
Už v pondelok sa mohli záujemco-
via o históriu mesta stretnúť na ver-
nisáži, ktorá sa konala v našej mest-
skej knižnici. Žiaci ZŠ na Ul. Ko-
menského tu vystavovali výsledky
svojho prieskumu a rozhovorov
s členmi Klubu ABŠ na výstave
s názvom „Baťova škola práce naši-
mi očami“. Na výstavných paneloch
si mohli pozrieť rôzne vzácne histo-
rické zábery z čias mladých mužov
a žien a textové spomínanie niekto-
rých členov klubu. Túto prezentáciu
metodicky a organizačne viedla
pani učiteľka Viera Kicová. Pod-
večer sa vedľa knižnice – nad
poštou stretli milovníci výtvarné-
ho umenia na vernisáži výstavy
„Tajomstvá a tiene mojej duše.“
Vystavovali tu deti výtvarného od-

boru ZUŠ vo Svite pod vedením pa-
ni učiteľky Aleny Kolumberovej. Aj
táto milá akcia ozdobila pondelkový
podvečer a tešila sa účasti hostí
a návštevníkov.

Utorok sa vo Svite diali nevšedné
veci. Od rána finišovali prípravné
práce na privítanie vzácnej návštevy
– prezidenta SR pána Ivana Gašpa-
roviča. Popoludní ho pred Domom
kultúry srdečne vítali nielen predsta-

75-te výročie mesta sa nieslo
v znamení početných významných
udalostí - návšteva slovenského
prezidenta Ivana Gašparoviča, krst
knihy o Svite, odovzdávanie oce-
není, odhalenie pomníka zaklada-
teľa mesta Jána Antonína Baťu,
kultúrne a spoločenské akcie...
Bolo toho neúrekom.
Na obr. hore privítanie pána pre-
zidenta primátorom mesta, náv-
števa evanjelického kostola. Vpra-
vo odovzdávanie cien zaslúžilým
občanom mesta. Dole - krst knihy,
pomník J. A. Baťu a vystúpenie
SĽUK-u.

“Na toto mesto, vaše mesto
a dnes, ak mi dovolíte – poviem už
zasa moje mesto – mám tie
najkrajšie spomienky,” povedal do-
jatý prezident, keď prevzal z rúk pri-
mátora osvedčenie o čestnom ob-
čianstve mesta.

Foto: S. Pjaták
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Celý tento rok sa nesie v znamení 75. výročia založenia náš-
ho mesta – počas jeho trvania sa konali viaceré podujatia, ve-
nované práve tomuto výročiu. Predsa však boli dominantné ak-
cie sústredené do týždňa, ktorý už tradične v závere júna patrí
Dňom mesta Svit.

(Pokrač. na 4. strane)
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V súvislosti s rekonštrukciou
ZŠ Ul. Komenského, ktorá sa už
začala, bolo potrebné schváliť
rozpočtové opatrenie č. 11/
2009 – dofinancovanie Mestom
Svit o čiastku 48 812,- € z dôvo-
du nižšej dotácie štátu, akú Mes-
to očakávalo. Poslanci opatrenie
schválili.

Rovnako schválili aj predaj ne-
bytových priestorov na ulici
Mierová a Ul. 9. mája spoloč-
nosti SINTRA, spol. s. r. o. za
celkovú sumu 435 248,- €. Ide

o priestory, v ktorých má táto
spoločnosť svoje predajne.

Mestské zastupiteľstvo odporú-
ča primátorovi mesta rokovať so
spoločnosťou Finchem, a. s.
o možnosti odkúpenia areálu
tenisových kurtov vo Svite
(medzi MsÚ a bývalým Penzió-
nom) na pozemku o výmere 2817
m2.

V ďalšom bode dali poslanci
súhlas Jurajovi Orolínovi na pre-
vádzkový čas “JD BARU“ s tým,
že na skúšobnú dobu dvoch

mesiacov určili prevádzkový čas
v piatok a sobotu od 20.00 do
4.00 hod.

Odporučili primátorovi uzavrieť
nájomnú zmluvu s Mgr. R. Šte-
faňákom na časť pozemku pre
účely verejného parkovania
k objektu obchodu a služieb na
Ul. SNP.

Poslanci schválili predaj časti
pozemku žiadateľovi V. Oklam-
čákovi, vzali na vedomie Kon-
cepciu rozvoja informačných
systémov Mesta Svit a schválili
odmenu hlavnému kontrolóro-
vi mesta za 1. polrok 2009 vo
výške 394,80 €.

V interpeláciách sa ako prvý
ozval poslanec J. Timkovič.
Tlmočil sťažnosti niektorých ob-
čanov na nevyhovujúce stojany
na bicykle, ktoré sú nepouži-
teľné. A. Kromková odpovedala,
že na nové zatiaľ Mesto financie
nemá. I. Zima požiadal TS o ú-
pravu terénu pred bytovým do-
mom oproti DOS, pretože sa tam
v prípade dažďa vytvárajú kalu-

že. M. Berkeš poukázal na par-
kovanie kamióna na odbočke na
ul. 9. mája a V. Horňáková sa
opýtala, či by sa nedala označiť
cesta okolo pohostinstva Križiak
značkou „obytná zóna“, aby sa
tam nerútili neprimeranou rých-
losťou vozidlá, pretože sa tam
hrajú deti.

V diskusii A. Kromková infor-
movala o rekonštrukcii námes-
tia pred Domom kultúry a va-
riantoch riešenia výstavby auto-
busovej stanice v náväznosti
na výstavbu predajne Billa. M.
Lopušniak predložil návrh členov
Klubu ABŠ, aby sa park pred
Domom kultúry nazval par-
kom J. A. Baťu a k tomuto návr-
hu zaznelo viacero názorov.

V závere poslanci schválili Tech-
nickým službám mesta Svit vy-
pracovanie projektov v rám-ci
operačného programu Život-
né prostredie – „ochrana ovz-
dušia“ a projektu v rámci ope-
račného cieľa - “zhodnotenie
odpadov“. L. Jašš požiadal, aby
sa vykonal priebežný prehľad
všetkých výdavkov mesta,
vrátane projektových úloh. -vž-
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Námestie J. A. Baťu
Mestské zastupiteľstvo vo Svite

29. riadne zasadnutie poslancov sa konalo posledný júnový
štvrtok popoludní. Hneď v úvode rokovania oznámil primátor
prítomným správu, že ministrom výstavby a regionálneho roz-
voja SR bola podpísaná zmluva o schválení nenávratnej fi-
nančnej dotácie vo výške 302 890,- € na rekonštrukciu budo-
vy bývalého Penziónu pri Zdravotnom stredisku vo Svite na 36-
bytový nájomný dom. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania je
schválený úver vo výške 908 675,- €, takže celkový náklad
stavby bude činiť sumu 1 211 565,- € (36 499 607,- Sk).

Baťovci našimi očami
K oslavám 75. výročia založenia nášho mesta sme sa rozhodli prispieť i my,

žiaci Základnej školy vo Svite na Komenského ulici. Rozhodli sme sa veno-
vať dejinám Baťovej školy práce, ktorá je neodmysliteľne spojená s dejinami
nášho mesta. Najprv sme uskutočnili sériu rozhovorov s 24 absolventami
BŠP. Tak sme získlali mnohé nové poznatky o fungovaní tejto školy, o práci
v továrni i živote mladých mužov a mladých žien na internáte. Zároveň sme
sa dozvedeli mnoho informácií o baťovskom systéme podnikania. Boli to
stretnutia podnetné a dúfame, obojstanne obohacujúce.

Vážený pán primátor!
Touto cestou sa Vám my – žiaci bývalej druhej triedy Ľudovej školy
(šk. rok 1948-49) vo Svite chceme poďakovať za umožnenie za-
sadnutia triednej schôdze po 60-tich rokoch za účasti jej bývalého
predsedu, dnes prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Schôdza sa
uskutočnila počas prezentácie knihy „História jednej myšlienky“, na
ktorú sme boli pozvaní. Všetci sme svorne a družne spomínali na ča-
sy a roky spolu prežité a zhodli sa v tom, že detstvo, prežité vo Svi-
te bolo nádherné. Ďakujeme zo srdca!

Ivan Meluš, Ján Šašura, Viera Krivošová,
Dana Andrašáková-Prokopcová,

Mária Smutná-Rekeneiová, Magdaléna Šimonová-Matejová

Výsledkom týchto rozhovorov je výstava
Baťova škola práce našimi očami, ktorá
bola slávnostne otvorená 22. júna 2009 v
priestoroch Mestskej knižnice vo Svite za
účasti primátora mesta Svit Dr. Rudolfa
Abraháma, predsedu Klubu ABŠ Vladimí-

ra Vlhu a mnohých ďaľších milých hostí.
V sobotu 26. júna 2009 sa nám dosta-

lo mimoriadnej cti, keď si našu výstavu po-
zreli vzácni hostia – John Nash – vnuk Já-
na Antonína Baťu s manželkou Janou a
pravnučka Jána Antonína Baťu - Mariana

Baťa Barros. Výstavu si
môžete prezrieť do 8. sep-
tembra tohto roku v pries-
toroch Mestskej knižnice.

Tešíme sa na vašu ná-
vštevu.

Žiaci ZŠ Komenského
ul. Svit

Vážení pedagogickí pracovníci,
dovoľte, aby som vám vyjadril svo-

ju vďaku a úctu za prácu, ktorú ste
vynaložili počas pred pár dňami
ukončeného školského roka. Za prá-
cu, ktorá vám berie veľa energie,
ale aj pozitívne nabíja, ktorá teší
i hnevá, ktorá mnohokrát nie je do-
cenená. Vy však vkladáte do žiakov
zrniečka dúfajúc, že vyklíčia, vyrastú
a zarodia poznanie, lásku a dobro.

Vynaložili ste veľké úsilie pri uvá-
dzaní nového školského zákona do
praxe, čo nebola ľahká úloha, mu-
seli ste veľmi rýchlo pripraviť škol-
ské vzdelávacie a výchovné progra-
my pre žiakov a podľa nich vycho-
vávať a vzdelávať. Tu ste preukázali
svoju kreativitu, nápady a skúse-
nosti.

Vy ste boli ochrancami, radcami,
spovedníkmi, dôverníkmi i ošetro-

vateľmi. Častokrát ste nahrádzali
žiakom teplé slová, ktorých sa im
nedostáva od niekoho iného.

Ďakujem vám za toto všetko
a prajem spokojné prežitie zaslúže-
nej dovolenky.

Milí žiaci,
pre vás sa skončil školský rok,

ktorý bol pre niektorých úspešne-
jší, pre niektorých menej. Viem, že
život žiaka je radostný a krásny, ale
aj náročný, častokrát pracujete dl-
hšie ako my dospelí.

Prajem vám, aby ste si počas
prázdnin oddýchli, načerpali nové
sily, spoznali veľa zaujímavých ľudí,
miest a veci, aby ste si po ich uko-
nčení mohli povedať: „Stálo to za
to“.

Ján Ryša, ved. odboru školstva,
kultúry a športu MsÚ Svit

Pri odchode na prázdniny
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Sedemdesiatpäťka mesta okom objektívu

Pán prezident navštívil du-
chovné centrum vo Svite.

Milým a vzácnym hosťom
bol i P. Fidermak.

Na obr. dole primátor mesta s vnukom J.A. Baťu
Johnom Nashom Batom a jeho manželkou a dcé-
rou, ktorí na odahlenie sochy prileteli z Toronta.Zápis pána prezidenta do pamätnej kni-

hy a príhovor (vpravo) po prijatí čestné-
ho občanstva mesta Svit.

Spoločná fotografia detí z UK Fantázia s hlavou štátu.

Autori monografie o Svite s “krstným otcom” publikácie Ivanom Gašparovičom
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vitelia mesta, občania Svitu a oko-
lia, ale i náš Malý mužský zbor
piesňou „Pod úbočou”. Pán prezi-
dent prijal nádhernú kyticu, ktorá
skončila v rukách
Jozefíny Hložko-
vej. Krátko zotrval
v rozhovore s víta-
júcimi a prijal po-
zvanie do sály,
kde ho čakala mi-
lá povinnosť.

Predchádzal jej
však príhovor pri-
mátora R. Abrahá-
ma, ktorý s pomo-
cou videoprojek-

cie prítomným priblížil niektoré mo-
menty zo začiatku Svitu a na foto-
grafiách sa objavili aj rodičia pána
prezidenta. Ten sa nebránil dojatiu
a na javisku po prevzatí Čestného
občianstva mesta Svit za zásluhy
o rozvoj a šírenie dobrého mena
nášho mesta to priznal. Vyznal sa

zo svojho vzťahu k nášmu mestu,
ktoré bolo krátkym prístavom jeho
detstva, zaspomínal na prvé škol-
ské roky, kamarátov, prvé dotyky
so športom a pod. Vyslovil poteše-

nie nad tým, že sa do Svitu, ako je-
ho občan, opäť vracia. Nasledoval
program, v ktorom deti UK Fantá-
zia dokázali, že u nás máme nao-
zaj talentované deti.

Pán prezident pokračoval ná-
vštevou duchovného centra
a mestských kostolov, pobudol

v sídle Katolíckeho biblického die-
la a presunul sa do Spolcentra,
kde sa chystala ďalšia nevšedná
slávnosť. Po 25-tich rokoch prišla
na svet nová publikácia, ktorá na
350-tich stranách zachytáva histó-
riu Svitu z každej oblasti jeho živo-
ta. Nechýbajú v nej vzácne foto-
grafie a vďaka všetkým zaintereso-
vaných sa stala skutočne repre-
zentatívnou monografiou. „História
jednej myšlienky“ - takýto názov
nesie kniha, ktorá má to šťastie, že
ju do sveta uviedol sám pán prezi-
dent Ivan Gašparovič. Ako krstný
otec spoločne so zástupcom Pre-
šovského samosprávneho kraja M.
Baranom ju šetrne pokropil čistou
vodou zo svitskej studničky a zotr-
val v kruhu hostiteľov, ale i svojich
milých spolužiakov, ktorí ho prišli
pozdraviť. Kniha tak bola dôstojne

odovzdaná občanom Svitu a záu-
jemcom, ktorí si ju môžu zakúpiť
v mestskej knižnici za 12,- eur.

Streda bola upršaná ( ako vlastne
celý týždeň), a tak sa olympiáda de-
tí MŠ na štadióne nemohla konať –
jej organizáciu však skvele zvládli
v areáli MŠ vo Svite. Popoludní sa
stretli v obradnej sieni jubilanti, kto-
rí sa dožili 70 a viac rokov.

Piatok sa niesol v znamení ďalšej
milej návštevy – priamych potom-
kov zakladateľa mesta J. A. Baťu –
jeho vnuka Johna Nasha s man-
želkou Janou a pravnučkou Maria-
nou Bata- Baros. Ich príchod spre-
vádzalo slniečko a v spoločnosti
vedenia mesta a hostí sa zúčastni-
li ekumenickej pobožnosti v evan-
jelickom kostole. Po malej pre-
hliadke areálu kostolov sa odobra-
li pred Dom kultúry, kde sa za

Vernisáž výstavy Tajomstvá a tiene mojej duše

Vernisáž výstavy Baťova škola našimi očami

Každý chcel s pánom prezidentom prehodiť aspoň pár
slov, získať jeho podpis... Na stretnutí nechýbali ani jeho
bývalí spolužiaci.

Krst klubu dobrovoľníkov pri CVČ s krstným otcom Mgr. J. Ryšom.

(Dokončenie z 1. strany)



účasti niekoľko desiatok obyvate-
ľov uskutočnilo slávnostné odhale-
nie busty a pamätnej tabule zakla-
dateľovi Svitu – Jánovi Antonínovi
Baťovi. Dôstojnosť obradu podči-
arklo vystúpenie dychovej hudby
Sviťanka, speváckeho zboru Lau-
damus a Malého mužského zboru.

V sále Domu kultúry už bolo pri-
pravené všetko na slávnostné odo-
vzdávanie Cien mesta a Cien pri-
mátora mesta.

Po rokoch bola divadelná sála
takmer plná. Ceny mesta si z rúk
primátora prevzali traja ocenení –
Prof. Ing. Martin Jambrich,
DrSc., Ing. Július Frkáň a Mi-
lan Hložka. Milé bolo vystúpenie
huslistu Dominika Palmu s učiteľ-
kou Vierou Piekielnickou a taneč-
níkov z Fantázie, po ktorých prišli
na rad Ceny primátora. Odniesli si
ich Anna Gejdošová – dlhoroč-
ná vedúca knižnice, Ing. Vladi-
mír Rusnák, bývalý primátor,
podnikateľ JUDr. Marián Bezák
(cenu za neho prevzal jeho otec
Anton) a riaditeľ Prochemu, s. r. o.
– projektant Ing. Jozef Chova-
nec. Šťastná bola voľba umelec-
kého telesa na záver odovzdávania
– skupina Close Harmony Friends
vniesla do sály nádherné skladby,
v ktorých dominovala harmónia,
krása, a to všetko len vďaka ľud-
skému hlasu.

Sobota sa začala smutne –
daždivo a tak sa Majstrovstvá
Slovenska modelov vetroňov
na Batizovských lúkach muse-
li zrušiť, ostatné športové tur-
naje sa konali i za nepriaznivé-
ho počasia - hokejbal Pod
Skalkou, futbal i nohejbal
s účasťou družobného muž-
stva z Č. Třebovej. Poludnie

už prinášalo jasnejšie nebo a tak
sa nič rušiť nemuselo. Pod Skal-
kou bežali účastníci Memoriálu
P. Antala. Program „Veselo pri Ko-
libe“ odštartoval DFS Jánošíček
a pokračoval ďalšími účinkujúcimi.
Vyhrávala Dychová hudba Sviťan-

ka, Ľudová hudba Bystrian-
ka, tancoval Jánošík, Fantá-
zia, Štýl, ale i hostia z Pop-ra-
du – skvelá skupina Fear-
less, tancujúca street dance.
Diváci si vychutnali piesne
country speváka, ktorý sa
opäť po viacročnom pobyte
v USA ukázal doma –
v Poprade – Romana Vitkov-
ského. Čerešničkou na torte
tohto programu bolo určite
účinkovanie Márie Eliášovej,
koncertnej speváčky, sólist-
ky opery SND V Bratislave.
Jej muzikálové, ľudové i ci-
gánske piesne sa stretli
s veľkým aplauzom a ohla-
som vďačného publika.
Priestor dostala aj skupina Ti-
ger swing z Českej Třebovej
a to už bola 18-ta hodina, kto-
rá patrila vynikajúcemu profe-
sionálnemu telesu – SĽUK-u.
Ten mal pripravené pódium
i divákov na štadióne. O jedi-
nečnosti a kvalite ich vystú-
penia nikto nepochyboval –
toto očakávanie sa v plnej
miere naplnilo. Takmer dve
hodiny tanca, spevu a hudby
odmenili prítomní diváci
vďačným potleskom v stoji.

Pri Kolibe pokračovala ľudová
veselica až do večerných hodín.
V jej úplnom závere začali opäť pa-
dať dažďové kvapky, čo však orga-
nizátorom tohto bohatého progra-
mu už vôbec nevadilo.

- vž-
Foto: S: Pjaták, M. Jurčák
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Oslavy 75-teho výročia spríjemnil aj program detí z UK Fantázia (obr. vľavo hore) a DH Sviťanka (obr. vpravo hore).
Členovia SĽUK-u nesklamali očakávania divákov a predviedli vystúpenie na vysokej profesionálnej úrovni (obrázkoch dole).

Oslavovalo sa - i športovalo...
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Originálny nápad priniesol
to, čo určite organizátori
chceli - hodinu plnú kvalitnej
hudby, tanca, spevu a sprie-
vodného slova. A to všetko v
sále, do posledného
miesta zaplnenej divák-
mi. V programe hovore-
ného slova, žiarivých fa-
rebných scén, priam u-
meleckých kostýmov,
hudby a tanca účinkova-
lo viac ako 87 účinkujú-
cich, ktorí postavili na
nohy aj toho najnáročnejšie-
ho diváka. Spolupatričnosť,
ktorú cítili všetky vekové ka-
tegórie od 5 po 18 rokov vrá-
tane dospelých bola citeľná.

Priznávam, že toto všet-
kým programom, v ktorých
sú protagonistami deti, závi-
dím. Samozrejme, prajne.

Veď každé dieťa na javisku
má prinajmenšom dvoch za-
ručených divákov - mamku a
ocka. A mnohé ešte súro-
dencov, tety, babičky, de-

duškov... Tak to má byť! Za
šťastnú považujem aj voľbu
moderátorov večera - Moni-
ka Piekielnická s Martinom
Fečundom nielen výborne
vyzerali, ale ich prejav mal
slušné známky istej herec-
kej „zrelosti“, napriek ich mla-
dosti a ešte nie veľkým skú-

senostiam. Program v cho-
reografii Viery Piekielnickej
a Jany Gregorovej bol dyna-
mickým a gradujúcim „letom
svetom“, na javisku sme po-

čuli a videli skvelé a sym-
patické výkony malých i
väčších muzikantov (mňa
úplne “dostal“ vynikajúci
Dominik Palma s Menue-
tom) a naozaj pôsobivé
tanečné choreografie,
ktoré citlivé divácke du-
šičky (mňa nevynímajúc)

dojímali k slzám a stavu, ke-
dy sa mi tvoria „zimomriavky
na tele“. To, čo za rok opäť
dokázala Janka Gregorová s
množstvom tancachtivých
detí je obdivuhodné! Chvá-
lyhodná a zmysluplná je
však i pomoc obetavých ro-
dičov, bez pomoci ktorých

by tieto deti takto krásne
kostýmovo „nežiarili“.

„Srdečne ďakujem všet-
kým rodičom, členom UK
Fantázia, vedeniu ZŠ Ko-
menského Svit, pedagogic-
kým i nepedagogickým pra-

covníkom SZUŠ Fantázia
Batizovce, pobočka Svit, or-
ganizátorom, účastníkom,
ako aj Mestu Svit a obci Ba-
tizovce za spoluprácu v
uplynulom školskom roku,“
povedala riaditeľka klubu
Viera Piekielnická. „Ob-
zvlášť srdečne ďakujem ve-
deniu Strednej odbornej
školy vo Svite, ktorá nám pr-

vá podala pomocnú ruku v
našej činnosti v podobe ta-
nečnej sály.“

Záverečný „standing ovati-
on“ však potvrdil, že to všet-
ko má zmysel - deti na javis-
ku boli šťastné , o divákoch
nehovoriac. Pri odchode zo
sály som začula názor diváč-
ky: „Veď to takto celé mohla

snímať televízia - hotový
profesionálny program!“

Súkromná umelecká ško-
la týmto oficiálne odštarto-
vala svoju, verme, úspešnú
budúcnosť. Želám jej šťast-
ný let a veľa talentovaných
pasažierov !!

-vž-

Pozvanie na program Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia a umelec-
kého klubu s rovnomenným názvom som prijala s potešením, lebo po ich minulo-
ročnom premiérovom vystúpení sa črtala nádej, že to bude večer naozaj zaujíma-
vý. Titul večera „Pripútajte sa, prosím“, automaticky vyvolával paralelu s obľúbeným
programom Jána Krausa na ČT. Zdalo by sa, že vedenie tejto školy a najmä dra-
maturgia tohto programu sa stále vznáša v „oblakoch“ - pred rokom sme boli na
„len“ na streche, tentokrát až v lietadle.

Trikrát „r“ - rrrradosť rrrrozdávaním rrrrastie... 

UK Fantázia o. z. je od 1. 7.
2009 prijímateľom kultúrnych

poukazov. 
Bližšie informácie sa 
dozviete na adrese: 
http://skolafantazia.

eu/tanecny/poukazy. php

V sobotu 30.mája sa usmialo sl-
niečko na deti, ktoré netrpezlivo
očakávali príchod Gašparka a
ostatných rozprávkových bytostí.
Bábkový súbor Mladosť pod vede-
ním p.Stanovej a p.Rekeneiovej
pripravil hru „Čarovná vŕba“ To
však nebolo jediné prekvapenie.
Pred kultúrnym domom čakali deti
rôzne stanovištia so súťažno-zá-
bavnými hrami. Boli odmenení
sladkosťami a tí najšikovnejší hod-

notnými cenami. Tohto roku mali aj
ukážku hasenia požiaru, skákaciu
vežu, mačku vo vreci a tetovanie
maľbou na tvár. Detičky si odnáša-
li nielen pekné zážitky, ale i poma-
ľované tváričky, ktoré vykúzlila pani
učiteľka Martinka Šutáková z MŠ
Pod Skalkou.
V nedeľu 14.júna sa zišli rodinné
družstvá na Dni otcov. V úvode nás
prekvapila hudobná skupina Janka
Martona s vlastnou tvorbou. Na-

stali súťaže 3-členných družstiev
vo futbale, streetbale, šplhu a zla-
ňovaní.. Túto novú súťaž sponzor-
sky pripravila firma Plum s.r.o z Ko-
šíc, za čo jej ďakujeme.. Po skon-
čení súťaží si mladé rodinky po-
chutnali na výbornom guláši, ktorý

pripravili členovia KD so šéfkuchá-
rom Walterom Diczházym.
Veríme, že všetky tieto podujatia,
ktoré obetavo pripravili členky vý-
boru Únie žien Pod Skalkou pris-
peli k družnému spolunažívaniu
obyvateľov tejto časti mesta.

M.Černajová

Druhá májová nedeľa patrila mamičkám a starým mamičkám, kto-
ré sme pozvali do Kultúrneho domu Pod Skalkou, aby sme si pripo-
menuli ich sviatok – Deň matiek. Srdcia všetkých potešilo vystúpe-
nie detí z Materskej školy a tanečníkov z UK Fantázia.. Slová vďaky
a uznania zazneli i z úst milých hostí – primátora mesta a predsedu
KD. V družnej debate pri občerstvení sa nieslo celé nedeľné popo-
ludnie, ktoré pripravil výbor Únie žien pre svoje členky.

Robíme radosť malým i veľkým

Deň matiek

Deň otcov (hore) a Deň detí (dole)



1. Ako dlho žijete vo Svite? 

� menej ako 5 rokov
� 5 -15 rokov
� 16 -30 rokov
� viac ako 30 rokov
� iné 

2. Na koho sa obrátite v prípade, že by
ste potrebovali získať informácie o niek-
torej zo sociálnych služieb v meste?
(môžete vybrať viac odpovedí)

� obrátim sa na človeka, ktorý sa s podob-
ným problémom stretol
� kontaktujem organizácie, o ktorých viem,
že podobné služby poskytujú
� vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine
� získam informácie z internetu
� opýtam sa na úradoch
� iné zdroje:....................................
� takéto informácie nevyhľadávam
� neviem, doteraz som sa s takouto situáci-
ou nestretol/a

3. Ako by ste postupovali v prípade trva-
lého zdravotného postihnutia (dlhodobej
choroby, staroby so stratou sebestač-
nosti a pod.) člena Vašej rodiny?

� snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť
sám/sama, príp. využiť pomoc blízkych ľudí
� využil/a by som služby poskytované v do-
mácom prostredí /opatrovateľská služba,
osobný asistent a pod./
� spoľahol/la by som sa na pomoc inštitú-
cií, ktoré by mohli zaistiť trvalú starostlivosť
/ústavy, domov dôchodcov, domov opatro-
vateľskej služby/ 
� iné (vypíšte):………………………...........
� neviem/bez odpovede

4. Prosíme, označte všetky služby, ktoré
v súčasnej dobe užívate Vy osobne alebo
Vám blízka osoba: (môžete vybrať viac
odpovedí)

� poradenstvo (psychologické, právne,...)
� klub mládeže
� služby pre seniorov (jedáleň pre dôchod-
cov, denný stacionár, opatrovateľská služ-
ba, domov opatrovateľskej služby, domov
dôchodcov a pod.) 
� služby pre osoby so zdravotným postih-
nutím (stacionáre, prepravná služba, ...)
� sociálne byty
� služby pre matky s deťmi 
� azylový dom/nocľaháreň 
� iná (vypíšte)
...........................................................

� bez odpovede

5. Kto využíva danú službu? (môžete vy-
brať viac odpovedí)

� senior 
� dieťa so zdravotným postihnutím (príp.
rodič)
� osoba so zdravotným postihnutím
� dlhodobo choré dieťa (príp. rodič)
� dlhodobo chorý dospelý
� osoba ohrozená závislosťou 
� človek v nepriaznivej životnej situácii
(strata bývania, domáce násilie a pod.)
� nezamestnaný/á
� iná odpoveď
...........................................................
...........................................................
� neviem/bez odpovede

6. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvate-
ľov mesta si podľa Vás zaslúžia viac po-
zornosti? (vyberte max. 4 odpovede) 

� rodiny s malými deťmi
� rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
� deti a mládež
� seniori
� osoby so zdravotným postihnutím 
� dlhodobo chorí
� osoby ohrozené závislosťou
� občania v prechodnej sociálnej kríze 
� neprispôsobiví občania
� nezamestnaní
� etnické menšiny
� iná skupina: .......................................
...........................................................
...........................................................
� neviem/bez odpovede 

7. Na ktoré oblasti pomoci by sa malo
mesto v budúcnosti viac zamerať? (vy-
berte max. 3 odpovede)

� rozvoj služieb poskytovaných v domác-
nostiach 
� linka dôvery
� zastupovanie na úradoch (napr. tlmočník
posunkovej reči)
� osobná asistencia, opatrovateľská služba
� služby pre seniorov (jedáleň pre dôchod-
cov, opatrovateľská služba, domov dôchod-
cov, a pod.) 
� služby pre osoby so zdravotným postih-
nutím (stacionáre, prepravná služba)
� bezbariérové byty, azylové bývanie, býva-
nie pre seniorov a pod.
� chránené bývanie pre zdravotne postih-
nutých
� chránené dielne

� riešenie zamestnávanie občanov so zdra-
votným postihnutím 
� školy pre osoby so zdravotným postihnutím
� starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou
� iné (vypíšte):……………….....................
...........................................................
� neviem/bez odpovede

Štatistické otázky

Aké je zloženie Vašej domácnosti?  
• jednotlivec
• obaja rodičia s dieťaťom (deťmi) 
• jeden rodič s dieťaťom (deťmi)
• manželia žijúci v domácnosti bez
detí (príp. deti sú staršie a žijú inde)
• viacgeneračná domácnosť
• iný typ
• neviem/bez odpovede 

Aké je Vaše zamestnanie? 
• zamestnanec
• študent/ka
• podnikateľ/ka
• nezamestnaný/á
• dôchodca/dôchodkyňa
• v domácnosti
• invalidný dôchodca/dôchodkyňa
• neviem/bez odpovede 

Koľko máte rokov? 
• menej ako 25 rokov
• 26 - 35 rokov
• 36 - 45 rokov
• 46 - 55 rokov
• 56 - 65 rokov
• 66 - 75 rokov
• 76 a viac
• bez odpovede 

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdela-
nie? 
• základné
• stredné
• stredné s maturitou 
• vyššia odborná škola
• vysokoškolské
• neviem/bez odpovede 

Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej
domácnosti? 
• veľmi dobrá
• skôr dobrá
• skôr zlá
• veľmi zlá
• neviem/bez odpovede 

Ste muž nebo žena? 
• muž 
• žena 
Termín odovzania dotazníka: do 26. júla
2009 /na MsÚ, DOS, MsKS Pod Skalkou/

Vážení občania, 

máte pred sebou dotazník, účelom ktorého je skvalitniť
sociálne služby v našom meste, aby zodpovedali Vašim
potrebám. Naším cieľom je zapojiť širokú verejnosť do prípravy
podkladov pre komunitné plánovanie sociálnych služieb. 
A čo je cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb vo Svite?
•   Poznať plány a predstavy samotných poskytovateľov 

sociálnych služieb
•    Poznať požiadavky a potreby príjemcov – klientov, 

obyvateľov Svitu
•    Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných sociálnych 

služieb, snaha pomôcť všetkým cieľovým skupinám.

•    Spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách
•    Koordinácia ponuky a potreby v sociálnych službách
•    Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb vo Svite
•    Zapojiť verejnosť do prípravy Komunitného plánu 

sociálnych služieb
Vašu odpoveď zakrúžkujte.
Na odovzdanie dotazníka v meste sú vytvorené 3 zberné miesta, 
kde budú umiestnené urny:

1. Dom opatrovateľskej služby na Ul. Štúrovej 4
2. Mestský úrad vo Svite
3. Mestské kultúrne stredisko v Pod skalkou

Termín odovzdania tohto dotazníka: 
do 26. júla 2009.

Dotazník pre občanov Svitu



Cestou naspäť sa Janošičkári zastavili v histo-
rickom meste Fermo, kde si urobili obhliadku
jeho centra. Všetkých uchvátili úzke uličky,
architektúra domov stojacich blízko pri sebe bez
zelene a krásny výhľad z vysokopoloženého
miesta, na ktorom sa Fermo nachádza. 

Príchodom domov DFS Jánošíček pokračoval
v účasti na ďalšom festivale, tentoraz doma pod
Tatrami na Medzinárodnom festivale krojo-
vaných bábik s účasťou v Poprade a Kežmarku.
Takto DFS Jánošíček za 11 dní absolvoval 8
vystúpení. Účastníci festivalov  mohli spoznávať
kultúru Talianska, nadväzovať nové kontakty

a známosti, konfrontovať v umeleckej tvorbe a vidieť krásu kultúrnych
pamiatok. Z tohto dôvodu je veľkým plusom pre všetkých tanečníkov
získavanie tanečnej skúsenosti a prax. Všetci budú mať veľa zážitkov
a spomienok, na ktoré nikdy nezabudnú. Týmto ďakujú všetkým, ktorí
pomohli pri realizácii tohto projektu a hlavne rodičom detí - členov DFS
Jánošíček, ZUŠ Svit, Mestu Svit a Nadácii Chemosvit Svit. 

Aj v budúcnosti sa pripravujú na ďalšie zaujímavé podujatia a festivaly, kde
stretávajú svojich nadšencov a nových členov. Noví členovia sa môžu
prihlásiť na tel. 0903 901 323. Vlasta Horňáková, 

učiteľka TO a umel. vedúca DFS Jánošíček

Poradie: 
1. Maxima Broker r. 97
2. MŠK Iskra Svit r. 97
3. Bardejov r. 97
4. Lendak r. 97/98

Boli sme milo prekvapení vy-
nikajúcimi športovými a študij-
nými podmienkami, ktoré sú
vytvorené pre deti v Lendaku.
Len pre zaujímavosť - v malej
telocvični majú deti k dispozí-
cii horolezeckú stenu. Triedy
sú vybavené interaktívnymi ta-
buľami a písacie stoly sú mo-
derné, prispôsobené deťom
dnešnej doby. Bolo zaujímavé
sledovať, ako to v malej obci
funguje, ako všetci pracujú na
tom, aby deti mali vytvorené tie
najlepšie podmienky.

Keď chceme prilákať mla-
dých ľudí bývať do nášho mes-
ta, musíme vytvárať priestor
pre uspokojenie ich detí. To
znamená žiadne rušenie det-
ských ihrísk, ale podporiť ich
výstavbu. Chceli by sme upo-
zorniť na perfektné ihrisko,
ktoré je umiestnené medzi pa-
nelákmi v Poprade na sídlisku
Západ pri Limbe, v tesnej blíz-
kosti stojí Dom opatrovateľskej
služby a Dom dôchodcov. Nik
sa nesťažuje na krik a džavot
detí. Preto by sme apelovali na
zlepšenie symbiózy medzi kul-
túrnou, športovou zložkou,
štátom a rodičmi, starou a mla-
dou generáciou.

Michaela Drobná                                

Na druhý deň sa zúčastnili
slávnostnej omše v Alatri a spo-
ločne sa odfotili všetci účastníci
pre organizácie UNICEF a
CIOFF, podporujúce činnosť
deti a deti v núdzi. Vo večerných
hodinách po sprievode mestom
nasledoval hlavný galaprogram
na námestí v Alatri, kde si mali
možnosť diváci pozrieť takmer
dvojhodinové vystúpenie. Jáno-
šíček sa prezentoval programom
zo Zemplínskej aj Liptovskej ob-
lasti. No najviac divákov zaujal ta-
nec Luc, luc, Lucia – Deň na Lu-
ciu, možno aj preto, že sv. Lucia
má v Taliansku svoj pôvod. Pre
divákov boli ich vystúpenia netra-
dičné, nielen po hudobnej
a tanečnej stránke ale aj v tom,
že talianske súbory pri tancovaní
nespievajú. V pondelok mali deti

DFS Jánošíček voľný deň. Tro-
chu oddychu potrebovali, preto-
že vystúpenia boli náročné hlav-
ne pre vysoké horúčavy, na kto-
ré naše deti nie sú zvyknuté. 

Keďže sa nachádzali neďa-
leko Ríma, ich voľný deň bol
práve v tomto meste. Navštívili
známe fontány a Vatikán, ktorý je
neopísateľný nielen po histo-
rickej stránke. Zato na ďalší deň
sa náročnosť ešte zvýšila nielen
cestou na ďalší festival – 3.
medzinárodný detský festival del
Folklore per ragazzi, ale aj vy-
stúpením v škole, sprievodom
a hlavným programom v Mintur-
ne spojeným s odovzdávaním
cien festivalu. Cez voľný čas sa
im podarilo na chvíľu vychutnať
more. V stredu zasa uzatvorili
festival v Alatri krásnou myš-
lienkou skladania vlajok za sprie-
vodu hymny z každej krajiny
zastúpenej zúčastnenými súbor-
mi. Oba festivaly možno hodnotiť
ako stredne náročné na vysokej
úrovni, ako organizačne, tak aj
výkonmi tanečníkov. Orga-
nizátori festival každodenne
propagovali v dennej tlači
a súbory zahrnuli ich výtlačkami.

SVIT 8

Jánošíček rozdáva radosť

Jánošíček zo Svitu sa vrátil z dvoch festivalov v Taliansku. Hosťoval tam
deväť dní a navštívil päť miest. Najprv sa zastavil v Rimini a tam sa občer-
stvil v tom čase už v horúcom mori. Vo večerných hodinách dorazili do Alat-
ri, mestečka vysoko položeného v horách, kde sa ubytovali. Na druhý deň
vo vysokých horúčavách otvorili spoločne 6. medzinárodný detský festival
„Luigi Di Vico“ s ostatnými súbormi z Talianska, Bulharska, Izraelu a Srbska. 

Vytvorme deťom podmienky
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Turnaj o pohár riaditeľa ZŠ Lendak

Dňa 3. 6. 2009 sme sa zúčastnili Turnaja o pohár riadi-
teľa ZŠ Lendak, kde sme vybojovali pekné druhé miesto.
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Mestská knižnica
oznamuje zmenu výpožičných

hodín - počas mesiacov 
júl – august 2009

otvorená bude : 
utorok a štvrtok 

10.00  – 18.00 hod.
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� NARODILI SA
Jún 2009
Štefan Pecha, Dominik Hološka,
Laura Franková, Emmanuel Hőrčík,
Samuel Čonka, Lea Turcsányi

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Alexandra Jarošíková a Marek Bo-
bula, Lenka Chladoňová a Radoslav
Bordáč, Žaneta Hudačeková a Gu-
stáv Budzák, Monika Vyšňovská a
Michal Moravčík, Jana Perinajová a
Martin Šikorský, Zuzana Zamišková
a Peter Čaky 

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Žofia Petruščáková, Mária Kleino-
vá, Helena Mirgová
75 ROKOV
Ing. Milan Lipták, Anna Palubjaková
80 ROKOV
Anna Šulíková, Ing. Ladislav Str-
menský
85 ROKOV
Pavol Babčák, Mária Voščeková

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Garamszegiová, Ján Gazdík,
Ľudovít Vartovník, Jozefína Gapko-
vá, Mária Dobrovičová, Emília Stup-
ková, Ján Machala, Ladislav Ma-
čák, Ivica Majerčáková, Zdenka Ja-
rabáková a Eva Benková.

Spolocenská rubrikaˇ

INZERÁTYZákladná umelecká škola vo Svite 
ponúka záujemcom o štúdium v školskom roku 2009/2010
možnosť študovať v nasledovných odboroch:
HUDOBNÝ
� husle,  gitara, banjo,
� klavír, akordeón, keyboard, organ,
� zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, les-

ný roh, bicie,
� ľudový spev, zborový spev

VÝTVARNÝ
TANEČNÝ
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

Mesačný poplatok za štúdium ostáva nezmenený: 
2,95 �€ – kolektívne štúdium
4,91 �€ – individuálne štúdium

10,75 €� – štúdium pre dospelých s príjmom
4,48 €� – štúdium pre dospelých bez príjmu 

Vo všetkých odboroch ponúkame aj štúdium pre
dospelých.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na: zussvit@gmail.com
alebo na tel. číslach: 052/ 77 553 63, 0905 680 800
príp. osobne v ZUŠ Svit, najneskôr do 10. septembra 2009.

Predám tatranský profil -
perodrážka, 

brúsený I. trieda 4,48 eur
(135,- Sk), II. trieda 3,65 eur
(110,- Sk) + dokončovacie lišty.
Doveziem. 

Inf. tel.: 0915 863 227,
0907 124 455.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si 9. septembra 2009 pripo-
menieme 1. výročie, čo nečakane a navždy do-
tĺklo srdce nášho milovaného otca a starého otca 

Pavla Urbana. 
Za tichú spomienku ďakujú

dcéra Maja s manželom Vaškom a vnúčata-
mi Majkou, Zuzkou, Evičkou a Peťom.

Prežite dovolenku 

v Podhájskej 
Ponúkam ubytovanie

v súkromí. 
Tel. 0915 961 997

0911 961 994
tomas.danes@szm.sk

� Predám dvojizbový byt vo Svi-
te s príslušenstvom  64,55 m2,
vrátane dvoch pivníc. Kontakt:
052/7757 267 po 21.00 hod.
Cena dohodou.

Poďakovanie
Rodina zosnulého Jána Gazdíka tou-
to cestou úprimne ďakuje za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary
všetkým, ktorí sa s ním prišli roz-
lúčiť - susedom a známym zo Svi-
tu, Štôly, Mengusoviec a Vyšných
Hágov.

Manželka a dcéry s rodinami  

MESTO SVIT
Vás pozýva na koncert

The Backwards

5. septembra 2009 
o 19.00 hod.
Dom kultúry Svit

Vstupné: 7,- €�

Vstupenky: MsÚ – odd. kultúry - č. t. 7875 114
Dom kultúry:  77 55 201
MIC Poprad:  16186

Koncerty pri Kolibe
26.7.2009 o 19.00 hod.
hudobno-zábavná skupinu EMINENT s programom ,,Usmejte sa na nás“ 
Známe evergríny a šlágre, rôzne  vtipy, imitácie slovenských a českých umel-
cov (Luděk Sobota, Jozef Króner, Július Pántik, Ander z Košíc, Karel Gott a
Darinka Rolincová) - imituje známy imitátor Stano Repka bývalý člen VUS - Bra-
tislava, ľudové piesne a piesne z relácie REPETE.

22.augusta .2009 o 19,00 hod.
Country skupina THE CROWD z Púchova
Melodické, moderné spievané country, veľmi dobre sa  počúva a páči sa tak
mladej, ako aj strednej generácii, Skupina absolvovala mnohé významné festi-
valy - Country Lodenica 3x, Dobrofest Trnava 2x, Psie záprahy Donovaly 3x,
Stupavský širák; účinkovala v elektronických médiách - STV 1, TV Markíza, Rá-
dio Lumen, Rádio Devín, Slovenský rozhlas, Country rádio Brno, nahrala 2 CD
a v súčasnosti pripravuje svoju tretiu platňu.

Jubilanti, ktorí si v 2. štvrťroku pripomenuli 70 a viac rokov života. Foto: A. Pálešová.



Prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc. 

Narodil sa 18. novembra 1927 v horehronskej
obci Telgárt. Po strednej škole, ktorú navštevo-
val v Gelnici prichádza do Svitu, kde absolvoval
Baťovu školu práce, neskôr vysokoškolské štú-
dia na Chemicko-technologickej fakulte Slov.
vysokej školy technickej v Bratislave. 5 rokov
pracoval na katedre vlákien ako asistent a bol
medzi prvými, ktorí sa začali venovať príprave
polypropylénových vlákien. V roku 1956 pri-
chádza do Svitu na stáž do VÚCHV, o 4 roky sa
stáva jeho riaditeľom. Počas tejto doby vedie
medzinárodný projekt pre riešenie PP vlákien a
školiace pracovisko pre ašpirantské štúdium.
Súčasne prednáša na vysokej škole. V roku
1974 sa stáva riaditeľom Slovchémie, odchá-
dza do Bratislavy a od roku 1981 až do odcho-
du do dôchodku prednáša na fakulte, kde vie-
dol viac ako 50 diplomantov, vychoval cez 20
kandidátov vied (viacerí pracujú i vo svitských
podnikoch). Získal viac ako 60 patentov, publi-
koval, prednášal na významných konferenci-
ách. Od vzniku Trnavskej univerzity prednáša až
doteraz na Fakulte priemyselných technológií.
Profesor Jambrich je výnimočným, skromným
človekom s charizmou a odborníkom, ktorý do
týchto dní spolupracuje s VÚCHV a Fibroche-
mom, a. s., vo Svite. Ako napísali navrhovatelia
na ocenenie pána profesora - dodáva všetkým
mladším neuveriteľnú energiu. Jeho veľkou zá-

sluhou je i to, že dobré meno mesta Svit šíri ni-
elen na Slovensku, ale i v zahraničí. Je ženatý,
žije v Bratislave, má dvoch synov a jednu dcéru. 

Cenu mesta získava za vynikajúce tvorivé výko-
ny a významné výsledky vedeckej práce a zá-
sluhy o rozvoj rozhodujúcich odborov chemic-
kého priemyslu

Ing. Július FRKÁŇ 

Narodil sa 11. marca 1931 v Turčianskej Štiav-
ničke v okrese Martin. Rok po 2. svetovej vojne
prichádza do Svitu, kde si po ukončení BŠP do-
plnil štúdium na SPŠCH. Neskôr absolvoval
diaľkové vysokoškolské štúdium na Chemicko-
technologickej fakulte SVŠ technickej v Brati-
slave. Pracoval predovšetkým v oblasti viskózo-
vých vlákien, neskôr ako vedúci odboru riade-
nia akosti až do odchodu do dôchodku. Pán Fr-
káň sa však celý život venoval športu - konkrét-
ne atletike a je považovaný za nestora tejto ob-
lasti u nás. Má na konte viacero titulov Majstra
Slovenska a významných rekordov v behu, ho-
de oštepom, hode guľou i desaťboji. Ako 51-
ročný sa zúčastnil veteránskych ME v Strass-
burgu a v hode oštepom obsadil krásne 7.
miesto. Významná je však najmä trénerská prá-
ca pána Frkáňa. Vychoval viacero úspešných
talentovaných atlétov (Mikluščák, Tomko, To-
mašeková a pod.) Od roku 1949 je i rozhodcom
s najvyššou kvalifikáciou. Nezanedbateľná je i
jeho práca v atletických výboroch na okresnej
až celoslovenskej úrovni. Svoj život zasvätil atle-
tike, je ženatý a vychoval aj dvoch úspešných

synov, ktorí kráčali v jeho šľapajách a dosiahli
tiež pozoruhodné výsledky. 

Ing. Július Frkáň získava Cenu mesta za celoži-
votné úsilie o rozvoj atletiky, výchovu mladých
talentov a príkladnú reprezentáciu mesta Svit 

Milan HLOŽKA

Narodil sa 28. júna 1925 v Horných Bzinciach
(okr. Nové mesto nad Váhom) a od roku 1940 -
teda takmer 69 dlhých rokov žije vo Svite. 

Patrí do rodiny bývalých Tatrasviťákov - v tejto fir-
me začínal ako pletiar, postupne si zvyšoval
vzdelanie a profesne postupoval až na funkciu
technického námestníka. Má výrazný podiel na
raste svojej fabriky, podieľal sa na výstavbe všet-
kých 5-tich pobočných závodov. Bol vynález-
com a zlepšovateľom, členom Svetovej federá-
cie špecialistov v Ženeve, poradcom pre ple-
tiarske stroje na Ministerstve ľahkého priemyslu
v Prahe. Dlhoročná bola jeho angažovanosť v
spoločenských a politických organizáciách - 17
rokov bol predsedom MsV Národného frontu vo
Svite. Je nositeľom mnohých rezortných i štát-
nych vyznamenaní. Žije vo Svite, je ženatý a má
dve dcéry.

Cenu mesta získava za významný prínos pre
rozvoj textilnej výroby v meste Svit a dlhoročnú
verejno-prospešnú prácu.

Ceny boli slávnostne odovzdané

Cena mesta
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Slávnostný program v piatok podvečer len podčiarkol vážnosť chvíľ, počas ktorých  v zaplnenej sále Domu kul-
túry odovzdával primátor mesta Svit oceneným dekréty . Akcí bolo neúrekom a každý si iste prišiel na svoje. Vľa-
vo tanečný klub stepérov z Českej Třebovej, vpravo Close Harmony Friends nadchli publikum po odovzdávaní
cien. Foto: S. Pjatak
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JUDr. Marián BEZÁK 
Je najmladším tohtoročným oceneným – narodil
sa 21. októbra 1956 v Poprade. Po gymnáziu
vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave a praco-
val ako právnik a obchodný zástupca vo firme Ba-
tys. Od roku 1990 podniká v oblasti finálnych
prác bytovej a priemyselnej výstavby. 
Ako aktívny športovec úspešne reprezentoval
mesto v basketbale, dosiahol výborné výsledky v
prvoligovom družstve Legáto Svit, ktorého je ma-
jiteľom a hlavným sponzorom. Výrazne sa anga-
žuje pri rôznych kultúrno-športových poduja-
tiach, ktoré organizačne a sponzorsky podporu-
je. Má obrovskú zásluhu na vybudovaní areálu
Koliby, kde sa v príjemnom prírodnom prostredí
konajú rôzne celomestské podujatia. Je zaniete-
ným rybárom a má zásluhy i na rozvoji tohto špor-
tu vo Svite. Doposiaľ aktívne športuje a podpo-
ruje mnohé aktivity našich občanov. 

Cenu primátora získava za za významnú podporu
športovej a spoločenskej činnosti v meste. 
Cenu prevzal otec (na obr. na titulnej strane) An-
ton Bezák.

Ing. Vladimír RUSNÁK 

Narodil sa 11. septembra 1936 vo Svite a je po-
važovaný za prvého občana - chlapca, ktorý sa
vo vtedajšej - ešte obci, či osade narodil. Po zá-
kladnej a strednej škole vo Svite ukončil v roku
1960 Chemickú fakultu SVŠT v Bratislave. Hneď
po štúdiách nastúpil do Chemosvitu, kde prešiel
rôznymi, prevažne vedúcimi postami. Od r. 1990
pracoval ako vedúci výskumný a vývojový pra-
covník pre viskózové fólie, vedúci marketingu fó-
lií a nakoniec ako vedúci aplikačného výskumu.

V roku 1994 bol zvolený za primátora mesta Svit,
po skončení volebného obdobia pôsobil ako po-
slanec MsZ. 
Okrem práce, za ktorú získal množstvo ocenení,
sa výrazne venoval športu. Najprv ako aktívny
športovec, neskôr ako dlhoročný funkcionár TJ
Iskra Svit, TJ Chemosvit i člen futbalového od-
dielu. V basketbale začínal ako vedúci družstva,
následne ako podpredseda a predseda basket-
balového oddielu. Bol členom ústredných výbo-
rov basketbalového zväzu v Bratislave i Prahe.
Počas jeho pôsobenia mala TJ 13 oddielov a od-
borov s viac ako 1400 členmi. Významne sa an-
gažoval v prípravných výboroch Svetovej zimnej
univerziády v roku 1999 i kandidatúre na ZOH
2006. Pomáha v komisii pre investičný rozvoj
mesta pri MsZ. Dosiaľ sa živo zaujíma o dianie v
meste, ktoré má nadovšetko rád. 

Cenu primátora mesta získava za úspešnú anga-
žovanosť v športovom hnutí, príkladné verejno-
prospešné aktivity a výrazný podiel na rozvoji
mesta.

Anna GEJDOŠOVÁ 

Pani Anna Gejdošová nepatrí k našim občanom,
pretože od 31. 12. 1947, kedy uzrela svetlo sve-
ta v Štrbe, býva v rodnej obci, avšak od roku
1970 - teda plných 39 rokov odovzdáva svoje si-
ly, um a prácu mestu Svit. Po absolvovaní SPŠ
chemickej vo Svite ukončila v roku 1970 Strednú
knihovnícku školu v Bratislave a hneď nato zača-
la pracovať v našej mestskej knižnici ako knihov-
níčka. Od roku 1983 stojí na čele tejto kultúrnej
inštitúcie. Pod jej vedením sa knižnica stala mo-
dernou inštitúciou, ktorá spĺňa súčasné trendy
knihovníctva. Zabezpečila jej počítačové vybave-
nie, spustenie automatizovaného výpožičného
procesu i spracovania knižničných jednotiek, pri-

pojenie na internet a jeho poskytovanie širokej
verejnosti. 
A nielen to. Vždy dbala, aby knižnica nebola len
požičovňou kníh, ale so svojim kolektívom orga-
nizovala nespočetné množstvo besied, výstav,
hodín informačnej výchovy a iných zaujímavých
podujatí pre používateľov knižnice i verejnosť
mesta. 
Anna Gejdošová celý život zasvätila knižnici vo
Svite a patrí jej zato naše uznanie. 

Cenu primátora získava za celoživotnú prácu v
oblasti knihovníctva a angažovanosť v kultúr-
nom dianí. 

Ing. Jozef CHOVANEC

Pán Chovanec pochádza z Hozelca, kde sa na-
rodil 11. februára v roku 1947. Prišiel do Svitu
ako mladý basketbalista - starší žiak do výberu p.
Jakoča v čase, keď bol svitský oddiel Majstrom
Československa. Ako maturant Strednej elektro-
technickej priemyslovky začal pracovať v Che-
mosvite a celý jeho život je spätý s projekciou.
Prešiel viacerými funkciami až po vedúceho pro-
jektanta. Po absolvovaní VŠ - elektrotechnickej
fakulty sa stal vedúcim projekcie a od roku 1995
je konateľom a spolumajiteľom firmy Chemosvit
Prochem, s. r. o, ktorá sa i dnes významne po-
dieľa na rozvoji mesta Svit. Aj jeho výrazným pri-
činením sa v meste pripravili projekty pre viaceré
stavby a objekty - je ich neúrekom, za všetky spo-
menieme aspoň tie novšie - inžinierske siete pre
sídlisko „E“, rekonštrukciu Domu opatrovateľskej
služby, úprava bloku „C“ hotela Mladosť na byty
či rekonštrukciu základných škôl. 

Ing. Chovanec získava Cenu primátora mesta
Svit za významný prínos pre rozvoj mesta v ob-
lasti projektovania stavieb.

Cena primátora

V rámci Dní mesta sme zorganizo-
vali športové hry s piatimi disciplínami,
ktoré nám pripomínali i naše detstvo –
veď iste si pamätáte, ako sme strieľali
z praku, luku, hrali métu, ruské kolky a
hádzali do plechoviek. Ale dali sme pri-
estor aj pre vedomostné disciplíny –
kvíz, ktorý pripravil pán Michalík, mal
náročné otázky, naše súťažné družstvá
si s ním však poradili. Za všetky spo-
meniem bývalé baťováčky – pani Ma-
dejovú a Slavkovskú. Výhercovia boli
odmenení cenami vďaka štedrosti pá-
na primátora, za čo mu i touto cestou
ďakujeme. 

Posledné posedenie v klube pred
prázdninami spočívalo v prednáške
náčelníka Ms polície Ing.J.Dluhého,
ktorý nás poučil, aké opatrenia ne-
smieme zabúdať urobiť pred odcho-
dom z domu, na dovolenku a pod.

Teraz nastali prázdniny a tak sa se-
niori môžu naplno venovať aj svojim
vnúčatám a svojim rodinám. Od sep-
tembra nás čakajú intenzívne prípravy
na 10. výročie založenia nášho klubu,
ktoré plánujeme na 20.októbra 2009.

A. Tokár
predseda KD Pod Skalkou

také zvučné meno dostala Akadémia ZŠ Komen-
ského vo Svite konaná pri príležitosti 75. výročia za-
loženia mesta Svit. A naozaj išlo o talenty – účinku-
júcich žiakov základnej, ale aj obidvoch materských
škôl zo Svitu.

Pod dohľadom réžie učiteliek Mendrošovej a Molnáro-
vej sa do programu zapojilo 150 žiakov – tanečníkov,
spevákov, recitátorov, športovcov a hercov, ale aj 15 uči-
teľov – choreografov a asistentov, ktorí každý svojou troš-
kou prispeli k celkovému výsledku.

Ako hosť programu vystúpil  bývalý žiak ZŠ Komenské-
ho vo Svite Tomáš Koky - semifinalista súťaže Slovensko
má talent a program spestril hrou na elektronických hus-
liach.

O tom, že Akadémia mala úspech, svedčí preplnené
hľadisko kultúrneho domu a neutíchajúci aplauz, ktorý
bol zadosťučinením všetkým, ktorí svoj voľný čas obeto-
vali nácviku a tréningu jednotlivých čísel.

Monika Dudinská

Mesto Svit hľadá talent Seniorskí Podskalčania stále v akcii
Celý rok sa nesie v znamení významných dní, ale i výročia nášho mes-

ta a nášho klubu. V júni sme privítali 40-členný kolektív seniorov z KD
v Kráľovskom Chlmci, ktorým sme s láskou oplácali ich  starostlivosť o
nás v minulom roku. Vymenili sme si skúsenosti, ukázali sme im naše
krásne Tatry a stihli sme sa i spoločne pri kultúrnom programe zabaviť.
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Najmenší olympionici
III. Olympiádou materských škôl, ktorá sa konala 24. júna 2009, Centrum

voľného času vo Svite v spolupráci s materskými školami vo Svite zapojili
do osláv 75. výročia založenia mesta  aj našich najmenších.

V priestoroch MŠ na Mierovej ulici sa do súťažných disciplín zapojilo 154 detí. Sláv-
nostný ceremoniál sa niesol v duchu dobových oblečení organizátorov a rozhod-
cov, nástupom súťažných družstiev na čele s vlajkonosičmi, olympijskou hymnou
MŠ, ktorá sprevádzala príchod olympijskej vlajky a MŠ na Školskej ulici prednies-
la sľub súťažiacich a rozhodcov. Po slávnostnom úvode prebiehali súťaže v jedno-
tlivých triedach: Cesta odvahy, Hod „kladivom“ na cieľ, Beh cez prekážky, Slonia
štafeta, Trojskok, Streľba z kuše, Loptičková strelnica, Futbalová jedenástka, Silá-
ci.
Víťazmi boli všetky deti, pridŕžajúc sa hesla: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa!“     Mgr. L. Mačugová

� 4. júna telefonicky bolo oznámené hliadke mestskej po-
lície, že v záhradkárskej osade Štokava sa neznámi pá-
chatelia vlámali do 7 chatiek. Pri týchto vlámačkách došlo
ku krádežiam, taktiež šlo o vandalizmus, poškodenie cha-
tiek a rozbíjanie okenných tabúľ na skleníkoch. 6. júna vo
večerných hodinách sa podarilo hliadke zistiť údajných
páchateľov tohto vandalizmu. Boli to občania Svitu Michal
M. a Dominik L, ktorí sa týmto správaním dopustili trest-
ného činu. 
� 8. júna v obedňajších hodinách oznámil hliadke pán An-
tonín V., že pri návšteve pohostinstva na Zábradlí, ho údaj-
ne nejaký chlap napadol kvôli nezaplatenému účtu. Šet-
rením sa zistilo, že ide o Mareka B. zo Šuňavy, ktorý si vy-
máhal dlh od pána Antonína V. spred niekoľkých rokov.
Došlo k fyzickému útoku zo strany pána Antonína V., pri
ktorom si  Marek B. odniesol niekoľko stehov z chirurgie. 
� 9. júna v spolupráci s OO PZ riešila mestská polícia ne-
zvestnosť 15 ročnej Kornélie Š., ktorá neprišla tri dni do-
mov. Po prehľadaní určitých lokalít mesta, kde by sa po-
dľa poznatkov mohla nezvestná zdržiavať, bola nájdená v
spoločnosti mladého muža v pohostinstve Trafo, odkiaľ ju
MsP predviedla na útvar štátnej polície vo Svite. Jej prí-
padom sa naďalej budú zaoberať aj sociálni pracovníci
mesta. 
� 11. júna v nočných hodinách prijala hliadka oznam o
poškodzovaní krytu verejného osvetlenia na Jilemnického
ulici. Poškodzovania sa dopustil Stanislav L., ktorému
skutok bol za prítomnosti svedkov dokázaný. Že sa uve-
deného konania dopustil, aj sám priznal.. S danou vecou
boli oboznámené aj technické služby mesta, ktoré zaria-
dia opravu osvetlenia a vyfakturovanie škody pôvodcovi
poškodenia. 
� 15. júna MsP spoločne s hliadkou OO PZ vykonala bez-
pečnostno-preventívnu akciu na základných školách Mie-
rovej a Komenského. Žiaci boli poučení o rozdieloch
medzi priestupkom a trestným činom, preberali sa poky-
ny policajtov na cestnej komunikácii, správanie sa cyklis-
tu a chodca na vozovke a tiež policajti predviedli techniku
a výstroj, ako aj ukážky z práce polície. 
� 16. júna v poobedňajších hodinách prijala MsP oznam
o jazde autom pod vplyvom alkoholu. Vozidlo Wolksvagen
Golf, bielej farby bolo v spolupráci s OO PZ zastavené na
ceste E-18 vo Svite. Vodič Ján  z Košíc bol so svojimi dvo-
ma spolujazdcami pod značným vplyvom alkoholu, sa-
mozrejme, že pokračovať v ceste nemohli, ale pokračovali
na útvar štátnej polície. 
� 21. júna v nočných hodinách vypadol z tretieho po-
schodia nájomného domu Tomáš H. zo Svitu. Privolaná
RZP ho ošetrila a odviezla do NsP Poprad. Menovaný bol
pod vplyvom alkoholu a z nezistených príčin, bezdôvodne
vyskočil z balkóna. Pád mu priniesol menej závažné pora-
nenia, neohrozujúce život. 
� 28. júna mestská polícia prijala telefonicky oznam, že
pri Kolibe leží na zemi  Marián M. s porezaným bruchom.
Tri rezné rany v oblasti brucha mu privolaná RZP ošetrila. 
Marián M. napriek svojim zraneniam sa správal agresívne,
z tohto dôvodu hliadka vykonala asistenciu pri prevoze pa-
cienta do nemocnice. 
� 28. júna bol zaznamenaný priestupok rušenia nočného
pokoja. František K. nerešpektoval pokyny MsP, preto bol
naložený do služobného vozidla a bol odvezený do mies-
ta jeho trvalého bydliska. On však naďalej pokračoval v ru-
šení nočného pokoja vulgárnym spôsobom. Vec bola pre-
konzultovaná s OO PZ. 
� 29. júna došlo ku krádeži veľkého vojenského stanu,
ktorý slúžil na akcii Dni mesta. Po stane, ktorý bol posta-
vený na trávnatej ploche štadióna ostali iba drevené kolí-
ky v zemi. Stopy po ťahaní stanu viedli smerom k škvaro-
vému ihrisku. Hliadka Msp stan našla ukrytý za betónovým
plotom pri plavárni a odovzdala ho Technickým službám
mesta Svit. 

Z denníka polície

Krúžky boli rôznorodé –
anglický jazyk a výtvarné pre
predškolákov i mladších ško-
lákov, tanečné i logopedické
v materských školách, počí-
tačový, kde sa žiaci ZŠ oboz-
namovali s programovacími
jazykmi, plastikovomodelár-
ske, plavecké a basketbalo-
vé pre dievčatá i chlapcov.

Úspechy detí boli viditeľ-
né aj v našom meste. Taneč-
né krúžky vystupovali s pro-
gramom na predvianočných
besiedkach, Dni matiek, kar-
nevale a MDD, výtvarníci vy-
stavovali svoje práce v mest-
skej knižnici, plastikoví mo-
delári sa úspešne predstavili
s modelmi na súťaži Plastic
session v Poprade i ďalších

súťažiach v regióne. Basket-
balistky súťažili v regionálnej
lige, ktorú kadetky vyhrali.
Ml. minižiačky na majstrov-
stvách Slovenska skončili 4.,
staršie dievčatá a starší
chlapci sa zúčastnili medzi-
národného basketbalového
turnaja Badem v Žiline a ka-
detky v Ostrave.

Deti i mládež sa zúčast-
ňovali množstva rôznoro-
dých podujatí v meste –
basketbalového a volejbalo-
vého maratónu, plaveckej
štafety, veľkého detského
karnevalu, Dňa detskej ra-
dosti, tvorivej dielne ku Dňu
Zeme, výtvarnej súťaže
Poďme sa túlať rozprávkou
a ďalších menších i väčších

celomestských akcií.
Veľkými pomocníkmi pri

organizácii týchto podujatí sa
stali mladí členovia novo-
vzniknutého Klubu dobrovoľ-
níkov „Šumienka“. Stretávajú
sa v CVČ pri organizačnej
práci, ale aj pri zábave a svoj
krst zažili na Dňoch mesta
Svit v programe Veselo pri
Kolibe. Ich krstným otcom sa
stal Mgr. Ján Ryša.

Záujem detí a mládeže o
krúžkovú činnosť je stále veľ-
ký. Veď v CVČ pracovalo v
22 krúžkoch viac ako 260
detí a mládeže. Centrum voľ-
ného času vo Svite pripravu-
je aj na budúci školský rok
záujmovú činnosť, ktorá bu-
de orientovaná na potreby a
záujmy našich detí. Pozýva-
me všetkých malých i väč-
ších, ktorí by chceli svoje ve-
domosti a zručnosti ďalej
rozvíjať do týchto krúžkov.

N. Kumorovitzová

K tradičnému odberu kr-
vi sme tentoraz prizvali aj
deti z materskej školy. Deti
pod vedením riaditeľky
školy Márii Zentkovej s ve-
ľkým záujmom sledovali
svojich rodičov či učiteľov

počas odberu krvi a tiež sa
zaujímali čo je to krv, načo
sa používa, načo ju potre-
bujeme. Vysvetľovanie de-
ťom o krvinkách, ukážka a
podržanie, či pohladenie,
aj keď len „gumenej” kvap-

ky, to bol pre detí zážitok.
Deti sa vypytovali, kto môže
darovať krv, kedy budú
môcť oni darovať krv. Prí-
jemná atmosféra počas od-
beru s  výchovou detí o
kvapkách krvi, určite bola
užitočná. Na spomienku na
naše spoločné stretnutie
sme detí obdarovali letáčik-
mi, či pohľadnicou. Pokú-
sili sme sa zaujať detí ukáž-

kou z odberu, pre
detí bolo tiež zážit-
kom rozprávať sa s
pracovníkmi NTS,
ktorí krv odobe-
rajú, či vidieť napl-
nený vak s čer-
stvou  krvou.

Myslím si, že vo
Svite sa snáď zača-
la vychovávať nová
generácia darcov –
nie násilne, ale v
priateľskom duchu
a príkladom.

Text a foto 
MUDr. Pavel Repovský

S prvými júnovými dňami ukončili v Centre voľného
času vo Svite svoju činnosť všetky záujmové krúžky.
Počas ôsmych mesiacov škôlkari, školáci i mládež sa
v nich vzdelávali, trénovali, rozvíjali svoje záujmy,
zručnosti a talent. 

Krúžky v Centre voľného času

Mobilný odber krvi vo Svite
Mobilná odberová jednotka NTS SR pracovisko

Poprad 23. 6. 2009 zavítala do Svitu. Odber krvi
bol spojený s propagáciou darcovstva medzi naj-
menšími. 
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Memoriál 
Dušana Budzáka

V poradí II. ročníkom spomienkového te-
nisového turnaja štvorhier sme si dňa 29.
mája 2009 pripomenuli pamiatku RNDr.
Dušana Budzáka, bývalého predsedu pred-
stavenstva a generálneho riaditeľa Vý-
skumného ústavu chemických vlákien
(VÚCHV), a. s. vo Svite a takisto dlhoročné-
ho predsedu dozornej rady Zväzu chemic-
kého a farmaceutického priemyslu SR. 

Podujatie sa tento rok vďaka nepriaznivému po-
časiu namiesto areálu hotela Lopušná dolina na-
pokon odohralo v nových priestoroch tenisovej
haly Spolcentra vo Svite, kde ho aj za prítomnosti
prednostu MsÚ Svit, Ing. Jána Hutníka oficiálne
otvoril a všetkým hráčom veľa športových úspe-
chov zaželal Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ
spoločnosti Chemosvit, a.s.
Športové nasadenie sa opäť vyšplhalo na veľmi
vysokú úroveň a po úspechu z minulého roka si
1. miesto zaslúžene obhájila dvojica Ing. Vladimír
Balog - Ing. Igor Lupták, na 2. mieste skončili

Ing. Jozef Kochan - Ing. Rudolf Neustadt a 3.
miesto vybojovala dvojica Ing. Roman Karlubík -
Ing. Marián Bonk. 
Cena za bojovnosť bola tentokrát odovzdaná do
rúk Ing. Andreja Kollára.
Organizátori by chceli srdečne poďakovať všet-

kým, ktorí turnaj podporili a to najmä: Zväzu che-
mického a farmaceutického priemyslu SR
(ZCHFP SR), spoločnostiam Chemosvit a.s.,
Chemosvit Fibrochem a.s., Finchem a.s., Amitel
s.r.o., Hiropro s.r.o. a VÚCHV a.s.

-mb-

Memoriál Mariky Kovaľovej 
MŠK Iskra Svit v spolupráci s Mestom Svit a Centrom voľného ča-
su organizovali 6. júna 2009 v telocvični ZŠ na Mierovej ul. Me-
moriál Mariky Kovaľovej – basketbalový turnaj kadetiek Svit
2009.
Turnaj sa uskutočnil ako spomienka na dievčinu, ktorá patrila medzi prvé
hráčky novovzniknutého družstva dievčat v Mládežníckom športovom klu-
be Iskra Svit. Klub si pripomína v tomto roku 5. výročie vzniku. Pozvanie
domáceho družstva kadetiek pod vedením trénera Ondreja Vnenčáka pri-
jali družstvá zo Spišskej Belej, Starej Ľubovne a Spišskej Novej Vsi. Hra-
lo sa systémom každý s každým, všetky družstvá sa stretli vo vzájomných
zápasoch a vo finále sa odohrali zápasy o konečné umiestnenie na 3. a
4. mieste a 1. a 2. mieste. Na 1. mieste zaslúžene skončili dievčatá z
MŠK Iskra Svit. Vyhrali všetky zápasy. Na druhom mieste sa umiestnilo
družstvo MBK Spišská Belá, na treťom ŠKM Stará Ľubovňa a štvrté skon-
čilo ŠKBD Spišská Nová Ves.  N. Kumorovitzová    

Medzinárodný basketbalový turnaj v Krakowe
Dňa 22. - 24. 5. 2009 sme sa zúčastnili Medzinárodného

turnaja chlapcov a dievčat, ročník 1997/98 v Krakove. Na
pozvanie riaditeľstva ZŠ Komenského v Poprade, ktoré má s
danou školou družbu už niekoľko rokov, sa spoločným
autobusom vybrali tri družstvá chlapcov a dievčat. Cesta
bola veľmi príjemná, deti medzi sebou nadviazali nové
priateľstvá.

Počas troch dní dievčatá veľmi zodpovedne reprezentovali a púta-
li pozornosť svojou hrou a správaním na ihrisku aj mimo neho, za čo
nám na záver turnaja bol udelený pohár Fair play. Za najlepšiu hráč-
ku nášho družstva bola vyhlásená Diana Cetlová. Naše dievčatá sa
v silnej konkurencii vôbec nestratili. Poradie: 1. miesto: SP 100 Wis-
la Kraków, 2. MŠK Iskra Svit, 3.Wisla Kraków II, 4.Poprad, 5. ZAK
Nowy Sacz, 6.UKS Zelina Jurków.               

Športový areál pri ZŠ Mierová vo
Svite opäť ožil olympijským duchom.
V utorok 23. júna 2009 Atletický od-
diel Svit v spolupráci so Slovenským
olympijským výborom organizoval
tradičné každoročné športové po-
dujatie zamerané na podporu olym-
pizmu tentoraz s heslom: Hýb sa, uč
sa, objavuj. 
Do akcie sa v spolupráci zo ZŠ Mie-
rová zapojili žiaci 1. – 9. ročníka  na-
šej školy a nemohli chýbať naši naj-
menší hostia – škôlkári z MŠ Miero-
vá vo Svite. Slávnostný príhovor ma-
la naša trojnásobná zimná olympio-

nička Vierka Klimková z Olympijské-
ho klubu Vysoké Tatry a k účastní-
kom behu sa prihovorila aj riaditeľka
školy Mgr. Luďa Szabová. Následne
účastníci absolvovali symbolický
beh v dĺžke 500m na atletickej drá-
he. Všetci bežci boli odmenení
účastníckym diplomom BOD 2009
a rozdávali sa aj tričká s logom,
drobné pozornosti a samozrejme
sladkosti, ktoré deťom venoval SOV
a AO SVIT. -lp-

Hokejbalových družstiev
bolo 13, z toho 3 - ZŠ,
10 - SŠ
Základné školy
1. MHK Kežmarok 1
2. Warriors Kežmarok 
3. MHK Kežmarok 2
Stredné školy
1. Expert Team Poprad
2. HK Storm Svit
3. Spiš. Belá Fighters Jrs.
ďalej sa zúčastnili tímy:
Sokol Nižné Ružbachy
Huncovce Angels
HBC Kocka
Slovenská Ves
Flames Podskalka
Warriors Kežmarok
Penxíci 

4.-6.júna sa vo Svite konal 3. roč-
ník futbalového turnaja detí o Pu-
tovný pohár Dušana Galisa.  
Pozvanie prijali družstvá z Českej
Třebovej (ČR) a Knurówa (PR),
partnerských miest Svitu, Gelni-
ce-víťaza prvých dvoch ročníkov a
domáce družstvo FK Svit. Každé
družstvo odohralo 4 zápasy. Víťa-
zom sa opäť stala Gelnica, na ďal-
ších miestach sa umiestnili Knu-

rów, Svit a Česká Třebová. Zápa-
sy mali vysokú športovú úroveň a
niektoré boli mimoriadne drama-
tické. Malí futbalisti si v zápasoch
nič nedarovali a niekedy sa na ih-
risku až „iskrilo“, ale po zápasoch
sa deti zoznamovali, zabávali a
vznikali nové priateľstvá. Našim
hosťom sa ich pobyt vo Svite a tur-
naj veĺmi páčili a tešia na 4. roč-
ník. 

Účastmíci boli ubytovaní v Kolibe
vo Svite a turnaj sa hral na ihrisku
s umelou trávou pri ZŚ Komen-
ského vo Svite. Podujatie pripravi-
li Mgr. Anna Coganová, Mgr. Ján
Ryša a Ing. Branislav Bartko. Tou-
to cestou chcem vysloviť poďako-
vanie za pomoc a podporu spon-
zorom: Mesto Svit, ZŚ Komen-
ského vo Svite, FK Svit, A-GEO
TATRY s.r.o.,  

Ing. Branislav Bartko, 
tréner prípravky 

Bežci v júni
1. 6. 2009 Večerný beh mestom Sp. N. Ves
Muži nad 50 r. (7,5 km): 3. Fr. Gallik
Muži nad 60 r. (7,5 km): 5. St. Miškár
Ženy nad 40 r. (4,5 km): 2. D. Božová (bez roz.
veku 3.)
6. 6. 2009 Hôrka pri Poprade - Starostovská
desiatka (10km):
Muži nad 50 r.:  3. Fr.Gallik
Muži nad 60 r.: 3. S. Miškár
Ženy nad 40 r.: 3. D. Božová
7. 6. 2009 Nová Lesná - kros 13 km:
Muži nad 50 r.:  1. Fr. Gallik
Ženy nad 35 r.: 2. D. Božová (bez rozd.veku 5.)
13. 6. 2009 Slovenský pohár v behu do
vrchu (s medzinárodnou účasťou)
Beh na Zelené pleso (7,7 km s prevýšením
636 m) - 198 pretekárov
Muži do 39 r.: 45. J.Fedor, 53. P. Gallik
Muži nad 50 r.: 9. Fr. Gallik
Ženy nad 35 r.: 10. D. Božová
21. 6. 2009 Vyšehradský maratón
Podolinec - Rytro (42, 195 km)
310 pretekárov z 8 krajín
Muži nad 55 r.: 2. F. Gallik (bez rozd. veku 30.)
Ženy nad 45 r.: 3. D. Božová (bez rozd. veku
12.)
27.-28. 6. 2009 Medzinárodné majstrovstvá
Poľska v behu na 24 hodín
59 pretekárov
Muži nad 50 r.: 1. František Gallik (bez rozdielu
veku 8.) - výkon svetovej extratriedy 202 km
300m
28. 6. 2009 Beh do vrchu Jasná - Chopok
(6 200m s prevýšením 924 m):
Ženy nad 35 r.: 3. D. Božová (b. r. veku 5.)
Muži nad 40 r.: 3. Vl. Salaj

Majstrovstvá 
v hokejbale Pod Skalkou

Futbalový turnaj detí o Putovný pohár Dušana Galisa

Beh olympijského dňa 2009 



Podujatie sa uskutočnilo na tra-
ti, ktorá viedla ulicami Svitu v časti
Pod Skalkou. Na rozdiel od minu-
lých ročníkov, počas ktorých sa
predstavili i žiaci a dorast,  teraz sú-
ťažili iba pretekári v kategórii dos-
pelých. Konkurenciou pre sloven-
ských pretekárov  boli výborní vytr-
valci z Poľska a z Ukrajiny. V štar-
tovom poli nechýbali ani  bežci z
družobného mesta Knurów.

Bežecká súťaž mala veľmi vyso-
kú úroveň - najmä v hlavnej kate-
górii mužov do 39 rokov, ale i v sú-
ťažiach veteránov, kde sa na štart
postavili dvaja medailisti z minulo-
ročného svetového šampionátu v
behu do vrchu.

Absolútnym víťazom na trati dl-
hej 14, 4 km sa stal pretekár súťa-
žiaci i na svetových šampionátoch
a významných medzinárodných
podujatiach  Henrych Szost z Poľ-
ska, bežiaci v drese JM Demolex
Bardejov v novom traťovom rekor-
de 44:11 min. 

Ženy absolvovali trať dlhú 9,6
km. V konkurencii slovenských,
poľských a ukrajinských preteká-
rok bola najrýchlejšia 33-ročná
slovenská reprezentantka v orien-
tačnom behu Martina Rákayová z

ATU Košice výkonom 39:19
min.

Na podujatí štartovali i domá-
ci pretekári, ktorí sa umiestnili:
Muži do 39 rokov (14,4 km):
8. Tomáš Gemza
11. Jozef Fedor
12. Peter Gallik

Ženy nad 40 rokov (7,2 km):
2. Danica Božová

Muži nad 65 rokov (7,2 km):
3. Stanislav Miškár

Bol prekonaný traťový rekord -
Henryk SZOST, JM Demolex Bar-
dejov - 00:44:10,6.

-db-
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Úspechy našich žiakov v atletike
Dňa 21.5.2009 žiaci našej školy zaznamenali pekné umiestne-

nia na Okresnom kole v atletike žiakov ZŠ. Reprezentovali nás
žiaci 9. ročníkov - Dávid Šilon, Dávid Godiška, Róbert Koky, Vla-
dimír Wechter, Tomáš Drobný, Patrik Driečny.

Umiestnenia: Dávid Šilon - 4. miesto (300 m), Tomáš Drobný-
3. miesto (skok do výšky).

Najúspešnejším bol Patrik Driečny z 9.B triedy, ktorý sa vo vr-
hu guľou výkonom 12,51m umiestnil na 1. mieste a postúpil na
krajské kolo. V ňom získal vo vrhu guľou 4. miesto a v hode kri-
ketovou loptičkou 1. miesto a postúpil na majstrovstvá Sloven-
ska. Svoju športovú zdatnosť potvrdil aj na týchto pretekoch, kde
sa umiestnil na peknom 6.mieste. 

Mgr. M.Javorek, ZŠ Komenského

V majstrovstvách nastúpila v piatich
individuálnych disciplínach naša talentovaná
atlétka Stanka Lajčáková, ktorá hneď v prvej
disciplíne súťažného dopoludnia v behu na
60m prekážok časom 10,20s zvíťazila v osob-
nom rekorde. V druhej disciplíne v behu na
300m dobehla na peknom druhom mieste .
Hneď po dobehnutí do cieľa bez možnosti od-
dychu absolvovala skok do diaľky, kde skve-
lým výkonom 475 cm opäť zvíťazila v novom

osobnom rekorde. Štvrtou disciplínou bol beh
na 600m kde dobehla na druhom mieste ča-
som 1:45,65 min. Len 20 minút po dobehnutí
do cieľa nastúpila vo svojej piatej disciplíne v
skoku do výšky, v ktorom opäť zvíťazila v no-
vom osobnom rekorde 146 cm. Ziskom pia-
tich medailí sa stala najúspešnejšou atlétkou
týchto majstrovstiev ! Za skvelú reprezentáciu
oddielu Stanke ďakujeme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov. -lp-

Súčasťou DNÍ MESTA SVIT, ktoré sa konali posledný jú-
nový víkend bol i MEMORIÁL PAVLA ANTALA V CESTNOM
BEHU. Usporiadateľom 15. ročníka tohto športového po-
dujatia bol Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti ob-
čanov Pod Skalkou, Mesto Svit  v spolupráci s AO Svit. 

Memoriál Pavla Antala 

Skvelá reprezentácia Svitu
Aj tento rok mala možnosť Stanka Lajčáková zabojovať o mies-

to v reprezentácii Slovenska v kategórii 13-ročných dievčat v rám-
ci účasti na Medzinárodných atletických hrách ôsmych európ-
skych štátov v poľskej Varšave. Hlavným predpokladom bolo za-
behnúť najlepší slovenský výkon v behu na 600m. To sa Stanke
podarilo na 2. kole žiackej ligy v máji v Košiciach, kde si časom
1:43,78 min. zabezpečila miesto v reprezentačnom výbere.

Vo štvrtok 17. júna 2009 zopakovala vo Varšave rovnaké medailové umiest-
nenie, ako minulý rok a v skvelom osobnom rekorde 1:43,17 min si opäť do-
behla pre  striebornú medailu! História sa teda krásne zopakovala. V súťaži
družstiev štátov,  SR celkovo obsadila 4 miesto. Ako pamiatka na úspešné
umiestnenie na tejto súťaži jej ostane nielen medaila, ale aj právo nosiť  re-
prezentačný dres Slovenskej republiky. Stanka týmto pretekom úspešne za-
vŕšila mimoriadne úspešnú atletickú sezónu 2009. 

Tri  zlaté  -  dve strieborné
Po prvýkrát privítal v sobotu 6. júna 2009 účastníkov Majstrovstiev Východoslo-

venskej oblasti v kategórii mladších žiakov zrekonštruovaný športový areál pri pre-
šovskej ZŠ na Šmeralovej ulici. 300 metrová nová tartanová dráha vo svojej premié-
re priniesla šťastie aj veľký úspech pre farby nášho AO SVIT. 

Víťazi Memoriálu Pavla Antala.

Organizátori ocenili i najlepších
domácich: Tomáš Gemza, Jo-
zef Fedor a Peter Gallik.

Foto: V. Boža

Stanka Lajčáková


