
J. Masarik sa vyjadril k niekto-
rým faktom, uvedeným v správe
hlavného kontrolóra a vyslovil pre-
svedčenie, že „Brezinári“ sa doži-
jú chvíle, keď poslanci budú ro-
kovať nielen o forme, ale aj o ob-
sahu tejto petície. Podporila ho
aj poslankyňa Gibalová, následne
sa vyjadril primátor ku skutočnos-
ti, že oblasť Brezín, o odkúpenie
ktorej záhradkári bojujú, je pre
mesto nezanedbateľná svojim
rozsahom – tvorí cca štvrtinu roz-
lohy mesta (okrem priemyselnej
zóny) a takmer 70 % územia, kto-
ré má mesto vo vlastníctve. Do-
datočne, na návrh poslanca J.
Kalakaja, odsúhlasili poslanci

mimoriadne rokovanie MsZ,
ktoré sa uskutoční do 10 dní od
tohto návrhu.

Program pokračoval vyjadrenia-
mi k predloženej písomnej odpo-
vedi na interpeláciu L. Potočného
z predchádzajúceho zasadnutia.
Týkala sa správy futbalového
štadióna a starostlivosti o atle-
tickú zónu, ktorá je v žalostnom
stave. Nespokojnosť s technic-
kou úrovňou napokon  vyslovila aj
riaditeľka BP Svit, s. r.o. Poslanci
schválili uzavretie zmluvy o vý-
požičke Mestskej športovej
haly – veľkej telocvične s MŠK
Iskra Svit. Vzali na vedomie VZN

MsZ Svit prerokovalo

Predposledné zasadnutie
poslancov netrvalo dlho
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Po otvorení 43. zasadnutia poslaneckého zboru a správach
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a prešetrení pe-
tície č.1/7305/10-HK sa k slovu dostali prítomní zástupcovia
ZO Breziny, ktorých sprevádzala poslankyňa NR SR M. Gibalo-
vá. Primátor R. Abrahám ju privítal a vyzval zástupcu petičného
výboru Jána Masarika, aby predniesol  požiadavky, týkajúce sa
predmetnej záležitosti.  

Nové materské centrum
V Centre voľného času vo Svite bolo koncom októbra

otvorené Materské centrum. Za prítomnosti primátora mes-
ta PaedDr. R. Abraháma, vedúceho oddelenia školstva, kul-
túry a športu pri MsÚ vo Svite Mgr. J. Ryšu a správkyne Na-
dácie Chemosvit Ing. J. Štegenovej a mamičiek s dvojroč-
nými deťmi bola riaditeľkou CVČ Mgr. L. Mačugovou pre-

Mesto si každoročne aj takouto
formou uctieva skôr narodených
občanov a venuje im takýto dar-
ček – program, ktorý vždy poteší

a pohladí. Primátor R.Abrahám sa
v úvode prihovoril všetkým pozva-
ným a následne odprezentoval aj
prostredníctvom videoprojekcie

investičné akcie a práce, ktoré sa
pre občanov mesta a jeho ná-
vštevníkov vykonali za uplynulé
volebné obdobie. Neopomenul aj
to, čo sa z rôznych dôvodov uro-
biť nestihlo. Odovzdal kytice
predsedom klubov a organizácií,
ktoré zastrešujú dianie pre senio-
rov vo Svite – prevzali ich pred-
sedníčka KD vo Svite B. Točeko-
vá, predseda Klubu seniorov Bô-

rik Pod Skalkou A. Tokár, predse-
da ZO JDS M.Jurčák, predsed-
níčka ZO SZZP Ľ. Kuzmíková
a predseda Klubu ABŠ V.Vlha.
Potom už javisko patrilo domáce-
mu FS Jánošík a hosťom
z Ukrajiny – súborom Úsmev
slnka a Viva z Kyjeva. Program sa
stretol s pozornosťou a spokoj-
nosťou prítomných divákov. 

-vž-  Foto: S. Pjaták

(Pokrač. na 2. strane)(Pokrač. na 2. strane)

Spoločné krájanie torty pri slávnostnom otvorení svitské-
ho Babycentra...

Hostia z Kyjeva – súbor Úsmev slnka

Z vďaky a úcty k vám...
Predposledná októbrová sobota patrila ku krásnym jesen-

ným dňom a vo Svite sa napriek tomuto nádhernému počasiu
zaplnila sála Domu kultúry popoludní pozvanými hosťami. Ko-
nal sa tu tradičný program k Mesiacu úcty k starším. 



č.1/2011 o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy, na žia-
ka školy a školského zariadenia
v meste Svit na rok 2011. Schvá-
lili VZN č. 7/2010 o vylepova-
ní volebných plagátov na úze-
mí mesta. V ňom je uvedené,
že k tomuto účelu slúžia  tri in-
formačné valce (hríby) na území
mesta.. Poslanci nesúhlasili s
uzatvorením Dodatku č.1 k
Zmluve o budúcej zmluve na
prenájom plochy autobuso-
vej stanice a odplatné užíva-

nie výstupíšť a nástupíšť AS
vo Svite v prospech SAD a.s.
Poprad za prevádzkovanie pravi-
delných liniek iných dopravcov.
Schválili rozpočtové opatrenie
na preúčtovanie príjmov zo
zábezpeky nájomného na 80-
bytovú jednotku vo výške
24 020,- € na účet správcu –
Bytového podniku Svit s.r.o.
Vzali na vedomie prehľad hos-
podárenia Mesta za obdobie
9-tich mesiacov roka 2010 a
informáciu o zriadení  regene-
račno-rehabilitačného klubu

v DOS vo Svite. V závere ešte
schválili rozpočtové opatrenie
č. 36/2010 na čiastku 5 315,-
€ z dôvodu   opravy havarijnej si-
tuácie v ZŠ Mierová ul. (kanali-
začná prípojka).

Interpelácie sa týkali derati-
zácie v meste – riaditeľka BP
Svit, s.r.o informovala, že objek-
ty, ktoré sú v ich správe, mini-
málne raz ročne deratizujú. Je
to povinnosť daného správcu
objektu. Na otázku, prečo sa v
TV Poprad nevysielajú šoty z
extraligových zápasov odpo-
vedal J.Ryša. Tlmočil jednoz-
načný  nezáujem vedenia BK
Iskra Svit o prítomnosť TV Po-
prad na domácich zápasoch.

Jemu i primátorovi mesta to ad-
resoval prezident klubu P.Beck
s poznámkou, že vedenie i hráči
sa v prípade prítomnosti TV Po-
prad  vyjadrovať pred kamerou
nebudú.

Zaznelo poďakovanie Tech-
nickým službám mesta Svit
za pomoc pri dostavbe parkovis-
ka na Ul. kpt. Nálepku.

Diskusia sa niesla najmä na
tému využívania voľného času
niektorými mladými ľuďmi,
ktorí nechcú byť organizovaní v
žiadnych jestvujúcich spolkoch,
kluboch a krúžkoch, ich mož-
ností pre športové vyžitie a pod.
Bude sa tým zaoberať príslušná
komisia. -vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

MS Slovenského Červeného kríža  vo Svite
a Klub darcov krvi pri a. s. Chemosvit vo Svite 

Vás pozývajú na 

ODBER  KRVI 
14. decembra 2010 od 10.00 hod. – 14.00 hod. 

Odber sa uskutoční v Spolcentre Svit za pomoci mobilnej
jednotky NTS SR.

Darcom krvi sa môže stať každý zdravý občan medzi 18. a
60. rokom veku. Kvalitu darovanej krvi môže ovplyvniť použitá
strava, preto je nutné dodržať pred odberom beztukovú diétu
a tiež je zakázaný alkohol.

Ďakujeme darcom, ktorí využijú práve tento termín a prejavia
tak spolupatričnosť k nášmu mestu a vzájomnú súdržnosť.

M. Zentková, MS SČK Svit

Ocenení členovia ZO JDS zo Svitu v obradnej miestnosti v St. Ľubovni.

Ocenenie seniorov
V rámci Mesiaca úcty k starším a pri príležitosti 20.

výročia založenia Jednoty dôchodcov na Slovensku
sa na MsÚ v Starej Ľubovni uskutočnilo stretnutie
seniorov, ktorí vo svojich organizáciach  aktivitou
strhávajú do činnosti základných organizácií aj  ďal-
ších seniorov. 
Do šesťdesiat seniorov prijal v obradnej miestnosti 14.

10. 2010 primátor mesta Stará Ľubovňa a ZPOZ pripravil
pre ocenených veľmi pekný  kultúrny program. 

Za ZO JDS vo Svite prevzali Pamätné listy z rúk predse-
du Okresnej organizácie JDS v Starej Ľubovni  Štefana Po-
krivčáka  títo členovia: Blažena Bendíková, Michal Želon-
ka, Bernadeta Točeková, Alexander Tokár, Mgr. Ján Za-
jac, Mgr. Michal Multáň, Anna Lapšanská, Mária Janigo-
vá, Pavol Záhradník, Ing. Jozef Rusnák a súčasný predse-
da ZO Mgr. Miroslav Jurčák (tretí zľava).  -ák- 

zentovaná možnosť využí-
vania zriadeného Mater-
ského centra. Na jeho vy-
bavenie prispelo nielen
Mesto Svit ale finančným
darom i Nadácia Chemos-
vit. 

Materské centrum, ktoré

je otvorené v pondelok
a stredu v čase od 10. 00
do 12.00 h, poskytuje mla-
dým mamičkám s deťmi vo
veku od 1 do 3 rokov mož-
nosť využívať zariadenie
počas materskej dovolen-
ky na trávenie voľného ča-
su so svojimi  deťmi, vidieť
ich aj v inej činnosti, ako je

to doma, ako aj na vzá-
jomnú výmenu skúseností
pri výchove detí predtým,
ako pôjdu do materskej
školy. 

A to si už mamičky, ktoré
boli s deťmi pri otvorení
nového centra prítomné,
pochvaľovali.

Text a foto M. Jurčák

Nové materské centrum
(Dokončenie z 1. strany)
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Komunálne voľby 27. novembra 2010

MsZ na zasadnutí 26. augusta 2010 uznesením
č. 103/2010 schválilo  v zmysle § 9, ods. 2 a 3  zákona
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov  pre voľby do mestského za-
stupiteľstva 

j e d e n    
volebný obvod pre volebné obdobie rokov 2010-2014
v meste SVIT a

d v a n á s ť 
poslancov mestského zastupiteľstva.

Oznamujeme vám, že v meste Svit v zmysle § 10, ods. 2,
zák. 346/1990 Zb.   o voľbách do orgánov samosprávy ob-
cí v znení neskorších zmien a doplnkov   utvoril primátor
mesta  6 volebných okrskov a určil  v nich volebné miest-
nosti  nasledovne: 

volebný okrsok č. 1:    Dom kultúry, Námestie J.A.Baťu 198/1
volebný okrsok č. 2:    ZŠ, Mierova 232/134
volebný okrsok č. 3:    ZŠ, Mierova 232/134
volebný okrsok č. 4:    Zasadačka Mesta Svit nad Poštou, Štú-
rova 275/86
volebný okrsok č. 5:    ZŠ, Komenského 221/2
volebný okrsok č. 6:    Dom kultúry  Pod Skalkou, Priečna 501/2

Upozorńujeme na hodinu ukončenia volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 

27. novembra 2010 od 7.00 hod do 20.00 hod. 
/nie do 24.00 hod./

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totož-
nosti.  Prevezme si od okrskovej volebnej komisie prázdnu obál-
ku a 2 hlasovacie lístky: hlasovací lístok pre voľby primátora mes-
ta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľ-
stva. 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupi-
teľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jedlotlivých kandidátov,
najviac 12.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič
poradové číslo len 
jedného kandidáta. 

Do obálky vloží volič jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby pri-
mátora mesta. 

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miest-
nosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti  do
p r e n o s n e j    volebnej schránky.

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

1. Rudolf Abrahám, PaedDr., 62 r., primátor, SMER
2. Ján Babčák, 39 r., energetik, KDH
3. Milan Berkeš, Ing., 37 r., riaditeľ, SMER
4. Marián Bezák, JUDr., 53 r., právnik, SMER
5. Jozef Bujdoš, Ing., 42 r., dispečer, nezávislý kandidát
6. Ján Drobný, Ing., 39 r., manažér, SDKÚ – DS
7. Andrej Fábry, 32 r., vedúci oddelenia, KDH
8. Jozefa Fraňková, Mgr., 59 r., učiteľka, nezávislý kandidát
9. Vladimír Gajdoš, Ing., 62 r., dôchodca, KDH
10. Miroslav Hurčala, 41 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
11. Peter Hutník, 37 r., živnostník, nezávislý kandidát
12. Ladislav Jašš, Ing., 52 r., riaditeľ, SMER
13. Miroslav Jurčák, Mgr., 63 r., redaktor, SMER
14. Jozef Kalakaj, 53 r., dôchodca, nezávislý kandidát 
15. Štefan Kollárik, 47 r., živnostník, SaS
16. Karol Krett, Mgr., 39 r., stavbyvedúci, KDH
17. Peter Lazar, Mgr., 40 r., pedagóg, SDKÚ – DS
18. Silvia Levárska, Ing., 34 r., manažér, SMER
19. Milan Lopušniak, 57 r., ved. rehabilitačného strediska,  

SMER
20. Juraj Lörincz, MUDr., 61 r., lekár, SDKÚ – DS
21. Miroslav Martinec, 32 r., vodič, KDH
22. Štefan Martinka, 59 r., dôchodca, SDKÚ – DS
23. Marián Martočko, 53 r., tlačiar, SMER
24. Peter Migáč, Mgr., 31 r., radca, SMER
25. Martin Mišenčík, JUDr., 28 r., štátny zamestnanec, 

nezávislý kandidát
26. Viera Piekielnicka, 46 r., riaditeľka súkromnej základnej 

umeleckej školy, SaS
27. Ján Pitoňák, 41 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
28. Ján Ryša, Mgr., 63 r., vedúci oddelenia mestského úradu, 

nezávislý kandidát
29. Vincent Seman, Mgr., 53 r., učiteľ, nezávislý kandidát
30. Mária Smatanová, Mgr., 59 r., učiteľka, SMER
31. Ondrej Soják, 44 r., technický pracovník, SaS
32. Martina Šutáková, Bc., 26 r., učiteľka materskej školy, SaS
33. Jozef Timkovič, MUDr., 59 r., lekár, KDH
34. Vladimír Zentko, 61 r., technik, SMER
35. Ivan Zima, Ing., 47 r., programátor – analytik, SaS
36. Július Žiak, Ing., 59 r., riaditeľ, SMER

Kandidáti
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva 

vo Svite 27. novembra 2010

1. Rudolf Abrahám, PaedDr., 62 r., primátor, SMER – sociálna de-
mokracia

2.  Ladislav Fridman, 56 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

3. Jozef Kalakaj, 53 r., dôchodca, nezávislý kandidát 

4. Ján Pitoňák, 41 r., stavebný technik, nezávislý kandidát

5. Miroslav  Škvárek, Ing., MPH, 50 r., manažér,  
Kresťanskodemokratické   hnutie, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
MOST - HÍD

Kandidáti
pre voľby primátora mesta Svit

27. novembra 2010



V kultúrnom programe
najskôr  zaznela báseň v po-
daní J.Jančíka, prítomných
potešil DFS Jánošíček a TS
Štýl, ale  prispeli aj domáci
seniori humornou scénkou.
Jubilujúci členovia v II. pol-
roku prevzali gratulácie a po
tomto akte odovzdal primá-
tor mesta certifikát a erb
A.Tokárovi – predsedovi

novopomenovaného klubu
– Klubu seniorov Bôrik Pod
Skalkou. Pod týmto názvom
sa bude tento aktívny spo-
lok skôr narodených pre-
zentovať navonok. 

Príhovory hostí predchá-
dzali voľnej zábave, v ktorej
nechýbalo občerstvenie a
príjemná nálada.

-red-

Detičky predviedli starým rodičom
všetko, čo sa za dva mesiace v škôl-
ke naučili a nakoniec sa spolu so sta-
rými rodičmi pustili do výroby šarka-
nov, ktoré aj na nádvorí škôlky vy-
skúšali. Skutočne milá pozornosť
učiteliek nejednému starému rodičo-
vi pri vzhliadnutí snaženia týchto 5-
ročných detí vtisla slzu do očí. 

Aj takýmto spôsobom je možné ve-
novať úctu starým rodičom. Aj tým,
že sa už v mladom veku vštepuje lás-
ka a vďaka starým rodičom aj pro-
stredníctvom materskej školy.       

-ák-
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Aj Pod Skalkou 
si uctili seniorov

Mesiac úcty k starším sa stal
22. 10. 2010 stredobodom po-
zornosti aj v materskej škole vo
Svite, kde v IV. triede učiteľky
s deťmi pripravili krátky kultúrny
program pre starých rodičov. 

Za prítomnosti primátora mesta R. Abraháma,
niektorých poslancov MsZ, zamestnancov MsÚ a
pozvaných seniorov otvoril svojou hymnou slávnosť
venovanú starším občanom Pod Skalky spevácky
zbor Senior. Predseda klubu dôchodcov A.Tokár
všetkých privítal a viedol celé stretnutie.

Deti starým rodičom

Úsmevy na tvárach 
Aj v našom Zariadení opatrovateľskej služby na Ul.

kpt. Nálepku a v dennom stacionári sme si tradičný októ-
brový sviatok seniorov pripomenuli podujatím, na ktorom
sme privítali aj  primátora PaedDr. R. Abraháma. 

Milý bol aj pozdrav detí z Materskej školy vo Svite, kto-
ré potešili všetkých nás peknými básničkami a malými
darčekmi. Naše posedenie nám spríjemnil pán Emil Hor-
ňák a jeho kolegovia zo speváckeho zboru Senior hrou
na harmonike a peknými pesničkami. K dobrej atmosfé-
re prispeli aj zamestnanci ZOS upečením výborných zá-
kuskov, dokonca nechýbal tanec niektorých klientov
s pánom primátorom, ktorý urobil všetkým radosť svojim
príhovorom. 

Poďakovať sa chceme aj riaditeľovi Tatrasvitu-Socks
vo Svite  Ing. Stupkovi za darček v podobe ponožiek.
Hrejivé slová vyrieknuté s láskou, hudba, ktorá má chuť
voňavého chleba – to všetko dokázalo vyčariť na tvárach
všetkých našich klientov úsmev. 

Katarína Galatová a klienti ZOS
FOTO: S.Pjaták

Starí rodičia s vnúčatmi pri výrobe šarkanov v ma-
terskej škole.

Certifikát a erb odovzdal predsedovi novopomenovaného Klubu se-
niorov Bôrik A. Tokárovi primátor mesta Rudolf Abrahám.



SVIT            5

Na podujatie so študentami
2. a 3. ročníka Strednej odbor-
nej školy vo Svite prijali pozva-
nie: Pavol Janík, Oľga Janíková,
Ireney Baláž a Erik Ondrejička. 

Ireney Baláž – básnik, publi-
cista a esejista pochádza
z Levoče a má na svojom konte
tri básnické zbierky. 

Pavol Janík - básnik, drama-
tik, prozaik, aforista, publicista,
prekladateľ, predseda Spolku
slovenských spisovateľov po-
chádza z Bratislavy. Okrem dra-
matickej tvorby a prekladateľ-
skej činnosti vydal 12 básnic-
kých zbierok a niekoľko kníh
aforizmov. 

Jeho manželka Oľga Janíko-
vá je televízna a rozhlasová reži-
sérka v slobodnom povolaní, re-
daktorka, dramatička i autorka
textov piesní. Spolupracuje so
Slovenským rozhlasom a Slo-
venskou televíziou.

Erik Ondrejička, povolaním
geodet, tiež pochádza z Brati-
slavy. Okrem troch básnických
zbierok vydal aj knižku pre deti
a hudobno poetické CD

v spolupráci s autorom
hudby M. Železňákom.    

Na besede sa hlav-
ne rozprávalo o ich lite-
rárnej tvorbe, ktorá je
pomerne bohatá. Auto-
ri píšu svoje básne na
základe životných skú-
seností a reagujú i na
aktuálne problémy sú-
časnosti. Priblížili štu-
dentom nielen svoje ži-

votné príbehy, ale i svoje názory
na literatúru a celospoločenské
dianie. Hostia boli vtipní
a bezprostrední, a potešili nás

i autorským čítaním zo svojej
tvorby. Veľkú radosť nám urobil
Pavol Janík, ktorý obdaroval
svojimi knihami nielen knižniciu,
ale aj účastníkov besedy. -msk-

O Wolkrovej Polianke

Unikátna výstava v Mestskej knižnici

15. 11.  (11.00 - 18.00 h, 16.  - 25. 11.  - 8.00 - 18.00 h
24.  11.  od 14.30 h  –  beseda  v miestnosti nad poštou

Kolobežkári
V septembri si prváci a druháci zopakovali na virtuál-

nom dopravnom ihrisku pravidlá cestnej premávky. Te-
raz mali možnosť overiť si svoje zručnosti spolu
s predškolákmi z materskej školy v jazde na kolobežke.
Naša jazda zručnosti pozostávala z dvoch dráh. 

V prvej dráhe sa naši  šikovní pretekári zahriali  a pre-
verili rovnovážne schopnosti. Keď ju zvládli, postúpili do
druhej dráhy, kde pribudol aj slalom pomedzi prekážky.
Tu už bolo vidieť húževnatosť i rýchlosť  našich prete-
károv. Do cieľa došli rozohriatí a rozžiarení. Víťazmi boli
všetci zúčastnení. Všetkým detičkám prajeme čo najviac
zážitkov pri jazde na kolobežke či bicykli bez odretých
kolien.

Mgr.Lenka Smolková,
ZŠ Mierová

V priestoroch Mestskej knižnice vo Svite sa 22.
10. 2010 konala beseda s účastníkmi 47. ročníka
Wolkrovej Polianky - súťaže pôvodnej básnickej
tvorby mladých autorov. 

V priestoroch nad poštou vo Svite sa v dňoch 15. - 25. no-
vembra 2010 uskutoční unikátna putovná výstava „Biblia vče-
ra, dnes a zajtra“, ktorá predstaví Bibliu a jej posolstvo širokej
verejnosti.

"Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si viac ako 150 rôznych ex-
ponátov pre dospelých, mládež aj deti v bezmála 80-tich jazykoch vrá-
tane slovenčiny. Okrem dvoch najstarších Biblií z roku 1549 a 1556
budú k dispozícii i kancionály, spevníky, modlitebné knižky, obrázkové
Biblie. Svetovým unikátom je Biblia v 66-tich jazykoch, k videniu bude
aj zvitok Tóry priamo z Izraela“ - za usporiadateľa výstavy prezradil Pe-
tr Hamrozi.

Materiály a komentáre si bude možné za zvýhodnených podmienok
aj zakúpiť. Záujemcovia o prednášku (školy a väčšie skupiny) sa môžu
prihlásiť  v Mestskej knižnici.  -msk-
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Po príhovore predsedníčky
ZO a  pána poslanca  prednies-
la báseň Blažena Bendíková a
vlastnú tvorba pani Bednárová.

Nasledovalo občerstvenie v
podobe zákuska a nápojov.
Tento darček nám poskytol  náš
dlhoročný sponzor JUDr. Ma-

rián Bezák, ktorému sa chceme
aj touto cestou poďakovať.

Zlatým klincom  programu bo-
lo vystúpenie žiakov Základnej
umeleckej školy vo Svite pod
vedením  učiteľky Moniky  Bo-
bríkovej. Deti zaspievali ľudové

piesne v sprievode živej hudby. 
Všetci skôr narodení sme po-

okriali, veď aj jeseň života je
krásna, hlavne keď si ju aj na-
vzájom spríjemníme.

Ing. Kuzmíková Ľubica

Pripravujeme pre nich  pred-
nášky a kultúrny program. Vďa-
ka podpore z mesta Svit  mohla
naša organizácia usporiadať
pre svojich členov   5. októbra
2010  výlet do národnej kultúr-
nej pamiatky – Múzea v Červe-
nom Kláštore (obr. dole)
a kúpeľov vo Vyšných Ružba-
choch, ktorý utužil naše   zdra-
vie. Zároveň nám umožnili spoz-
nať  časť našej histórie.

Akcie sa zúčastnili aj členovia
z organizácie zdravotne postih-

nutých z Tatranskej Štrby.
V múzeu boli zaujímavé exponá-
ty a výklad sprievodkyne nás
preniesol o niekoľko storočí do-
zadu, keď Kláštor obývali mníšs-
ke rády Kartuziánov a Kamaldu-
lov.  V Kúpeľoch  Ružbachy je
sprístupnený  pre verejnosť vod-
ný svet a tak si každý prišiel na
svoje.

Spokojní a oddýchnutí sme sa
vrátili domov.    

Ing.Ľ.Kuzmíková             

Oslava úcty k starším
Výbor ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite
usporiadal v závere októbra pre svojich členov posedenie z prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorom bol prítomný aj po-
slanec  Mestského zastupiteľstva  Jozef Kalakaj (obr. dole).

Naša činnosť je zameraná na zapájanie zdravotne postihnutých
do rôznych akcií.  

Zo života zdravotne postihnutých 

Darček seniorov potešil

Klub bude svojim vybavením
(masážny prístroj Ceragem,
stacionárne bycikle, biolampa,
rôzne masážne pomôcky a
pod.) slúžiť  seniorom – obyva-
teľom zariadení DOS, ZOS-

denný stacionár, ZOS, členom
klubov dôchodcov a prispeje
tak ku skvalitneniu života skôr
narodených občanov Svitu.    

red. 

V Dome opatrovateľskej služby sa stretlo vedenie mes-
ta, poslanci, zamestnanci MsÚ a iní hostia na otvorení re-
habilitačného a regeneračného klubu, na zriadenie kto-
rého prispelo Ministerstvo financií čiastkou 2 500,- eur
a takou istou sumou prispela aj Nadácia Chemosvitu. 

V DOS bol otvorený 
rehabilitačný a regeneračný klub

Vítanie jesene
- je spojenie ochutnávky zdravej výživy, čomu predchádza prípra-

va ovocných a zeleninových mís. Aj tento rok sme zorganizovali deň
plný vitamínov, kde deti s nadšením prezentovali vlastnoručne vy-
zdobené dobroty. S radosťou sa pustili do čistenia, krájania, ozdo-
bovania. A na záver...jesenné voňavé bohatstvo vábilo detské oč-
ká a ešte viac ich maškrtné jazýčky. No posúďte sami...

Mgr. B. Javoreková, ZŠ Komenského
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….Stretnúť v triede žiakov ako tvoria, kreslia či  maľujú
nie je pre nás nič výnimočné, ale uvidieť  na  detských
stoličkách dospelákov, teda panie učiteľky, to už nie je
bežná vec. No keď sa takto chceme realizovať, tak prečo
nie? Túžba dokázať okolitému svetu, že chceme niečo
navyše, nás v živote posúva dopredu.

Deň strašidielok 
28. októbra prichádzalo do mater-

skej školy vo Svite namiesto detičiek
nezvyčajne veľa strašidielok, čaro-
dejníc, stríg, strašiakov či netopierov. 

Vstupnú halu materskej školy, šatne a
triedy zdobili strašidielka, tekvice a šarka-
ny, ktoré nadšene zhotovovali deti v uply-
nulých dňoch rôznymi výtvarnými a pra-
covnými technikami. 

Na výzdobe miestností spolupracovali aj
rodičia vyrezávaním a zdobením tekvíc,
ktoré poslúžili ako zaujímavé lampy tvoria-
ce čarovnú atmosféru. Materská škola sa
stala na jeden deň zámkom čarodejníc, na
ktorom sa konal sobáš dvoch tekvíc. Spo-
lu s tekvicovým ženíchom a nevestou sa tu
zabávali, strašili, spievali, čarovali a tanco-
vali všetky strašidielka a nikto sa veru ne-
bál. Práve naopak. Pre všetkých bol tento
deň krásnym, nevšedným zážitkom a už
teraz sa tešíme opäť o rok na Deň straši-
dielok.

B. Hurčalová

Maľovali sme na sklo...

Koncom októbra sa rozhodli učiteľky materských škôl
z Popradského okresu, že sa stretnú vo Svite a budú tvoriť, obja-
vovať niečo, čo sa v nás skrýva. Takéto stretávky sa už začali pra-
videlne opakovať... prakticky skúšame nové techniky
a odchádzame nabité novými informáciami. Potom už len vhupnúť
medzi vlastných žiakov a skúšať. Stretnutia sa uskutočňujú v MŠ
vo Svite, kde je riaditeľkou Mária Zentková. Takéto metodické
stretnutia už sa v okresnom meradle prestali organizovať, preto tá-
to naša vlastná iniciatíva.Myslím si, že správna.        

Vzniknuté svietniky, vázičky...sklíčka aj poháre sa stali krásnym
a originálnym dielom,ktoré sme si vyrobili s vlastnou chuťou a tvo-
rivosťou. Nemali sme strach, že maľovanie na sklo nezvládne-

me...v triede bola veľká pohoda a porozumenie. Na tvorivých
dielňach sa stretlo vyše dvadsať učiteliek celého okresu Po-
prad. Minulý školský rok sme sa venovali servítkovej technike
a teraz maľbe na sklo.Po vysvetlení princípov tejto tvorby sme
sa s veľkou chuťou pustili do tvorivej práce...výsledok sa rodil
pomaly a k našej spokojnosti.

Neoplatí sa  lámať si  hlavu tým, že všetko sa nám nevydari-
lo tak, ako sme chceli...že sú ešte chybičky...všetko je naša
hra a to najdôležitejšie v nej je tvoriť s radosťou.Vložme do kaž-
dej našej práce svoje srdce a na výrobku sa to určite prejaví.Aj
spätná väzba ukázala,že organizovať takéto tvorivé dielne má
pre nás obrovský význam. Musíme sa stále vzdelávať, rozširo-
vať si svoj obzor a veľkou láskou nadobudnuté vedomosti
a skúsenosti odovzdávať našim deťom v materských, základ-
ných aj v umeleckých školách. Deti to vedia oceniť úprimným
pohladením. Tešíme sa na ďaľšiu tvorivú dielňu. O čom bude,
dáme vedieť.    Poďakovanie patrí aj firme Sklenárstvo LUX Po-
prad za partnerstvo.

Alena Kolumberová
lektorka tvorivých dielní, 

výtv.odbor ZUŠ Svit                   

Žiaci 2. ročníka si v ten-
to deň doniesli do školy
svoje obľúbené plyšové
zvieratko, o ktorom nám
porozprávali. Zároveň sme
sa dozvedeli, po akom ži-
vom zvieratku túžia, ako by
sa o neho starali a aká po-
trava je pre zvieratko vhod-
ná. Na besede s ochranár-
kou Emíliou Tomášovou sa
dozvedeli o chránených a
ohrozených druhoch živo-
číchov, o význame útulkov
pre zvieratá. Zároveň im
zdôraznila, aká je úloha
zvierat - poskytujú potravu,
pomáhajú ľuďom, sú dob-
rými spoločníkmi. Pozor-
nosť venovala týraným

zvieratám, ktoré hoci neve-
dia svoje pocity a potreby
formulovať do slov, majú
právo ako každá živá by-

tosť na citlivé zaobchádza-
nie. Nesmieme zabúdať na
to, že zvieratá sú súčasťou
a krásou života na tejto pla-
néte a život bez nich si len
len ťažko vieme predstaviť. 

Mgr. B. Lopatová, ZŠ
Mierová

Svetový deň zvierat
Aj tento rok 4. október patrí zvieratám na ce-
lom svete. Tento deň je sviatkom sv. Františka
z Assisi, ktorý sa stal symbolom rešpektovania
práv zvierat a všetkého živého na Zemi.



Spolocenská rubrika

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
priateľom a známym,
ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste náš-
ho manžela, otca, staré-
ho a prastarého otca,
pána

Michala Mlynára.
Odišiel si, niet ťa už medzi nami, náhle, bez
rozlúčky, ticho a skromne, ako si žil.

Nestihli sme Ti ani povedať: Dedko, ďakuje-
me za všetky krásne chvíle, všetko čo si nás
naučil a s láskou nám odovzdal.
Nikdy na Teba nezabudneme. Odpočívaj
v pokoji!    

Za celú smútiacu rodinu vnuk Martin
s manželkou

POĎAKOVANIE
Ďakujeme zástupcom MsÚ , spevákom Malého
mužskému zboru a Pohrebným službám za vy-
konanie dôstojnej rozlúčky s našou zosnulou 
Ľudmilou Kovárovou, rod. Orosovou. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za účasť na tomto obrade a za
všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina
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� NARODILI SA 
Terézia Gašincová, Nina Staruchová, Ela Vančová,
Peter Gregor, Noel Bielený, Tomáš Markoči.

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Petr Kovář a Daniela Strmenská, Maroš Mlynarčík a
Veronika Fabková, Juraj Novák a Lenka Kubusová,
Štefan Oprendek a Jaroslava Krajčová.

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ (október)
70 ROKOV
Monika Slavíková, Helena Pavlicová, Ján Ilavský, Anna
Chmúrová, Anna Mačeková, Alžbeta Višňovská.
75 ROKOV
Michal Ferjančík, Jozef Čajka, Justína Mirgová, Mar-
gita Perscheová, Františka Babjarčíková, Albert Be-
nedik.
80 ROKOV
Anna Žuffová, Terézia Koščová, Oľga Holigová, Gize-
la Brinčíková.
85 ROKOV
Valéria Lesná, Emília Hudáková, Ľudmila Levárska,
Paulína Čirská.
90 ROKOV
Emília Ďumbalová.
90 ROKOV
Koloman Šipoš.

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vendelín Bujňák, Mária Sabovíková, Edita Bruch-
telová, Terézia Uhlárová , Michal Mlynár, Franti-
šek Vojtuš, Mária Rozložníková, Michal Sedlák,
RNDr. Ľudmila Kovárová, Vojtech Keder.

ˇSalón Princess 
Eva Hudáková
Štúrova 220 ( oproti futbalovému štadiónu) Svit
č.t. 0908 329 807
Vám ponúka kompletnú profesionálnu starostlivosť v oblasti kozmetiky, 

manikúry a gélových nechtov:
� kompletné ošetrenie tváre (tvarovanie a farbenie obočia a mihalníc)
� masáž tváre, krku a dekoltu (čokoládové a dermobotoxové ošetrenie)
� hĺbkové čistenie pleti
� ošetrenie problematickej pleti – acné – laserom
� vitamínové „bomby“ aplikované do pleti ultrazvukom
� odstraňovanie chĺpkov (tvár, telo)
� chemický peeling AHA kyselinami
� elektrokozmetické prístroje (ultrazvuk, laser, galvanický prístroj)
� líčenie (denné, večerné, svadobné)
� manikúra
� modeláž gélových nechtov
� japonská manikúra – P- SHINE
� parafínové zábaly
Novinka: Swarovski kryštálik na zub (12 farieb) špeciálnou UV  metódou –
10,- eur
Akcia na december!: každú zákazníčku čaká parafínový zábal rúk

zdarma !

Va‰a spokojnosÈ je pre mÀa najvy‰‰í stupeÀ ohodnotenia.

Otváracia doba: PO. - PIA. : 10.00 – 17.00  SO: na objednávku
Mimo otváracích hodín: po dohode

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad 
a Mesto Svit

vás pozývajú na 

Vianočný galakoncert
v podaní popredných sólistov SND v Bratislave

Filip Tůma – barytón
Martina Masaryková – soprán

Tomáš Juhás – tenor
Róbert Pechanec – klavírny doprovod

12.decembra 2010 o 18,00 hod. 
v Dome kultúry SVIT

Vstupné: 9,- € v predpredaji 
10,- € v deň koncertu

Predpredaj: MsÚ Svit, č.dv.219, č.t. 7875 114
Predajňa ARTE, Nám.sv. Egídia-Reduta Poprad,

č.t. 77 33 222
UA Bell Canto – 0903 966 327

ˇ
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Inzercia

Predám tatranský profil - perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur, II. trieda 3 eurá.  

v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. 
Tel: 0915 863 227, 0911 168 980.

Kúpim poldom vo Svite (baťovský), mobil 0915
263 406, email: johny 75@post.sk

Predám záhradu vo Svite v ZO Máj. Kontakt: 0905 580
063.

Predám záhradu v osade Máj, bez chatky, so samostatnou
studňou a sklenníkom. Tel. 0908 500 545.

Predám nový dievčenský kožuštek, krátky, krémový, veľ-
kosť 40, cena 15 eur. 0905 905 384.

Program sa začal sv. omšou v kostole sv.
Jozefa, ktorú celebroval spišský pomocný
biskup Štefan Sečka a koncelebroval pán
kaplán Vincent Pollák. Program ďalej pokra-
čoval v priestoroch základnej školy Komen-

ského. Mottom celého stretnutia boli slová -
Slovensko na Zemi, tu žijem rád.  V škole ale
aj vonku bolo pripravených veľa workshopov,
napríklad: hudobný, zdravotnícky, futbalový,
strelecký, pečenia zo slaného cesta, maľo-

vania na tvár a, samozrejme, nemohli chýbať
eRko - tance. V škole poctil detí svojou náv-
števou primátor Rudolf Abrahám.

Sme mu za to vďační, ale aj za podporu a
milé prijatie vo Svite. Naša vďaka patri aj pa-
ni riaditeľke Anne Coganovej za ochotu po-
môcť a sprostredkovať priestory svojej zá-
kladnej školy a sestričke Zbigniewe za po-
moc a svoj čas pri organizovaní celého Dňa
života.

Boli to pekné chvíle a deťom sa nechcelo
odchádzať, ale vlak na nich nechcel čakať,
tak sa museli o 16.30 poberať domov. Bol to
pekný a milý deň, plný zážitkov, nielen pre
deti, ale aj pre animátorov.

Mária Hamráčková - Letanovce

V sobotu 25. septembra 2010 sa vo Svite uskutočnila oblastná eR-kárska akcia
s názvom Deň života. Stretli sa na nej deti a vedúci zo 6-tich farnosti oblastného cent-
ra Spiš. Takto spolu asi 150 účastníkov vytvorilo na jeden deň krásne spoločenstvo. 

Stačí, keď fúka...
Prišla jeseň a s ňou hry so šarkanmi v povetrí.
Tradícia púšťania šarkanov, drakov, lietadiel, lie-

nok sa čím ďalej tým viac rozmáha . I tento rok 11.
októbra 2010 žiaci 1.roč. zaplnili papierovými šar-
kanmi školské ihrisko. Vietor nám prial a hral sa so
šarkanmi, ktoré sa vznášali raz vyššie, raz nižšie.
Podstatné bolo, aby deti mali radosť, čo sa nám dú-
fam podarilo. Mgr. B. Javoreková, ZŠ Komenského ul.

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA
Od 1. novembra 2010 už aj na našej škole rozbiehame

internetovú žiacku knižku.Rodičom umožní prezerať úspe-
chy a študijné výsledky svojich detí v jednotlivých predme-
toch priamo na internete. Údaje budú pravidelne aktuali-
zované, aby rodičia mali vždy aktuálne informácie. Veríme,
že tento krok ešte viac posilní kvalitu vzťahov medzi rodič-
mi a školou.                            Ing.Elena Berezovskijová, 

zást. riad. školy ZŠ Mierová

Hotel Spolcentrum *** vo Svite 
Vás pozýva  na príjemné posedenie 

do kinoreštaurácie:

� ktorá je otvorená každý piatok a sobotu  do 02.00 hod. 
V dobe od 20.00 - 02.00 hod poskytujeme zľavy 10% na celý po-
núkaný sortiment jedál a nápojov.
Posedenie Vám spríjemnia videoklipy na veľkoplošnej obrazovke a prvé
dva piatky v mesiaci hudba.

� každú nedeľu  od 11.30 do 14.00 h 
Vám ponúkame obed formou bufetových stolov.

Cena  za  obed na 1 osobu je 6,00 eur, alebo môžete platiť dvoma strav-
nými lístkami na 1 osobu. Na jednu dospelú osobu 1 dieťa  do 10 rokov
zdarma.

�  na komplet „Rodinné menu“ každú stredu a štvrtok od 16.00 –
20.00  hod. za zvýhodnené ceny - zľava 10% /vrátane nápojov/.

„DEŇ ŽIVOTA“ VO SVITE



� 18.novembra - sála Domu kultúry

„ Malá škola slušnosti“ - divadelné predstavenie  
o 9.00 h - pre l.stupeň ZŠ Komenského  

„Veľká škola slušnosti“
o 10.00 h - pre 2.stupeň ZŠ Komenského  

� 18.novembra – obradná sieň MsÚ
14.00 h - Slávnostné odovzdávanie plakiet Dr.
Jánskeho bezpríspevkovým darcom krvi

� 25.novembra – zasadacia miestnosť MsÚ
15.30 h – Zasadnutie poslancov Mestského za-
stupiteľstva

� 27.novembra – volebné miestnosti
7.00 – 20.00 h  - Voľby  do orgánov samosprávy

� 29.novembra – sála Domu kulrúry
o 10.00 h. „Škatuľka”
divadelné predstavenie pre 1.stupeň ZŠ Komenského 

� 4. decembra – sála Domu kultúry
15.00 h. - Antológia východoslovenského folkló-
ru – prehliadka súčasnej tvorby folklórnych kolektívov
na tému „Pastierska a valašská kultúra”

� 4. decembra – areál Koliby 
od 11.00 h  - Zabíjačkové hody – tradičné podujatie
organizované OO ÚŽ v Poprade  spojené s ochutnávkou
jedál a možnosťou zakúpenia zabíjačkových špecialít

� 6. decembra – pred budovou pošty
o 16.00 h. - Privítanie MIKULÁŠA a rozsvietenie
vianočného stromčeka - tradičné produjatie s kul-
túrnym programom a sladkými darčekmi

� 7. decembra - sála Domu kultúry
o 15.00 h  - Vianočná akadémia MŠ Mierová Svit
– pre rodičov a verejnosť

� 12. decembra 2010 – sála Domu kultúry
18.00 h. - Vianočný galakoncert (viď str. 8)

� 15. decembra - obradná sieň MsÚ
o 14.00 h -  Slávnostné prijatie jubilantov za 4.
štvrťrok 2010

� 15. decembra – sála Domu kultúry
o 16.00 h - Vianočná besiedka ZŠ Mierová ul. -
pre rodičov a verejnosť.

� 21. decembra – sála Domu kultúry
o 17.00 h - Vianočný koncert ZUŠ

Potápačský klub „Vodnár“ s jeho predsedom Pavlom Svi-
tánkom a riaditeľom Mudr. Jozefom Valachovičom  usporia-
dal v malebnej podtatranskej dedine Pribylina už 25. ročník
Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý sa ko-
nal v dňoch 21.- 24.10. 2010. 

Organizátorom a vyhlasovateľom festivalu boli  Vysoké Tatry, Slo-
vensko, pod záštitou obce Pribylina. Festival MFPF je členom eu-
rópskej asociácie E.U.I.F.A. (European Underwater Images Festi-
val Association) so sídlom v Nemecku a administratívou na Cypre.

Úvod tohto podujatia patril našim členom, ktorí svojim tematickým
polhodinovým programom zaujali tak organizátorov, ako aj verejnosť
a svojou troškou prispeli k hlbokej myšlienke, ktorá sa rok čo rok
nesie v znamení ochrany prírody a všetkých jej živlov. 

Viera Piekielnicka

Umelecký klub Fantázia opäť 
reprezentoval mesto Svit 
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Program podujatí
v novembri a decembri

Kronikár má osemdesiatku
V týchto dňoch sa dožíva

80-tky bývalý kronikár mesta
Svit Ing. František Bekeš.

Ako projektant a manažér
(pracoval v spoločnosti Pro-
chem, s. r. o., Svit) sa podpísal
pod viacero objektov v meste.
Viac ako 20 rokov bol členom
stavebnej komisie pri MsÚ vo
Svite, päť rokov bol kronikárom
mesta, jedno volebné obdobie
poslancom, dlhé roky pôsobil
vo výbore atletického oddielu,
kde bol 8 rokov aj predsedom.
Od založenia je členom záhrad-
kárskej osady vo Svite. Objekty, ktoré projektoval, alebo stál pri
ich realizácii, slúžia občanom mesta dodnes, kúpalisko, bytové
domy, teplovodný kanál, výmenníkové stanice a ďalšie. Podľa
neho však vrcholom jeho projekčnej činnosti bola stavba Kosto-
la sv. Jozefa vo Svite, ktorú projekcia pod jeho vedením robila
a ktorého výstavba aj zásluhou projektantov trvala iba rekord-
ných pätnásť mesiacov.

Ku gratulantom k životnému jubileu Ing. Františka Bekeša sa
prIpája aj naša redakcia.
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� 17. septembra prijala hliadka mestskej polície
oznam o krádeži bicykla z pivničných priestorov.
Zlodej sa dostal k bicyklu tak, že vylomil zámok na
pivnici. Nakoľko išlo o prípad krádeže vlámaním,
doporučené riešenie putovalo k štátnej polícii. 
� 17. septembra sa ulicami nášho mesta potulo-
val pes labrador čiernej farby. Aj napriek veľkej
snahe priblížiť sa k tulákovi čo najskôr, podaril sa
jeho odchyt až v popoludňajších hodinách, kedy
bol psík prevezený do útulku v Kežmarku. 
� 29. septembra dvaja muži ponúkali občanom
mesta na predaj hodinky, ďalekohľady a holiace
strojčeky. Doklady o nadobudnutí tovaru mal je-
den z dvojice Ladislav B. z Nitry v poriadku, ale aj
napriek tejto skutočnosti bol predaj zamietnutý
z dôvodu sťažnosti obyvateľov mesta na otravnosť
predajcov. 
� 6. októbra večer prijala hliadka MsP telefonát
pani Jarmily R., ktorá tvrdila, že je chorá a stojí na
SAD. Príslušníci mestskej polície po príchode zba-
dali ženu, ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu,
jej veľkým problémom bolo, aby si mohla vyzdvih-
núť z bytu od druha, s ktorým žije v spoločnej do-
mácnosti osobné vecí a lieky, ktoré užíva denne.
Z dôvodu bezpečnosti tejto ženy a vzhľadom na
vysoký stav opilosti, bola privolaná RZP, ktorá pre-
viezla ženu do nemocnice do Popradu. 
� 8. októbra overovala polícia strach susedky
o staršiu pani, ktorá v nočnej hodine ešte svietila,
bála sa o ňu, či sa jej niečo nestalo, pretože žije
sama a onedlho má byť umiestnená do ZOS-ky vo
Svite. Po odomknutí dverí bola pani v poriadku, iba
zabudla zhasiť lampu. 
� 10. októbra ležal na Ulici 9. mája muž, ktorý kr-
vácal z tváre a nedokázal sa postaviť na nohy, na-
koľko bol pod vplyvom alkoholických nápojov.
Vzhľadom na závažnosť a krvácavosť zranenia na
tvári bola Jozefovi D. zo Svitu privolaná sanitka
RZP, ktorá ho na mieste ošetrila a previezla na ďal-
šie ošetrenie do nemocnice. 
� 11. októbra riešila pracovníčka Okresnej veteri-
nárnej správy z Popradu Dr. Suranovská voľný po-
hyb mačiek v našom meste. V rodine Jaroslava Č.
a s niektorými obyvateľmi bytového domu na Ulici
Štúrovej 49 bol vykonaný pohovor. Občania prikr-
movaním pouličných mačiek porušujú podmienky
ich chovu a s ním spojené ich rozmnožovanie, pre-
to im bolo odporučené, aby vybavili týmto zviera-
tám kastráciu u zverolekára. 
� 13. októbra nahlásil domovník pán R. z nájom-
nej bytovky na Ulici Jilemnického poškodenie dve-
rí ôsmich pivníc. Pri kontrole pivníc ich majiteľmi
boli zistené krádeže, pri ktorých sa páchateľ ale-
bo páchatelia obohatili o bicykel, motorovú pílu a
ďalšie veci. 
� 16. októbra došlo na Ulici Štúrovej ku krádeží
vlámaním sa do sušiarne. Páchateľ sa dostal do
sušiarne násilným otvorením dverí, kde zo šnúr
ukradol väčšie množstvo prádla. Na miesto bola
privolaná OO PZ. 
� 21. októbra oznámila OO PZ vo Svite objasne-
nie krádeží vlámaním sa do záhradných chatiek v
záhradkárskej osade Breziny. Občania Batizoviec
Milan Č. a Roman P. sa ku krádežiam priznali. 
� 24. októbra jazdil na motorke po lesnej ceste
smerom na kopec Kimbjark (Pod Skalkou) malo-
letý Marek K. Na príkaz hliadky MsP musel moto-
cykel odtlačiť domov, kde bol s jeho otcom vyko-
naný pohovor. 

Z denníka polície

� Pán predseda,
mohli by ste organizá-
ciu JDS stručne pred-
staviť?
Jednota dôchodcov na

Slovensku je v súlade so
zák. č. 83/1990 Zb.z. zo
dňa 20. marca občian-
skym združením. Ústredie
JDS sídli v Bratislave,
predsedom je RNDr. Ka-
mil Vajnorský. JDS v
zmysle Stanov združuje
občanov staršieho veku -
dôchodcov - bez rozdielu
národnosti, rasy, politic-
kej príslušnosti, nábožen-
stva a sociálneho pôvo-
du. Členstvo  je dobrovoľné a
podmienkou prijatia za člena
je prihláška a stotožnenie sa
s cieľmi, programom a Sta-
novami JDS. Dokladom o
členstve je preukaz.

� Ako je to so ZO JDS vo
Svite?
ZO JDS bola založená

pred šiestimi rokmi Pavlom
Záhradníkom, Blaženou Ben-
díkovou, Mgr. Zajacom a ďal-
šími terajšími členmi výboru
JDS.

V súčasnosti má 79 čle-
nov, výbor je 9-členný a revíz-
na komisia je trojčlenná. Do
funkcie predsedu som bol
zvolený 16. 2. 2010. Vo vý-
bore sme radi, že záujem o
členstvo v JDS stúpa. Je na
každom občanovi - seniorovi
či sa chce členstvom v JDS
aktívne zapojiť do riešenia
problematiky seniorov v mes-
te, ale i na spoločenskej úrov-
ni. ZO JDS Svit patrí pod
okresnú organizáciu v Starej
Ľubovni a v súčasnosti spolu
s popradskou organizáciou
sa pripravuje na založenie
okresnej organizácie v Pop-
rade. ZO JDS vo Svite je zá-
roveň členom organizácie re-
giónu Spiša, ktorej predse-
dom je A. Tokár.

� Vo Svite sú v činnosti
dva kluby dôchodcov.
Aké majú postavenie ?
Kluby dôchodcov majú

svoju dlhoročnú tradíciu.
Klub dôchodcov vo Svite
(predsedníčka B. Točeková a
102 členov) je už 36 rokov a

v Pod Skalke pod názvom
Bôrik (predseda A. Tokár a
70 členov) je 11 rokov. Oba-
ja predsedovia sú členmi ZO
JDS. Preto na otázku,čo je
pre dôchodcov lepšie, či klu-
by dôchodcov, alebo JDS je
jednoznačná odpoveď - AJ
JEDNO AJ DRUHÉ - vo vzá-
jomnej spolupráci, či symbió-
ze. Už aj vzhľadom na to,že
podľa § 56 zák. č 448/2008
Z.z. o sociálnych službách
samosprávnych obcí, miest,
krajov môžu samosprávy zria-
ďovať DENNÉ CENTRÁ, kde
sa poskytujú sociálne služby.

V dennom centre (doteraz
Kluby dôchodcov) sa posky-
tuje sociálna služba počas
dňa fyzickej osobe, ktorá do-
vŕšila dôchodkový vek, fyzic-
kej osobe so ŤZP, alebo ne-
priaznivým zdravotným sta-
vom, rodičovi s dieťaťom ale-
bo starému rodičovi s vnu-
kom/vnučkou. V dennom
centre sa najmä poskytuje
sociálne poradenstvo a za-
bezpečuje zaujmová činnosť.
Samosprávy by mali na jeho
činnosť prispievať, čo sa v prí-
pade mesta Svit  plní.

JDS podľa stanov chráni
práva a oprávnené požiadav-
ky dôchodcov na spravodlivé
a dôstojné dôchodkové za-
bezpečenie, zdravotnú a so-
ciálnu starostlivosť, poskytuje
sociálnu, zdravotnú a právno-
poradenskú pomoc a organi-
zovaním dobrovoľníckej čin-

nosti vedie starších ľudí
k vzájomnej pomoci.
JDS plní úlohy nielen
pre členov, ale i pre ne-
členov, t.j. členov den-
ných centier, ako aj
ostatných dôchodcov,
ktorí k činnosti JDS ne-
prispievajú.

� Čo konkrétne ZO JDS
vo Svite v priebehu roka
2010 urobila?
Boli to viaceré aktivity,

napr. organizovanie nultého
ročníka športových súťaží, na
nadriadené orgány sme za-
slali stanoviská k nespravodli-
vému dôchodkovému systé-
mu najmä starodôchodcom,
uskutočnili sme zbierku
vrchného ošatenia pre ľudí
postihnutých povodňami, do
starostlivosti sme zobrali par-
ky pri DOS a v Pod Skalke, z
Nadácie Chemosvit sme pre
členov zabezpečili lístky do
relaxačného centra v Spol-
centre, uskutočnili k SNP be-
sedu s odbojármi, organizo-
vali zájazd na Oravský podzá-
mok a ďaľšie aktivity. V tomto
období ZO JDS, samosprávy
Denných centier a K-ABŠ pri-
pravili spoločné stanovisko k
nesúhlasu nadriadených štát-
nych orgánov k projektu mes-
ta Svit k výstavbe Domu se-
niorov vo Svite.

Vážime si veľmi dobrú spo-
luprácu s primátorom mesta
Rudolfom Abrahámom a s
poslancami MsZ, ocenenie,
ktoré sa nám vo forme kytice
spolu s klubmi dôchodcov a
K-ABŠ dostalo od vedenia
mesta pri Mesiaci úcty k star-
ším. Určite to bude motivá-
ciou pre ďalšiu spoluprácu s
primátorom mesta a poslan-
cami MsZ.   

Poďakovala: redakcia

V roku 2010 si občianske združenie Jednota dôchodcov
na Slovensku pripomína 20 rokov svojho vzniku. Vo Svite
pred šiestimi rokmi bola založená ZO JDS a v súčasnej do-
be má už 79 členov. O činnosti združenia sme sa rozprávali
s predsedom ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslavom Jurčákom.

Jednota dôchodcov na Slovensku pôsobí vo Svite už šesť rokov 

Agilní seniori

Pri jesennom hrabaní lístia v parku pri DOS sme za-
stihli členov ZO Mgr. Multáňa, V. Vlhu, B. Točekovú, M.
Želonku a J. Badiara.                            Foto: M. Jurčák



To, že na záhradkách vídavame väčšinou
starších ľudí, nám potvrdili viacerí záhrad-

kári, ktorí pripomenuli, že mladých ľudí vid-
no viacmenej len v lete pri zbere a konzu-

movaní letných plodov, pri jarných a jesen-
ných prácach ich však nevidieť.

Ako vyvolať záujem o zahradkárčenie
v týchto jesenných dňoch u detí, to pred-
viedli učiteľky Materskej školy vo Svite, kto-
ré v stredu 13. októbra v dopoludňajších
hodinách zobrali tri najstaršie triedy na ná-
vštevu záhradkárskej osady Štokava. 

Tu im bola v prítomnosti pomológa Štefa-
na Joppu a záhradkára Jozefa Jopeka uká-
zaná činnosť, ktorú vykonávajú záhradkári
nielen v jeseni, ale i počas celého roka.

Skúsený záhradkár Štefan Joppa 5-roč-
ným deťom ukázal aj základy štepenia
ovocných stromkov a rozmonožovania rí-
bezlí. A nakoniec deti mohli ochutnať aj ja-
bĺčka, ktoré doniesol Š. Joppa z vlastnej
úrody.

To, že tieto ukážky záhradkárskej čin-
nosti deti zaujali, ukazuje aspoň jeden bez-
prostredný názor jednej z nich - ešte nie 5-
ročnej Simonky Pacigovej: „Ja som sa bá-
la, keď ujo rezal nožíkom do stromčeka, či
ho to nebolí. Jabĺčka odtrhnuté zo stromu,
ktoré ujo záhradkár doniesol, boli dobré.“

Tým, že deti od malička budeme učiť mať
vzťahu k prírode, prebudíme v nich do bu-
dúcna aj snahu dopestovať si ovocie, či ze-
leninu nielen pre vlastný konzum, ale i pre
pestovateľské potešenie a vlastné zdravie.
Aj o tom je dlhoročná tradícia záhradkárče-
nia vo Svite, ktorá si zaslúži pozornosť mla-
dej generácie. Veď tá by mala prevziať túto
štafetu v budúcnosti.

Text a foto: M. Jurčák

Budúci (možno) záhradkári
Vo Svite sú štyri záhradkárske osady, v ktorých je evidovaných asi tisíc záhrad-

károv a viacero sa ich venuje tejto činnosti na svojich záhradkách pri rodinných
domoch. Je to väčšinou činnosť starších ľudí, ktorí aj napriek náročným klimatic-
kým podmiekam pod Tatrami trávia svoj voľný čas na pestovateľskú činnosť pre
vlastnú potrebu.

Veľký kus práce pri úprave ex-
teriéru urobili Technické služby
a Bytový podnik mesta Svit. Tou-

to cestou vyslovujeme veľké ĎA-
KUJEME vyššie uvedeným, kto-
rí novému šatu školy venovali ve-

ľa zo svojho pracovného, ale aj
voľného času.

Čo všetko sa zmenilo? Na
škole sa vybudovala sedlová
strecha, vymenili sa všetky ok-
ná, zrenovovali sa sociálne za-
riadenia, zateplila sa celá budo-
va s úpravou fasády i osvetle-
ním. 

Žiakom pribudlo aj ďalšie
ihrisko a to dopravné, ktoré bu-
de slúžiť aj našim škôlkárom i
žiakom zo spádových obcí.
Zmenil sa aj vzhľad interiéru
tried výmenou školského nábyt-

ku a to lavíc, stoličiek a tabúľ.
Pribudla tretia učebňa výpočto-
vej techniky a interaktívna tabu-
ľa s dataprojektorom, ktorá je
umiestnená v aule školy.   

Všetky tieto zmeny určite pri-
spejú k lepším pracovným výko-
nom i úspešnosti žiakov, spokoj-
nosti rodičov i občanov nášho
mesta.

Spokojní zamestnanci 
a žiaci Základnej školy vo

Svite na Komenského ulici

SVIT                       12

Len 17 mesiacov stačilo na to, aby sa vzhľad Základnej
školy na Komenského ulici zmenil na nepoznanie. Zvýšila sa
nielen hodnota budovy vrátane prístavby, ktoré sú majetkom
mesta, ale najmä sa zlepšili podmienky vyučovania. A to všet-
ko vďaka štrukturálnym fondom, primátorovi mesta PaedDr.
Rudolfovi Abrahámovi, všetkým poslancom mestského za-
stupiteľstva, oddeleniu investičného rozvoja pod vedením
Ing. Kromkovej a firme ARPROG, ktorá bola hlavným realizá-
torom stavby. 

Škola zmenila svoj vzhľad

Nové dopravné ihrisko pri ZŠ Komenského.  Foto: M. Jurčák

Štefan Joppa vysvetľuje deťom, ako sa robia práce na záhrade.



V týchto dňoch sme sa dozvede-
li zaujímavú informáciu, že spo-
ločnosť UPC pripravuje v našom
meste uvedenie nových služieb.
Aby sme získali konkrétnejšie in-
formácie oslovili sme riaditeľa
tohto tradičného káblového ope-
rátora, Martina Maťašejeho.

- Áno, môžem potvrdiť, že v meste Svit
spoločnosť UPC v krátkom čase ponúk-
ne viac ako 100 televíznych staníc všet-
kých žánrov, vysielanie v HD kvalite aj v
3D formáte, ďalej internet s rýchlosťou
až do 30 megabitov za sekundu či tele-
fonovanie na pevné linky a do krajín Eu-
rópskej únie v cene paušálu. Tieto „triple
play“ služby a celý rad ďalších výhod
umožní nová optická sieť, ktorú sme za-
čali realizovať v týchto dňoch.

� Tak to znie naozaj dobre. Ale čo
vlastne znamená „triple play“?

- Poskytovanie triple play služieb v pr-
vom rade bude možné vďaka tomu, že vo
Svite budujeme novú optickú káblovú
sieť, ktorá bude jedna z najmodernejších
v Európe a spoločnosť UPC ju na Slo-
vensku prevádzkuje už v 20 mestách. Pr-
vú fázu, spojenú s výkopovými prácami a
položením optických káblov, uskutoční-
me do konca novembra. Prostredníc-
tvom tejto siete ponúkneme triple play
služby, čo znamená, hneď tri služby cez
jedinú zásuvku v byte či dome. Výhodou
triple play služieb je, že umožňujú ľahkú
a jednoduchú inštaláciu všetkých multi-
mediálnych služieb, že užívateľovi ponú-
kajú aj 30% šetrenie a že za všetky tri
služby platí len jednu faktúru. Nezaned-
bateľné je taktiež to, že všetky zariadenia
(televízny set tob box, internetový mo-
dem) zákazníkovi zapožičia operátor, tak-
že vstupné náklady užívateľa sú minimál-
ne.

� Keď ide o televíziu, UPC propa-
guje najmä digitálnu televíziu UPC
Digital. Čo všetko táto služba ponú-
ka?

- UPC Digital, digitálna káblová televí-

zia, si vďaka svojim výhodám a prednos-
tiam získava priazeň stále viac sloven-
ských domácností. Ponúka viac ako 100
televíznych programov všetkých žánrov,
vrátane staníc v HD kvalite a 3D vysiela-

nie. Lahôdkou je celý rad funkcií, ktoré
prinášajú úplne nový zážitok zo sledova-
nia televízie, ako je napr. osobný HD re-
kordér, ktorý umožňuje nahrávať súčas-
ne 2 programy a uložiť až 100 hodín vy-
sielania na zabudovaný hard-disk. Obsa-
huje taktiež funkciu time-shift, ktorá do-
časne ukladá živé vysielanie, alebo Elek-
tronický programový sprievodca s pre-
hľadom programov na týžden vopred. Je
tu zároveň možnosť voľby jazykovej ver-
zie, 16 rozhlasových programov, zobra-
zovanie všetkých údajov na obrazovke
atď. Ako bonus, UPC umožňuje bezplat-
ne pripojenie všetkých televízorov v do-
mácnosti na analógovú káblovku, bez
potreby set top boxov. A to všetko za ce-
nu už od 5 € mesačne.

� A ako je to v UPC s internetom? 

- Internet UPC Fiber Power je pravde-
podobne najspoľahlivejším internetovým
pripojením na Slovensku a predstavuje
vysokorýchlostné časovo a dátovo neob-
medzené pripojenie na internet. Vo Svite

ponúkneme v prvej fáze prenosové rý-
chlosti až do 30 megabitov za sekundu.
Konkrétne to budú tri druhy pripojenia, s
rýchlosťami do 2, 10 a 30 Mbit/s, ktoré
sú šité na mieru pre všetky skupiny inter-
netových užívateľov. Na čo sme však ob-
zvlášť hrdí je, že sa pre jeho užívateľov
UPC internet za uplynulých 7 rokov stal
synonymom nielen rýchleho, ale aj sta-
bilného a spoľahlivého internetu. A aby
som nezabudol, naše pripojenie na inter-
net tradične patrí medzi cenovo najvý-
hodnejšie, a záujemcovia ho taktiež zí-
skajú za cenu už od 5 €.

� Súčasťou triple play je aj UPC
Telefón. Čím podľa Vás táto pevná
linka osloví spotrebiteľov?

- Myslím si, že zákazníkov osloví viace-
rými výhodami. UPC Telefón je pevná lin-
ka, ktorá totiž umožňuje v cene mesač-
ného paušálu volať neobmedzene na
všetky pevné linky na Slovensku, ale aj
prevolať napr. 300 minút na pevné linky
do krajín Európskej únie. S novými vola-
cími paušálmi UPC Telefón Freetime EU
a UPC Telefón Anytime EU sa navyše ne-
musíte obávať vysokých telefónnych úč-
tov, keď telefonujete svojim príbuzným či
kamarátom na pevné linky doma alebo v
zahraničí. Avšak ak Vaši príbuzní či známi
majú taktiež telefón od UPC, tak si volajú
bezplatne nonstop 24 hodín denne po
celý rok. A samozrejme, prednosťou je
tiež cena. Všetky výhody UPC Telefónu si
takisto môžete užívať za cenu už od 3 €.

� Na záver už len posledná otáz-
ka: kedy budú môcť naši občania za-
čať využívať služby UPC triple play?

- UPC Triple play služby s vysokorý-
chlostným internetom, telefónom a ana-
lógovou televíziou by sme radi spustili eš-
te tento rok. Všetko bude závisieť od po-
časia a implementácie najnovšej techno-
lógie. Najneskôr sprístupníme  tieto služ-
by začiatkom budúceho roku, a hneď na
to bude nasledovať digitálna káblová te-
levízia UPC Digital. Rád by som dodal, že
podrobnejšie informácie o službách spo-
ločnosti UPC záujemcovia získajú na in-
ternetovej stránke www.upc.sk, na info-
linke 02 594 22 222 alebo osobne na
najbližšom zákazníckom stredisku.

Ďakujeme za rozhovor   -sv-
(platená inzercia)
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Hovorili sme s generálnym riaditeľom 
UPC Broadband Slovakia Martinom Maťašejem

UPC uvedie vo Svite triple play služby
Viac ako 100 TV staníc, hyper-rýchly 

internet a lacné telefonovanie



Kolkári konečne víťazia!
V 7. kole 1. ligy sk. Východ naši kolkári doma zví-

ťazili nad NK Hesta Prešov na body 6:2, na koly
3192 +56 - 3136 

V 8. kole dosiahli tretie víťazstvo v súťaži. Vo vy-
rovnanom zápase sa bojovalo do posledného ho-
du. TJ Lok.Vrútky ženy – MKK Svit 1: 7, na koly
3025 – 23 + 3048. red.

Po prvej časti druhí
Basketbalisti extraligovej Iskry Svit po prvej časti (hra-

jú  sa štyri) po 10. kolách sú v tabuľke na 2. mieste so zi-
skom 17 bodov ako prvý Pezinok. V najbližších kolách ex-
traligy na domácej pôde privítajú: 17. 11. Nitru, 24. 11.
Handlovú, 1. 12. Pezinok a 11. 12. Levice.              -ák-
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Na veľtrhu Šiška

Naša škola sa predstavila
s príspevkom “Ukážky zo zaují-
mavých aktivít a zo svojpomocnej
tvorby učebných pomôcok“. 

Okrem plánovaných aktivít  or-
ganizátori pripravili i prekvapenie
- ocenenie najaktívnejších účast-
níkov v rámci programu Na túru s
Naturou (ZŠ Juhoslovanská Koši-
ce a  ZŠ Mierová Svit). Získali
sme názorné učebné pomôcky,
ktoré sa dajú veľmi dobre využiť
na vyučovaní prírodopisu a bioló-
gie.

Organizátori všetky vystúpe-
nia, prezentácie a fotodokumen-
táciu spracovali,  záujemcovia si
ich môžu pozrieť na webovej
stránke www.sazp.sk. Na tejto
stránke v rubrike Na túru s Natu-
rou si zároveň môžete pozrieť prí-
spevky o pozorovaní prírody žiak-
mi našej školy v lesoparku Baba -
zachytené slovom i objektívom
fotoaparátu.  

Text a foto:
RNDr. Danica Božová

Plavecký
kurz

V októbri sa naši  žiaci zo
6. A. a zo 6. B triedy mali
možnosť zdokonaliť v pláva-
ní na tzv. zdokonaľovacom
plaveckom kurze. 

Úlohou kurzu bolo zlepšiť,
resp. upevniť ich pohybové
návyky a hravými formami za-
traktívniť deťom plávanie. V
rámci kurzu deti dostali dôleži-
té informácie o bezpečnosti pri plávaní, videli praktickú ukážku záchrany topiaceho, resp. mali
možnosť osobne si to vyskúšať. Plavecké preteky na 25 metrov uzavreli úspešný plavecký týždeň.
Na konci kurzu sme mohli hodnotiť zlepšenie u viacerých detí a žiaci, ktorí nevedeli vôbec plávať
nakoniec preplávali minimálne 15 m. Mgr. Michal Fáber, ZŠ Svit, Komenského ul.

Predplavecká 
príprava detí

V  októbri sme v našej Materskej škole vo Svite zo špor-
tovým zameraním odštartovali každoročnú predplaveckú
prípravu predškolákov s cieľom nielen vzbudiť u detí zá-
ujem o tento šport, ale predovšetkým otužovaním zvýšiť
ich odolnosť voči chorobám z prechladnutia ako aj po-
stupným odstraňovaním strachu získavať sebavedomie,
sebakontrolu a základné plavecké schopnosti hravou a ci-
tlivou formou. 
Dosiaľ deti zvládli chôdzu a beh vo vode po pás, vydychovanie

do vody spojené s ponáraním, lovenie predmetov z dna bazéna,
skok do vody s dopomocou a poniektorí aj splývanie. Zároveň sa
týmto športom posilňuje dôvera detí vo vlastné sily a objektívny
odhad vlastných plaveckých schopností. Zo zdravotného hľadis-
ka je plávanie jedným z najzdravších športov odstraňujúci rôzne
nedostatky a chyby v držaní tela. Využívame vhodné podmienky
krytej plavárne v meste pre vytvorenie zdravých pohybových ná-
vykov. 

Chceme vyjadriť veľkú vďaku za obetavú prácu T. Drobnej, kto-
rá je hlavnou odbornou trénerkou predplaveckej prípravy našich
detí. Súčasná postmoderná doba prináša nedostatok pohybovej
činnosti a jednostranné zaťažovanie organizmu detí  je  často
sprevádzané obezitou a chybami v držaní tela. Mrzí nás, že pre-
vádzka krytej plavárne je pozastavená, ale plánujeme v predpla-
veckej príprave na jar pokračovať a ukončiť ju súťažou a odo-
vzdávaním mokrého vysvedčenia za snahu, odvahu a nadobud-
nuté plavecké zručnosti. A. Hurčalová

MŠ Mierová Svit

Príďte povzbudiť stolných tenistov
Stolno-tenisový klub Adento vo Svite oznamuje všetkým záujemcom, že tré-

ningy klubu sa konajú každú stredu a piatok od 18,00 do 20,00 hodiny v ma-
lej telocvični ŠH ISKRA ARÉNA.Zároveň Vás pozývajú na tieto domáce zápasy
: 

V malej telocvični ŠH   
„A“ - 4.liga                  „B“ - 6.liga

14. 11.2010 o 10,00 hod.:               Nová Lesná                   Štrba „B“
28.11.2010 o 10,00 hod.                  Spišský Štiavnik „A“      Krížová Ves „B“ 
12..12.2010 o 10,00 hod.                Sp.Stará Ves „A“          Štrba „A“

Zároveň Vám oznamujeme, že tréningy kickboxu sa konajú každý pondelok
od 18,30 – 20,30 hod.,taktiež v priestore malej telocvične ŠH.  

Jozef Klein

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
pripravila 13. ročník Veľtrhu  environmentálnych výučbových
programov  „Šiška 2010“ na Teplom vrchu v okrese Rimavská
Sobota.  Podujatia sa v tomto  roku zúčastnil rekordný počet
záujemcov - 125.
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Milan JAMBOR je rodákom zo Svitu, tu vy-
chodil základnú školu, tu začínal už ako žiak
2. ročníka s pohybovými hrami u učiteľa, te-
rajšieho športového riaditeľa FK Svit Mgr. Vin-
centa Semana. 

„Už od malička mal som vzor u svojho otca,
ktorý za Svit hrával futbal a tak som asi niečo
zdedil po ňom,“ s úsmevom spomína na za-
čiatky športovej činnosti M. Jambor.

Postupne ako talentovaný Milan (známy pod
prezývkou Miňo) vekovo rástol, prechádzal od
prípravky až po dorast a družstvo mužov vo
Svite róznymi trénermi, na ktorých si rád spo-
mína, nakoľko sa stali trénerskými vzormi aj
pre jeho súčasný futbalový život. Talentovaný
Miňo veľmi skoro začal hrávať ako dorastenec
za mužov a tak ponuky na jeho ďalší výkon-
nostný rast od popredných slovenských klu-
bov nenechali funkcionárov dlho čakať.

„Každý tréner mi niečo
dal, či už to bol Milan Kri-
šanda, Stanislav Koch, Sta-
nislav Strapek, či Milan Sa-
bo vo Svite. Postupne  som
hrával 2 roky za Prešov, 3,5
roka za 1. FC Košice, 4 ro-

ky za Púchov a 1,5 roka za Viktóriu Žižkov, ale
i ako slovenský reprezentant  hráčov do 21 ro-
kov,tak to boli viacerí uznávaní tréneri ako Ko-
zák, Molnár, Jánoš, Šuran, Zachar, Griga a
ďalší, s ktorých ma asi najviac zaujal tréner Mi-
lan Lešický a Ján Kozák,“ so zamyslením ho-
vorí M. Jambor.

Na uvedené obdobie extraligového futbalu
si veľmi rád spomína, veď sa prostredníctvom
najmä klubov 1. FC Košice a Púchova dostal
do európskeho futbalu. Hrať proti klubom ako
je Liverpool, Brandy Kodaň, Barcelóna, to je
snom každého mladého futbalistu. Jemu sa
ten sen splnil. A čo viac, ako si pamätáme,
proti FC Barcelóna za družstvo Púchova v po-
hári UEFA, ktoré sa hralo v Trnave, v 90. mi-
núte vsietil jediný gól Púchova. Tým klubový
futbal dosiahol historickú remízu 1:1 s po-
predným európskym i svetovým družstvom,
akým Barcelóna je.

Aj u futbalistov však platí, že niekedy je po-
trebné urobiť hrubú čiaru za doterajšou čin-
nosťou. A tú Milan Jambor urobil pred tromi
rokmi, keď po vypršaní zmluvy s ligovou Viktó-
riou Žižkov a z rodinných dôvodov sa rozhodol
odísť domov do Svitu.

„Už ako mladý chlapec som veľa toho pre-
cestoval, bol ďaleko od domova a tak keď
som sa oženil (inak s dcérou bývalého výbor-
ného futbalistu Svit Ing. Michala Jarabinské-

ho) a naše deti začali rásť, ťahalo
ma to do Svitu. Najskôr som pol ro-
ka s družstvom trénoval a keď po-
stúpili do IV. ligy tak som sa rozho-
dol ešte svojimi skúsenosťami po-
môcť. A vidíte, podarilo sa nám po-
stúpiť o rok do III. ligy,” dodáva M.
Jambor.

A to, že tu nielen ešte aktívne hrá-
va, ale i trénuje mladých adeptov,
pre ktorých je veľkým vzorom (aj
pre svojho syna) má vplyv, že rodi-
čia vo väčšom počte prihlásili deti
na futbal vo Svite. Spolu s trénerom
J. Svočákom museli urobiť až dve
prípravky.

Vzory aj vo futbale veľa znamena-
jú. Milan Jambor svojimi výkonmi na
ihrisku, pri výchove mladých futba-
listov vo Svite, ale aj ako človek ur-
čite vzorom je.

Text a foto: M. Jurčák

Do rubriky Legendy športu vo Svite sme sa po skonče-
ní regionálnych futbalových súťaží rozhodli dať ešte ak-
tívneho futbalistu Milana Jambora, ktorý za svojho pô-
sobenia v ligových kluboch robil dobré meno nielen fut-
balovému klubu vo Svite, z ktorého sa dostal do veľké-
ho futbalu, ale i mestu Svit ako takému.

Legendy svitského športu: Milan Jambor

Futbalový vzor

Bežci v októbri

3.10.2010 Košice - Medzinárodný maratón
mieru - 42 195 m
Svit úspešne reprezentovali Tomáš Kačmarčík a
Peter Gallik

3.10.2010 Hybe - Lesný beh
Najmladšie žiačky - 1km: 4. Sára Blaščáková

Mladšie žiačky - 1 km: 2. Denisa Chudjaková (na
obr.)

Dorastenky- 3 km: 1. Soňa Vnenčáková

Ženy nad 35 rokov: 4. Danica Božová (bez roz-
dielu veku 7.)

Muži nad  60 rokov- 5 km : 1. Stanislav Miškár

10.10.2010 Važec - Lesný beh Birutovou do-
linkou 
Ženy nad 35 rokov - 5 km: 3. D. Božová (bez roz-
dielu veku 6.) 

13. 10. 2010 Beh ulicami obce Smižany 
Ženy nad 35 rokov - 5 km: 3. D. Božová (bez roz-
dielu veku 8.) 

Muži nad 60 rokov- 10 km : 5. Stanislav Miškár

25. 10. 2009 Ružomberok - Beh okolo Sido-
rova -13 km (s medzinárodnou účasťou)
Ženy nad 35 rokov: 4. D. Božová (bez rozdielu ve-
ku 8.)



Chlad a nárazový vietor sťažoval
podmienky najmä v bežeckých disci-
plínach, keď napr. prvý beh prekáž-
karky bežali v silnom protivetre až
+3,5 m/s a hneď o 5minút
v nasledujúcom behu mali ďalšie vý-
hodu úplného bezvetria. 

Využiť výbornú formu z letnej prí-
pravy sme naposledy v tejto sezóne
skúsili v kategórii dorasteniek
s našimi dvoma staršími žiačkami
Stankou Lajčákovou a Lenkou Poniš-
tovou. V konkurencii, ktorá sa v tejto
kategórii zišla, výkony našich hneď
v prvých disciplínach jasne naznačili,

že dvojdňové zápolenie môže mať aj medai-
lový lesk.

Obe dievčatá sa smelo chytili šance
a výsledkom po absolvovaní všetkých disci-
plín sedemboja bola dvojnásobná radosť.
Lenka Poništová si výkonom 3.776 b vybo-
jovala striebornú medailu a hneď vedľa nej
sa na stupeň víťazov postavila jej tréningová
partnerka a kamarátka Stanka Lajčáková,
ktorá obsadila výkonom 3.548 b bronzovú
priečku! Bola to skvelá medailová „dvojbod-
ka“ za touto mimoriadne úspešnou atletic-
kou sezónou.                     

L. Potočný

�  Ako je spokojný
výbor FK Svit s účinko-
vaním družstiev v je-
sennej časti súťaži?

Pred začiatkom súťaže
si výbor FK Svit vytýčil
niektoré ciele, z ktorých
sa nám podarilo oživiť čin-
nosť mládežníckeho futba-
lu, a to vo všetkých kate-
góriách. Spokojní sme
najmä s účinkovaním druž-
stva dorastu, mladších žia-
kov a prípravky, kde druž-
stvo dorastu a mladších
žiakov patrí vo svojej kate-
górii k najlepším. Problé-
mom ostáva činnosť
z titulu nedostatku chlap-

cov v kategórii starších žia-
kov. U mužov sme mali za
cieľ byť v strede tabuľky
so ziskom 22 - 24 bodov.
To sa nám celkom nepo-
darilo, nakoľko sme po
15-tich kolách jesennej
časti skončili na 10. mies-
te so ziskom 18 bodov.

�  Aké opatrenia prij-
me výbor pred jarnými
súťažami?

V prvom rade u chlap-
cov je problém v tom, že
záujem o futbal nie je až
taký, aký by mal byť, už aj
vzhľadom na možnosť vý-
beru pre jednotlivé vekové
kategórie. Najmä je pro-

blémom zapojiť do trénin-
gového procesu 14 – 16-
ročných žiakov. U mužov
treba brať ohľad na to, že
hráči sú živiteľmi rodín,
pracujú na zmeny
a zamestnávatelia nie sú
vždy ochotní im vychádzať
v ústrety, čo sa v tak kvalit-
nej regionálnej súťaži ako
je III. liga, odrazí na súhre
družstva. U mužov ostáva
doriešiť otázku hlavného
trénera, nakoľko od 11.

kola tréningový proces
viedol hráč Milan Jambor.
Milan Krišanda, ktorý
družstvo viedol 4,5 roka,
odviedol veľký kus práce,
veď s družstvom dokázal
postúpiť až do III. ligy. Vý-
bor FK mu aj touto cestou
za jeho prácu ďakuje a FK
Svit počíta s jeho využitím
v štruktúrach klubu.

� Športové kluby
v čase hospodárskej
krízy vznikajú, ale aj
zanikajú. Ako to je s FK
Svit?

Vďaka fyzickým osobám
a podnikateľským subjek-
tom na území mesta sa da-
rí futbal udržať ako v mlá-
dežníckych kategóriách,
tak aj u mužov a dá sa po-
vedať, že aj pre rok 2011
máme finančne zabezpe-

čené účinkovanie druž-
stiev v súťažiach. Samo-
zrejme, ani u nás to nie je
také jednoduché, i keď
nám Mesto pomáha s udr-
žiavaním futbalového šta-
dióna, predsa bude po-
trebné nájsť finančné pro-
striedky a cez zimnú pre-
stávku rekonštruovať šat-
ne hostí, miestnosť pre
rozhodcov, tribúnu a ďal-
šie nevyhnutné opravy.
Veľmi dobrú spoluprácu
máme s vedením ZŠ Ko-
menského, ktorá nám po-
skytuje telocvičňu, trénin-
gové ihrisko s umelou trá-
vou. Verím, že sa nám
pred začiatkom jarných
súťaží podarí s Mestom
zrealizovať naše požiadav-
ky a vytvoríme pre divákov
ale i samotných aktérov
najpopulárnejšej hry na
svete - futbalu oveľa lepšie
podmienky. 

M. Jurčák

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. V súlade s §6,ods.3,Zákona
č.167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom týchto novín Mesto Svit.Predseda redakčnej rady Ing. Ján Hutník, pred-
nosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova. v@svit. sk, alebo redakcia Che-
mosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná, Mgr. M. Jurčák), tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redak-
cia@chemosvit. sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 9/2010 bola 8. 11.  2010. 

Úspešný záver atletickej sezóny
Záver dráhovej atletickej sezóny patril cez víkend 25. – 26. 9. 2010 na trnav-
skom štadióne viacbojárom, ktorých riadne potrápilo najmä počasie. 

Futbalisti FK Svit skončili jesenné účinkova-
nie v súťažiach ročníka 2010/2011. O ich účin-
kovaní a dosahovaných výsledkoch sme sa roz-
právali so športovým riaditeľom FK Svit Mgr.
Vincentom Semanom.

Futbalisti po jeseni v strede tabuľky
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Soňa na Slovensku štvrtá
Obdobie jesene patrí v atletike vytrvalostným a cezpoľným behom. Na

okresnom kole žiačok stredných škôl v Poprade sa v septembri na „ cezpo-
láku“ zúčastnili aj naše dievčatá, a to medailovo, keď v behu na 3 km zvíťazi-
la Zuzka Gejdošová a hneď druhú priečku obsadila Soňa Vnenčáková. 

Obe atlétky tak postúpili na krajské finále, ktoré sa rovnako, ako minulého
roku uskutočnilo na horskom hrebeni v Lesnici v Pieninskom národnom par-
ku. Tu si dievčatá medailové umiestnenie vymenili – druhá dobehla Zuzka
(č.22) a majsterkou kraja sa stala Soňa (č.58). Tá si zároveň, ako víťazka vy-
bojovala právo štartovať na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnili 27.
októbra 2010 v Žiari n. Hronom. V celoslovenskej kvalitou nabitej konkuren-
cii sa síce Soni nepodarilo obhájiť bronz z minulého roku, ale dobehla štvrtá
a tentoraz obsadila miesto tesne pod stupňom víťazov.                  

L. Potočný 
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