povedať len jedno, všetko čo som uviedol bolo
potrebné, mnohé veci mohli byť vybudované
už skôr.

�   Čo plánujete  okrem za-
bezpečenia troch druhov
volieb, na území mesta zre-
alizovať v roku 2009?

Naše mesto jubiluje, dožíva sa
75 rokov od založenia. V prie-
behu roka bude viacero spolo-
čenských a kultúrnych podujatí
pre občanov mesta a pozvaných
hostí. Centrálne oslavy sa budú
konať 26.–29. júna 2009.
Okrem iného, v tieto dni odhalí-
me pamätník zakladateľovi
mesta Jánovi Antonínovi Baťovi
v rekonštruovanom parku pred

Domom kultúry. Na centrálne oslavy je
pozvaný aj súčasný prezident Ivan Gašparovič,
ktorému poslanci na návrh primátora schválili
udelenie čestného občianstva mesta.

Čo sa týka ďalšieho rozvoja mesta, v tomto
roku máme pripravené ďalšie akcie, ktoré opäť
podstatne zmenia vzhľad mesta. Spomeniem
len tie najdôležitejšie. Z prostriedkov EÚ bude
úplne zrekonštruovaná ZŠ na Ul. Komen-
ského. S rekonštrukciou začneme v jarných
mesiacoch. Z prostriedkov EÚ bude
zrekonštruovaná i podstatná časť ZŠ na Ul.
Mieru. V týchto dňoch prebieha výber
dodávateľa stavby. Ďalšou akciou bude
rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste.
Z dôvodu potreby zmien v pôvodnom projekte
v časti Pod Skalka, dali sme vypracovať nový
projekt, ktorý v týchto dňoch odsúhlasuje

nórska strana. S výberom dodávateľa na
osvetlenie počítame v jarných mesiacoch
a s realizáciou v lete. Projektovo máme
pripravenú rekonštrukciu budovy Peziónu II.
/oproti zdravotnému stredisku/ na 36 bytovú
nájomnú jednotku. Budova by mala byť
financovaná zo ŠFRB. V budúcom mesiaci
očakávame schválenie a pridelenie finančných
prostriedkov. 

Ďalej dokončievame projekty u ktorých sa
očakávajú výzvy EÚ. Ide o operačný program
„Regenerácia sídiel“, podľa ktorého plánu-
jeme rekonštruovať centrum mesta, cesty,
chodníky, námestie pred Domom kultúry zo
severnej strany a ďalej operačný program
„Infraštruktúra sociálnych služieb“, podľa
ktorého by sme chceli rekonštruovať budovu
bývalej ZUŠ Pod Skalkou na dom dôchodcov.
Technické služby pripravujú projekt „Kompos-
táreň“, ktorý by mal byť taktiež hradený
z európskych fondov. O ďalších pripravova-
ných akciách z oblasti kapitálových výdajov sa
dozvedia občania z našich mestských novín.

�  Ku koncu roka 2008 sa konečne po-
darilo technický vyriešiť vysielanie TV Po-
prad v meste Svit. Je to už definitívne rie-
šenie v kvalite prenosu?
Vysielanie TV Poprad, ktorá na základe

zmluvy vysiela i udalosti z nášho mesta, bolo

Vstupom do roka 2009 sa začala dru-
há polovica volebného obdobia poslancov
Mestského zastupiteľstva vo Svite. Preto
sme sa krátko spätne na uplynulé dva roky
pozreli spolu s primátorom mesta PaedDr.
Rudolfom Abrahámom a opýtali na niektoré
aktuálne akcie mesta do skončenia voleb-
ného obdobia.

Keď sa polčas opýta...

Náš r
ozho

vor

Najväčšia investícia - 80-bytová jednotka
v bývalom bloku “C” hotela Mladosť.
Vpravo dole - opláštenie Domu kultúry.

Foto k článku: M. Jurčák



po odstránení zložitých technických
problémov spoločnosťou Slovanet, a.
s., plne obnovené. Vysielanie je bez
porúch a vypadávania signálu. 

Vzhľadom na to, že naši občania
veľmi sledujú vysielanie českých TV
staníc, v súčasnosti konzultujeme
možnosť rozšíriť ponuku v káblovej
sieti aj o niekoľko najviac počúvaných
českých rozhlasových staníc. 

�  V meste sa pomerne dobre po-
darilo rozvíjať a sústrediť požado-
vané služby pre občanov v novom
Obchodnom centre na ul. SNP.
Ako sa budú v tomto smere rozví-
jať služby?

Ako vidíme, staré Baťove budovy
postupne menia nielen svoj šat, ale
i účel využitia. Najväčší pohyb obyva-
teľstva v meste je zaznamenaný v zóne
autobusová stanica až Zdravotné
stredisko. Obchodné centrum na ul.
SNP je priamo v tejto zóne a ľudia si
naň postupne zvykajú. Žiaľ, musím
konštatovať, že zároveň táto zóna
nereprezentuje naše mesto. Myslím
autobusovú stanicu ako takú, budovy
a tržnicu okolo nej. 

Z novín sa občania už dozvedeli, že
mesto vedie konzultácie so spoločno-
sťou TESCO, ktorá prejavila záujem
postaviť v týchto priestoroch malomet-
rážnu predajňu. V rámci tejto stavby by
došlo k rekonštrukcii autobusovej
stanice, vybudovaniu predajne a prís-
lušných parkových miest. S budovami,
ktoré som pred chvíľou spomínal, sa
v projekte nepočíta. Táto realizácia by
priniesla podstatnú zmenu v našom
meste - jednak estetickú a najmä
rozšírenie ponuky pre občanov nášho
mesta i spádových obcí.

Ďalej by som chcel informovať, že
spoločnosť SINTRA prejavila záujem
zmodernizovať a rozšíriť svoju pre-
dajňu Lukáč a podobne i predajňu na
Ul. 9. mája. So SINTROU prebiehajú
o tomto zámere rokovania, ktoré by

mali priniesť zvýšenie kvality predaja
a ponuky pre občanov.

�  Veľa sa v meste diskutuje aj
o podpore  mládežníckeho a vr-
cholového športu  pre vyžitie ob-
čanov. Čo v tomto smere možno
očakávať od mesta?

V prvom rade by som chcel
pripomenúť všetkým diskutujúcim, že
mesto Svit má 7,4 tisíca obyvateľov,
tomu zodpovedá i rozpočet. Všetky
vrcholové športové kluby na Sloven-
sku sú financované zo súkromného
sektora. Pokiaľ nebude súkromný
sektor v tomto meste cítiť potrebu
i morálny záväzok prispievať na vrcho-
lový šport v meste, v katastri ktorého
má vytvorené podmienky na podnika-
nie, tak tu vrcholový šport nemôže byť.

Chcel by som informovať občanov
o tom, koľko prostriedkov na šport
sme v uplynulom roku dali z mest-
ského rozpočtu. Na prevádzku krytej
plavárne 4,7 milióna Sk, prevádzku
futbalového štadióna 600 tis. Sk,
príspevky športovým klubom na
činnosť 800 tis. Sk.

Už predchádzajúce mestské zas-
tupiteľstvo určilo smer, že mesto bude
podporovať mládežnícky šport. V tom-
to smere pokračujeme ďalej. 

O množstve prostriedkov určených
na jednotlivé účely, teda i na šport
rozhodujú poslanci mestského zas-
tupiteľstva. Môžem zodpovedne po-
vedať, že sú to skúsení občania,
z ktorých prevažná väčšina je naklo-
nená športu a že vedia, čo jednotlivé
športy vyžadujú a na druhej strane,
aké sú finančné možnosti mesta.

Jednou z úloh ktorú riešime je aj
osud basketbalovej haly. Vlastníkom
haly je prešovský samosprávny kraj.
So zástupcami vlastníka prebiehajú
rokovania, aby sa mesto stalo vlast-
níkom, prípadne spoluvlastníkom tejto
haly.

Podakoval: M. Jurčák
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Upravené boli viace-
ré plochy v meste. Či
už parkovisko pred
zdravotným stredis-
kom - obr. hore, ale-
bo parkové úpravy
za Domom kultúry,
alebo pred poštou -
obr. vpravo.

	 1. decembra bola hliadka MsP privolaná do obchodu Sintra na
Ulici mierovej. V predajni sa dopustila krádeže Anna
Č. z Gerlachova. Keďže nemala žiaden doklad totožnosti, bola
predvedená na OO PZ Svit za účelom preverenia osobných úda-
jov a lustrácie majetkových priestupkov. Pretože osobné údaje sú-
hlasili a lustrácia dopadla negatívne, doriešila s ňou hliadka prie-
stupok krádeže, kde menovanej bola uložená bloková pokuta. 
	 2. decembra v nočných hodinách bol telefonicky nahlásený po-
žiar. Po príchode hliadka zistila, že na Ul. kpt. Nálepku v blízkosti
čerpacej stanice Shell horia dve autá. Hasiči, ktorí už boli na
mieste, uhasili oheň do piatich minút. Prvotnou obhliadkou bolo zi-
stené, že išlo zrejme o úmyselné zapálenie vozidiel
z autopožičovne. Z tohto dôvodu ako i pre výšku spôsobenej ško-
dy boli na miesto okrem hliadky OO PZ privolaní aj technici PZ
a hasičského zboru, ktorí tento trestný čin prevzali v rámci svojej
kompetencie. 
	 8. decembra bola MsP požiadaná stálou službou OO PZ
o súčinnosť pri akcii odsledovania pohybu vozidla Škoda Octavia
combi, ktoré bolo odcudzené v Poprade. Akcia bola ukončená
hlásením, že pohyb vozidla bol zaznamenaný v Dobšinej. 
	 16. decembra bola hliadka mestskej polície odoslaná stálou
službou OO PZ do bytu rodiny Eduarda M., kde došlo údajne
k napadnutiu manželky. Na miesto sa musela dostaviť aj OO PZ,
ktorá vec prevzala z dôvodu podania oznámenia na manžela. OO
PZ pokračovala v ďalšom riešení tohto problému. 
	 17. decembra v nočných hodinách prijala hliadka oznámenie
o požiari vozidla na Záhradnej ulici. Po príchode na miesto bolo
zistené, že horí vozidlo z autopožičovne. Hliadka privolala hasičov
a medzitým sa pokúšala hasiacim prístrojom požiar uhasiť. Ná-
slednú likvidáciu požiaru už realizovali privolaní hasiči. 
	19. decembra večer došlo v rodine Š. na Ul. Jilemnického
k napadnutiu rodičov od dcéry. Po príchode na miesto bolo zi-
stené, že dcéra je pod vplyvom alkoholu a slovne a fyzicky napá-
dala svojich rodičov, čo sa opakuje veľmi často. Dcéra bola od-
vezená    hliadkou OO PZ na vyšetrovanie. 
	 22. decembra bolo zistené, že v lokalite Pod Skalkou sa po-
hybujú občania, ktorí ponúkajú rôzny tovar. Ján B. z Biskupíc
a Antonín O. z Fiľakova predávali tovar načierno, hliadka MsP im
zakázala ďalší predaj a uložila im blokovú pokutu. 
	 28. decembra doobeda MsP prijala informáciu, že na čerpa-
cej stanici Shell sú problémy so zákazníkmi. Po príchode na
miesto sa zistilo, že dva plné autobusy fanúšikov hokeja z Martina
si na tejto čerpacej stanici urobili zastávku, počas ktorej spôsobi-
li materiálne škody. Vedúci skupiny sa personálu čerpacej stani-
ce ospravedlnil a vzniknutú škodu uhradil na mieste. 
	 2. januára bola MsP požiadaná hliadkou OO PZ o zásah v byte
na Jilemnického ulici, kde Michal L. sa vyhrážal svojej družke za-
bitím. Pokiaľ bola družka mimo bytu, Michal L. vymenil zámok,
družku ani políciu nechcel pustiť dnu. Hliadka OO PZ pani
R. vzala na vypočutie, nakoľko išlo o nebezpečné vyhrážanie
a menovaný je v podmienečnom treste. 
	 8. januára v nočných hodinách dochádzalo v zariadení Basket
Pub k nebezpečnému vyhrážaniu sa a napadnutiu zo strany jed-
ného návštevníka. Richard R. sa slovne vyhrážal svojej bývalej
priateľke zabitím a tým, že si sám ublíži. Hliadka MsP asistovala
hliadke OO PZ pri počiatočných úkonoch, pri zaisťovaní dôkazov
a pri samotných aktéroch prípadu. Privolaná RZP odviezla Ri-
charda R. na psychiatrické oddelenie do Levoče. 
	 9. januára pri kontrole nočného pokoja hliadka mestskej polície
zaznamenala osobu sediacu v prístrešku MHD, ktorú skontrolova-
la. Zuzana J. z Mengusoviec nemala pri sebe žiadne doklady, bo-
la silne pod vplyvom alkoholu a bola zranená na hlave a na tvári.
Privolaná RZP ju na mieste ošetrila a odviezla ju do NsP Poprad. 
	 20. januára v nočných hodinách Mestská polícia vo Svite do-
stala telefonický signál o narušení objektu plavárne vo Svite. Spo-
jila sa s OO PZ a dohodli si spoločný postup pri kontrole objektu.
Po príchode zistili tieto hliadky podozrivé osoby. Jeden  držal ko-
nár v ruke a rozbíjal ním sklenenú výplň na jednom z okien. Oba-
ja sa dali na útek. V areáli plavárne bol chytený jeden páchateľ
a druhý za oplotením plavárne. Bolo zistené,že obe podozrivé
osoby Peter Č. A Miloš Š. pochádzajú zo Svitu.

Z denníka polície



� Ako často a s čím sa
Komisia výstavby a životného
prostredia  stretáva?

Komisia  výstavby a životného pro-
stredia sa stretáva min. raz v mesiaci
a v prípade potreby a väčšieho
množstva žiadostí aj viackrát. Stret-
nutie našej komisie pozostáva
z obhliadky v teréne, kde podľa
druhu žiadosti obhliadneme pred-
metný pozemok, resp. stavbu, ak je
to možné, na mieste sa stretneme
so žiadateľom a priamo prekonzul-
tujeme daný problém. Po obhliadke
pokračuje stretnutie komisie sa-
motným prerokovaním žiadostí za
prítomnosti právnika mesta, ak ide
o žiadosti majetko-právneho chara-
kteru. Predmetom samotných žiado-
stí sú najčastejšie: 

- požiadavky o odkúpenie po-
zemkov k bytom

- požiadavky o vyjadrenie sa k in-
vestičným zámerom,  a to výstavby,
prestavby alebo nadstavby

- susedské spory
- investičné zámery mesta, ale aj

podnikateľských subjektov v meste
- rozpočet mesta

� Je zrejmé a viditeľné, že
v meste sa objavil akýsi
staviteľský „ boom“ – tiež to
tak vnímate?

Áno, už pri obyčajnej prechádzke

mestom je ťažké nevšimnúť si, čo
všetko sa v meste zmenilo. Vyplýva
to z faktu, že vzhľadom na vyšší
rozpočet mesta sú tu väčšie

kapitálové možnosti čerpania fi-
nančných prostriedkov na investície
v meste.Čo by sme privítali, je viac
investičných zámerov zo strany
podnikateľov v našom meste, napr.
v sfére služieb. K tomu je, samo-
zrejme, potrebné vytvoriť vhodné
podmienky aj zo strany mesta.

� Do čoho ste sa ako komisia
predovšetkým „zahryzli“....

Ku každej žiadosti, s ktorou sa na
našich zasadnutiach stretávame, sa
snažíme zaujať korektné stanovisko,
ktoré je naozaj správne a občanovi
sa snažíme pomôcť jeho problém
po technickej, stavebnej, ale i ľud-
skej stránke  vyriešiť.

A do čoho sme sa zahryzli? Ťaž-
kým orieškom v našom meste sú po-
zemky pri šesť a desaťdomkoch,
ktoré sú unikátne na Slovensku a ta-
kýto typ bytových domov má už len
Partizánske. Nakopili sa nám žia-
dosti o odpredaj pozemkov pri
týchto šesťdomkoch a desaťdom-
koch, a predaj týchto pozemkov nie
je nič jednoduché. Keďže ide
o domčeky, kde obyvatelia majú
podiel na spoločných priestoroch

SVIT 6

„Na slovíčko „s predsedom komisie výstavby 
a životného prostredia JUDr. Mariánom Bezákom

I susedské spory...
Aj na základe podnetov niektorých občanov rozhodli sme
sa vám, milí čitatelia, prinášať  aktuálne informácie z či-
nosti komisií, ktoré sú zriadené pri Mestskom zastupi-
teľstve.  Začíname komisiou výstavby a životného prost-
redia , ktorej úlohy a činnosť možno zhrnúť do týchto ob-
lastí : 
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej
dokumentácie mesta
-  príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta
-  príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v
oblasti rozvojových programov,  životného prostredia, bytovej
výstavby a pamiatkovej starostlivosti
-  príprava koncepcií a rozvojových programov mesta
-  príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania
-  ochrana a tvorba zdravého životného prostredia
- posudzovanie problematiky týkajúcej sa zberu a likvidácie
komunálneho odpadu
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného
prostredia, zberu a likvidácie komunálneho odpadu
-  ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt
- vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života
obyvateľov mesta
-  posudzovanie žiadostí na odpredaj časti pozemkov mesta
-  posudzovanie žiadostí na výstavbu garáží v meste
-  vypracovávanie odborných stanovísk pri žiadostiach o výstavbu
alebo prestavbu objektov v meste
- posudzovanie žiadosti na prenájom časti pozemkov a nebytových
priestorov
Komisiu tvoria: predseda - JUDr. Marián Bezák, tajomník
- Ing. Andrea Kromková, členmi sú Marián Martočko, Jo-
zef Kalakaj, Ing. Rudolf Škovira,  Ing. Vladimír Rusnák,
Ing. Pavol Havlík, Ing. Ivan Kollár.

Novoročné stretnutie Mesta a Chemosvitu

Krátko po Novom roku sa stretli zá-
stupcovia vedenia spoločnosti Che-
mosvit, a. s., Energochem, a. s., a
mesta Svit na prvom tohtoročnom
stretnutí. 

„Predmetom novoročného stretnutia boli
predovšetkým konktrétne témy pre rozvoj
vzájomných vzťahov a naplnenie tejto
spolupráce,“ povedal nám na margo stret-
nutia predseda predstavenstva a generálny

riaditeľ a. s. Chemosvit
Ing. Michal Ľach. Tá sa tý-
ka hlavne využitia priesto-
rov bloku A v hoteli Mla-
dosť a jeho okolia, využitia
Spolcentra, ďalej hľada-
nia riešení pre parkovisko
pre zamestnancov firmy v
západnej časti Svitu
oproti podniku, riešenie
podchodu z hľadiska bez-
pečnosti, problematika
ciest, chodníkov. Pozor-
nosť bola venovaná pod-
pore športu, využitia telo-
cvične pre športové úče-
ly, diskutovalo sa o
možnosti využitia pozem-
kov ČOV napr. pre špor-

tový areál vo Svite. „Našu vzájomnú spolu-
prácu by sme chceli prehĺbiť,“ vyjadril sa k
spoločnému stretnutiu primátor mesta Dr.
Rudolf Abrahám. „Máme pripravené rôzne
aktivity financované z európskych fondov i z
našich prostriedkov, a privítali by sme, keby
sa firmy na území mesta na nich podieľali. V
záujme rozvoja mesta chceme poznať aj
názor svitských podnikateľov a ich predsta-
vy a plány do budúcna.“ Text a foto: -epo-

NÁVŠTEVA POSLANKYNE
V rámci pobytu v okrese Poprad zavítala do
nášho mesta 27.januára poslankyňa NR SR
Janka Vaľová (Smer – SD), členka výboru pre
sociálne veci a bývanie. Zaujímala sa o situá-
ciu v sociálnej oblasti a navštívila naše Zaria-
denie opatrovateľskej služby, Dom opatrova-
teľskej služby a Stacionár. V rámci stretnutia
s našimi odborníkmi konzultovala aj o novo-
prijatom zákone o sociálnych službách
a konštatovala, že úroveň týchto služieb je vo
Svite dobrá. Foto: S. Pjaták

Využívať európske fondy



v dome, majú  spoločný podiel aj na
priľahlom pozemku k ich domu.
Preto, ak majú požiadavku o odkú-
penie pozemku, prvým a najdô-
ležitejším krokom je, že požiadať
musia všetci obyvatelia bytového
domu.Naša komisia dala podnet na
vypracovanie Všeobecne záväzné-
ho nariadenia Mesta Svit o odpre-
daji pozemkov, ktoré bude preroko-
vané na zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva, kde sa presne určí aká
časť pozemkov bude odpredávaná
ako priľahlý pozemok a aká časť ako
susedný k priľahlému. Okrem toho,
hneď po schválení tohto VZN máme

záujem v rámci osvety ob-čanov
žijúcich v týchto domkoch
usporiadať verejné stretnutie v Do-
me kultúry, kde občanom vysvetlí-
me, ako majú postupovať pri odku-
povaní pozemkov.

� Byty vo Svite sú doposiaľ
vzácnym artiklom – do akej
miery pomôže blok hotela Mla-
dosť uspokojiť reálny záujem?

V septembri 2008 začalo v 80
bytovom nájomnom dome bývať 80
nových rodín,väčšinou mladých
s deťmi, no uspokojená tým bola len
tretina záujemcov.Keďže záujem
bol naozaj veľký, mesto začalo
podnikať ďalšie kroky k tomu, aby
bolo možné prestaviť ďalšiu budovu
v meste na nájomný dom a uspokojiť
tým ďalších 36 rodín. Byty boli
prideľované v zmysle VZN o pride-
ľovaní nájomných bytov a pre tento
účel bola zriadená bytová komisia.
Je ešte potrebné zvýrazniť, že
mesto stavia byty nájomné, nie
sociálne.

� Boľavým miestom aj nášho
mesta sú chodníky a cesty.
Čo sa podarilo zrealizovať
a aké sú najbližšie plánované
kroky v tomto smere?

Mestu sa z vlastných prostriedkov
podarilo zrekonštruovať časť chod-
níka na ulici Štúrovej, na to nad-
väzujúce parkovisko pri pošte, park

za Domom kultúry, parkovisko pred
Zdravotným strediskom,cestu k cin-
torínu a ešte štyri menšie chod-
níčky, ktoré realizovali Technické
služby nášho mesta. Je pripravený
projekt realizácie chodníka a ďal-
ších úprav v časti Pod Skalkou
s plánovanou realizáciou v roku
2009.

Čo sa týka blízkej budúcnosti,
mesto čaká na výzvu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja,
vďaka ktorej bude možné rekon-
štruovať centrálne zóny miest a obcí
Slovenska. Pripravujú sa projekty

rekonštrukcie ciest a námestia
Svitu, takže sa určite budeme
uchádzať o možnosť získať
nenávratný finančný príspevok na
tento účel.

� Okrem spomínaného,
z čoho máte radosť, že sa
podarilo pohnúť  v oblasti
výstavby dopredu?

Je toho dosť. Zrekonštruovaná
fasáda Domu kultúry, nový šat bu-
dovy Pošty s novými digitálnymi
hodinami a nasvietenou čelnou
fasádou.Keďže celé Slovensko
trápi problém parkovania, nám
v meste pribudli nové parkovacie
miesta pri zdravotnom stredisku, už
spomínané chodníky a cesta, ktoré
boli zrekonštruované. Na zariadení
opatrovateľskej služby pribudli nové
prestrešenia, no z čoho máme
veľkú radosť, sú úspešné projekty
rekonštrukcie oboch základných
škôl vo Svite. Spolu mesto z Európ-
skej únie získalo cca 54 000 000,-
Sk, čo v prepočte na eurá činí
1 792 471 eur. Z týchto financií
bude možné opraviť fasády, strechy,
vymeniť staré okná za nové a opraviť
staré sociálne zariadenia v týchto
objektoch. Ďalší projekt, ktorý by
sme radi zrealizovali z prostriedkov
EÚ je výstavba Domu dôchodcov
Pod Skalkou pre 53 klientov v bý-
valej ZUŠ, budove, ktorá chátra.
Veríme v úspešnosť aj tohto
projektu.

� Je čosi, čo Vás ako predse-
du komisie v tejto oblasti trá-
pi?

Teší ma to množstvo aktivít, ktoré
sa v meste dejú, ale čo mňa a určite
mnohých, ktorí za týmto všetkým
stoja trápi,  je prístup niektorých na-
šich občanov.Neúcta k tomu, čo sa
vybuduje, ničenie nového majetku
zo strany jedných a neustála kritika
k všetkému, čo tu vziká zo strany
druhých.

Za rozhovor poďakovala  
V. Žoldáková                                                                                                                                                                                                     
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Školáci bývajúci vo Svite sledovali
výskyt operencov na rieke Poprad v
meste Svit od sútoku rieky s prítokom
Mlynica až po úsek, kde sa do nej vlieva
Haganský potok. Zistili, že tu žije  56
jedincov kačice divej (Anas platyrhyn-
chos) a vodnár potočný (Cinclus cin-
clus) v počte 16 kusov. Pri kačici divej
mohli odlíšiť výrazné vonkajšie rozdiely
medzi pestro sfarbeným samcom a
samicou, ktorej sivo - hnedé odtiene
peria umožňujú splývať s prostredím.
Zážitkom bolo pozorovanie správania
vodnára potočného - jediného spevav-
ca, ktorý sa dokáže potápať napriek
tomu, že nemá plávacie blany.

Ich rovesníci, ktorí dochádzajú do Svitu
z neďalekých Batizoviec, si na rieke
Poprad v časti nazývanej Štrkovisko
všimli 25 jedincov kačice divej a jednu
volavku popolavú, ktorá bola veľmi
plachá.

Výsledky zistení boli nahlásené koordi-
nátorovi zo Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife - čo prispeje k
získaniu uceleného prehľadu o
zimujúcom vtáctve na území Slovenska.

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová 
Foto: Ing. Vladimír Boža

Víkend 17.-18. januára 2009 patril MEDZINÁRODNÉMU TERMÍNU
SČÍTANIA VODNÉHO VTÁCTVA. Túto zaujímavú akciu si nenechali ujsť
ani žiaci ZŠ na Mierovej ulici vo Svite. Zapojili sa do nej i niektorí ich
rodinní príslušníci a učitelia.

Medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva Masážou
ku zdraviu

Koncom januára
2009 bolo v zdravot-
nom stredisku a. s.
Chemosvit dané do
užívania novozriadené
zdravotné centrum,
ktoré využíva špeciál-
ne masážne lôžko CE-
RAGEM, ktoré stlmí
bolesti a uvoľní na-
päté svaly. 

Princíp infračerveného
tepla sa využíva pri akút-
nych aj chronických,
vnútorných aj vonkajších

bolestiach, kde infračervené lúče normalizujú hladinu choles-
terolu, odbúravajú stres, stabilizujú krvný tlak, sú účinné pri
alergiách, zlepšujú spánok, sú účinné pri paradentózach a po
zubných extrakciách, dokonca ženy konštatujú zlepšenie stavu
celulitídy. Lôžko môžu používať prakticky všetci pacienti,
s výnimkou tehotných žien a detí do štyroch rokov.

Služby CERAGEM sú poskytované v zdravotnom stredisku
Chemosvit na I. poschodí v pondelok, utorok, štvrtok a piatok.
Bližšie informácie na č. na č. tel. 0907 352 207.

Text a foto: M. Jurčák

Projekt na 36-bytový nájomný dom oproti Zdravotnému stredisku



Keďže je potrebné pristu-
povať k oceňovaniu čo naj-
objektívnejšie, každoročne
sa aj prostredníctvom týchto
novín obraciame na širokú
verejnosť, aby nám písomne
(do konca apríla 2009)
doručila svoje návrhy na
ocenenie osobností Cenou
mesta pre rok 2009.

Je potrebné, aby tieto
osobnosti spĺňali nasledu-

júce kritériá určené štatútom
mesta:

− vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky vedec-
kej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno –
prospešnej činnosti.

− významné pričinenie sa o
hospodársky a kultúrny roz-
voj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí

− činnosť pri záchrane
ľudských životov, majetku
mesta a jeho občanov

To sú kritériá na udelenie
Ceny mesta Svit – udelenie
Ceny primátora je v kom-
petencii pána primátora a je v
hierarchii ocenení za Cenou
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Dni mesta Svit 26. júna 
sa začnú udeľovaním cien 

Ceny mesta 2009
Aj tohto roku, ktorý je rokom 75. výročia vzniku Svi-

tu, budú sa udeľovať a odovzdá vať najvyššie mestské
ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľa-
li na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života. Udeje
sa tak na slávnostnom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude
konať 26.júna 2009 v rámci Dní mesta Svit. Tejto sláv-
nosti sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia – teda ši-
roká verejnosť.

Vyhlasuje v zmysle §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o obecnom zriadení)
deň konania 

voľby hlavného kontrolóra mesta Svit 

na 26. marca 2009 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svite.
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Svit je ustanovený v zmysle
zákona o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Mestského
zastupiteľstva vo Svite.

Samotnému aktu konania volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad vo Svite.
Každý kandidát má právo na vystúpenie a svoju prezentáciu pred Mestským
zastupiteľstvom vo Svite v deň konania voľby, v max. časovom rozsahu 5 minút.

Požadované kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, resp. právnického
smeru 

Ostatné predpoklady:

- bezúhonnosť dokladovaná výpisom z registra trestov
- prax v štátnej správe, samospráve, resp. v kontrolnej činnosti min. 5 rokov 

Náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
- štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra mesta Svit v Mestskom zastupiteľstve vo Svite, v súlade s
ustanovením § 7, ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

Funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra mesta Svit začína dňom
nástupu do práce, nasledujúci deň po skončení funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra mesta Svit, t.j. dňa 5.4.2009.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zasielajte doporučenou
zásielkou alebo osobne na adresu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –
NEOTVÁRAŤ!“. Termín podania prihlášok je do 12. marca 2009.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite

mesta. Ak však máte návrhy, radi ich
prijmeme a budeme o nich rokovať.

Návrhy zasielajte na adresu: Mestský
úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.

Veríme, že aj tohoto roku sa nám s Vašou
pomocou podarí nezabudnúť na nikoho,
kto si takúto pozornosť zaslúži.            

-vž-

Ako deťom spestriť jarné
prázdniny...

Rozbieha sa druhý mesiac v roku, na konci
ktorého (23.- 27. 2.) čakajú deti a mládež jarné
prázdniny.
Čo s voľným časom? Riešenie ponúka Centrum

voľného času vo Svite. Tešiť sa môžete na volejbalový
maratón, do ktorého sa môžu zapojiť chlapci a diev-
čatá základných škôl vo Svite, mládež, ale aj dospelí.
Z ďalších aktivít, ktoré sme pripravili pre prázd-
ninujúcich je výtvarná tvorivá dielňa, turistická vy-
chádzka do Vysokých Tatier, športovo-súťažné hry vo
Svite a Pod Skalkou. Jednotlivé podujatia aktuali-
zujeme na plagátoch a podľa počasia. Tešíme sa na
vás.  Mgr. L. Mačugová
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Krúžok navštevuje 15 chlap-
cov vo veku 8 – 12 rokov. A že
technika nie je doménou len
chlapcov, potvrdzuje aj nová
členka krúžku, štvrtáčka Nelka
Glóriková, ktorá sa venuje stav-
be lietadiel a vrtuľníkov. Všetci
sa snažia zostrojiť čo najvernejší
model podľa skutočnej predlo-
hy. Zoznamujú sa s konštruk-
ciou, technickými parametrami,
lepia, tmelia, brúsia a farbia, aby
sa kamufláž čo najvernejšie
priblížila skutočnosti. To je po-
tom predpokladom úspešnej
účasti na plastikovomodelár-
skych súťažiach a prehliadkach.
Na viacerých už dlhoroční čle-
novia zaznamenali nejeden vý-
znamný úspech. 

Aj tento súťažný rok za-
čínajú prípravou na veľkú
medzinárodnú súťaž
PLASTIC SESSION
2009, ktorej už 19. roč-
ník sa uskutoční v Popra-
de v dňoch 21. a 22. mar-
ca. Je to otvorená súťaž
plastikových a papiero-
vých modelov: prúdových

a vrtuľových lietadiel v mierkach
1:72 a 1:48, vrtuľníkov, bojovej
techniky v mierkach 1:72, 1:48
a 1:35, áut, motocyklov a ostat-
nej cestnej techniky, figúrok, lo-
dí a diorám vo všetkých mier-
kach. Súťaží sa vo vekových ka-
tegóriách žiakov (do 15 rokov),
juniorov (16 – 19 rokov) a seni-
orov. Jeho organizátorom je
Klub plastikových modelárov
Tatranskí orli Poprad – Svit.

Okrem iných prestíž-
nych cien bude udelený
Pohár primátora mesta
Svit a Cena Centra voľ-
ného času Svit pre naj-
úspešnejších modelá-
rov v kategórii žiakov.

Pre tých, ktorí sa
chcú súťaže zúčastniť a
potrebujú odbornú radu
a pomoc alebo bližšie
informácie o samotnej
súťaži, môžu prísť do
CVČ, kde sa každú stre-
du a vo štvrtok popolud-
ní mladí modelári stretá-
vajú.

N. Kumorovitzová

V Centre voľného času pracuje úspešne už mnoho rokov krúžok plastiko-
vých modelárov. Pravidelne dvakrát týždenne sa v dielni pod vedením ve-
dúceho p. Leopolda Klasa stretávajú mladí modelári pri stavbe vlastných
plastových modelov lietadiel, vrtuľníkov, áut a bojových vozidiel. V tomto
roku sme zaznamenali mimoriadny záujem o túto modelársku činnosť. 

Mladí modelári sa pripravujú na medzinárodnú súťaž

Nielen pre chlapcov

Pozývame vás na 

8. reprezenta�n� ples FS J�no��k
21. februára 2009 o 19:30 v Spolcentre vo Svite

Vstupenky: streda a piatok – Dom kultúry od 18:30 
Rezervácia: č.t. 0903600726 

Do tanca hrá HS Axel, Účinkuje: ľudový rozprávač Jožko Jožka, ĽH FS Jánošík
Vstupné: 22 �eur

Mladý vedec oceňoval
Tesne pred prevzatím vysvedčení sa najús-

pešnejší žiaci zapojení do celoslovenských
súťaží v rámci časopisu Mladý vedec mohli
potešiť.
V korešpondenčnej súťaži spomedzi 855

súťažiacich ZŠ a SŠ sa na 8.mieste bez rozdielu
veku umiestnila Barborka Papcúnová - žiačka 9. C
zo ZŠ Mierová vo Svite (na obr. hore), pričom
medzi žiakmi ZŠ bola suverénne najlepšia. Na 4.
mieste spomedzi žiakov ZŠ sa umiestnil jej
spolužiak Michal Polovka. Úspeš-nou riešiteľkou,
ktorá sa ocitla tiež medzi ocenenými, bola do
tretice ďalšia ich spolužiačka Soňa Ivančáková.

Vo fotosúťaži ceny za umiestnenie v prvej trojici
v rámci Slovenska získali žiaci zo Svitu: Michal
Polovka, Lenka Zimová a Andrej Monček.       

-bž-

Mesto Svit a OZ DFS otvorili hneď v úvode mesiaca
plesovú sezónu reprezentačným plesom pri príleži-
tosti 75. výročia založenia mesta Svit trochu netra-
dične -  konfetovými delami a módnou prehliadkou
v prevedení žiakov SOŠ Svit.
V tradícií chcú pokračovať, pretože tento prvý ples bol

plne obsadený rôznymi hosťami. Svojou účasťou ho
podporili aj predstavitelia samosprávy zo susedných
obcí a hospodárskej sféry. Sponzormi plesu boli firmy
spolupracujúce s mestom Svit a OZ DFS. 
Do tanca celý večer hrala živá tanečná hudba Legenda Svit a v neskorších hodinách
prišla zabaviť ľudí ĽH Haluška z L. Mikuláša. V pestrom programe vystúpili deti z TS

Štýl a DFS Jánošíček pracujúce pri ZUŠ a OZ DFS Svit.
Hosťom programu bol gruzínsky súbor Šavlego z Tbilisi,
ktorý zaujal hostí svojimi charakteristickými bojovými
tancami. Zaujímavá a pestrá bola tombola, z ktorej
výťažok bol použitý na realizáciu plesu a podporu
účinkujúcich z OZ DFS. Zábava bola výborná, pretože
tanečný parket bol stále obsadený tanečníkmi až do
skorých ranných hodín. Ples mal príjemnú atmosféru
možno aj preto, že hostia po absolvovaní vianočných
sviatkov boli oddýchnutí a uvoľnení. Organizátori majú
radosť z toho, že sa im podarilo svoj zámer splniť
a ďakujú všetkým, ktorý sa podieľali na jeho realizácií. 

Vlasta Horňáková

Vo víre tanca...
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Rozhovor s Leopoldom Klasom, držiteľom Ceny mesta

Na strednú školu sa v roku 1962 vybral
do Bratislavy, pretože chcel byť
tlačiarom(najskôr síce baníkom, ale
rodičia ho do ďalekého sveta - do Čiech
pustiť nechceli) a v tom čase to bola jediná
polygrafická škola. Neskôr si doplnil
vzdelanie maturitou a pedagogickým
štúdiom v B.Bystrici. Na otázku, aká bola
jeho mladosť a kde sú počiatky jeho
modelárskych aktivít mi odpovedal:

„Z červenej kolónie sme sa presťahovali na
ul.Fraňa Kráľa do šesťdomku a tu sme
s partiou kamarátov najviac hrávali basketbal –
samozrejme pod holým nebom. Dosť sme
pestovali turistiku, preliezli kopce nad Svitom.
Asi v roku 1957 som zablúdil ku oknám
terajšieho zdravotného strediska, kde už
pracovali leteckí modelári – pán Eduard
Hudák, Dušan Prokop, Róbert Šimon a iní.

Sedávali sme na ich okienku
a pozerali, ako to tam brúsia,
montujú a na lúke, kde je dnes
polícia, skúšali upútané
motorové modely. Obdivovali
sme to.


 Hovoríš v množnom
čísle....
„Áno, lebo nás bolo viac –

okrem mňa Dušan Puk,Fero
Boledovič, Mišo Pribylinec,
Zdeno Ďurka, Paľo Papcún.
Potom si nás pán Hudák
zobral „pod krídla“, lebo on bol
(veď i je) naozaj vynikajúci

a šikovný modelár. Vtedy lietali najmä voľne
lietajúce A 1-tky a A 2-ky na „dutnák“ Pred
mojim odchodom do školy už prichádzali na trh
jednoduché RC modely. 


 Takže si sa stal vyučeným tlačiarom,
fabrika Ti otvorila náruč....
Nastúpil som do prevádzky celofánovej

vreckárne, asi  po 10-tich rokoch sa otvárala
polypropylénová nová prevádzka, takže po
preškolení Jarom Uličným som prešiel na
hĺbkotlač, kde som robil aj majstra. Po otvorení
nového učebného odboru „tlačiar“ na SOUCh

som v roku 1986 prijal po-
nuku na prácu majstra
odborného výcviku. Tú vyko-
návam dodnes.

 Keby sa dalo jednou
„zhutnenou“ vetou pove-
dať, ako vnímaš toto obdo-
bie vo fabrike, čo by si po-
vedal?

Tlačiarina je práca veľmi
pestrá, stále sa robí niečo
nové, bol som nútený
objavovať nové techniky,
takže stereotyp nehrozil. To

ma veľmi bavilo.Spomínam si naozaj na
dobrých vedúcich, majstrov – pána Jozefa
Hulína, Jara Uličného, Vavra Kaščáka, Vasila
Kuzmiaka, ale i iných nemenovaných.

 Aké to bolo, odísť zrazu k mládeži?
Myslím, že som mal výhodu v tom, že som

dovtedy s mnohými mladými už robil v rámci
mojej záľuby – krúžku modelárov pri terajšom
Centre voľného času. Po skončení vojenskej
služby v roku 1969 ma vtedajší zväzarmovci
zlákali, aby som sa venoval malým deťom
(činnosť s deťmi vo Zväzarme bola vtedy
naozaj bohatá). Už som s mládežou robil, tak
nebol problém a dodnes sú mi tieto deti
súdené. Robil som s nimi rád.

 Aké to boli roky v modelárskej dielni,
ktorej si sa upísal?
V prvom rade musím povedať, že záujem detí

bol obrovský. Veď len v samotnom vtedajšom

Z piatich ocenených Cenou mesta sa nám do roku 2009 „prehupol“ po-
sledný a zároveň najmladší z nich -  Leopold Klas, ktorý toto ocenenie zís-
kal za dlhoročnú úspešnú prácu s mládežou v oblasti plastikového mode-
lárstva a za rozvoj tejto oblasti v meste i regióne. V auguste minulého roku
si pripomenul milé jubileum – 60 rokov života. „Toto ocenenie ma, samoz-
rejme, veľmi potešilo, ale i veľmi prekvapilo, pretože som mal predstavu, že
ho získavajú len „vyššie postavení“ ľudia. To, že si niekto všimol i obyčajné-
ho, jednoduchého človeka, ma milo prekvapilo,” povedal počas nášho roz-
hovoru, ktorý sa točil okolo modelárstva, jeho profesie, ale i rodiny.

Patrí k ozajstným Sviťanom, pretože sa narodil priamo tu – vo Svite, otco-
vi, ktorý pochádzal zo Záhoria a mamke, ktorá prišla z oblasti Turca. 

Leopold Klas - modelár...

So žiakmi SOUCH, ktorým odovzdával svoje vedomosti i skúsenosti tlačiara.

Letieť na Mustangu je mojím
veľkým snom



Dome pionierov a mládeže  bolo veľa
technických krúžkov – auto, letecko, lodno
– modelárske a iné.  V krúžku plastikového
modelárstva, ktorý som viedol sme začínali
klasickými lietajúcimi modelmi, plastikové
modelárstvo ma doslova „chytilo“, prišli
prvé úspechy, motivácia aj k založeniu
Klubu plastikových modelárov.


 Za to dlhé obdobie sa určite obja-
vili i úspechy a talentované deti...
Iste si na ich všetky mená a počet

nespomeniem, ale viem, že zopár z nich
skončilo aj ako piloti vojenského
a dopravného letectva, dvaja sú   piloti
vojenských  vrtuľníkov v Prešove. Okrem
toho spomeniem Milana Trajteľa, ktorý lieta
v Aeroklube v Poprade alebo Mira Ľaša.
A čo sa týka úspechov, tak tie rozhodne
boli a bolo ich nemálo. Napríklad Peter
Sýkora a Miro Ľaš boli majstrami Slovenska
v Lučenci, mnohé krajské, okresné
víťazstvá...


 To bolo asi takzvané „zlaté obdo-
bie „ - obrovský záujem detí, veľa ak-
cií, podpora z mnohých strán.Kedy
sa to takpovediac „zlomilo“?
Stagnovať to začalo v polovičke 90-tych

rokov. Otvorili sa trhy, tie sa nasýtili, ale
začal byť nedostatok financií, ceny
modelov išli rapídne hore a nemohol si to
hocikto dovoliť. Napriek tomu sa však
stretávame dodnes.V súčasnosti sa
venujem mladším chlapcom. Je tu však
nutná veľká finančná podpora
rodičov.Ja sa snažím im to kompenzovať
tým, že ak vyhrám v rámci nášho
dospelého klubu, alebo na súťažiach rôzne
stavebnice, posúvam ich týmto deťom.


 Ty si však aj predsedom Klubu
plastikovách modelárov „Tatranskí
orli Poprad – Svit“, ktorý má históriu
od roku 1985. Dá sa povedať, že si
jeho zakladateľom. Ako to bolo?
Klub začal vlastne vo Svite, boli tu pán

Sobota, Štefan Madaras, Slavkovský a iní,
na mená ktorých si nespomínam, ale i už
menovaní Milan Trajteľ či  Miro Ľaš. Časom
sa to rozpadlo, ostal len zdravý základ
a chuť pokračovať, takže s pánmi
Chalúpkom, Martinkom z Vagónky a inými
sme sa dohodli, že to dáme znova dokopy
a vznikol spomínaný klub.S malou pauzou
mu predsedám stále ja. V tomto roku
organizujeme už 19.ročník Plastic session
– veľkej súťaže - dnes už s európskou
účasťou. A ak už spomínam mená,
nesmiem zabudnúť na Joža Kumorovitza,
otca a syna Enekešovcov, Paľa Papcúna,
ktorí lietajú doteraz s modelmi na
batizovských lúkach a patria k tým
zanieteným modelárom.


 Zdalo by sa, že na nič iné už
nemáš čas. Je to tak?
No, je pravdou, že kedysi som toho stíhal

viac. Keď sa mi teraz podarí postaviť jeden
model za rok, som rád. Elán mi nechýba,
ale mám už istý vek, rozrástla sa aj rodina
a pokiaľ môžem, rád si užívam čas s mojou
zlatou  vnučkou. Na letectvo napriek tomu
nedám dopustiť.


 A čo je na tej práci také fascinujú-
ce?
Baví ma tá „piplavá robota“, ale i ten

výsledok, ktorý je väčšinou úžasný tým, že
je do detailov vernou kópiou originálu.
Nezanedbateľná je i história, ktorá
s modelmi súvisí, ako vznikali, ako ich
kreslili, aký mali vývojový rad a pod. Ja sa
špecializujem na americké stíkačky P 51
Mustang a P 40 Warhawk. Aj technická
literatúra k nim je neuveriteľná – je skvelé,
že dostupnosť takýchto materiálov je
pomerne dobrá, veď dnes na internete sa
dá zistiť o danom type lietadla všetko, napr.
koľko ich bolo postavených, v ktorých
oblastiach operovali, aký osud stihol pilota
ale aj lietadlo, koľko víťazstiev vybojovali,
kde skončila ich bojová púť a tiež či a kde
ešte dnes lietajú.


 Dokážeš sa so svojimi modelmi
i rozlúčiť?
Je to väčšinou ťažké, tie staršie som

podaroval skôr, ale mám modely, ktoré by
som nedal, ani nepredal. 


 Čo považuješ okrem dlhoročnej
výdrže s deťmi pri modeloch za svoj
najväčší úspech?
Dá sa povedať, že v 70-tych rokoch som

bol ja ako modelár  na vrchole. Stal som sa
majstrom Slovenska a v 1988 roku
majstrom Československa v kategórii
1:48. Ale aj v zahraničí toho bolo nemálo.
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Na moju otázku, kto prevzal modelárske „žezlo“ po ňom dostávam odpoveď, že
žiaľ, nikto z  priamych potomkov. Teší ho však, že zať je pilotom v Kanade a touto
skutočnosťou si ho  okamžite získal. A povedal ešte, že pokiaľ budú zanietenci,
akými boli oni,  modelárstvo prežije i v tejto dobe. A že sú, svedčia jeho kontakty
po celom Slovensku. O zánik modelárstva nemá obavu.

Svoju veľkú túžbu – preletieť na obľúbenom Mustangu, považuje síce za
nedostupnú, nereálnu, ale sny a túžby by mal mať človek vždy, takže, ktohovie...
A ešte si želá zdravie nielen pre seba, ale celú rodinu, teší sa na druhé vnúča,
ktoré príde na svet čo nevidieť. A rozprávali sme i o našom meste, ktoré mu nie je
ľahostajné, takže ho trápia cesty a chodníky, ktoré sú v dezolátnom stave,najmä
Štúrova ulica a chodníky v dolnej časti Svitu, križovatka pri SAD a pod. Kvituje však
veľký stavebný rozmach, ktorý je  v posledných dvoch rokoch  výrazný. Vidno kus
roboty a vie, že všetko naraz nejde. Nech len máme dosť mladých ľudí, ktorí
mestu pomôžu  žiť viac spoločensky, kultúrne, aby tu bolo veselšie. Asi ako sa to
darí napr. pri Kolibe. Za rozhovor poďakovala Veronika  Žoldáková

Únia žien Slovenska-okresná organizácia, 
Podtatranské osvetové stredisko a Mesto Svit

vás pozývajú 
na okresné kolo festivalu  v prednese 

poézie a prózy
VANSOVEJ LOMNIČKA

18.februára o 15,00 hod. v spoločenskej
miestnosti nad poštou vo Svite

Prihlásiť sa môžu dievčatá a ženy vo veku od 16
rokov – horná hranica je neobmedzená.

Súťažný text nesmie presahovať 6 minút prednesu,
prihlásiť sa môžete

u  Ľ.Kederovej na č.t. 77 55 989 .

OZ Ľudová hudba Bystrianka
a Alto Slovakia, s. r. o. Svit

Vás pozývajú 

na fašiangovú zábavu 
spojenú s „pochovávaním basy“,
ktorá sa bude konať dňa 20. feb-
ruára 2009 (t. j. v piatok) o 19:00

v Dome kultúry vo Svite.
Cena vstupenky: 10 eur

V cene je: prípitok, večera, káva, kapustnica,
šišky, víno a minerálka

Do tanca hrá: ĽH Bystrianka, DJ Stano
Predpredaj vstupeniek: Caffé 33, tel. č.: 0907

145 095 a 0905 767 518.

Spolcentrum vo Svite 
vás, milé deti, srdečne pozýva 

aj s rodičmi na 

Prvý netradičný
rodinný maškarný ples

20. februára o 15,00 hodine.
Program: rôzne súťaže a hry pre deti a

dospelých
Vstupné: 70 centov – zlosovateľná vstupenka

do tomboly

Pozývame Vás do novootvoreného 
pohostinstva KORUNA v budove sklenárstva.

Otváracie hodiny:  
pondelok  -  piatok 14.00 – 22.00 hod, 
sobota, nedeľa  - 10.00 – 22.00 hod.

Mesto Svit predáva dvojizbový byt
nachádzajúci sa na ul. Štúrovej č. 237 vo

Svite. Minimálna cena je 
39 832,70 eur (1 200 000,- Sk)�. 

Kontakt na tel. čísle 052/7875111.

Predám tatranský profil - perodrážka, 
brúsený I. trieda 4,48 eur (135,- Sk), II. trieda
3,65 eur (110,- Sk) + dokončovacie lišty. Dove-
ziem. Inf. tel.: 0915 863 227, 0907 124 455.



Výstava je prvou knižničnou akciou k 75-temu výročiu nášho mesta a obsahuje okolo 150 kresle-
ných vtipov z pera najrenomovanejších karikaturistov, ako sú napr. Slíva, Barták, Novák a ďalší.
Kresby majú jedinú tému a to je - človek a kniha. Slávnostný ráz dal celej akcii vystúpenie saxofo-

nistky Elišky Zimovej a Vladimíra Čuchrana, hrajúceho na elektronických
varhanoch. K prítomným sa prihovorila riaditeľka knižnice Anna Gejdošová
a výstavu otvoril počas vernisáže 21. januára primátor mesta PaedDr. Ru-
dolf Abrahám a okrem svitského autora sa na nej zúčastnili aj Sviťania a no-
vinári. Príďte aj vy, veď humoru v každodennom živote nie je nikdy dosť!                                       

Text a foto: E. Potočná
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Meno Jindřicha Ottu nie je Sviťanom celkom neznáme.
Veď tu žije už sedemnásť rokov, ale čo hlavne, na svet sa
pozerá - hoci “suchý” účtovník, s humorom. Ako humorista
publikuje v mnohých časopisoch a získal aj ceny. Najnov-
šie sa s jeho kresbami môžu Sviťania stretnúť na výstave
humoristov z Českej únie karikaturistov, ktorej je členom,
v Mestskej knižnici.  Svitská knižnica sa môže pochváliť, že
túto výstavu pod názvom  Ecce Libris alebo S humorom do
knižnice prezentuje ako prvá na Slovensku. 

obmieňa,“ pokračuje správkyňa. „No,
a spolupráca napokon vyústila až do
vydania kalendára.“ 

Nápad vzišiel od skúsenej pedago-
gičky ZUŠ Aleny Kolumberovej, pod
odborným vedením ktorej deti
rozvíjajú v škole svoju tvorivosť.
Kalendár so 14 listami bol vydaný v
náklade 1200 kusov a v plejáde
kalendárov s krajinkami, horami a
inými bežnými fotografiami, ktoré sú
na trhu, sa naozaj nestratil. Nečudo,
že bol oň veľký záujem a nielen zo
strany rodičov detí. Všetkých
sedemdesiat malých umelcov, ktoré
navštevujú v ZUŠ Svit výtvarný odbor,
tu má svoju maličkú fotografiu a
meno. 

Krstnými otcami kalendára boli
primátor mesta Svit PaedDr. R. Abra-
hám a predseda Nadácie Chemosvit
Ing. J. Lučivjanský. Krst spojený s
vernisážou kresieb detí sa uskutočnil
18. decembra v príjemných priesto-
roch nad poštou, ktoré boli zaplnené
do posledného miestečka, samozrej-
me najmä rodičmi detí, ale aj zástup-
cami firiem, ktoré tiež ZUŠ nejakým
spôsobom pomohli, napr. Sintra,
Barger, Chemostav, ARPROg Pop-
rad, Hubert, Penta, Coroll, Mgr. On-
drej Svoreň, Motorest Dávid, Zdroj,
PVS, Nord a Broz. 

Okrem krstu bolo na programe aj
odovzdávanie cien deťom, ktoré za-
bodovali na medzinárodnej výtvarnej
súťaži detí v Pekingu 2008. A svitská
ZUŠ-ka sa naozaj má čím pochváliť: z
19 poslaných prác bolo v Číne 18
ocenených. Excelentnú cenu získal
Miloš Marhefka, zlatú Veronika Kač-
maráková a ďalšie deti 13 strie-
borných a 3 bronzové ocenenia.
Jakubko Habaj zasa získal špeciálnu
cenu od Tatranskej galérie v súťaži
Anjel Vianoc. Ocenenia im odovzdal
riaditeľ ZUŠ Jozef Ištvánik. Poďako-
vanie za spoluprácu si prevzali aj
zástupcovia sponzorov, spolupra-
covníkov a všetkých, ktorí ZUŠ nejako
pomohli.   Text a foto: Eva Potočná

ECCE LIBRIS
anebo s humorom do knižnice

ZUŠ vo Svite mala pred Vianocami vernisáž

Kalendár je plný krásnych
obrázkov, ktoré namaľovali
deti a ktoré zobrazují svet tak,
ako ich vidia svojimi úprimnými
detskými očkami. Konečnú
podobu kalendáru dala tvorivá
invencia a skúsenosť grafika
Františka Žoldáka z odd.
priemyselného dizajnu Che-
mosvitu, a. s., a vytlačila ho
Popradská tlačiareň. 

„So školou máme uzavretú
dohodu o spolupráci,“ pove-
dala nám správkyňa Nadácie

Ing. Jarmila Štegenová. „Na-
dácia prispieva na činnosť

viacerých kultúrnych
organizácií najmä na území
mesta Svit, ktoré zasa
recipročne túto pomoc
oplácajú napr. kultúrnym
vystúpením pri rôznych
príležitostiach a pod. Takúto
zmluvu máme uzavretú už
napr. s detským súborom
Fantázia, či Jánošíček, s
folklórnym súborom Jánošík a
ďalšími. ZUŠ vo Svite nám
zasa vyzdobila vestibul
administratívnej budovy

výstavou krásnych obrázkov,
prác detí, ktorú pravidelne

Viete, čo je zimokonček, kvetosad, radostník, listo-
hrab alebo darovníček? Tak to sú skutočne originálne
názvy mesiacov tak, ako ich vymysleli deti z výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy vo Svite. A nájdete
ich na veľmi nápaditom a originálnom kalendári na rok
2009, ktorý škola vydala s pomocou Nadácie Chemo-
svitu tesne pred Vianocami. 

Aby bol každý mesiac

“RADOSTNÍK”
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� NARODILI SA
V decembri 2008 – Barbora Mirgová,
Viliam Dobias, Sebastián Samuel Klemba-
ra, Andrea Fiamčíková
V januári 2009– Nicol Gálová, Dávid
Bednár

� MANŽELSTVO UZATVORILI
V decembri 2008 – Miroslav Bendík a
Gabriela Ziburová, Jozef Slušný a Elena
Veštúrová, Peter Šuhaj a Beáta Litvíková

V januári 2009 – Radoslav Rohaľ a
Gabriela Ivanová.

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
v januári 2009

70 ROKOV
Vojtech Pisarčík, Ján Hriva, Marta Čendu-
lová,Anna Hybenová, Anna Vytykačová
75 ROKOV
Ján Gejdoš,Emil Hámor, Mária Hrablayo-
vá, Eduard Hudák
80 ROKOV
Karol  Görner,Mária Schmidtová, Agnesa
Bachratá, Žofia Voleková, Margita Krem-
paská
91 ROKOV
Jozefína Gapková
94 ROKOV
Júlia Sekanová

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
V decembri 2008 – Paraska Čížiko-
vá, Michal Dudjak, Jozef Čarnoky,
Alžbeta Šimková

V januári 2009 – Emília Kováčová,
Mária Hlasná, Katarína Zurianová, Voj-
tech Markus, Helena Pacáková, Ján
Kukuricáš, Štefan Čírsky, Anna Špir-
ková, Michal Pribylinec, Katarína Dud-
jaková, Jozef Šulík, Florián Oravec.

Spolocenská rubrikaˇ

Pohľad na jubilantov, ktorí sa v štvrtom štvrťroku 2008 dožili 70 a viac rokov.
Foto: A. Pálešová

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

ŽENA ROKA 2009
Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri hľadaní
zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými charakterovými
vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka 2009. Zároveň chceme
touto cestou prejaviť úctu a lásku ku ženám – matkám, vzdať obdiv ich
obetavosti, huževnatosti, odvahe, pracovitosti a materstvu.

Podmienky súťaže 
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia na
základe týchto kritérií: 
−záchrana ľudského života
−obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré deti,
alebo starých rodičov
−víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie sa do
života
−opatrovateľka starých ľudí
−niekoľkonásobná darkyňa života
−výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom
dianí, ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto, okres

Návrhy a termín súťaže: Návrhy na titul Žena roka 2009 sa
budú posielať na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42
p. Ľ.Kederová
059 21  S v i t
na anketových lístkoch do 30.apríla 2009

Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí  ku Dňu
matiek 11. mája 2009.

ANKETOVÝ LÍSTOK – ŽENA ROKA 2009

Navrhovaná – meno a priezvisko
....................................................................................................................

Adresa : ....................................................................................................

....................................................................................................................

Dôvod návrhu (v prípade potreby môže tvoriť aj prílohu lístka)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Navrhovateľ : Občan – inštitúcia

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Riaditeľky materských škôl vo Svite a Pod Skalkou
oznamujú rodičom, že v dňoch od 12. 2 do 12. 3. 2009
od 10.00 – 12.00 hod. sa uskutoční zápis detí do
príslušnej materskej školy. 
Zákonný zástupca si vyzdvihne u riaditeľky MŠ tlačivo

„Prihlásenie dieťaťa do MŠ”, ktoré vyplnené  spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast, spätne donesie riaditeľke MŠ.

Ak má dieťa špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, zákonný
zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom
stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného výchovného pora-
denstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr
do 30. apríla 2009.

Zápis detí do materských škôl INZERÁTY

Predajňa Drogérie
BEGAS, 

ktorá sídlila na Ul. SNP
č. 9 (nad Tatrasvitskou
predajňou) je presťa-
hovaná v OD PRIOR,
Štefánikova ul. č. 1.

� Prenajmem ga-
ráž oproti "čínskemu
múru". Tel. 7756257
- večer.

� Dám do prená-
jmu    1-izbový byt vo
Svite, voľný ihneď.
Tel.: 0918 218 812.
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Mesto Svit podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 4/2009
z rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Svit zo dňa
23.2.2006 a § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje
rozsah regulácie cien, vydáva rozhodnutie, ktorým

určuje maximálne ceny
pre klasifikáciu produkcie 60.21.21 Mestská a miestna pravidelná
doprava osôb pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad,
a.s., Wolkerova 466, 058 49 Poprad, IČO: 36479560, IČ DPH:
SK2020020178 

Sadzby a tarifné podmienky 
v mestskej hromadnej doprave vo Svite:

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín
a psov         hotovosť / čip. karta

a) Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov 0,40 � /  0,33 � 
b) Deti do dovŕšenia 15. roku veku                  0,20 � /  0,17 �  
c) Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného
predpisu (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave  základných škôl a stredných
škôl v znení neskorších predpisov),  študenti  vysokých  škôl a fakúlt
podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení  neskorších predpisov) v dennej forme  štúdia do
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do 26.
roku veku s trvalým pobytom v SR                       0,20 � /  0,17 �  
d) Starobní dôchodcovia do veku 70 rokov, invalidní dôchodcovia 

0,20 � /  0,17 �  
e) Batožina o rozmeroch  väčších  ako 30x40x60 cm, úzke predmety
dlhšie ako 150 cm a predmety v tvare  dosky  rozmerov  väčších  ako
10x80x100 cm a to i v prípadoch, že presahujú len jeden z uvedených
rozmerov   0,20�  /  0,17 �  
f)  Pes                              0,20   /  0,17 �
g) Detský kočík      0,20   /  0,17 �  
h) Súprava lyží a sánky                              0,20   /  0,17 �  

2. Bezplatné prepravy

a) Deti do začatia povinnej školskej dochádzky 
b) Starobní dôchodcovia nad 70 rokov 
c) Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, vrátane invalidného vozíka,
sprievodcu alebo vodiaceho psa
d) Sudcovia Ústavného súdu a poslanci NR SR
e) Držitelia osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb. alebo potvrdenia
Ministerstva obrany SR o účasti v I. a II. Odboji a občania uvedení v §
29 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorších predpisov

3. Všeobecné podmienky

Cestovné je jednotné v celej sieti mestskej hromadnej dopravy na území
mesta Svit a to v dennej i nočnej prevádzke.
Maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 1.2.2009

Dňa 1.2.2009 sa ruší cenový výmer č. 1/2006 zo dňa 24.2.2006.

Vo Svite, dňa 30.01.2009

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Poznámka  
V prípade záujmu o vydanie čipových kariet SAD Poprad je
možnosť vyplniť tlačivo žiadosti aj na sekretariáte primátora mesta
Svit. Poplatok za kartu ke 4.31 eur.

Rozhodnutie
Cenový výmer  č. 1/2009

Správne poplatky sa znižovali
V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej repub-

like, bol dňa 28. októbra 2008 Národnou radou SR prijatý zá-
kon č. 465/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2009, ktorý no-
velizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a došlo k úprave správnych poplatkov na úseku matričnej
agendy a agendy osvedčovania podpisov a listín.

Správne poplatky, ktoré boli uverejnené v čísle 12/2008 na-
šich mestských novín, boli prepočtom dovtedy platných
správnych poplatkov, konverzným kurzom 1,- �euro = 30,126
Sk. 

Dobrou správou pre občana, v súvislosti s novelizáciou, je zmena
výšky platných správnych poplatkov od 1. januára 2009, nakoľko
všetky správne poplatky na úseku matričnej agendy a osved-
čovania podpisov a listín sú nižšie, niektoré veľmi výrazne, napr.
osvedčenie podpisu stálo 30,- Sk, v súčasnosti je to 0.5 �eura.

Správne poplatky týkajúce sa matričnej agendy
a agendy osvedčovania podpisov a listín 

od 1. 1. 2009
Matričný úrad vyberá správne poplatky podľa Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 465/2008 zo dňa
28. októbra 2008 a Uznesenia NR SR č. 1092/2008, za tieto
úkony od 1. 1. 2009 nasledovne:

� Vyhotovenie výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy
úmrtí, za každú aj začatú stranu   . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50
(položka 2a) sadzobníka správnych poplatkov)

� Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra
trestova žiadosti o odpis registra trestov . . . . . . . . . . . .  1,50
(položka 3  bod 2 sadzobníka správnych poplatkov)

� Žiadosť o vydanie výpisu z matriky z archívnych dokumentov
uložených vo fondoch štátnych archívov . . . . . . . . . . . .  3,00 � 
(položka 4b) sadzobníka správnych poplatkov)

� Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík   . . . . . . .1,50 � 
(položka 16 sadzobníka správnych poplatkov)

� Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky . . . . . . . .16,50 � 

(položka 18a) sadzobníka správnych poplatkov)

� Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným
úradom

Medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky . . . . . . .  .16,50

� Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby . . . . . 16,50
� (položka 18c) sadzobníka správnych poplatkov)

� Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . 66,00
� 
(položka 18d) sadzobníka správnych poplatkov)

� Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej
republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami . . . . . .  33,00
(položka 18e) sadzobníka správnych poplatkov)

� Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej
republiky a cudzincom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66,00
(položka 18f) sadzobníka správnych poplatkov)

� Uzavretie manželstva medzi cudzincami  . . . . . . .      165,50
(položka 18g) sadzobníka správnych poplatkov)

� Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt  . . . . . . . . . . . . . . . . 199,00

� Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50
v českom jazyku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00
(položka 2b) sadzobníka správnych poplatkov)

� Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise,  za každý
podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  0,50
(položka 3a) sadzobníka správnych poplatkov)
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Uvedomujeme si, že dobré me-
dziľudské vzťahy sú pre každého
z nás najväčšou hodnotou života.
Láska, porozumenie, vzájomná
úcta medzi ľuďmi sa prejavuje
v dávaní i prijímaní. To sú dve
rovnocenné stránky vzťahu. Ľud-
skosť vstupuje do človeka pre-
dovšetkým citmi, srdcom, ktoré je
otvorené prejaviť radosť z radosti
iných. U nás Pod Skalkou pôso-
bia dve spoločenské organizácie,
ktoré sa snažia rôznymi zaují-
mavými podujatiami rozvíjať me-
dziľudské vzťahy, upevňovať
spolunažívanie občanov, robiť

život krajším a zaujímavejším. Pri
stretnutiach s priateľmi sa ľahšie
zabúda na nelásku okolitého sve-
ta. Smiech, radosť, krásne chvíle
prežité medzi dobrými priateľmi
sa vrývajú do spomienok, ako
čosi vzácne, načo sa nezabúda.

Takýmito stretnutiami boli i de-
cembrové akcie, ktoré orga-
nizovala Únia žien nielen pre svoje
členky, ale i širokú verejnosť. Na
príchod Mikuláša sa tešia všetky
detičky bez rozdielu. A práve plná
sála kultúrneho domu bola toho
dôkazom. Členovia bábkového
súboru Mladosť vyplnili chvíle do

príchu Mikuláša, anjela a čerta
hrou O múdrej princeznej. Po jej
skončení sa deti poďakovali pod
stromčekom peknými básničkami
a piesňami a spoločne s Mikulá-
šom rozsvietili prskavkami strom-
ček pred kultúrnym domom.

O týždeň neskôr sa
stretli členky ÚŽ, deti
z MŠ a ZUŠ a ich
rodičia vo sviatočne
vyzdobenej sále, aby si
na vianočnom pose-
dení vzájomne popriali
pokojné sviatky. V tento
dojímavý podvečer naj-
krajších sviatkov roka
zaneli úprimné želania
odstupujúceho a novo-
zvoleného výboru, aby
rok 2009 bol pokoj-
ným, žičlivým, radost-
ným a šťastným rokom.

V mene výboru Únie
žien Pod Skalkou že-
lám všetkým ľuďom
dobrej vôle najmä
pevné zdravie, oprimiz-
mus, veselú myseľ,

veľa síl pri prekonávaní prekážok,
úspechy v práci i osobnom živote
a pokojné prežitie nielen svia-
točných, ale i všedných dní dl-
hého a plodného života.

Mária Černajová

Únia žien pre deti i pre vlastné potešenie

NOVOROČNÝ KONCERT
Novoročný koncert vzácnych špičkových štyroch interprétov
zorganizovala v spolupráci s Mestom Svit UA Bell Canto z Po-
pradu. Plnému hľadisku sa predstavili súrodenci Martin, Ján
a Terézia Babjakovci, klavírny doporovod patril Danielovi Bu-
ranovskému. Zazneli  populárne operné, operetné i muziká-
lové melódie, potlesk divákov bol  srdečný a neutíchajúci. Ve-
čer , ktorý sa vydaril na jednotku, bol venovaný 75. výročiu
vzniku Svitu a 10. výročiu založenia UA Bell Canto.

Úprimné želanie
Na prahu nového roka si všetci dávame predsavzatia, čo všetko
by sme chceli zmeniť k lepšiemu, aby sa nám žilo ľahšie a
plnohodnotnejšie. Bilancujeme svoje aktivity za uplynulé
obdobie a prehodnocujeme svoje správanie. Pri stretnutiach si
nezabúdame želať všetko najlepšie. 

Využili sme príležitosť, že deti na-
cvičovali program na javisku v Kul-
túrnom dome a tak sme mohli vidieť

ich pekný program priamo z hľadis-
ka.

Po programe sme sa presunuli

do kaviarne oproti, kde na nás ča-
kala tradičná kapustnica a občer-
stvenie. 

Rozžiarený stromček a ozdobe-
né stoly vniesli do našich sŕdc tep-
lo, pokoj a lásku. Mnohí z nás za-
budli na chvíľu, že ich trápi choro-
ba, alebo samota.

Na posedení sa zúčastnili aj hos-
tia a to pán primátor, Jarmila Solia-
rová a Ing. Marián Čekan. 

Veľmi si vážime, že pán primátor
prejavuje záujem o činnosť všet-
kých organizácií vo Svite a našiel si

čas, aby sa zúčastnil na našom po-
sedení. Oboznámil nás s plánom
ďalšieho zveľadenia mesta.

Bez pomoci sponzorov by naša
organizácia nemohla mať takéto
pekné akcie, preto by sme sa chce-
li touto cestou poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispievajú na na-
šu činnosť a to pánu primátorovi,
Ing. M. Čekanovi, JUDr. M. Bezá-
kovi, spoločnosti Chedos, a. s.,
a Ing. Balážovi.

Ing. Ľubica Kuzmíková

Naša organizácia každoročne privíta sviatky pokoja a radosti –
Vianoce, slávnostným posedením s programom, ktorý nám pripra-
via deti z materskej školy. 

Vianočné posedenie ZO  Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých
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Výsledky našich druž-
stiev v celoslovenských
súťažiach:  

1. liga mužov 
BKM LEGATO SVIT - BK
Prírodovedec Karlovka 85 :
67 Kutarna
26, Valášek 19, Kováč 13,
Vraniak a Kuchalik po 11, Krč
4, Záhora 1.

BKM LEGATO SVIT - BK
Petržalka 82 : 72 
Krajčík 21, Kuchalik 19,
Kováč 15, Kutarňa a Vraniak

po 10, Valášek 7.
BKM LEGATO SVIT je na
čele tabuľky, spolu so
Žilinou sme bez prehry. 

1. liga juniorov 
AC LB Spišská Nová Ves -
BKM SVIT 71:68 
Kozubík 23, Lopušniak,
Dratva, Záhora, Šesták po 6,
Žuffa 3 

1. liga kadetov 
Inter Bratislava - BKM Svit
57:68
Višnievsky 22, Sedlák 18 

BK Malacky - BKM Svit
61:85 
Sedlák 28, Worobel 21

BKM Legato v celoslovenskej súťaži

ženy:
1. Naďa Pekarčíková (Svit)

2. Vladislava Maškulková (Sp. Teplica)
3. Radka Patzlová (Svit)

Mix: 
1. Miroslav Jambor 
a Vladislava Maškulková
2. Matuš Roba a Naďa Pekarčíková
3. Jaroslav Gaborčik 
a Ivana Krišandová

„Za to, že sa turnaj opäť uskutočnil, je po-
trebné poďakovať nielen všetkým mojim or-
ganizačným spolupracovníkom (Ján Popadič,
Ing. Daša Krišandová, Marta Palovčíková,
František Kukuk, Pavol Herák) ale i sponzo-
rom. Tak sme mohli zabezpečiť nielen ceny
pre víťazov ale i dôstojný priebeh celého tur-
naja, ktorý aj tohto roku mal po športovej
stránke veľmi dobrú úroveň. Spomeniem as-
poň niektorých - MsÚ Svit, ZO OZCH Che-
mosvit, VÚCHV Svit, Tatrasvit Socks, Mäso-
priemysel Nord Svit, Pyrobatys Batizovce,
Reštaurácia Baba, Autodiely Poprad, Staveb-
niny Svit, Penzion Jantár a ďalší,” povedal
nám Jozef Klein.

Ceny na záver turnaja odovzdal za prítom-
nosti riaditeľa turnaja J. Kleina viceprimátor
Milan Lopušniak.                           

Foto: M. Jurčák

Turnaj o Putovný pohár primátora mesta Svit vstúpil do XIV. ročníka

Tradične plná telocvičňa

V poradí už XIV. ročník stolnotenisového turnaja o Pu-
tovný pohár primátora mesta Svit sa uskutočnil 14. ja-
nuára v telocvični SOŠ vo Svite. Ako  obvykle hlavným
organizátorom bol stolnotenisový klub ADENTO Svit a
jeho predseda Jozef Klein.

Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 44 mužov a žien, a to v
kategóriách jednotlivcov registrovaných a neregistrovaných
hráčov a v mixoch. Pri otvorení turnaja boli prítomní riaditeľ
SOŠ Miloš Čičmanec, viceprimátor Milan Lopušniak, vedúci
odboru školstva, kultúry a športu MsÚ Mgr. Ján Ryša (na
obr.), riaditeľ VÚCHV, a.s., Ing. Tibor Varga.

Výsledky:
Muži - registrovaní hráči:
1. Miroslav Jambor (Veterán Poprad)
2. Ľubomír Kapinos (Pyrobatys)
3. Jaroslav Gaborčík (Pyrobatys)
Neregistrovaní hráči:
1. Igor Gánovský (Svit)
2. Róbert Štefko (Poprad)
3. Pavol Bartoš (Chemosvit Svit)

PROGRAM:

Najbližšie zápasy I. ligy
mužov:
14.2. BKM LEGATO SVIT -
BK FATRAN ŽILINA o 18.00
h.

15.2. BKM LEGATO SVIT -
MSK Žiar nad Hronom
o 10.30 h.

Na svahoch v Lopušnej doline sú
i napriek otepleniu dobré pod-
mienky na lyžovanie.

Foto: M. Jurčák


