
Vedúca oddelenia sprá-
vy majetku mesta a eko-
nomických činností A.
Balogová stručne oko-
mentovala predložený
záverečný účet mesta
a poslanci následne toto
hospodárenie za rok
2008 schválili bez vý-
hrad. Vzali na vedomie
stanovisko hlavného kon-
trolóra, správu audítora a
odporúčacie stanovisko
Dozornej rady spol. BY-
TOVÝ PODNIK, s. r. o.
vrátane rozdelenia zis-
ku za rok 2008 (165,70

€). Schválili aj použitie
Fondu rozvoja a rezerv,
Fondu rozvoja bývania
a investičného fondu a
finančné vysporiada-
nie v príjmovej a výdav-
kovej časti rozpočtu
mesta vo výške 505
636,16 € tak, že do
Fondu rozvoja a rezerv
pôjde 20 % a 80 % tejto
čiastky sa presunie do
investičného fondu.

V júni 2009 bude pre-
zentovaná nová publi-
kácia k 75. výročiu ná-
šho mesta a s tým súvi-

selo aj rozpočtové opat-
renie č. 7/2009, ktoré
poslanci vo výške 38
816,- € vo výdavkovej a
príjmovej časti rozpočtu
schválili. Zároveň uložili
vedúcemu oddelenia kul-
túrnej a športovej činnos-
ti MsÚ zabezpečiť odpre-
daj publikácie minimálne
v počte 1000 ks.

Ďalším bodom rokova-
nia bolo financovanie

MsZ Svit prerokovalo
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Už po 28-krát sa stretli naši mestskí poslanci na riadnom zasad-
nutí, ktoré sa obvykle začína každý posledný štvrtok v mesiaci. Po
úvodných procedurálnych schvaľovaniach programu rokovania a
členov do príslušných komisií informoval hlavný kontrolór o doteraz
vykonaných kontrolár a prijatých uzneseniach.
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Centrum voľného času nainšta-
lovalo vo svojej zóne rôzne hry
pre menšie deti, predávala sa
tombola a rozdávali sladké dob-
roty. V ďalšom „rohu“ prebiehala

lukostreľba. Po-
mohli i ochotné že-
ny z Mestskej únie
žien vo Svite, ktoré
vo svojom „kútiku“

organizovali nenáročné discip-
líny a odmenili mnohé deti
cenami a sladkosťami. Popritom
v kuse účinkovali speváci, muzi-
kanti a tanečníci. Novinkou bolo
predstavenie Divadla Babadlo z
Prešova, ktoré vystúpilo s roz-
právkou „Od nedele do soboty“.
Od tých najmenších – detičiek z
obidvoch materských škôl, cez
tanečníkov základných škôl,
pôsobivé choreografie UK Fan-
tázia, talentov zo ZUŠ vrátane ľu-
dovej hudby a módnej pre-
hliadky žiakov SOŠ vo Svite až

po hosťujúce vystúpenie hip-
hopovej skupiny Hustle z Pop-
radu, a záverečný koncert sku-
piny City z Popradu – to všetko si
mohli pozrieť všetci, ktorí prišli.
Až do 18. hodiny sa deti s ro-
dičmi radovali a pripomenuli si
tak svoj sviatok.
Vďaka patrí Mestu Svit, Sintre, s.
r. o., l. stavebnej sporiteľni, a. s.,
VÚCHV, a. s., vo Svite a Únii žien
vo Svite. Na záver si organizátori
zaželali, aby sa o rok táto
obľúbená akcia konala pri slnku
v areáli pri Kolibe. -vž-

Niet pre organizátora horšieho pocitu, ako keď mu
v deň pripravovaného podujatia pod holým nebom
prší. Toto sa po roku opäť stalo v rámci celomest-
ského Dňa detskej radosti. Našťastie, športová
hala nás ochotne prichýlila, a tak sa okrem atrak-
tívnych disciplín, ktoré mali pripravené skauti
(lezenie nad riekou Poprad, splav po rieke, indián-
sky stan tee-pee) a milej drezúry psíkov, uskutočnil
celý pripravený program. Hry pre deti a vystúpenia,
ktorými sa prezentovali domáce i hosťujúce
kolektívy splnili svoj cieľ.

Pršalo, ale deti sa zabávali

Mesto Svit
Vás pozýva na

Dni mesta Svit
ktoré sa uskutočnia pri príležitosti 75. výročia

založenia mesta 26.- 28. júna 2009

Titul Žena roka 2009 sa vo Svite tento rok ušiel Alene
Kolumberovej, učiteľke ZUŠ. Súťaž, do ktorej priespievajú
občania svojimi anketovými lístkami vyhlasuje každoroč-
ne OO Únie žien Slovenska a Mesto Svit. Viac na str. 4.

(Pokrač. na 2. strane)



Spoločného obecného úradu
vo Svite. Poslanci odsúhlasili spo-
lufinancovanie tohto úradu z vlast-
ných zdrojov vo výške 22 836,86
a prijali s tým súvisiace rozpočtové
opatrenie. V poradí 9. a 10. úpra-
vu rozpočtu si vyžiadal projekt
„Zefektívnenie separovaného
zberu komunálneho odpadu v
mikroregióne Svit a okolie“ - vo
výške 5950,- € (na externý mana-
žment) a vo výške 13 447,- € (za-
bezpečenie realizácie projektu).

Schválený bol odpredaj dvojiz-
bového bytu č. 3 na Štúrovej uli-
ci, súp. č. 237 za cenu 26 588,-
€ a udelenie Cien mesta Svit. V
roku 2009 ju dostanú prof. Ing.
Martin Jambrich, DrSc., Ing. Jú-
lius Frkáň a Milan Hložka.

Po tomto schválení interpeloval M.
Martočko vedenie Mesta návrhom,
aby rokovalo s vedením Billy,
ktorej predajňa sa bude budo-
vať na autobusovej stanici o mo-
žnosti prednostnej ponuky na pre-
nájom priestorov mestským podni-
kateľom, ktorí by mali jej príchodom
prísť o priestory na podnikanie.
Opýtal sa, prečo nie je informačná
tabuľa na pošte, ktorá občanom
po rekonštrukcii pošty chýba.

Na záver sa opýtal, či by nebolo
možné zjednodušiť voľný vstup
dôchodcom na plaváreň (nie

permanentky). Po krátkej rozprave
sa uznieslo, že doterajší spôsob je
dobrý a spravodlivý a nevnáša do
tejto záležitosti prvok diskriminá-
cie, i keď pozitívnej. J. Timkovič
upozornil na lokalitu Štefánikovej
ulice pri štadióne, kde je nedoko-
nčené kosenie a nevhodne vy-
soké živé ploty pri križovatkách
na Mierovej ulici, ktoré znižujú vidi-
teľnosť a orientáciu vodičom áut.
Ľ. Rešovská poukázala na nepo-
riadok a sústredený odpad v
areáli ZŠ Mierová (pri CVČ), kto-
rý by mali Technické služby odvie-
sť. L. Potočný poďakoval za vy-
spravenie autami rozbitej ulice
SNP a položil otázku, či sa bude v
tejto práci pokračovať. Riaditeľ TS
prehlásil, že áno a v súčasnosti bu-
dú mať i asfalt vhodnej štruktúry,
ktorý výrobca používa pri dynamic-
kých prácach na blízkej diaľnici.

L. Jašš požiadal o spevnenie
plochy na parkovanie áut pri
starej píle Pod Skalkou (pri ko-
stole). Primátor odpovedal, že toto
územie nepatrí mestu a je potreb-
né ho najskôr majetkovo-právne
vysporiadať. L. Jašš ďalej poukázal
na potrebu vyriešenia jestvujú-
cich problémov s parkovaním
áut pri Zariadení opatrovateľs-
kej služby na Ul. kpt. Nálepku. R.
Abrahám povedal, že dopravné rie-
šenie si vyžaduje celá ulica a Mes-

to má záujem to dotiahnuť do ús-
pešného konca, vyžaduje si to
však čas a financie. J. Kalakaj
predniesol žiadosť niektorých ma-
mičiek, aby sa upravil chodník
okolo rieky Poprad aj zo sever-
nej strany, nakoľko cyklistický je
veľmi nebezpečný a frekventova-
ný. Opäť reagoval primátor faktom,
že samotní poslanci predsa schvá-
lili isté priority, ktoré v súčasnosti
nedovolia realizáciu takýchto mi-
moriadnych, resp. iných, i keď po-
trebných akcií. L. Potočný sa zaují-
mal o systém parkovania ka-
miónov na parkovisku pri vstupe
do Pod Skalky.

V diskusii sa poslanci vrátili k pro-
blematickému parkovaniu na
Ul. kpt. Nálepku a vzišiel návrh,
aby sa zvolalo rokovanie s doprav-
ným inžinierom ohľadom celej do-
pravnej situácie v meste.

Pokračovalo sa schválením prvé-
ho predaja priľahlých pozem-
kov k bytovému domu na Mierovej
ulici, súp. č. 222. Tu sa všetci oby-
vatelia na predaji dohodli, takže po
asi 10 rokoch sa konečne podarilo
tieto pozemky odpredať do podie-
lového spoluvlastníctva siedmim
žiadateľom jedného bytového do-
mu. Poslanci odsúhlasili aj odpre-
daj časti pozemku o výmere 38 m2

žiadateľke S. Vaššovej. Z dôvodu
výstavby kompostárne v meste
bolo potrebné schváliť zmenu
Územného plánu mesta pre lokali-
tu, dosiaľ určenú pre izolačné ze-

leň na lokalitu pre kompostovisko
(priestor pri plote ZO Breziny súbe-
žne s cestou do Batizoviec). S úča-
sťou delegácie Svitu na čele s
primátorom R. Abrahámom v
poľskom Knurówe na ich Dňoch
mesta poslanci taktiež súhlasili.

Následne sa rokovalo o určení
iného vhodného miesta na
uzavretie manželstva, ktorým
je hotel „Kaštieľ Lučivná“ a Zá-
hradný altánok obecného par-
ku v Lučivnej. Poslanci súhlasili s
rozhodnutím Obecného zastupiteľ-
stva v Lučivnej, určili aj budovu
Spolcentra vo Svite za iné
vhodné miesto na uzavretie
manželstva, rovnako aj finančnú
čiastku 166,- € za vykonanie obra-
du, nakoľko ide o obrady mimo
úradne určeného priestoru v sa-
motnom sídle matričného úradu.

Záver rokovania patril diskusii o
niektorých žiadateľoch – pod-
nikateľoch, ktorí odmietajú pla-
tiť za komunálny odpad, nakoľ-
ko ho vraj neprodukujú. Po viace-
rých názoroch sa dospelo k záve-
ru, že VZN, ktoré túto záležitosť
rieši, platí pre každého rovna-
ko, je zákonom, ktorý nepozná
výnimky a prípadné úľavy sú za-
kotvené v tomto materiáli pre iné
osoby ( študenti a pod.)

Pred ukončením rokovania za-
znela podrobnejšia informácia
a pripravovaných akciách ku
Dňom mesta, ktorú poskytli J. Ry-
ša a V. Žoldáková. -vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Deväťdesiat rokov ČSČK a šesťdesiat rokov SČK vo Svite

Zhromaždenie sa uskutočnilo
26. mája za prítomnosti primátora
PaedDr. R. Abraháma, predsedu
ÚzS SČK v Poprade Mgr. Moravčí-
ka, Vladimíra Zentku za OZ chémie
v Chemosvite, zástupcov podnikov
a škôl ako i zástupcov bezpríspev-
kových darcov krvi – držiteľov dia-
mantovej a zlatej Jánskeho plakety
a členov a funkcionárov ČK z býva-
lých organizácii ČK zo svitských
podnikov a zdravotného strediska.

Po slávnostnom príhovore k 90.
výročiu vzniku organizácie ČSČK
v prvej ČSR nasledoval prierez 60-
ročnou činnosťou Červeného kríža
vo Svite: Prvá závodná organizácia
bola bola založená v roku 1949 z
iniciatívy Dr. Schweitzera a nieko-
ľkých zanietených pracovníkov vte-
dajšieho závodu ako O. Rusnáka,
J. Hricku, M. Kováča, Francistyo-

vej, Olexovej, Wágnerovej, Lešun-
dáka a ďalších. Dr. Schweitzer sa s
funkcionármi ČK zameral svojou
činnosťou na boj proti úrazovosti na
pracoviskách, na školenie prvej po-
moci a zvýšenie hygieny pracovísk.

Za dva roky uskutočnili deväť 77-
hodinových základných a nadstav-
bových samaritánskych kurzov. To
bol základ pre vytvorenie zdravot-
ných hliadok na pracoviskách. Zá-
roveň začali úspešne propagovať

darcovstvo krvi, čoho dôkazom je,
že už v júni 1950 sa uskutočnil
prvý hromadný odber krvi vo Svite.

Po delimitácii podniku v roku
1951 sa rozdelila i závodná skupina
na dve, ktoré pokračovali v započa-
tej práci v n. p. Chemosvit a Tatra-
svit. Postupne vznikali závodné
skupiny vo VÚCHV, v mäsopriemys-
le, v pekárňach, pri obvodnom
zdravotnom stredisku a miestna
skupina v meste.

Potom boli ocenení funkcionári
bývalých závodných organizácií,
miestneho spolku i mnohonásobní
darcovia krvi ďakovným listom ÚzS
SČK v Poprade. Za humánnu a
obetavú prácu v ČK si Janka Smu-
dová prevzala vyznamenanie ČK II.
stupňa. MS SČK zároveň poďako-
val a ocenil dobrú spoluprácu s Me-
stom Svit a odovzdal do rúk primá-
tora ocenenie ČK.

60-ročnú históriu ČK tvorilo veľ-
mi veľa obetavých a aktívnych čle-
nov a funkcionárov, lekárov, zdra-
votných sestier, ako i darcov krvi.
Nedá sa všetkých menovite uviesť,
ale naše úprimné poďakovanie pat-
rí všetkým, ktorí sa akoukoľvek for-
mou podieľali na plnení humánne-
ho poslania SČK. J. Hložková

Tradície pomoci a humanity
V mesiaci máj si celý svet pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červe-

ného polmesiaca. Tento sviatok si pripomíname 8. mája, v deň narodenia Hen-
ryho Dunanta – zakladateľa svetovej organizácie ČK. V roku 2009 oslavuje
Červený kríž 90 rokov svojej činnosti a 60 rokov činnosti Československého
Červeného kríža vo Svite. Preto sa Miestny spolok SČK vo Svite pri príležitos-
ti týchto výročí rozhodol uskutočniť slávnostné zhromaždenie za účasti nie-
ktorých – ešte žijúcich členov a funkcionárov.



� Aj naše mesto sa snaží zís-
kať financie na projekty, ktoré
nás takpovediac najviac “tla-
čia”. S akým efektom?
Veľkým úspechom nášho mesta

je to, že sme z prostriedkov EÚ
dostali nenávratný finančný prís-
pevok na rekonštrukciu oboch zá-
kladných škôl. Európska únia pris-
pieva čiastkou 85 %, štátny roz-
počet 10 % a mesto 5 %. Z kon-
zultácií s inými starostami a pri-
mátormi môžem konštatovať, že
prostriedky na školy, jednoducho
povedané, boli poskytnuté len na
rekonštrukciu tých budov, v kto-
rých sedia žiaci. Na spojovacie
chodby, telocvične, školské jedál-
ne, odborné pavilóny a pod., po-
kiaľ boli ako samostatné jednotky,
prostriedky neboli poskytnuté.

� To je iste skvelá správa, kto-
rá sa už v týchto dňoch začína
premieňať na tvrdú prácu. Vý-
razná tabuľa pred Komenské-
ho ZŠ prezrádza, kedy a k akej
premene dôjde. O aký náklad
pri týchto prácach pôjde?
Prvou školou ktorá sa už začala

rekonštruovať, je základná škola na
Komenského ulici. V utorok 12.
mája 2009 bolo dodávateľskej
firme odovzdané stavenisko. Výška
poskytnutých prostriedkov je 766
tis eur (cca 23 mil. Sk). Ako som už
uviedol, boli poskytnuté len na
hlavnú budovu ZŠ na Komenského
ulici. Na súčasti školy, spojovaciu
chodbu, telocvičňu, školskú je-
dáleň a dopravné ihrisko, Mesto
prostriedky nedostalo. Na základe
toho, že doplatenie potrebných
prostriedkov bolo možné v rámci
mestského rozpočtu, poslanci
mestského zastupiteľstva rozhodli,
že škola bude rekonštruovaná
komplexne. Potrebných 232 tis.

eur poskytli z mestského rozpočtu
na rok 2009. Môžem konštatovať,
že celá rekonštrukcia školy bude
stáť cca 1 mil. eur (30 mil. Sk). Z
mestských prostriedkov (na spo-
luúčasť i doplatok) bude na re-
konštrukciu vynaložených celkom
271 tis. eur (8,2 mil. Sk).

� Čo všetko teda, túto dnes
už z pohľadu nášho mesta
historickú budovu, do ktorej
chodili aj tí najstarší občania,
čaká?
Škola dostane novú sedlovú

strechu, komplexne bude zatep-
lená, vymenené budú všetky okná,
vymenený bude školský nábytok,
zrekonštruované budú sociálne
zariadenia, zriadená bude špe-
ciálna počítačová učebňa a na
školskom dvore pribudne ďalšie ih-
risko, tentokrát dopravné. Okrem
iného, vzhľadom na to, že škola
patrí medzi dominantné budovy v

strede mesta, jej nový farebný šat
zmení vzhľad nášho mesta k
lepšiemu.

� O niečo „mladšia” je naša
druhá základná škola. Ako to
vyzerá s jej vynovením?
V týchto dňoch sme dostali pozva-

nie podpísať ďalšiu zmluvu s
Ministerstvom výstavby na re-
konštrukciu ZŠ na Mierovej ulici.

Zhodou okolnosti i táto škola bude
rekonštruovaná za sumu cca 1 mil.
eur (30 mil. Sk). I pre ňu platí všetko
to, čo som uviedol, teda rekon-
štruovať sa budú len 4 pavilóny, kde
sedia žiaci. Rekonštrukcia ďalších
pavilónov a telocvične sa z euro-
fondov nebude realizovať. Dopla-
tenie z rozpočtu mesta nie je na-
teraz možné pre príliš vysoké nák-
lady (24 mil. Sk).

� Investičné akcie vo Svite,
zdá sa, majú „zelenú“...
Pozorný čitateľ si ihneď spočítal,

že náklady mesta na jednu i druhú
školu z rozpočtu mesta budú cca
320 tis. eur (cca 9,6 mil. Sk). Tento
rok sme kvôli potrebným prostried-
kom na spoluúčasť eurofondov,
neišli do investičných akcií – chod-
níky, cesty, parkoviská a pod. A to
sa ešte ideme tento rok uchádzať o
prostriedky na rekonštrukciu cen-
tra mesta, na rekonštrukciu bývalej

budovy ZUŠ na Dom seniorov Pod
Skalkou a na modernizáciu systé-
mu separovaného zberu. Musím
doplniť, že jedinou investičnou ak-
ciou, ktorú poslanci zatiaľ na tento
rok schválili, je úprava vstupu a
vnútorných chodieb v Dome kultúry
vo Svite pred oslavami 75. výročia
založenia mesta.

� To boli akcie, na ktoré potre-

bujeme pomoc európskej únie.
A čo tie z vlastných zdrojov?
Z iných prostriedkov ako euro-

fondy sa budú v meste Svit reali-
zovať dve investičné akcie. Prvá
investičná akcia bude rekonštruk-
cia verejného osvetlenia v meste vo
výške 466 706 eur (14 mil. Sk),
ktorá bude financovaná z Nór-
skeho finančného mechanizmu a
štátneho rozpočtu. Mesto sa na
tejto akcií finančne nepodieľa. Re-
konštrukcia začne v letných me-
siacoch v mestskej časti Pod
Skalkou a ukončená by mala byť v
jeseni tohto roku. Druhá investičná
akcia je rekonštrukcia Penziónu II
(oproti zdravotnému stredisku) na
36 bytovú nájomnú jednotku. Táto
rekonštrukcia bude vo výške cca
1,2 mil. eur (36 mil. Sk) a bude fi-
nancovaná zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a Ministerstva
výstavby a reg. rozvoja SR. Re-
konštrukcia začne tak isto za-
čiatkom leta a ukončená by mala
byť v lete budúceho roku.

� Zdalo by sa, že v tomto ohľa-
de je namieste všeobecná spo-
kojnosť. Z interpelácií a názo-
rov občanov však niekedy ply-
nú i iné, náročné požiadavky.
Čo s tým?
Poslanecký zbor pozorne posu-

dzuje, ktoré akcie pustíme do vý-
stavby a ktoré zatiaľ musíme od-
ložiť. Často sa stretávam s názormi
občanov, že aj nám treba zrekon-
štruovať to a to, kedy to bude a pod.
Chcel by som požiadať občanov o
trpezlivosť, prostriedkov nemáme
toľko, aby sme behom pár rokov
zrekonštruovali celé mesto. Spo-
mínané investície, ktoré tohto roku
začíname, dosiahnu výšku 3,6 mil.
eur, t. j. vyše 110 mil. Sk v starej
mene. Mnoho iných miest nám ich
môže závidieť, a ja som osobne rád,
že sa opäť viditeľne skvalitnia
podmienky života v našom meste.

V. Žoldáková
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Rozhovor s primátorom PaedDr. R. Abrahámom

Skrášľovanie mesta pokračuje školami

Poslankyne privítal predseda miestnej organizácie strany Smer Ladi-
slav Havlík a primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám. Obe poslanky-
ne využili možnosť
stretnúť sa s občanmi
mesta v neformálnej
besede, priamo s ni-
mi v areáli Koliba ich
informovali o aktivi-
tách poslancov tak v
Európskom parla-
mente, ako aj v NR
SR. Na stretnutí bol
prítomný aj predseda
ZO JDS vo Svite Pa-
vol Záhradník.

Foto: M. Jurčák

Jednota dôchodcov Slovenska vo Svite v spolupráci zo ZO
Smer vo Svite zorganizovali stretnutia svojich členov s poslan-
cami, a to europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou a po-
slankyňou NR SR Janou Valovou.

Poslankyne NR SR vo Svite

V sobotu 6. júna 2009 sa uskutočnili voľby do Európskeho
parlamentu. Vo Svite sa na nich zúčastnilo z 6156 oprávnených
voličov 1442, t. j. 23,42 perc. Najviac hlasov dostali kandidáti za
stranu Smer – 42,58 perc., na druhom mieste SDKÚ – 19,97 perc.
a na treťom KDH – 13,04 perc. V rovnakom poradí skončili uvedené
strany aj v rámci okresu Poprad. Foto: -ák-

EUROVOĽBY VO SVITE



V prekrásnom programe, ktorý
pripravili deti z DD v Šarišských
Michaľanoch “Sloníčatá”, vystú-
pili aj iní zúčastnení – Robo
Kaiser, Peter Meluš, Helena
Vrtichová, Aneta Parížková,
majster“ N“ aj so vstupom
Heleny Růžičkovej „z plátna“.

Program trval 3,5 hodiny a po
prvýkrát na Deň matiek boli od-
menené od Petra Chudíka aj

Ženy roka 2008 z jednotlivých
obvodov. Z našej organizácie za
rok 2008 bola vyhlásená Mária
Pilátová zo Svitu, ktorá sa zo
zdravotných dôvodov nemohla
tejto akcie zúčastniť, takže cenu
prebrala za ňu Ľubica Kederová,
predsedníčka OO Únie žien v
Poprade. Cena jej bola odovzda-
ná. P. Chudík poprial všetkým
oceneným ženám veľa zdravia a

ešte veľa takých akcií. Po
skončení programu si každú

jednu matku uctil karafiátom a
slávnostnou recepciou. V druž-
nom rozhovore ostali ženy do
podvečerných hodín.

Zase je na čo spomínať…
Ľubica Kederová

Čo je šťastie? Kto vie dať odpoveď? Asi
každý z nás. Niekedy ho máme veľa, niekedy
menej. Šťastie nie je náš cieľ, je to naša
cesta... Ísť za šťastím. Myslím si, že vo vše-
obecnosti všetci túžime po šťastnom živote.

No prídu okamihy, keď z tejto cesty
vybočíme, keď prídu zdravotné problémy. Aj
mne sa v roku 2003 takáto cesta za šťastím
vybočila, ale vďaka lekárom a rodine som išla
po nej aj s prekážkami. Teraz môžem
zhodnotiť, že môj vlastný boj stál za to. Žijem,
žijem plnohodnotný život. Klopala som na
dvere a ako hovorí biblia, bola som vypočutá.
Spokojný život vlastne spočíva v spokojnosti
samého so sebou a vzťahmi so svojimi
blízkymi. Tieto princípy nám pomôžu pri
hľadaní šťastia. Pracujem v ZUŠ vo Svite ako
pedagóg výtvarného odboru, práca s deťmi,
ich úsmev a teplé detské srdiečko ma napĺňa
veľkým šťastím. Dotyk detskej ruky, pohľad
detských očí je pre mňa veľký dar a pomáha
mi to prekonávať moje následky po mozgovej
príhode. Tvorivosť detí a naše nádherné
výsledky si všimli nielen obyvatelia mesta

Svit, ale i široká verejnosť.
Okresná organizácia Únie žien Slovenska

vyhlásila anketu o Ženu roka 2009, ktorou
som sa stala ja. Je to pre mňa krásny pocit
na mojom srdci i na duši, veľký záväzok
pracovať tak, aby moji výtvarníci mali vo
svojich srdiečkach spokojnosť. Na začiatku
som spomenula, že našim cieľom by malo
byť vedieť prijať život s dobrým i zlým.
Pretože potom pochopíme jeho krásu a
dokážeme so spokojnosťou v duši povedať,
že radi jestvujeme. Spoľahneme sa teda
sami na seba a nie na šťastie od druhých.
Čím skôr pochopíme význam života a jeho
princíp, tým skôr nájdeme vnútornú har-
móniu duše. Naučíme sa vnímať život ako
cestu a budeme jej vedieť dať správne
smerovanie – nie do raja šťasteny, ale do
bežného života na zemi, v ktorom si do-
kážeme vážiť to krásne a čeliť každodenným
nástrahám a boľavým trápeniam.

Vyslovujem vďaku všetkým tým, ktorých
moja práca zaujala a podali návrh na moje
ocenenie. Je to pre mňa povzbudzujúce.
Ďakujem aj predstaviteľom Mesta a OO Únie
žien Poprad.

Alena Kolumberová,
pedagóg výtvarného odboru ZUŠ Svit

Ďakujeme...
Tak, ako každý rok, aj tentokrát Mesto

Svit venovalo darček matkám nášho
mesta k ich sviatku v podobe krásneho
kultúrneho programu. Bol to koncert
populárnej speváčky Marcely Leiferovej,
popretkávaný vystúpením našich naj-
menších. S nostalgiou sme si spomínali
a v duchu spievali známe hity tejto spe-
váčky o živote, láske a kráse. Naše duše
pohladili slová viceprimátora Milana
Lopušniaka a našej vynikajúcej mo-
derátorky Veroniky Žoldákovej, ktorá
svojou profesionalitou už presiahla
hranice malého mestečka.

My – matky a staré matky vyslovujeme
úprimné poďakovanie MsÚ za milú
pozornosť a krásny kultúrny darček,
ktorý nás naozaj veľmi potešil a spestril
tento významný sviatok.

Blažena Bendíková

Zároveň spolu s predsedníčkou OO Únie žien v Poprade
Ľ. Kederovou odovzdali titul Žena roka 2009 pani Alene
Kolumberovej, učiteľke ZUŠ vo Svite, ktorá sa po ťažkom
zdravotnom postihnutí dokázala vrátiť do práce a odovzdáva svoj
um i sily deťom vo výtvarnom odbore našej umeleckej školy.
Dosahuje s nimi významné úspechy na rôznych súťažiach a má
aj výrazný podiel na zhotovení kalendára z prác žiakov ZUŠ,
ktorý bol ocenený vo svojej kategórii ako najkrajší kalendár na
Slovensku pre rok 2009.

Vďačným divákom sa predstavili detičky MŠ vo Svite
dramatizáciou rozprávky „Mrázik“, recitátorky ZŠ Komenského
B. Fecková a D. Fassingerová a dvomi choreografiami
tanečníčky UK Fantázia. Najočakávanejším darčekom bola
Marcela Leiferová, ktorá zaspievala svoje najväčšie hity
a k spevu strhla i publikum. Milo sa im prihovárala a povz-
budzovala i skôr narodené mamky k radosti zo života. Pre čas,
prežitý v Dome kultúry bolo na javisku i v hľadisku radosti dostatok. Dokazoval to i neutíchajúci potlesk
a standing ovation. -vž-

Opäť jedno krásne popoludnie
Na pozvanie predsedu VÚC Petra Chudíka sa uskutočnil 16. má-
ja 2009 v Prešovskom kraji Deň matiek v DJZ v Prešove. Pozva-
né boli ženy – matky z 13 okresov Prešovského kraja. Zúčastnila
sa ho aj naša Obvodná organizácia ÚŽS v Poprade so sídlom vo
Svite – bolo pozvaných 5 žien (Viera Kadlótová, Jana Bobulová,
Ľudmila Ilavská, Vlasta Cvanigová a Ľubica Kederová).
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MMoojjee  ssrrddeeččnnéé  „„ĎĎAAKKUUJJEEMM““

Marcela Leiferová potešila nielen mamy
Aj tento rok sa Mesto rozhodlo všetkým mamkám ku ich sviatku odovzdať milý dar-

ček. V rámci slávnostného programu, ktorý sa konal 11. mája v Dome kultúry sa im pri-
hovoril zástupca primátora Milan Lopušniak a odovzdal kytice predsedníčkam miest-
nych ženských spolkov pani Ľ. Kederovej a J. Bobulovej. 
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Na začiatku bola prednáška,
kde sme boli všeobecne obozná-
mení s danou problematikou, po-
tom nasledovala beseda. Zúčast-
není mali pripravené otázky, na
ktoré im MUDr. Pondušová po
prednáške odpovedala.

Každý zúčastnený dostal
občerstvenie, domov sme sa
odobrali s novými poznatkami,
aby sme sa aj sami mohli pričiniť
o ochranu svojho zdravia. 

Ing. Ľ. Kuzmíková 
ZO SZZP vo Svite

Patria k nim prví pred-
sedovia samosprávy klu-
bu Dr. Ing. Rudolf Klatt,
Ing. Jaroslav Fišer, Mária
Šimková, Mária Jakubčá-
ková ale i spomínané prí-
tomné predsedníčky A.
Balážová a Z. Fedorová a
Bianca Malotová. Oni i
mnohí ďalší od začiatku

tohto zariadenia vtisli nezmazateľ-
nú stopu do terajšej jeho podoby.
Od roku 1997 pracuje klub v
budove bývalého internátu
VÚCHV na Ul. Štúrovej, kde je aj
Dom opatrovateľskej služby. Na-
stala výmena generácií, už 12
rokov je predsedníčkou Berna-
deta Točeková, ktorá je obklo-
pená viacerými zanietenými člen-
mi – manželmi Jankalovými,
Jopovými, Eštvánikovými, má pri
sebe Máriu Janigovú, Máriu Hav-
líkovú, Margitu Ondrušovú, Oľgu
Laššovú, Františka Šugareka a

ďalších. Pred piatimi rokmi vznikol
spevokol Senior, ktorý dodnes
spestruje svojimi vystúpeniami
mnohé podujatia seniorov, ale i
inej verejnosti. 

Ukázalo sa, že čin vtedajšieho
predsedu MsNV Jána Martona –
založiť prvý Klub dôchodcov v
okrese Poprad, bol správny a že s
pomocou terajšieho MsÚ po-
kračuje v napĺňaní svojho
poslania v prospech seniorov
nášho mesta.  

Blažena Bendíková
Foto: Miroslav Jurčák

V dňoch 11. 5. - 15. 5. 2009 sa uskutočnil výmenný pobyt
16-tich žiakov a 3 pedagógov zo ZŠ Svit, Komenského ul.
v Českej Třebovej. My, žiaci sme boli ubytovaní v rodinách.
Program, ktorý nám pripravili českí priatelia, bol veľmi pestrý.
Navštívili sme veľa kultúrno-historických pamiatok v Kozlove,
Králicku, v Českej Třebovej a najviac zážitkov máme z ná-
vštevy hlavného mesta Čiech Prahy. Bolo o nás veľmi dobre
postarané, v českých rodinách sme sa cítili ako doma a nad-
viazali sme nové, krásne priateľstvá. 

V piatok 24. apríla 2009 usporiadal výbor ZO SZZP vo Svite
stretnutie s MUDr. Pondušovou pre členov aj nečlenov organi-
zácie na tému „Srdcovo-cievne ochorenia, ich príčiny a pred-
chádzanie.“ 

V roku 75. výročia založenia Svitu si náš Klub dôchodcov pri-
pomenul 35. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 14. má-
ja 2009 v spoločenskej miestnosti klubu zišli v hojnom počte je-
ho členovia, vzácni hostia, ako i primátor mesta PaedDr. R. Abra-
hám, poslanec MsZ Jozef Kalakaj, priateľ klubu Ing. Rudolf Ško-
vira, bývalé členky Agáta Balážová a Zuzana Fedorová. V prího-
vore predsedníčky Bernadety Točekovej, v ktorom sa krátko vrá-
tila do histórie klubu, zazneli mená aj tých, ktorí si zaslúžia uzna-
nie a poďakovanie a už nie sú medzi nami. 

Prijala nás aj zástupkyňa starostu
Mestského úradu v Českej Třebo-
vej a poinformovala o družobnej
spolupráci našich miest. Po návra-
te nás dňa 20. 5. 2009 prijal pán
primátor PaedDr. R. Abrahám. In-
formovali sme ho o našom pobyte
v Českej Třebovej a poďakovali
sme sa mu za finančnú pomoc pri
realizácii výmenného pobytu. Tou-

to cestou sa chceme poďako-
vať aj ďalším sponzorom, ktorí
nám prispeli k realizácii našej
cesty. 

Máme veľmi pekné spomien-
ky na náš pobyt. Priateľstvá,
ktoré sme nadviazali, budeme
naďalej rozvíjať a tešíme sa na po-
byt kamarátov z Českej Třebovej
u nás v septembri. 
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Žiaci u priateľov

Stretnutie s MUDr. Pondušovou 

Klub dôchodcov má 35 rokov 

V rámci programu si
členovia klubu pripo-
menuli aj výročia svo-
jich členov ako napr.
75 rokov Karola Var-
tovníka.

Milé stretnutie s primátorom mesta vo svitskom jubilujúcom
klube.



Prvý rok spolupráce bol rokom
spoznávania sa študentov a učite-
ľov, ich škôl, rokom plánovania
stretnutí a hľadaním vhodných fo-
riem a metód práce so študentmi
rôznych vekových kategórií – od
14 až po 17 rokov. Stretnutia v Li-
masole, v Amsterdame a vo Svite
priniesli prvé pozitívne výsledky
práce: vzniklo logo projektu, we-
bová stránka – www.ecodyn.org
a prvé úvahy o interakcii človeka
a prírody. Téma vody sa stala
dominantnou v prvom roku práce.
Zdroje vody na Cypre a jej
problematické získavanie a spra-
covávanie, špecifické problémy
holandského pobrežia, čistota
vysokohorských jazier vo Vyso-
kých Tatrách, rozbory vzoriek vo-
dy vo Svite a ich porovnanie – to
bol len zlomok zaujímavých tém
a aktivít, s ktorými sa študenti
a pedagógovia stretli. 

Hlavnou témou druhého roku
spolupráce boli sezónne zmeny
krajiny, pôda, flóra a fauna. Počas
školského roka študenti vo všet-
kých partnerských krajinách zbie-
rali fotografie z okolia školy, kto-
rými zachytili sezónne zmeny kra-
jiny a miestnu faunu a flóru. Na zá-
klade týchto fotografií vznikli pod
vedením učiteľov na výtvarných
hodinách v škole alebo mimo ško-
ly kresby a maľby. Výnimočne
zaujímavé bolo stretnutie v nórskom
Prestfosse. Návšteva Národného
parku, konferencia o klimatických
zmenách, na ktorej vystúpili dvaja
odborníci z organizácie CICERO -

Center for International Climate
and Environmental Research,
prekrásna nórska príroda a vzťah
Nórov k životnému prostrediu bol
nezabudnuteľným zážitkom pre
všetkých. 

Výsledkom tvorivej odborno
umeleckej práce druhého roka
projektu bola vernisáž fotografií,
umeleckých kresieb, odborných
meraní, grafov zachytávajúcich se-
zónne zmeny v krajinách. Verni-
sáž vo Svite v priestoroch Spo-
ločenského domu bola prístupná
verejnosti a stretla sa s veľkým
úspechom. Nástenný kalendár,
plný vydarených kresieb a foto-
grafií študentov vznikol ako výsled-
ný produkt tohto dynamického
obdobia projektu. 

V treťom roku spolupráce do-
minovala téma: vzduch a energia-
tradičné a obnoviteľné zdroje
energie v partnerských krajinách,
problematika energie z ekonomic-
kého a environmentálneho hľa-
diska, hľadanie súvislostí medzi

znečistením ovzdušia a výrobou
energie. Najzaujímavejšou návšte-
vou z hľadiska odborného sa stala
návšteva Amsterdamu. Partnerská
škola Damstede College v Amster-
dame pripravila bohatý program.
Pobrežie Severného mora, výlet
loďou na veternú farmu Egmond
aan Zee, ležiacu 10 až 18 km od

pobrežia, 36 veterných turbín vy-
sokých 115 metrov, ktoré vyrábajú
elektrickú energiu pre viac ako
100 tis.domácností, deň strávený
v laboratóriách firmy Shell, dis-
kusie s odborníkmi, experimenty
študentov v troch oblastiach výs-

kumu a vývoja nových obnoviteľ-
ných zdrojov energie – solárne
panely, biopalivá a vodíkové člán-
ky navždy ostanú v pamäti účast-
níkov ako nezabudnuteľné zážitky. 

Na Cypre sa všetko začalo, na
Cypre sa 12. mája 2009 všetko
skončilo. Slávnostná akadémia,
spomienkové prezentácie, smú-
tok v duši a priateľstvá sú všetko,
čo z projektovej práce zostalo. 

Vďaka SAAIC – Národnej agen-
túre Programu celoživotného vzde-
lávania a podprogramu COME-

NIUS malo možnosť 20 študentov
a 7 pedagógov Strednej odbornej
školy zo Svitu spoznať prírodné
krásy partnerských krajín Nórska,
Cypru, Holandska a Českej re-
publiky, život ľudí, ich kultúru,
zvyky a obyčaje, ich pohostinnosť
ako aj problémy krajín. Počas
troch rokov mali možnosť študenti
a učitelia komunikovať v anglickom
jazyku a spoznať rozmanitosť škol-
ských systémov a metód práce
jednotlivých krajín. Vďaka tomuto
programu na podporu vzdelávania
sú naši študenti bohatší nielen o nové
zážitky, priateľstvá, ale aj o nové
poznatky. Uvedomili si dôležitosť
ďalšieho vzdelávania, rozvíjania
svojich jazykových schopností
a neustáleho osobnostného rastu. 

Študenti a učitelia Strednej
odbornej školy vo Svite 
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Päť partnerských škôl: Gymnasio Linopetra Limassol z Cypru,
Gymnázium Česká Třebová z Českej republiky, Damstede
(Bernard Nieuwentijt College) Amsterdam, z Holandska, Sig-
dal ungdomsskole, Prestfoss z Nórska a Stredná odborná ško-
la Svit zo Slovenska sa v septembri roku 2006 prvýkrát stretli
v krajine koordinátora projektu – na Cypre. Už pri prvom stret-
nutí učiteľov a žiakov bol jasný cieľ trojročnej práce. Voda,
pôda, vzduch a energia sa stali hlavnými témami, ktorým boli
venované projektové stretnutia v jednotlivých krajinách. 

Dynamika ekosystémov - vzájomný vzťah ľudskej
spoločnosti a životného prostredia v Európe 

Privítal nás príjemný a ochotný personál a pekne
zariadené izby. Hneď po vybalení sme sa vrhli na
objavovanie tajov okolia. V blízkosti sa nachádza-
lo ihrisko s hojdačkami a preliezkami a tak mali
deti o zábavu postarané. Program celého týždňa
bol bohatý. Snažili sme sa deťom zmysluplne vy-
plniť čas turistikou a spoznávaním krás okolitej
prírody, ale i športovými aktivitami a hrami. Mali
možnosť prezentovať sa a prejaviť svoju fantáziu
pri programe “Izba baví izbu”. Urobili sme si výlet
ku kráteru - miestnej rarite, ku kúpeľným domom,

ktoré sú okrasou Ružbách. Deti si
zmerali svoje sily počas športového
popoludnia. Najväčšie napätie pre-
žívali pred vyhodnotením celého
týždňa. Každý dúfal, že sa dočká
nejakej odmeny, či už diplomu,
vecnej ceny, alebo kúska torty za
najkrajšiu izbu. Nikto neodišiel naprázdno. Večer
sme zakončili karnevalom a diskotékou. Masky si
deti pripravovali samé. Konečne nastal piatok a
deti sa tešili domov na rodičov a súrodencov.

Každý si odnášal v taške malý darček pre blíz-
kych, v hlave pekné spomienky a v srdiečku prí-
jemný pocit z prežitého týždňa v krásnej prírode. 

Mgr. A.Lazarová, učiteľka ZŠ Komenského

V dňoch od 11. mája do 15. mája 2009 sa 49 žiakov I. stupňa a 5 peda-
gógov  zúčastnilo školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch. Stretli sme sa
všetci v pondelok ráno pred školou, plní očakávaní. Po rozlúčke s rodičmi
sme sa vydali na cestu. Prvým príjemným prekvapením bol pre nás penzión
San Andreé III, ktorý bol obkolesený prekrásnou prírodou. 

ŠKOLA V PRÍRODE
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� NARODILI SA
Máj 2009
Roman Mirga, Emma Lešičková,
Alex Vrzal, Ondrej Michalko Kiara
Hovaňáková, Kim Palada Poľanov-
ská, Natália Šellengová, Dominik
Drobný.

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Zuzana Rerková a Branislav Biro,
Mária Slebodníková a Jozef Malič-
ký, Štefan Maroš a Mária Smudo-
vá, Ľubica Capuliaková a Maroš
Minich, Eva Bartkovská a Jaroslav
Murín, Miroslav Rusnačko a Marti-
na Smudová, Ján Štuber a Monika
Lengyelová.

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Mária Polczerová, Magdaléna Ko-
reňová, Veronika Páperáková, Ján
Macko, Mária Mojcherová
75 ROKOV
Viliam Kandrík, Emília Marcinková,
Anna Knutová, Karol Vartovník,
Anna Drugajová
80 ROKOV
Mária Berníková, Júlia Andraščíko-
vá, Božena Capuliaková, Anna
Čimborová, Ružena Lacková, An-
na Spáčová, Eleonóra Bigasová,
Ján Hyžný
85 ROKOV
Katarína Pacoltová, Anna Servo-
vá, MUDr.Vladimír Meduna, Pavol
Babčák

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ondrej Focko, Ján Jánoš, Ru-
žena Lasoková, Mária Koško-
vá, JUDr.Michal Vančišin, Ľud-
mila Záhorcová, Klára Kedero-
vá, Tomáš Lecký, Eugen Nagy,
Milan Barnáš, Vladimír Hámor.

Spolocenská rubrikaˇ

Peknú besiedku pripravili svojim mamičkám i deti pod vedením svojich uči-
teliek v Materskej škole vo Svite.    Foto: Miroslav Jurčák

Okresná organizácia Únie žien 
v Poprade v spolupráci s POS 

Poprad a Mestom Svit organizujú 

12. ročník speváckej súťaže 

„Spieva celá rodina“
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci speváci, ktorí
reprezentujú 3 generácie jednej rodiny (napr. starý
otec, otec a vnuk).
Výber piesní je ľubovoľný, možné je mať akýkoľvek
hudobný doprovod. Víťazi budú odmenení a
nakoľko je súťaž postupová, budú reprezentovať
náš okres na krajskej súťaži.
Prihlásiť sa môžete najneskôr do konca au-
gusta 2009 na  týchto adresách:

OO ÚŽ, Ľ. Kederová, Svit, Štúrova 42, 
č. t. 0904879926, 7755 989

Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Sobotské
nám. č. 4, č. t. 7722466,

fax. 77321 40, mail: osvetapp@stonline.sk

Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, č.t. 7875 114, 
0908 406147.

MESTO SVIT
ponúka do prenájmu voľné
nebytové priestory v budove
OO Policajného zboru vo Svi-
te (Štefánikova ul. č. 7). 

Rozloha: 19,55m2.
Cena: 21,58 €/m2. 
Tel.: 7875 134

Prežite dovolenku 

v Podhájskej 
Ponúkam ubytovanie v súkromí. 

Tel. 0915 961 997
0911 961 994

tomas.danes@szm.sk

Predám tatranský profil - perodrážka, 
brúsený I. trieda 4,48 eur (135,- Sk),
II. trieda 3,65 eur (110,- Sk) + do-
končovacie lišty. Doveziem. 
Inf. tel.:   0915 863 227, 

0907 124 455.

� Predám záhradu v osade Máj. Chata, sklenník  Vo-
lať po 18.00 hod. Č.t. 7756783.

� Predám 1-izbový byt po rekonštrukcii. Svit, Ul. Ji-
lemnického. Č. tel.: 0903 910 892.

Inzeráty

Celoročné aktivity v nich boli
zamerané na oboznamovanie
detí s netradičnými a zábav-
nými výtvarnými technikami, na
rozvoj fantázie a predstavivosti,
u mladších na rozvoj jemnej
motoriky, u starších na zdo-

konaľovanie zručností. 
Vyhodnotením celoročnej

práce detí a ich odmenou bolo
vystavenie prác v Mestskej
knižnici vo Svite. Počas verni-
sáže výstavy si deti nielen
pozreli svoje vystavené práce,

ale mali možnosť prezentovať
svoju zručnosť pri práci na
koláži s motívom sovy. Vznik-
nuté dielka budú trvalo skráš-
ľovať priestory knižnice. Takto
deti vyjadrili svoju vďaku za
poskytnutie priestorov na vys-
tavenie výtvarných prác a pod-
poru pri ich umeleckej činnosti.

Mgr. Lenka Mačugová

Prezentácia výtvarných krúžkov CVČ
Činnosť výtvarných krúžkov CVČ vrcholí každoročne v me-

siaci máj. V tomto školskom roku pracovali v našom zaria-
dení 3 výtvarné krúžky, ktoré navštevovalo 34 detí vo veku
5 – 10 rokov. 

Novootvorená prevádzka krajčírstva 
na Ul. 9.mája č.15 („20-tka“). 

Pondelok – Piatok 8,00 – 16,00 hod. 
Č.t. 0903 646 368.



Dopravná polícia v ZŠ Komenského
28. apríl 2009 bol pre prvákov ZŠ Komenského trochu

iný,netradičný. V areáli školy zaparkovali 3 policajné autá s prí-
slušníkmi Dopravnej polície z Popradu,ktorí prišli medzi našich
žiakov, aby im priblížili svoju prácu zábavnou formou. 

Spomienky odbojára

Evička nám zas ochorela...
Tento rok sa uskutočnilo

už V. stretnutie 7. mater-
ských škôl z regiónu Svit pre
deti predškolského veku vo
vedomostnej zdravotnej hre
„Evička nám ochorela”. 

Deti si overili svoje praktické
a vedomostné zručnosti v ob-
lasti poskytovania prvej po-
moci, ochrany zdravia a pred-
chádzania úrazom v 8. sta-
novištiach, kde plnili úlohy po-
dľa tematických okruhov. 

Do realizácie tejto previerky
sa zapojili aj žiačky ZŠ Mierová
zo zdravotníckej hliadky, štu-
dentky zo SZŠ Poprad a členky
MS SČK Svit.   M. Zentková
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MATMIX odmeňoval
Organizátori celoslovenského korešpondenčného mate-

matického seminára MATMIX odmenili najúspešnejších štu-
dentov v kategórii základných a stredných škôl.

Víťazkou kategórie základných škôl a príslušných ročníkov osem-
ročných gymnázií sa stala Barborka Papcúnová - žiačka 9. C ZŠ
Mierová vo Svite.Veľmi sympatickým gestom od organizátorov bo-
lo, že okrem úspešných súťažiacich súborom knižných publikácií
s matematickou tematikou odmenili i učiteľov, resp. školy, ktoré
riešiteľov na celoročnú súťaž pripravovali.

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová Svit

Okrem situácie na Slovensku
pred vypuknutím Slovenského
národného povstania opísal svo-
je osobné zážitky, kedy sa ako
osemnásťročný aktívne zapojil
do bojových akcií. Potom sa vďa-
ka zrade dostal do nemeckého
tábora, odkiaľ si odniesol svoje
väzenské číslo a kožený opasok,
na ktorom ukázal, ako na ňom
postupne so stratou váhy pribú-
dali nové dierky. Na poslednú si
utiahol tento opasok na konci
vojny, kedy sa vďaka nedostatku

jedla dostal na neuveriteľných
38 kg.

Svoje sugestívne rozprávanie
zakončil tým, že jeho prežitie
všetkých útrap bolo skutočným
zázrakom a následky za bitie pre
pár zobraných zemiakových šu-
piek na smetisku si nesie po ce-
lý zvyšok života.

Rozprávanie pána Hubáčka
prinieslo pre účastníkov besied
iste novú skúsenosť. Všetci mu
priali ešte dlhé roky spokojného
života.                                 -vž-

To, čo sa prváci učia, o čom
rozprávajú na hodinách Doprav-
nej výchovy, mohli v skutočnosti
vidieť, odskúšať si. Pozreli si prie-
story áut, mohli si v nich pose-
dieť, rozprávať do vysielačky, vy-
skúšať policajné putá. Akcia bola
pre žiakov veľmi pútavá a maxi-

málne zaujímavá. V budúcom
školskom roku svoje znalosti
uplatnia pri realizácii projektu v
spolupráci s denníkom SME.
Tešíme sa na dalšiu spoluprácu s
DP v Poprade. 

Mgr. Milica Molnárová
učiteľka ZŠ Komenského

Začiatkom mája prijala pozvanie vedenia Mesta Česká Tře-
bová dvojčlenná delegácia zo Svitu - v sprievode zástupcu pri-
mátora Milana Lopušniaka to bol pán Ján Hubáček, aktívny
účastník odboja z rokov II. svetovej vojny. Po príchode sa zú-
častnil besedy s obyvateľmi Domu opatrovateľskej služby a
na druhý deň sa v rámci výuky dejepisu stretol so žiakmi Zá-
kladnej školy Ústecká a Základnej školy Habrmanova. 

k 75.výročiu mesta
27. júna 2009 o 18.00 h

Futbalový štadión Svit
Predpredaj : Vstupné : 4,- €
MsÚ Svit, č.dv. 219, č. t. 78 75114
Reštaurácia DK Svit, 77 55201
Mestské informačné centrum Poprad, 16 186               



Za úspechom stojí aj učiteľ...

SVIT 9

� 29. apríla v nočných hodinách bola hliadka MsP riešiť roz-
tržku medzi Ľubomírom J. z Kežmarku a jeho družkou Jarmi-
lou S. zo Svitu. Menovaná nebola fyzicky napadnutá, ale vadi-
lo jej neustále vyhrážanie sa jej druha. Hliadkou bola poučená,
aby celú záležitosť začala riešiť cestou OO PZ Svit. Jej druh za
prítomnosti hliadky, po zbalení svojich osobných vecí opustil
byt. 
� 30. apríla bola mestská polícia privolaná do obchodu Sintra
na ulici Mieru, kde malo dôjsť ku krádeži. Na mieste bolo zi-
stené, že Veronika L. zo Svitu si popri nákupe vložila za odev
čokoládu študentská pečať, ktorú chcela preniesť bez zapla-
tenia, čím sa dopustila krádeže. Vzhľadom na vek nenaplnila
skutkovú podstatu priestupku a preto bola odvezená do mies-
ta svojho bydliska, kde sa vykonal pohovor s jej otcom. 
� 1. mája pri obhliadke mestských časti mesta Svit MsP skon-
trolovala troch živnostníkov, ktorí predávali rôzny tovar. Keďže
ani jeden nemal zaplatený poplatok za trhové miesto, hliadka
im uložila blokovú pokutu, ktorú zaplatili na mieste. Išlo o Vla-
dimíra Ž. z Ľubice, Stanislava Š. z Prešova a Pavla R. z Košíc. 
� 6. mája vo večerných hodinách volal hliadke pracovník taxi-
služby, ktorý oznámil, že na ulici Štúrovej leží na chodníku muž.
Po príchode na miesto bolo zistené, že ide o robotníka Inži-
nierskych stavieb, bývajúceho v hoteli Mladosť, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu. Hliadka MsP mu pomohla a služobným au-
tom ho odviezla na hotel. 
� 8. mája riešila mestská polícia v súčinnosti s OO PZ Svit roz-
bitie troch sklenených výplní na skleníku v záhradkárskej osa-
de Štokava 2. Neznámy páchateľ poškodil aj kvetinovú výsad-
bu p. Jaroslavovi R. 
� 9. mája sa telefonicky sťažoval vrátnik z objektu Koliba na
partiu mládežníkov, ktorí tam mali objednané ubytovanie, že sa
po príchode iných kamarátov začali hádať a dochádzalo k vzá-
jomným potýčkam. Hliadka skupinu mladých ľudí ukľudnila a
štvorica chlapcov z Popradu si zavolala taxík a za prítomnosti
hliadky opustili ubytovacie priestory. 
� 10. mája v nočných hodinách došlo k napadnutiu mladej že-
ny Eriky K. z Gerlachova Františkom K. z Veľkého Slavkova.
Hliadka k uvedenému napadnutiu vypočula obe strany a tiež
svedkov daného incidentu a tento prečin mestská polícia rie-
šila v nasledujúcich dňoch. 
� 14. mája prijala hliadka oznámenie o pohybe štyroch osôb
Pod Skalkou, ktorí otravným spôsobom oslovujú ľudí na ulici
Rybničnej a Mlynskej. Boli to ľudia zo svedkov Jehovových,
ktorí na podnet obyvateľov Pod Skalkou, boli z tejto mestskej
časti vykázaní. 
� 16. mája rušili nočný pokoj na ulici Štúrovej mladí ľudia veľ-
mi hlučným správaním. Na základe nahlásenia obyvateľov z tej-
to ulice hliadka túto mládež upokojila a upozornila ich na ne-
skorú nočnú hodinu. 
� 16. mája došlo k požiaru v lokalite lesa za obchodným do-
mom Theo. Po príchode na miesto bolo zistené, že v lese ho-
rí suchá tráva a lístie o rozlohe 70 metrov štvorcových. Privo-
laným hasičom sa požiar v krátkej dobe podarilo uhasiť. 
� 16. mája bolo hliadke oznámené, že v záhradkárskej osade
Máj došlo k vlámaniu do dvoch záhradných chatiek. Na jednej
chatke boli vytlačené dvere a na druhej rozbitá sklenená výplň
na dverách. MsP tieto skutočnosti fotograficky zdokumento-
vala a vec nahlásila stálej službe OO PZ. 
� 18. mája nahlásil drobnú krádež pracovník SBS z predajne
Lidl. Krádeže sa dopustil Miroslav L., ktorý za ukradnutú fľašu
vodky bol odvedený na útvar MsP, kde mu bola uložená blo-
ková pokuta. 
� 21. mája oznámila poškodenie svojho osobného auta Ško-
da Fábia pani Ema L. z Batizoviec a to pánom Jánom G. zo Svi-
tu. Menovaný na vozidlo spadol z bicykla, čím poškodil zadnú
kapotu, zadný ľavý blatník a tiež zadný nárazník. Spôsobenú
škodu, po vzájomnej dohode s poškodenou, Ján G. uhradí v
plnej výške. 
� 23. mája pribudol do priestorov MsP bicykel. Majiteľ sa
môže prihlásiť a po popise bicykla mu bude odovzdaný. 

Z denníka polícieZelený svet – Všetko je vo hviezdach
Tento ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti Zelený

svet mal náročnú tému. Keďže rok 2009 je aj Medzinárodným rokom as-
tronómie, téma zahŕňala aj problematiku svetelného znečistenia. Úlohou
detskej fantázie bolo dotknúť sa hviezd a pomocou ceruzky, štetca alebo

fotografie zachytiť krásu Ze-
me, nočného sveta a pokoja. 

Výpovede o dotykoch detskej
fantázie podalo spolu 3 390 prác
od 3 149 žiakov a študentov pod
vedením 606 pedagógov zo 400
škôl zo Slovenska, Českej re-
publiky, Srbska, Litvy, Poľska,
Izraela a Číny. 

V kategórii kresba, maľba,
grafika a kombinované techniky
súťažili práce detí a študentov ZŠ,
ZUŠ, špeciálnych škôl a mater-
ských škôl. Už tradične mali naj-
silnejšie zastúpenie základné ško-
ly (1 496), po nich nasledovali
základné umelecké školy (607),

materské školy (598) a
špeciálne školy (331).

Práce hodnotila odborná
porota v zložení Miroslav Ci-
pár, Sylvia Havelková, Franti-
šek Tomík, Tomáš Čepek a
Ladislav Vojtuš. Vernisáž výs-
tavy a udeľovanie cien 14.
ročníka Zelený svet sa usku-
točnilo 11. mája  v Kinosále
Múzea SNP, Banská Bystri-
ca.V kategórii ZŠ do 10 rokov
získali ocenenie dvaja žiaci ZŠ
Mierová vo Svite: Nelka
Gloriková a Tomáš Šterbák.

V máji sme sa zúčastnili XIV. ročníka med-
zinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a
mládeže Zelený svet. Konala sa  v rámci
Medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí ENVIROFILM 2009 a jej vyhlaso-
vateľom bolo MŽP SR. Tajomník minister-
stva Ing. Jaroslav Jaduš odovzdal ceny aj
dvom žiakom ZŠ na Mierovej ulici vo Svite –
Tomášovi Šterbákovi a Nelke Glorikovej.

Touto cestou chcem poďakovať učiteľke
ZŠ na Mierovej ulici pani Norike Hablákovej

za jej trpezlivosť a  odbornosť  . Patrí jej
úprimná vďaka nielen rodičov, ale aj uznanie
a vysoké hodnotenie jej pedagogickej prá-
ce, ktorého sa jej dostalo od zainteresova-
ných výtvarníkov a publicistov.Blíži sa záver
školského roka a tak mi dovoľte po celo-
ročnej progresívnej práci s našimi deťmi po-
ďakovať aj pani učiteľke Podhájeckej a ďal-
ším jej kolegom. Srdečná vďaka.   

Zuzana Šterbáková

Olympiáda 
anglického jazyka
CVČ vo Svite pripravilo v máji v

spolupráci s Mgr. B. Neuvirthovou a
Mgr. Štefankovou pre žiakov 3., 4. a
5. ročníkov základných škôl vo Svite
mestské kolo olympiády anglického
jazyka. Žiaci boli rozdelení do
kategórií podľa ročníkov. Súťaž po-
zostávala zo štyroch častí. 

Odborná porota hodnotila slovnú
zásobu, úroveň sluchového poro-
zumenia anglického jazyka, písom-
ný prejav a zábavné úlohy, ako napr.
zašifrované správy, prešmyčky.
Víťazmi medzi tretiakmi sa stali

Martin Pitoňák, Sára Pavlovičová, Radovan Králik a Eva Ammerová, medzi štvrtákmi Oliver
Želonka a Zuzana Rusnáková a medzi piatakmi bola najlepšia Alexandra Hučková. Je potešujúce,
že všetci šesťdesiati účastníci preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka  a úspešne ich na
olympiáde  prezentovali. Mgr. Lenka Mačugová

Country Koliba 2009
11.júla 2009 od 16.00 hod.

areál pri Kolibe
Účinkujú:

NÁDEJ – gospel-bluegrassová skupi-
na z Batizoviec a Mengusoviec,

LONGHORNS zo Svitu, KENTUCKY
- tanečná skupina z Popradu, ALAN 

MIKUŠEK – hosť festivalu, VODOPÁD 
z Brezna



Lepšie poznať Jozefa Banáša
ako dramatika, spisovateľa a novi-
nára mohli čitatelia Mestskej
knižnice vo Svite na besede s ním
dňa 22. mája 2009.

Najviac sa diskutovalo o jeho kni-
hách. Už dávnejšie zaujal zbierkou
poviedok, aforizmov a esejí Lepší
ako včera a humornou knihou z
prostredia Národnej rady Sloven-
skej republiky Politicum tremens.
Na knižnom trhu sa presadil re-
cesistickou publikáciou o politike
pod názvom Idioti v politike, ktorá
môže byť humoristickou
učebnicou pre potencioná-
lnych záujemcov o posla-
necké kreslo.

Jeho posledná kniha Zóna
nadšenia je už bestselle-
rom, dokonca získala v
čitateľskej ankete Knižnej
revue ocenenie Kniha roka
2008. Na pozadí historické-
ho diania na Slovensku a v
strednej Európe od roku
1968 do dnešných dní rozvíja
dramatický príbeh lásky Slováka
Jozefa Baláža a Ukrajinky Alexan-
dry a v roku 1968 prerušené
priateľstvo Jozefa s nemeckým
rovesníkom Thomasom. Kniha má
autobiografické črty a neuveriteľná
historka stretnutia dvoch priateľov
po páde železnej opony je
skutočná.

Zložité obdobie socializmu a de-
jinných súvislostí pomôžu po-
chopiť kurzívou písané state, čita-
teľa zaujmú nové, často prekvapu-
júce informácie o medzinárodnej
politike, diplomacii, činnosti taj-
ných služieb za posledných 40
rokov.

Kniha sa prekladá do češtiny,
nemčiny a ukrajinčiny, a že je
schválený aj preklad do francúz-
štiny sa autor dozvedel priamo na
besede. To bol dôvod siahnuť po
gitare a poslednú pieseň Gejzu

Dusíka Rodný môj kraj už spievali
všetci prítomní.

Pán Banáš sa predstavil ako vý-
borný rozprávač a účastníkov stret-
nutia očaril svojím šarmom,
briskným humorom i úprimnými
odpoveďami. Aj toto vydarené
podujatie knižnica  venovala 75.
výročiu založenia mesta.  

A. Gejdošová, foto: M. Jurčák

Na Ex libris do Hlohovca
Ex libris, knižná značka, je dielko malých rozmerov, kto-

ré okrem maximálneho rozmeru 9x13 cm musí spĺňať ur-
čité tématické, technické aj umelecké kritériá. Ex libris zo-
brazuje takmer všetko, čo sa týka vývoja ľudstva. Tento
druh úžitkovej grafiky postupne čoraz viac prerastá medzi
milovníkmi umenia do zberateľskej vášne nielen pre svoje
minimálne rozmery, a teda ľahkú skladovateľnosť, ale naj-
mä preto, že nesie v sebe všetky atribúty kvalitného gra-
fického listu. 
Že tvorba diel aj v tejto náročnej oblasti nie je pre žiakov ZŠ

Mierová vo Svite neznáma, dokazujú ich pekné umiestnenia v
uplynulých ročníkoch. Ceny získali žiaci, ktorí už opustili brány
školy (Ivana Faixová v r. 2003 a Dominika Baltová v r. 2007), ale
úspech sa dostavil aj v tomto ročníku. Tentoraz náročným kritéri-
ám odbornej poroty vyhovelo dielo 11-ročnej žiačky Kristíny Pet-
rovskej. Odmenou pre ňu bude niekoľkodňový pobyt začiatkom
októbra v Hlohovci, kde ju čaká bohatý program. Okrem sláv-
nostného prijatia primátorom Hlohovca v reflektári Vlastivedného
múzea a rôznych iných prekvapení, bude pracovať na ďalšej téme
formou výroby grafického štočku technikou linorytu a vlastnoruč-
nom zhotovení grafických listov na grafickom lise v Tvorivej dielni
ex libris pod priamym vedením Viktora Chrenka, známej legendy
v tvorne exlibrisov na Slovensku. V Dome kultúry sa zúčastní sláv-
nostného vyhlásenia výsledkov a vernisáže ojedinelej výstavy, kto-
rá je o to vzácnejšia, že je v danej oblasti jedinou. Je to medziná-
rodná súťaž, na ktorej si každoročne merajú schopnosti deti zo
všetkých kontinentov a nadväzujú priateľstvá v neformálnej atmo-
sfére výtvarnej pracovnej tvorivosti.

Nuž, ostáva len poďakovať sa našej Kristínke, ktorá tým, že ob-
stála v konkurencii takmer 2 000 prác z celého sveta, takto ús-
pešne reprezentuje mesto Svit, svoju školu a seba.

Mgr. Eleonóra Habláková
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Vieme viac o rybičkách a hasičoch
Aj škôlkari z Podskalky sa s vami chcú podeliť o krásne zážitky

zo života ich škôlky. S návštevou prvých jarných lúčov sme boli
na návšteve u ocka našich dvoch škôlkárov, ktorý sa stará o chov
rýb. Boli sme v areáli rybníkov. Ujo Hurčala nám s láskou
porozprával, čo všetko je potrebne urobiť, kým z malej ikry vyras-
tie krásny veľký pstruh.

21. mája mamka Martin-
ka Ferjančeka k nám po-
zvala zaujímavú návštevu -
pracovníkov z hasičského
zboru. Videli sme a dozve-
deli sme sa mnoho nové-
ho. Hasiči nám ukázali ich
vystroj a autá. Celé dopo-
ludnie nám krásne svietilo
slniečko a nám sa tento
deň veľmi vydaril.

Deti z MŠ Pod Skalkou

Beseda nielen o politike

Spisovateľ Jozef Banáš
Ing. Jozef Banáš je verejnosti známy ako bývalý politik a diplo-

mat, menej ľudí vie, že už od roku 1978 sa venuje písaniu. Je au-
torom štyroch televíznych a jedného filmového scenára, troch di-
vadelných komédií a desiatok komentárov, glos a fejtónov, ktoré
publikuje v našich a zahraničných periodikách. V poslednom ob-
dobí výrazný úspech zaznamenali jeho knihy.



Utorok 23. júna 2009
16.00 hod. - Kinoreštaurácia Spolcentra
Slávnostná prezentácia monografie „História jednej
myšlienky“ k 75. výročiu Svitu

Streda 24. júna 2009 
9.00 hod. – futbalový štadión
3. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL

Piatok 26. júna 2009
15.00 hod.  - Evanjelický kostol 
Ekumenická pobožnosť
pri príležitosti 75. výročia založenia Svitu

16.30 hod. - park pred Domom kultúry
Slávnostné odhalenie pamätníka J. A. Baťovi 

17.15 hod. - sála Domu kultúry
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MESTA A CIEN
PRIMÁTORA MESTA
V programe vystúpi CLOSE HARMONY FRIENDS

Sobota 27. júna 2009
od 8.00 hod. - Batizovské lúky
Majstrovstvá Slovenska modelov vetroňov v kat. F5J
a F5J/400

od 9.00 hod. - multifunkčné ihrisko ZŠ Mierová ul. 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ pre 3-členné družstvá mužov

od 10.00 hod. - ihrisko ZŠ Mierová ul. 
Turnaj mužov v malom futbale

od 9.30 hod. - Pod Skalkou
Majstrovstvá Pod Skalky v hokejbale žiakov ZŠ do 15 rokov
a od 13.00 hod. stredoškolákov do 19 rokov

od 16.00 hod. - Pod Skalkou
15. ročník MEMORIÁLU PAVLA ANTALA v cestnom behu
mužov a žien

18.00 hod. - futbalový štadión
SĽUK – hudobno – tanečné vystúpenie
vstupné: 4,-€, predpredaj MsÚ Svit - 7875114, Dom kultúry
Svit - 7755201 a MIC Poprad - 16 186.

14.00 hod. - areál pri Kolibe

„VESELO PRI KOLIBE“
Účinkujú: DFS Jánošíček, TS ŠTÝL, UK FANTÁZIA, DH
SVIŤANKA, FS JÁNOŠÍK, ĽH BYSTRIANKA, Roman
VITKOVSKÝ (country), FEARLESS (street dance) TIGER
SWING (ČR). 

HOSŤ PROGRAMU  
MÁRIA ELIÁŠOVÁ (muzikálové, ľudové a cigánske
piesne)

18.00 – 22.00 hod. - areál pri Kolibe 
Veselica pri hudobnej skupine VILEMA (Vinco Jašš a Martin
Friedmann)

Nedeľa 28. júna 2009
7.30 hod. – Rímskokatolícky kostol  sv. Jozefa robotní-
ka vo Svite
Slávnostná svätá omša 

8.30 hod. – Evanjelický kostol vo Svite
Slávnostné služby Božie

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Od 22.júna 2009 do polovice septembra 2009 – Mest-
ská knižnica vo Svite
„Baťova škola práce našimi očami” - výstava  ako výsledok sé-
rie rozhovorov  žiakov ZŠ Komenského vo Svite  s absolventami
BŠP vo Svite. Vernisáž 22.júna 2009 o 14.00 h.

V týždni od 22. - 30.júna 2009  – spoločenská  miest-
nosť nad poštou
„Tajomstvá a tiene mojej duše” - výstava výtvarných prác žiakov
ZUŠ. Vernisáž 22. júna 2009 o 17. h.  Otvorené od 9. – 16.h.

27.6. 2009 od 14.00 h pri Kolibe
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  Stanice záchrannej zdravotnej
služby -ukážky činnosti, meranie tlaku, rady o zdravom životnom
štýle a pod.
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Mesto Svit Vás pri príležitosti 75. výročia založenia mesta
pozýva na
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Panie učiteľky sú pekné, dobre 
tancujú a dobre nás učia tancovať...
� robíme zákruty s nohami a hore-dole, s
rukami a máme tiež mávatka, ale s nimi
tancujú len horňáčky
� tancujeme s vajíčkami a bubnami a tiež
so šatkami
� keď trénujeme a nacvičujeme, tak sme
trošku spotené a malé deti – dolňáci tro-
cha nevedia
� na vystúpenia sa tešíme, ale budeme to
mať ťažké, lebo trošku pomáhame malým
deťom
�už vieme tancovať „Sníček“ a „Ha-fa-na-
na“
� v „Sníčku“ tancujeme, ako sa nám sní-
vajú sny, aj našim maminám a ocinom, ta-
ké farebné a veselé
� v „Ha-fa-na-na“ tancujeme rýchlo a vrtí-
me dupkami, a chlapci bubnujú na bubny
a máme hocijaké, pekné sukne
� vystupovali sme už pre naše maminy a
babiny Pod Skalkou, lebo mali sviatok
mamičiek, a veľmi silno nám tlieskali
� vystupovali sme tiež v Poprade, dva
krát, bolo tam veľa detí aj oni pekne vy-
stupovali, my sme dostali aj keksík a džú-
sik a pani učiteľky boli na nás hrdé, lebo
sme to zvládli na jedničku 
� a ešte pôjdeme vystupovať aj do Svitu

� chceli by sme, aby sa na nás prišlo po-
zrieť veľa ľudí
� radi chodíme vystupovať, lebo sa na
nás všetci pozerajú a usmievajú a maminy
nám zakývajú 
� tešíme sa keď tancujeme, chceme tan-
covať každý deň
� radi by sme vystupovali aj v televízii

To sú názory detí, ktoré navštevujú taneč-
ný krúžok v MŠ - Pod Skalkou, realizovaný
cez Centrum voľného času. My, učiteľky si
myslíme, že nie je čo viac dodať. Deti ho-
voria za všetko!

Renátka, Jurko, Ela, Timejka, Emilka, 
Nikolka, Martinko, Dianka, Simonka,

Radka, Julko, Sabínka

Atmosféra bola napätá z očakávania
výsledkov. Možno povedať, že TS Štýl
zabojovala s choreografiou Cukríky gumi-
maci, kde v Show dance – formáciách
obsadila pekné 3. miesto. Všetko napätie
opadlo a dievčatá sa tešili zo svojich výkonov,
ktoré odprezentovali v rámci Základných
umeleckých škôl celého Slovenska. Týmto
im chcem popriať ešte veľa takýchto
výsledkov. Teší ma, že táto výhra ich ženie k
tvorivému elánu, ktorú k svojej práci
potrebujú. Je to zadosťučinenie aj pre mňa,
keď som si vychovala tanečníkov od ich 4-5
rokov a výsledky sa postupne dostavujú.
Zároveň som rada, že sa dostávam do
povedomia aj v brandži moderného tanca a
moje choreografie sa ľuďom páčia.

Od začiatku roka dievčatá vystupovali na
rôznych podujatiach (Ples mesta Svit,
Karneval Svit, verejné koncerty ZUŠ Svit,
Deň učiteľov Svit, Deň matiek v Tatrách a i.)
Neodmietneme žiadne pozvanie na vystú-
penie, zvlášť keď vieme, že nás ľudia – diváci
radi vidia a fandia nám. Každoročne sa
zúčastňujeme festivalu Deň tanca vo Svite.
Pre nás je táto súťaž akási generálka pred
oveľa dôležitejšími súťažami. Toho roku
neboli vyhodnotené poradia a miesta
kolektívov, ale boli ocenené iba choreografie
a to sa TS Štýl s takými oceneniami môže
pochváliť z predošlých ročníkov. Je na škodu
veci, že organizátori túto súťaž nerozdeľujú

do viacerých žánrových kategórii. Takto by
bolo ohodnotených oveľa viac kolektívov,
ktorí by boli povzbudení do ich ďalšej
namáhavej práce, lebo oni sa nemôžu
odvolávať na žiadnu finančnú krízu. Musia
nielen trénovať, ale aj zabezpečiť financie na
reprezentáciu svojho vystúpenia a sú to nie

malé finančné čiastky. TS Štýl pracuje nielen
pri OZ Detský famózny svet ale aj pri ZUŠ
Svit. Sú teda žiakmi ZUŠ Svit. Keďže škola
nemá tanečné priestory, všetci títo žiaci
nacvičujú a trénujú v Dome kultúry vo Svite.
Platia si školné za to, aby im škola a teda aj
mesto Svit garantovalo, že vyučovanie bude
prebiehať tak, ako má. K tomu za priestory
uhrádza poplatky aj OZ DFS, ktorého sú
taktiež členmi. Zdajú sa mi preto nemiestne
poznámky, aké veľké finančné prostriedky
mesto vynakladá na činnosť TS Štýl a DFS
Jánošíček. Ukážte mi učiteľa, ktorý si musí
zabezpečiť technickú vybavenosť svojej
triedy, vymyslieť činnosť, poobliekať svojich
žiakov a prezentovať sa na súťažiach? Mne
sa to takto darí už 10 rokov. Nikto sa ma
nepýta či chcem, jednoducho musím, pokiaľ
chcem, aby sa moji žiaci ukázali na
verejnosti. Nie je to môj vrtoch. Mojou úlohou
je, aby som svojich žiakov na vysvedčení
ohodnotila z tanca a tanečnej praxe.
Nemyslíte, že sa to nemôže porovnávať s
kolektívmi, ktoré pracujú len ako krúžok? 

Každoročne preto žiadame cez občianske
združenie DFS finančné prostriedky na
prezentáciu oboch tanečných kolektívov od
rôznych inštitúcií. Týmto chcem poďakovať
za podporu Mestu Svit a Nadácii Chemosvit.
Pomohli takto podporiť TS Štýl pri prezentácii
na medzinárodnom festivale Súhvezdie hôr v
L. Mikuláši, kde zároveň dostali pozvanie na
ďalší zahraničný festival. Tieto dievčatá majú
ešte pred sebou a ja im držím palce. Činnosť
TS Štýl sa ukazuje na ďalší šk. rok veľmi
pestrá a zaujímavá. Týmto chcem osloviť
ďalších nových záujemcov, ktorý sa môžu
prihlásiť na č. tel. 0903/901323. 

Vlasta Horňáková,

učiteľka TO ZUŠ a trénerka TS Štýl Svit

Tanečná skupina Štýl zabodovala
V posledný aprílový slnečný deň TS Štýl od skorých ranných hodín cestovala na

Festival moderného tanca „Bojnice dance 2009“. Účastníkov festivalu bolo veľmi
veľa, veď tam súťažilo cca 100 choreografií. Sála v Dome kultúry v Bojniciach pras-
kala vo švíkoch. Tanečníci sa museli doslovne predrať na javisko. 

ZŠ Komenského 
pre UNICEF 

Tretí rok našej činnosti v projekte UNICEF „Ško-
la priateľská k deťom“ sme zavŕšili dňa 22.mája
predajom modrých gombíkov v uliciach nášho
mesta. Pre Slovenský výbor UNICEF sme predali
500 modrých gombíkov v cene 1 € za kus. 

Celý výťažok z predaja na Slovensku sa tento rok
použije na nákup a dopravu očkovacích vakcín
proti tetanu pre deti v Laose. Táto očkovacia vak-
cína patrí medzi najstaršie na svete a vďaka nej tá-
to choroba vo vyspelých krajinách neexistuje.V
rozvojových krajinách na ňu stále umiera mnoho
ľudí. 

A tak sme my, predajcovia, i vy, kupujúci, po-
mohli urobiť správnu vec. Ďakujeme!

Žiaci 8.A a 9.A 
ZŠ Komenského Ul. 
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Juniori obsadili  8.-10. mája v
Bratislave prvú priečku pred
Žiarom nad Hronom, Interom
Bratislava a Sláviou TU Košice. O
konečnom víťazstve rozhodli

vzájomné zápasy. Do All stars “A”
boli zaradení Jabuk Kozubík a
Boris Lopušniak a do “B” Matej
Ondrejka zo Svitu. Tréner Svitu
Stanislav Seman bol vyhlásený za

najúspešnejšieho trénera.
Kadeti odohrali svoj majstrovský
zápas 15.-17. mája na domácej
pôde vo Svite a skončili druhí za
Sláviou TU Košice a pred ŠKP
Banská Bystrica a IMC Slovakia P.
Bystrica. Do All Stars “A” sa zo
Svitu dostal Radoslav Sedlák a do
“B” Jaroslav Pyrta a Frederik
Višnievsky. Za najlepšieho strelca
bol vyhlásený Radoslav Sedlák zo
Svitu. -ák-

Svetový šampionát ultravytrvalcov v tropickej horúčave

František Gallik  nesklamal
Počas prvého májového víkendu 2.-3.mája 2009 sa v Taliansku uskutočnil svetový a sú-

časne i európsky šampionát v behu na 24 hodín. Dejiskom podujatia, na ktorom malo za-
stúpenie 29 krajín z celej planéty (čo je historický rekord), bolo mesto Bergamo neďale-
ko Milána.

Na štart sa postavilo spolu 207 pretekárov -
140 mužov a 67 žien. V reprezentačnom drese
Slovenska bol i 58-ročný František Gallik, zme-
nový robotník Chemosvitu a. s., člen AO Svit.
Bežci bojovali nielen s traťou a so súpermi, ale
najmä s tropickou horúčavou, ktorá dosahovala
v tieni až 30 stupňov Celzia. Takmer počas ce-
lého šampionátu preto okolo jeho dejiska bolo
počuť húkajúce sanitky, ktoré odvážali niekto-
rých kolabujúcich pretekárov.

Zdravotným problémom sa nevyhol ani Franti-

šek Gallik, ktorého po vypití občerstvenia (ta-
lianskej kávy od organizátorov) počas nasledujú-
cich celých šiestich hodín trápil žalúdok. Bojoval
však statočne až do konca. 

Výkonom 183,951 km obsadil v rámci sveto-
vého šampionátu 64.miesto a v rámci Európy
47. miesto. Tento výkon je o to hodnotnejší, že v
celom štartovnom poli patril k najstarším (star-
ších bolo iba šesť bežcov, z ktorých lepší od ne-
ho boli iba dvaja). Potvrdil tak pozíciu slovenskej
ultramaratónskej dvojky.                    D. Božová
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Podujatia Centra voľného času v júni 
27. júna 2009 
� Krst Klubu dobrovoľníkov Šumienky, aukcia výtvarných prác
do 24. júna 2009 
� zápis detí do mestského letného tábora v termíne 6. - 10.7.

Pripravujeme cez letné prázdniny:
v júli    

� mestský letný tábor s dennou dochádzkou
� prázdninové sústredenie mládežníckych dobrovoľníkov

v auguste 
� cyklistické preteky detí a mládeže
� volejbalový turnaj CANADA CUP
� prázdninové sústredenie basketbalových krúžkov

Úspech mládežníckeho 
Basketbalová sezóna sa u mládežníckych družstiev končí

vždy v priebehu mája a BKM Svit v sezóne 2008/2009 do-
siahol veľmi významný úspech. Juniori BKM Svit sa  v Brati-
slave na finálovom turnaji stali majstrami Slovenska a kadeti
BKM Svit získali strieborné medaily na majstrovstvách Slo-
venska vo Svite.

basketbalu



poriť aj diváci. Basketbalo-
vého maratónu sa zú-
častnilo 91 aktívne hrajú-
cich hráčov, a to nielen
deti z domácich basketba-
lových klubov a škôl, ale aj
mládež a dospelí zo Svitu i
členovia basketbalového
družstva mladších minižiakov z Popradu.

Basketbalový maratón prebiehal pro-
stredníctvom priateľských zápasov päť až
sedem členných družstiev žiakov základ-
ných škôl, mládeže a dospelých. Družstvá
boli zmiešané, vekovo rovnorodé i rôzno-
rodé a výkonnostne približne rovnaké. Do-
poludnia prebiehali zápasy žiakov a mlá-
deže, popoludní dospelých a mládeže.
Družstvá sme rozdelili do skupiny A a sku-
piny B, nevyhodnocoval sa každý zápas
zvlášť, ale skóre sa načítavalo od rána.
Celkovo sa zastavilo na stave 382:408.

V rámci programu prebehla súťaž o naj-
zaujímavejší kôš – víťazmi sa stali Zuzana
Šterbáková zo Svitu a Samuel Kubaský z
Popradu. Pokúsili sme sa prekonať rekord
v najväčšom počte driblujúcich hráčov na
ihrisku z minulého ročníka (130). Tento
sme neprekonali, na ihrisku driblovalo 36
športovcov. V súťaži v hode na kôš zo 6 m
zvíťazil Michal Mlynár a v 3-bodových
hodoch Martin Dvornický.

Hoci basketbalový maratón vzbudil
menší záujem obyvateľov mesta, každý kto
prišiel, mal možnosť zahrať si. -nk-
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V sobotu 30. mája 2009 sme sa zúčastnili
v súťaži o tituly a medaily na majstrovstvách
kraja starších žiakov v Košiciach. Aj keď sme
ráno zo Svitu odchádzali v poriadnej zime
spod zasnežených Tatier, počasie v Koši-
ciach atlétkam prialo. 
Z našej poriadne namotivovanej skupiny sa naj-

lepšie darilo Lenke Poništovej – tá si z pretekov od-
niesla päť medailí ! Titul majsterky kraja si vybehala
v behu na 80 m prekážok v skvelom osobnom re-
korde 12,74 s, striebro si vybojovala v skoku do
diaľky výkonom 466 cm. 

Na bronzovú priečku si vystúpila za tretie miesto
v skoku do výšky a v behu na 200 m prekážok, kde
časom 32,89 s prekonala svoj, len dva týždne sta-
rý oddielový rekord. Piatu medailu so strieborným

leskom získala za druhé miesto v šta-
fetovom behu na 4 x 300 m, kde na-
še družstvo dievčat v zložení Vnen-
čáková – Poništová – Austerová –
Lajčáková vytvorilo nový oddielový
rekord.

V behu na 600 m si titul majsterky
kraja suverénnym spôsobom štart -
cieľ vybehala Soňa Vnenčáková v
najlepšom osobnom výkone roka na
tejto trati 1:44,02 s. 

V behu na 300 m za staršie žiačky
pretekala aj naša mladšia žiačka Stanka Lajčáková,
kde milo prekvapila výborným výkonom 43,75 s a
dobehla na peknom treťom mieste a štvrtá dobehla
v behu na 200 m prekážok. Denisa Muránska na-

priek bolestivému chrbtu postúpila v šprinte na 60
m z rozbehu do finále, kde obsadila celkovo piate
miesto.

Celková bilancia – 10 medailí pre atlétky z AO
SVIT.                      L. Potočný

3. ročník basketbalového maratónu 

Desať medailí pre AO Svit

Bežci v máji
1.5.2009 - Pečovská Nová Ves - 18 km:
Ženy nad 35 rokov: 3. Danica Božová (bez
rozdielu veku 7.)
10. 5. 2009 - Veľká Lomnica - 12 km:
Ženy bez rozdielu veku: 2. D. Božová
Muži nad 60 rokov: 4. Stanislav Miškár
24. 4. 2009 Spišská Nová Ves - Májová hodi-
novka Jozefa Česlu:
Ženy nad 35 rokov: 1. Danica Božová  12 273 m
(bez rozdielu veku 3.)
Muži nad 50 rokov: 2. František Gallik 14 530 m
Muži nad 60 rokov: 2. S. Miškár 13 600 m.

Basketbalový maratón sa konal aj tohto roku už v tradičnom termíne
- 8. mája v telocvični ZŠ na Mierovej ul. vo Svite. Hlavným organizáto-
rom bolo Centrum voľného času,pri jeho organizácii spolupracoval
MŠK Iskra Svit a BKM Svit.

Organizátori si dali za cieľ podporiť pohybové
aktivity obyvateľov mesta a umožniť deťom a
mládeži aktívne a netradične využiť voľný čas,
prezentovať činnosť basketbalových krúžkov a
klubov v meste a podnietiť ďalších k pohybovej
aktivite. V neposlednej miere malo aj spolo-
čensko-kultúrny charakter, účastníkov prišli pod-

Svitským futbalistom sa v IV. lige darí. V tabuľke si pevne držia druhé miesto za Sninou
a to je pre nováčika, ktorý vlani kopal o súťaž nižšie, naozaj úspech.      Foto: M. Jurčák


