
K tomuto vyjadreniu podala
stanovisko vedúca oddelenia
živ. prostredia a technických

činností MsÚ Ing. A. Kromko-
vá. Podrobne vysvetlila, ako
prebieha proces čiastkovej

zmeny Územného plánu
mesta. Termín uznesenia bol
dodržaný, pretože do stanove-
ného dňa bol započatý proces
povinnosti preskúmania ÚPM.
Tento proces je zložitý, stanoví
všetky zmeny, ktoré je potreb-
né obstarať na náklady mesta,
medzi ne patrí aj zmena
v zmysle predmetného uznese-
nia a následne začne obstará-
vanie týchto zmien. Primátor
v závere dôrazne prehlásil:
“Brezinári, tam máte svoje zá-
hrady, nikto vám ich neberie
a starajte sa o ne.“

MsZ Svit prerokovalo
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V poradí druhé riadne pracovné stretnutie poslancov
MsZ sa začalo vystúpením predsedu ZO Breziny Ing. Jána
Masarika, ktorý v prítomnosti aj svojej početnej členskej
základne záhradkárov nátlakovým spôsobom predniesol
sťažnosť na údajne nesplnené uznesenie MsZ č. 145/
2010 (zabezpečenie súladu ÚPM v lokalite Breziny s plat-
ným uznesením 65/2004 k termínu 31. 1. 2011). 

(Pokrač. na 2. strane)

Práce na stavbe sa začali na
prelome septembra a októbra
v roku 2010, pri realizácií zem-
ných prác muselo dôjsť
k výmene nevhodného podlo-
žia z hľadiska únosnosti, čo
malo za následok časové aj fi-
nančné navýšenie stavby. Po
sprevádzkovaní novej autobu-
sovej stanice SAD (ako vyvola-
nej investícii) začiatkom de-
cembra roku 2010 sa začali
práce na parkovisku pre Su-
permarket. 16.2.2011 bol Su-
permarket BILLA Svit otvorený.
Verejnosť tak získala 800 m2

predajnej plochy,   53 parkova-
cích miest, z toho 2 pre invali-
dov a ďalšie pracovné príleži-
tosti.                Ing. Ján Jurčišin

Billa už slúži
občanom

Učitelia ovplyvnili náš život, či si to
pripúšťame, alebo nie. Preto im Deň
učiteľov (28. marec) právom patrí.
V súvislosti s týmto dňom sa v spo-
mienkach vraciam k svojmu učiteľovi
zo základnej školy.1. až 5. ročník som
absolvoval v rodnej obci vo veľmi pek-
nej škole. Vždy to bolo v spoje-ných
ročníkoch, čo bol pre mňa základ ob-
divu k múdrejším i motivácie vyrovnať
sa im. Naučil som sa vážiť si rokmi
zrelších spolužiakov, ochrancov i spo-
luhráčov. Cez prestávky sme sa ne-
prechádzali,ale hrali sme sa na škol-
skom dvore – to bol relax. S úctou
i láskou spomínam na pána učiteľa,
ktorý ma 4 roky učil v tejto škole. 

Čo rezonuje vo mne aj dnes?
Veselo bolo pri požiadavke hovoriť

spisovne. Prechod z nárečia na spi-
sovný slovenský jazyk mu robil vrásky
na čele. Vydržal a naučil nás.

Mali sme pred ním rešpekt, veru vo
večerných hodinách sme sa netúlali
po dedine.

Mičurinské políčka namiesto teles-
nej výchovy i vo voľnom čase.

Radosť, keď sa jeho včielky vyrojili
a odpadla hodina, ale i radosť, keď mi
dovolil podieľať sa na starostlivosti
o tieto včielky a nepichli ma.

Divadelné predstavenia, ktoré
s ochotníkmi nacvičil.

Premietanie filmov.
Bohato zásobená obecná knižnica -

tam mi čítanie prirástlo k srdcu – je to
láska do konca života.

Maturitný pozdrav bol prvým poďa-
kovaním pánu učiteľovi. Povedal mi,
že môj úspech ho teší.

Ako kolegovia sme sa stretli v súk-ro-
mí – zobral som si jeho dcéru za man-
želku. Tak sme potom mohli častejšie
spomínať. Ja sa môžem ešte aj dnes
tešiť zo spomienok, ale on už nie. Odi-
šiel navždy. Na jeho meno však väčši-
na jeho žiakov nezabúda. To čo robil,
nebolo vymyslené. Bolo to prežité
a teda nezabudnuteľné. Vďaka za to. 

Prácu učiteľov si uvedomíme a o-
ceníme až keď dospejeme. Uvedomí-
me si, že sme svojim učiteľom pripra-
vili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca ne-
končí zvonením. Pri návratoch do žiac-
kych liet si uvedomíme poslanie učite-
ľov, ich zodpovednú prácu, za čo
všetko im vďačíme. 

Aj tohtoročný Deň učiteľov nám po-
núka príležitosť zaspomínať si
i poďakovať.

Ján Ryša
ved. oddelenia školstva,

kultúry a športu MsÚ Svit

Sedem priorít dostalo zelenú...

Základná škola na Ko-
menského ulici. 

Foto: Karol Nowak

Učitelia...

Foto: Eva Potočná

Foto: archiv



Po odchode záhradkárov dostal
priestor hosť - zástupca spoloč-
nosti ICZ Slovakia Ing. Bohuslav
Hnát, ktorý predstavil prítomným
riešenie poskytovania elektro-
nických služieb samosprávou
a predložil cenovú ponuku.
O tom, či mesto bude využívať tú-
to službu, ktorá umožní občanom
odovzdávať rôzne podania elek-
tronickou cestou, sa bude ešte
rokovať. Poslanci schválili uza-
vretie zmluvy o výpožičke
Mestskej športovej haly dvom
žiadateľom – BKM Svit
a basketbalistkám MŠK Iskra
Svit. V ďalšom bode doplnili ko-
misiu zdravotnú, sociálnu, by-
tovú a verejného poriadku
o dvoch členov – Máriu Heldá-
kovú a poslanca Mariána Mar-
točku a komisiu školstva, kul-
túry, športu, mládeže, regio-
nálneho rozvoja a mediálnu
o Veroniku Žoldákovú. Odsú-
hlasili odpredaj prebytočného
majetku – CO krytov a garáží,
ktoré sú v budovách na Ulici Štú-
rovej, 9. mája a Ul. kpt. Nálepku.
Schválili kúpu pozemku – časti
chodníka na Štúrovej ulici, za-
kúpenie narkotizačnej zbrane
pre Mestskú políciu a s tým súvi-
siace rozpočtové opatrenie vo vý-
ške 1 300,-eur. Ďalšie rozpočto-
vé opatrenia sa týkali 80-bytovej
jednotky, Domu kultúry a stra-
ty SAD za 4.Q 2010. Uložili
prednostovi MsÚ vytvoriť komi-
siu na prehodnotenie rozsahu
objemu prepravných výkonov
– cestovného poriadku MHD
a schválili úpravu rozpočtu vo
výške 510,- eur na MHD vo Svite.
Rozpočet upravili aj v oblasti re-
vitalizácie verejných priestran-
stiev v centrálnej zóne mesta,
Spoločného obecného úradu
a prenesených kompetencií
v rezorte školstva.

Ako prvá interpelovala M. Sma-
tanová – predniesla návrh, aby
sa naše mestské noviny prihlásili
do celoslovenskej súťaže
miestnych novín, nakoľko je
presvedčená, že sú kvalitné.
V. Žoldáková odpovedala, že sa
tak už stalo v minulom týždni, aj
v doterajších ročníkoch súťaže
boli naše noviny veľmi kladne
hodnotené. J. Lörincz sa opýtal,
prečo došlo k poklesu prijatých
žiakov do 1. ročníka ZŠ na
Mierovej ulici. J. Ryša odpove-
dal, že vo Svite existuje jeden
školský obvod a rodičia sa roz-
hodujú sami, na ktorú školu
umiestnia dieťa, takže na túto
otázku sa nedá jednoznačne od-
povedať. Táto situácia sa mení,
pred pár rokmi to bolo naopak,
menej detí bolo na Komenského
ZŠ. Toto je otázka skôr na sa-
motných rodičov.

M. Martočko tlmočil záujem
súkromného podnikateľa zo Svi-
tu o pozemok medzi Billou a SOŠ
za účelom umiestnenia mest-
skej tržnice. Stanovisko Mesta
je jednoznačne nesúhlasné.

V diskusii sa poslanci obozná-
mili s hospodárením mesta za
prvý mesiac roku 2011, ktoré
vzali na vedomie, rovnako, ako
výsledok obchodnej verejnej sú-
ťaže na predaj časti pozemku
v lokalite sídliska E na Ul.
kpt. Nálepku. Zo 6-tich účastní-
kov komisia vyhodnotila víťaza
s najlepšou cenovou ponukou –
firmu MIVA, s. r. o., zo Svitu. Zá-
roveň tejto firme schválila budúci
predaj pozemku o výmere
max.1050 m² v cene 90,01
€/m². V rokovaní sa objavil aj
zoznam prioritných investič-
ných akcií pre najbližšie obdo-
bie. Z celkového počtu 48 akcií
schválili tie „najhorúcejšie“. 

Sú to tieto akcie:
1./ Revitalizácia centra mesta
2./ Výstavba novej 30-bytovej

jednotky + implementácia
3./ Výstavba parkovacích

plôch k novej 30-bytovej
jednotke + infraštruktúra

4./ Ochrana ovzdušia (4 vo-
zidlá na úpravu ciest, chod-
níkov a zelene)

5./ Zariadenie likvidácie bio-
logicky rozložiteľných od-
padov (kompostáreň)

6./ Oprava telocvične ZŠ Mie-
rová ul. - havarijný stav

7./ Rekonštrukcia šatne hostí
na futbalovom štadióne –
havarijný stav.

Ostatné akcie sa budú zoraďo-
vať podľa aktuálnych finančných
možností Mesta.

V ďalšom poverili primátora
mesta rokovaním o kúpe budo-
vy Strednej odbornej školy (bý-
valé SOUCH) na Hviezdoslavovej
ulici s Prešovským samospráv-

nym krajom pre účely Mestského
úradu a rokovaním s príslušnými
orgánmi o riešení environmen-
tálnych záťaží (lokalita ČOV)
v katastri Svitu.

Diskusia pokračovala návrhom
poslanca J. Drobného, aby sa
podujatia v meste propagovali
v novinách chronologicky
a návrhom poslanca V. Semana
na zakúpenia notebookov pre
poslancov za výhodnú cenu,
z dôvodu úspory množstva pa-
piera, ktoré sa na rokovania
predkladá v početných kópiách. 

Záver patril otázke J. Drobné-
ho, ako je to s kolkárňou, ktorá
sa síce predala, ale faktúry za
energiu prichádzajú na Mesto.
Vysvetlenie podala A. Balogová.
Tieto faktúry sa kolkárskemu klu-
bu refakturujú, ich dlh voči mes-
tu existuje a tak i dotácia, o ktorú
Mesto žiadajú, bude môcť byť
poskytnutá len po vyrovnaní ich
dlhu voči Mestu.. 

-vž-
Foto: K. Nowak
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Riaditeľstvá oboch materských škôl vo Svite (ulice Mierová
a Školská) oznamujú, že zápis detí na školský rok 2011/2012
sa koná v termíne od 15.februára  do 15.marca 2011. Do MŠ
sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, ktoré majú osvojené hygienické
návyky. Kritériá pre prijímanie detí sú určené smernicou, ktorá je
zverejnená na nástenkách v oboch školách. Prednostne sú prijí-
mané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou
dochádzkou. 

V prípade voľného miesta sa môžu prijať aj deti mladšie ako 3 ro-
ky. Prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí si môžete vyzdvih-
núť v materských školách denne počas prevádzky MŠ. K prihláške
je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast.

Vypísanú a potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr
do 15. marca 2011.

(Dokončenie z 1. strany)

Nezabudnite na zápis detí do materských škôl

MsZ Svit prerokovalo

O vašom podujatí by 
mali vedieť všetci!

Obraciame sa na organizátorov akýchkoľvek podujatí – kul-
túrnych, športových i spoločenských, pre deti i dospelých! Ak
už si dáte námahu a svoje podujatie pripravíte, zorganizujete,
malo by byť dokonale spropagované. Okrem plagátikov sú tu
pre vás naše noviny, ktoré každý mesiac prinášajú spektrum in-
formácií, vrátane programu podujatí. Je to jednoduché – aj vo
vlastnom záujme pošlite základné informácie o vašej akcii do na-
šej redakcie – najlepšie mailom, resp. dajte o nej vedieť telefo-
nicky – my ju už do plánu podujatí zahrnieme. Nič to nestojí –
len nezabudnúť na uzávierku. Tá je spravidla daná posledným
štvrtkom v mesiaci, resp. do konca každého mesiaca.       red.
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Š. Šmálik
Vcelku so všetkým sú-

hlasím, je to dobré a pá-
či sa mi to. Ale zdá sa mi,
že na autobusovej stanici
je to tesné a autobusy
majú málo priestoru na
vytáčanie.

p. Lapšanská
Veľmi sa mi tento prie-

stor páči, ak sa na jar vy-
sadí okolie, bude to ešte
krajšie. V Bille si široký
sortiment moji známi
chvália, ja som tam ešte
nebola. Na novej zastáv-
ke MHD pri Bille by sa
ale zišiel prístrešok s la-
vičkou.

Ľ. Lúčanská
Autobusovú stanicu

bolo treba, určite. Ale
Billa ? Myslím si, že na
tento počet ľudí vo Svite

bolo zbytočné ešte taký-
to supermarket. Ale celý
priestor je využitý.

Danka Suchá ml. a st.
Nebola som tu dávno,

ale keď som videla Billu,
chcelo sa mi plakať. Je
mi veľmi ľúto, že sa tu ne-
postavil pekný oddycho-
vý priestor so zeleňou, s
lavičkami... Autobusová
stanica by mala byť väč-
šia a Billa je pre väčšinu
dôchodcov, ktorí sú tu –
drahá.

Manželia Šoltésovci
Prístup k Bille, teda

vchod je okolo 14-tej
otrasný – nedá sa tam
pre nával autobusov
prejsť cez cestu. Billa je
fajn, je tam aj väčší a lep-
ší výber, v podstate je to
krajší priestor.

Manželia 
Markočiovci

Celý tento priestor je
dobrý, vyzerá to k svetu.
Billa sa nám zdá drahá,

ale zas na druhej strane -
ľudia si môžu vybrať z
rôznych obchodov a kým
čakajú na autobus, po-
motajú sa a aj nakúpia.

E. Nedzelová
Z hľadiska kultúry ces-

tovania novú stanicu kvi-
tujem, aj keď v čase do-
pravnej špičky je pred-
imenzovaná. Do Billy ne-
chodím a myslím si, že
celý priestor získal kul-
túrnejší rozmer.

p. Višňovská
Ja som si myslela, že

to bude opačne, Billa že
bude východne a na zá-
pad AS. Myslím si, že
stanica je malá, podľa
mňa mala byť väčšia. Bil-
la je dobrá, len tie ceny..

Pripravila 
V. Žoldáková

NAŠA ANKETA � NAŠA ANKETA � NAŠA ANKETA � NAŠA ANKETA

Prijímateľ IČO Adresa

Občianske združenie Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT 17068746 Dom kultúry - P.O.BOX č. 24 Svit
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ, Mierová ulica 17319617/516 Mierová ulica 134 Svit
Občianske združenie Familiaris 42037417 Kpt. Nálepku 105 Svit
Občianske združenie Združ. hlav. kontrolórov miest a obcí Slovenska 00628581 Hviezdoslavova 33 Svit
Občianske združenie Slov. rada rodič. zdr. pri MŠ Školská Svit    17319617/978 Školská 21 Svit
Občianske združenie Združenie rodičov pri ZUŠ 42037913 Kpt. Nálepku 100 Svit
Občianske združenie Detský famózny svet 37788175 Štúrova 242/42 Svit
Občianske združenie Hokejový klub Svit - Podskalka 31997741 Mlynská 8 Svit
Občianske združenie Slovenská rada rodičovských 17319617/2272 Mierová 141

Svit združ. pri MŠ Mierová  Svit
Nezisk. Organizácia Futbalový klub Svit 37936310 Štefánikova 284 Svit
Účel. zar.cirkvi Katolícke biblické dielo 37790510 Jilemnického 32/A Svit
Nadácia Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Štúrova 101 Svit
Občianske združenie Atletický oddiel Svit 37883071 Školská 27 Svit
Občianske združenie Rodič. združ. pri ZŠ Komenského Svit 37880578 Komenského 2 Svit
Občianske združenie Dychová hudba Sviťanka 31949037 Mierová 163 Svit
Občianske združenie Mestský kolkársky klub 37884841 Štefánikova 317 Svit
Občianske združenie Športový klub Horal-Alto Slovakia 37795741 Mierová 84 Svit
Občianske združenie Spevokol SENIOR 42086264 Skalná 19 Svit
Občianske združenie Umelecký klub Fantázia 42083354 Jilemnického 21 Svit
Občianske združenie Združ. priateľov Združenej strednej školy 42083711 Štefánikova 38 Svit
Občianske združenie Ľudová hudba Bystrianka 42085829 Sládkovičova 34/1 Svit
Občianske združenie MO Slov. rybárskeho zväzu 178209 Jilemnického 948 Svit

V relatívne krátkom čase došlo prakticky
v centre Svitu k významnej zmene, keď tu
vyrástla dlho očakávaná nová autobusová
stanica a supermarket Billa s dôstojným
parkoviskom. Celý priestor tak získal nový,
kultúrnejší vzhľad a zlepšili sa tiež služby
pre obyvateľov. Ako tieto zmeny vnímajú, na
to sme sa opýtali niektorých z nich.

Foto na strane:
Karol Nowak

Prijímatelia 2 % dane

Billa a stanica



Kým rodičia trávili čas vybavo-
vaním písomnosti, budúci prvá-
čikovia prešli „kráľovstvom Ne-
ma“, v ktorom boli pre nich pri-
pravené kútiky na nenásilné zis-
tenie ich pripravenosti do školy.
Deti pomocou hračiek hravou
formou ukázali svoje schopnos-
ti, zručnosti i vedomosti nado-
budnuté v škôlke. Zoznamovali
sa s prostredím, ktoré sa o pár
mesiacov stane na niekoľko ro-
kov ich druhým domovom. Žiaci
si vychutnali svoj prvý veľký krok
do sveta poznania a vedomostí.
Svoje prvé veľké skúšky deti ab-

solvovali pod dohľa-
dom skvelého tímu
učiteliek našej ško-
ly. Každému sa ten-
to deň veľmi páčil, o
čom svedčili usmia-
te tváre detí a ich
hrdých rodičov. Po

príjemne strávených chvíľach
si za odmenu zo zápisu od-
niesli malú pozornosť, ale asi
najväčšiu radosť im urobilo pí-
somné osvedčenie o prvej
skúške a prijatí do školy. 

Touto cestou ďakujeme
všetkým rodičom za prejavenú
dôveru pri výchove a vzdeláva-
ní svojich detí a tešíme sa na

stretnutie v septembri 2011. Uči-
telia a vedenie školy pripravia aj
ďalší školský rok tak, aby škola
nestratila dôveru rodičov a
udržala si ich priazeň.

Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského
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„V súvislosti s plánovanou vý-
stavbou, resp. nadstavbou ob-
jektu známeho pod názvom
Kopček došlo k obstarávaniu
zmeny Územného plánu mesta
v tejto lokalite. Keďže tento pro-
ces vyžaduje aj stanoviská do-
tknutých subjektov, vyskytla sa
požiadavka obyvateľov bytové-
ho domu na Štúrovej ulici č. 73
na odstránenie problémov s ka-
nalizáciou, ktoré spôsobujú
opakované „záplavy“ v ich pivni-
ciach a blízkom okolí. Došlo k
rokovaniu za účasti zástupcu
tejto bytovky, vedenia mesta,
Technických služieb a Podta-
transkej vodárenskej spoloč-
nosti Poprad ( ďalej PVS, a. s.).
Následne bol vykonaný monito-
ring potrubia zo západnej i vý-
chodnej strany a na odstránenie
týchto závad boli prijaté ďalšie
opatrenia,“ povedala nám Ing.
A. Kromková.

Čo priniesol monitoring a aké
kroky budú nasledovať - to už je
otázka pre Jána Kleščíka, stre-
diskára HVS kanal. a ČOV z
PVS, a. s. Poprad.

„Monitoring nám odhalil via-
cero problémov. V prvom rade
obrovský objem koreňovej sú-
stavy topoľa, ktorý spôsoboval
upchatie potrubia a následné
spätné vyrážanie vody (viď obrá-
zok). Tieto korene sme z kanali-
začnej šachty vybrali. A bolo ich
nemálo. Väčší úsek ostal ešte
nezrealizovaný, takže našim
technologickým vozidlom
AQUATECH je potrebné vyfré-
zovať kanalizačné potrubie, aby
sa odstránili všetky ostatné ko-

rene. Strom je nutné zrezať, aby
sa tieto korene ďalej neobnovo-
vali. Veríme, že nebude potreb-
né investície navýšiť celkovou
výmenou potrubia a že postačí
táto jednoduchšia cesta. S tými-
to prácami plánujeme v marci,
resp. apríli – ešte pred dažďa-
mi, ktoré by zas mohli spôsobiť
problémy. Ďalšia vec, ktorú sme

monitoringom objavili, je šachta
pri tomto bytovom dome. Nikto
o nej nevedel, prístup k nej bol
znemožnený, pretože nad ňou
bol postavený chodník pozdĺž
cesty. Takže ju musíme sprí-
stupniť a dostať na úroveň chod-
níka. Toto urobíme čo najskôr.“ 

Od pána Kleščíka som sa eš-
te dozvedela, že vo Svite je tých
„boľačiek“ s kanalizáciou naozaj
nemálo. Prednedávnom museli
nainštalovať cca 30 m nového
potrubia v lokalite pri Spolcent-

re, pretože to staré jednoducho
nebolo. Proste zmizlo. Zrejme
agresívny odpad z fabriky ho
celkom „ rozožral“ na štrk. Ďal-
šie ťažkosti sú s potrebnou
údržbou potrubia, ktoré vedie
cez záhrady občanov. Tí nie sú
ústretoví a znemožňujú jeho nut-
né čistenie. Predchádzať potom
rôznym problémom je takto ne-
ľahké.

Takže – suma sumárum: 
Problém sa nateraz vyrieši, je-

ho príčina sa (verme, že úspeš-
ne) odstráni. Kde sa ale objaví
opäť? Ktoré potrubie je zas
ohrozené koreňmi stromov, vy-
sadenými svojvoľne, kade – ta-
de, aj v blízkosti rozvodov kana-
lizácie? To ukáže čas. Ako mi
povedal pán primátor mesta – je
to vlastne časovaná bomba!
Mesto v ostatných rokoch pro-
stredníctvom záhradníctva
Technických služieb pristupuje
k výrubu a výsadbe stromov
zodpovedne. Berie ohľad na ich
koreňovú sústavu, tie, ktoré
ohrozujú bezpečnosť ľudí a ži-
votné prostredie vyrubuje a vy-
sádza naozaj vhodné stromčeky
a kroviny, ktoré by našim nasle-
dovníkom mali spôsobovať len
úžitok a radosť a nie takúto „ga-
libu“. Takže výzva, či prosba na
záver - nazerajme na konanie
odborníkov – profesionálnych
záhradných architektov s dôve-
rou. Problém „Kopčeka“ nech
je pre nás odstrašujúcim príkla-
dom.     -vž-

O strastiach s vytápaním bytov by mohli hovoriť viacerí z nás.
V ostatných rokoch si však pri návalových dažďoch „užili“
a vytrpeli viac než dosť obyvatelia „bytovky pri kopčeku“ na
Štúrovej ulici č. 73, keď mali vodu po kolená... Aj nájomníci
z tzv. „Kopčeka“, či bývalých jaslí zažili patálie, keď im pláva-
li pivnice a prevádzkové miestnosti.. Čo sa udialo v ostatných
mesiacoch? Čo spôsobilo tento havarijný stav? Aká je tam
momentálna situácia? Pre odpovede na tieto otázky som naj-
skôr zašla za vedúcou oddelenia životného prostredia
a technických činností MsÚ vo Svite Ing. A. Kromkovou. 

Krutá daň za svojvoľnú výsadbu stromov, alebo časovaná bomba?

Prvá veľká skúška
Od 1. do 4. februára 2011 v ZŠ na Ko-

menského ulici vo Svite prebehol sláv-
nostný zápis prvákov. Rodičia s budúci-
mi prváčikmi prichádzali možno trochu
neisto do budovy školy, kde ich už ale
pri vstupe srdečne vítali morské víly,
vodníci či piráti, aby odbúrali počiatočný
strach z prvej veľkej skúšky. 
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Športová hala Iskra Aréna sa vo februári zmenila na pes-
trofarebnú záhradu, plnú rôznych masiek a veselej hudby.
Takmer do roka a do dňa sa tu konal celomestský karneval
pre všetky deti Svitu. Fašiangový čas zvykne byť poznačený
hrozbou rôznych chrípkových ochorení, takže i tentokrát bo-
lo masiek menej, ako organizátori očakávali. Halu nám pek-
ne vyzdobila pani Alena Kolumberová zo ZUŠ vo Svite za po-
moci študentov SOŠ, za čo im patrí poďakovanie. Ďakujeme
aj všetkým účinkujúcim – tanečným krúžkom pri CVČ – de-
ťom z obidvoch materských škôl, TŠ Štýl, roztlieskavačkám
z CVČ, Nikolke Remeňovej a Janke Lesnej za spevácke vý-
kony. Nechýbala tombola, ocenenie masiek a dobrá nálada.

-vž-, foto: M. Jurčák

Po roku opäť v maskách

Baby Centrum pri
Centre voľného času
vo Svite poskytuje
mamičkám aj otec-
kom na materskej
dovolenke priestor
na priateľské stret-
nutia už rok.  Umož-
ňuje mamičkám s
malými deťmi stráviť
spoločný čas, vymie-
ňať si skúsenosti a
spoločne sa realizo-
vať. 

Trikrát do týždňa je
deťom prístupná her-
ňa s jednoduchým
ale účelným vybave-
ním. Deti tu získavajú
prvé sociálne kontak-
ty s rovesníkmi, orga-
nizujú sa tu rôzne zá-
bavné aktivity zame-
rané na hru, pohyb,
spev, tvorivosť. Pre
detičky sme pripravili
výtvarnú tvorivú diel-
ňu pod názvom Perie-
me bielizeň, veselé
cvičenia s riekanka-
mi, dramatizáciu roz-
právky Domček, Hal-
loweensku párty, Mi-
kuláša I detský kar-

neval. Mamičky si na-
vzájom pomáhajú
drobnými službami.
Organizujeme pre ne
pravidelné diskusné
stretnutia na rôzne
témy: predchádzanie
detským úrazom a pr-
vá pomoc malým de-
ťom, zmeny v legisla-
tíve pre mamičky na
materskej dovolenke. 

Prostredníctvom
informačného servi-
su získavajú nové
skúsenosti a rady pri
riešení výchovných a
sociálnych problé-
mov, s ktorými sa
stretávajú pri výchove
detí a zabezpečení
rodiny.  Pripravujeme
ďalšie aktivity – tvori-
vé dielničky, stretnu-
tie so psychológom,
sociálnou pracovníč-

kou, rozprávkové cvi-
čenie pre deti, oslavy
Dňa detí, piknik v zá-
hrade  a ďalšie.

O činnosť Baby
Centra pri CVČ vo
Svite je medzi ma-
mičkami záujem.

Chceme aj v bu-
dúcnosti poskytovať
pre mamičky s malý-
mi deťmi priestor pre
hry, zábavu i pouče-
nie.

N. Kumorovitzová

O Baby Centrum je záujem
Baby Centrum pri Centre voľného času vo Svite poskytuje ma-

mičkám aj oteckom na materskej dovolenke priestor na pria-
teľské stretnutia už rok.  Umožňuje mamičkám s malými deťmi
stráviť spoločný čas, vymieňať si skúsenosti a spoločne sa rea-
lizovať. 

Vydarený karneval



Poďakovanie
Úprimne ďakujeme rímskokatolíckemu farskému úradu, pánovi
kaplánovi a jeho asistencii, Malému mužskému zboru a pracovníkom
Pohrebných služieb za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim zosnulým

Emilom  Hámorom  
dňa 22.februára 2011.  Všetkým priateľom,  susedom a známym
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.  

Smútiaca rodina
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� NARODILI SA
Tamara Martonová, Nina Malatino-
vá, Jakub Šifra, Karolína Galeková,
Petra Pauliniová, Lívia Šimonová

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Magda Matejová, Vojtech Rusyniak,
Mária Farkašová, Emil Kirchner, Ján
Fiľa
75 ROKOV
Mária Kutná, Ján Dzivjak, Ing. Ivan
Hus, Eduard Klein, Anna Vartovníko-
vá
80 ROKOV
Alžbeta Hečková, Eleonóra Akšteine-
rová, Mária Šalkovská, Anna Majerní-
ková, Ing. Vratislav Hurt, Mária Šve-
dová
85 ROKOV
Marta Mikulášová, Július Matoš. 
90 ROKOV
Margita Dziaková
91 ROKOV
Ľudovít Godiška.

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Piervolová, Jolana Berzet-

hyová, Ľubomír Maček, Helena Še-
ligová, Emil Hámor, Osvald Körner,
Ing. Jozef Capuliak, Alžbeta Šipo-
šová a Mária Vagnerová.

Spolocenská rubrikaˇ

� Kúpim garáž pri futbalo-
vom štadióne, resp. na Štefá-
nikovej ulici vo Svite. Platba v
hotovosti. Č. t. 0918 786
017.

� Predám zachovalý pekný
tmavohnedý konferenčný sto-
lík 140x54x48 cm so sklom a
kovový oranžový servírovací
stolík so sklom na kolieskach,
i jednotlivo. 0905 905 384.

� Predám takmer nové ne-
nosené biele dámske lyžiarky
zn. Nordic, veľkosť 26,5. No-
vé (v akcii) 135 eur, teraz 80
eur. Č. tel.: 0905 905 384.

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad 
a Mesto Svit

Vás pozývajú na divadelné predstavenie

Robert Thomas

Mandarínková izba
12. apríla 2011 o 19.00 hod. v Dome kultúry Svit

Hrajú: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský 
a Bibiana Ondrejková

Túto komédiu, plnú francúzskeho espritu a šarmu, ktorá ponúka nie-
koľko zaujímavých príbehov ľudí vo vtipných krátkych jednoaktovkách
naštudovali výborní herci v réžii  Ľ.Vajdičku.

Vstupné: 12,- €
Predpredaj:      
MsÚ Svit, odd. kultúry č. t. 7875 114, 0908 406 147
Agentúra Bell Canto Poprad, č. t. 0903 966 327                                                
Kníhkupectvo Christiania Poprad, č. t. 7722944

Predám 
tatranský 

profil 
- perodrážka, brúsený
I. trieda  4,00 eur 
II. trieda 3,00 eur  
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. 
Doveziem. 

Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Únia žien Slovenska vo Svite vás pozýva na 

DETSKÚ BURZU
jarného ošatenia 

a športových potrieb
22. - 25. marca 2011 

spoločenská miestnosť nad poštou

22. - 23. marca    14,00 – 18,00 
príjem čistých a nepoškodených vecí

24.- 25. marca    od 8,00 – 17,00 hod. predaj vecí

Inzercia
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Premiéra vo Svite

Sála burácala od smiechu!

20 .februára v Kultúrnom dome Pod Skal-
kou sa členovia novovzniknutého divadla
„Tak teda tak“ po prvýkrát predstavili v diva-
delnej hre „Všetko o ženách“. Vybrali si
úchvatnú komédiu chorvátskeho autora Mira
Gavrana, ktorý patrí k najhrávanejším súčas-
ným autorom. Je tu príležitosť pre tri hereč-
ky, aby sa každá predstavila v piatich rôznych
rolách. Úlohy sú veľmi náročné, najmä pre
začiatočníčky, lebo diváka musia uviesť do
sveta intríg, tajomstiev, ľúbostných sklamaní,
presvedčiť ho o pocitoch a popritom ho po
celý čas aj zabávať. Predstaviteľky Eliška Zi-
mová, Soňa Ivanová a Andrea Šafránová ne-
sklamali a tejto úlohy sa zhostili veľmi dobre.
Možno ešte neboli najdokonalejšie, herectvo
i verbálny prejav by zniesli pár kritických po-
známok, ale čo je dôležité, z celého pred-

stavenia bolo cítiť nadšenie a obrovskú chuť
niečo dokázať. Spolu s režisérom Martinom
Fečundom, ktorý založil vo Svite pod mests-
kou základnou umeleckou školou aj detský
divadelný súbor „Impro opona“, rozhodne di-
vákov potešili a pripravili im príjemný zážitok.

Zúčastnili sa aj súťaže amatérskych diva-
delných súborov -19.ročníka „Divadelnej Šu-
ňavy“, kde hneď pri prvej účasti získali 3.mies-
to a Eliška Zimová bola medzi nominovanými
na najlepší ženský herecký výkon. Novovznik-
nutému divadlu treba zablahoželať a popriať
mu mnoho hodnotných inscenácií. Nech ten-
to koníček všetkým členom kolektívu prinesie
veľa radosti z úspechov a hlavne, nech im zá-
ujem angažovať sa v oblasti divadelníctva vy-
drží veľa rokov.                  Anna Gejdošová

Ochotnícke divadlo malo vo Svite dlhú a slávnu tradíciu. Pôsobilo tu viac generá-
cií neškolených, ale talentovaných hercov i režisérov, diváci mohli vidieť mnoho
kvalitných inscenácií, ktoré žali úspechy na významných ochotníckych prehliad-
kach. Ale odvtedy prešlo veľa rokov a amatérskych dospelých divadelníkov sme na
javisku nevideli. Preto treba oceniť, že sa našla partia nadšencov, ktorá chce nad-
viazať na staré tradície a divákov osloviť umením a tvorivosťou. 

Po dlhšom období takmer vypredaná sála
Domu kultúry privítala stálicu slovenského
umeleckého neba – Andera z Košíc, ktorého
sprevádzali nemenej známi a populárni Kan-
dráčovci. Salvy smiechu z humorných zážit-
kov nestarnúceho rozprávača a obdiv nad
muzikantským profesionálnym umením – to
všetko zažili spokojní diváci v závere posled-
nej februárovej nedele. 

Zdravotne postihnutí hodnotili svoju činnosť
Základná organizácia Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých vo Svite zhodnotila svoju čin-
nosť na výročnej členskej schôdzi 7. februára
2011.

Na rokovaní sa zúčastnil aj poslanec mestského zastupiteľstva
MUDr. J. Lörincz. Vo svojom príhovore kladne zhodnotil činnosť
organizácie, ktorá pomáha zdravotne postihnutým.

Výbor bude pracovať v rovnakom zložení ako v roku 2010. Pri-
pravil pre svojich členov akcie , ktoré ich zaujmú. Základná orga-
nizácia bude pri väčších akciách spolupracovať aj s inými organi-
záciami v meste Svit , aby boli lepšie využité získané finančné pro-
striedky. Ing. Kuzmíková



1. 3. - 16. 3.  Deň ľudovej rozprávky 
celoslovenská súťaž  Kto je kto v Dobšinského  rozprávkach
� vyhľadajte najmenej známych hrdinov v Dobšinského rozpráv-

kach
� na papier si poznačte ( prípadne môžete prísť s knihami do

knižnice a pracovníčky si  zapíšu všetky potrebné údaje):
� meno hrdinu
� názov rozprávky ( v ktorej hrdina vystupuje)
� názov knižky a číslo strany, kde sa rozprávka začína
� vydavateľstvo a rok vydania knižky
� vyplnené hárky alebo knižky doneste do knižnice, pri troche

šťastia môžete pri losovaní  získať malú odmenu

7. 3 – 9. 3. Slávnostné zápisy žiakov 
1. ročníkov ZŠ za čitateľov knižnice

10. 3 - 11. 3. Vznik a tvorba kníh
- informačná výchova pre deti MŠ

16. 3.
Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom 
- pre deti 1. stupňa ZŠ

21. 3 – 28. 3. Knižné novinky pre deti a mládež 
- prezentácia kníh spojená s hovorenou bibliografiou pre žiakov ZŠ

Čítanie je zábava
- vyhodnotenie súťaže o najaktívnejších  detských čitateľov  

28. 3. - 1. 4. Týždeň slovenských knižníc
- v tomto týždni budú používateľom, ktorí sa chcú zapísať alebo
vrátiť upomínané  dokumenty, poplatky odpustené

Zlatá rybka 2010
. vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o najlepšiu detskú knihu

1. 4. Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie
- rozprávkový večer v knižnici pre deti od 9 do 12  rokov
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Temná ozvena 
Michael Connelly 

Starý známy detektív Harry
Bosch za vojny slúžil u takzva-
ných "tunelových potkanov" -
čistil tunely pod vietnamskými
dedinami od partizánov. 

Pravdivý príbeh lži 
Hana Lasicová

Zvláštny príbeh mladej ženy,
ktorá sa stane väzňom vlastných
predstáv o živote. Koho klame,
keď sa snaží napĺňať očakávania
a rešpektovať konvencie? Čo je
pravda a čo je lož? 

Kniha napísaná s vášáryovs-
kou noblesou aj lasicovským hu-
morom.  

Rozlúčka s peklom 
Tvrtko Vujity 

Zoznámte sa s príbehom Prin-
ceznej bobovej dráhy, ktorá v
úsmevných podmienkach - pre

nedostatok snehu trénovala na
sídlisku tlačiac autá - založila re-
prezentačné družstvo bobistiek,
aby neskôr zápasila nie len so
svojimi súperkami, ale aj s naj-
krutejšou chorobou na svete.

Návrat do budúcnosti
Gustáv Murín 

Do rodného sídliska s optimis-
tickým názvom Budúcnosť sa
vracia hrdina románu po dvad-
siatich rokoch emigrácie. Má
presný cieľ. V piatok trinásteho
sa pravidelne schádza skupina
jeho rovesníkov v miestnom po-
hostinstve. Dúfa, že tam stretne
človeka, ktorý rozhodne o jeho
ďalšom osude. 

Aj ja teba
Maxim E. Matkin

Každé miesto má svoje tajom-
stvo. Každý človek niečo skrýva.

Niekedy musíme ísť do minulos-
ti, aby sme pochopili prítomnosť,
niekedy musíme niekoho opus-
tiť, aby sme sa k nemu dokázali
vrátiť. 

KNIHY PRE MLÁDEŽ

Žeravé púšte   
Anita Ganeri  

Našťastie, nie všetko v zeme-
pise je zložité a nudné. Vyskytnúť
sa môžu dokonca aj šťavnaté a
záživné kúsky. Napríklad púšte.
Púšte sú tým najzaujímavejším z
celého zemepisu. Taký zemepis
tu ešte nebol. Len jedno varova-
nie, kým sa začítate hlbšie. 

Ešte vražednejšia matika   
Kjartan Poskitt  

Jednoprstý Jimmy je späť aj so
svojím gangom, aby nám ukázal,
aká môže byť matika smrteľne

vražedná. Prečítajte si, ako unik-
núť diabolským pazúrom profe-
sora Kruťasa, ako môže matema-
tika zachrániť život na Zemi, stret-
nite nebezpečného Pytagora,
ktorý bol do matiky taký totálny
blázon, že bol schopný aj zabiť. 

Inakší Inkovia   
Terry Deary  

Dozviete sa množstvo drastic-
kých podrobností o ríši Inkov, v
ktorej žilo 12 miliónov ľudí, a
ktorú nakoniec zmietlo 260
Španielov a tiež niekoľko vírusov
a bacilov. Zistíte, prečo lamy no-
sili náušnice a pili pivo, ako sa
stať krajším pomocou vedra mo-
ču.  

MAREC - MESIAC KNIHY

Knižné novinky v mestskej knižnici

Primátor nášho mesta Rudolf Abrahám obdržal ďakovaný list  pri-
mátora  Bratislavy Milana Ftáčnika  za účasť a účinkovanie diev-
čenskej speváckej skupiny a ľudovej hudby ZUŠ vo Svite v projekte
Vianoce 2010, ktoré boli najväčším zimným folklórnym festivalom
na Slovensku. Prejavil im úctu a uznanie za vynaložené úsilie
a snahu pri ich vystúpení, poďakovanie za radosť, ktorú rozdali di-
vákom na Hlavnom námestí. V závere vyslovil nádej, že sa s týmto
kolektívom stretnú návštevníci Bratislavy aj na pódiu Slovenských
Vianoc 2011. -red-

Poďakovanie našej ZUŠ 
od primátora Bratislavy
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Pochvaľujeme si dobrú spolu-
prácu s Jednotou dôchodcov Slo-
venska pod vedením predsedu
Mgr. M. Jurčáka. Vlani sme oslávi-
li 35. výročie nášho vzniku, máme
sa teda za čím obzrieť. V súčas-
nosti evidujeme 98 členov, ktorým
ponúkame rôzne aktivity. Z veľké-
ho množstva spomeniem aspoň
niektoré – prednášky na sociálne,
zdravotné, duchovné témy, účasť
na rôznych kultúrnych vystúpe-
niach, organizovaných Mestom,
besedy so zaujímavými a vzácnymi
hosťami (M. Tomanová, D. Čaplo-
vič, M. Gibalová) družobné stret-
nutia (K. Chlmec, Č. Třebová), bri-

gády na úprave okolia nášho klu-
bu,výlety do Poľska, blízkeho i
vzdialenejšieho okolia Slovenska,
ale i rôzne posedenia v klube (fa-
šiangy, Deň matiek, oslavy jubilan-
tov, Pri jedličke a pod.), či športo-
vé hry a súťaže. Naše členky sú
aktívne aj v iných oblastiach – vý-
robe a predaji malých darčekov v
rámci „výmenného“ trhu a mnoho
iných menších akcií. 

S uznaním konštatujeme, že v
živote svitských seniorov pretrvá-
va záujem o verejný život v každej
oblasti, ale i potrebnú sebarealizá-
ciu. Táto skutočnosť je potešujúca
a motivujúca. B. Točeková

V našom Klube seniorov vo Svite nám nechýba priestor pre
členov k stretávaniu, nechýba ich záujem o rôzne druhy čin-
nosti – veď máme vďaka vedeniu mesta pod vedením
PaedDr. R. Abraháma potrebné priestory, ale i v rámci mož-
ností Mesta aj finančnú podporu pre našu činnosť.

Seniori v stálom pohybe

Program podujatí 
16. marca 2011 o 18.00 hod. - sála Domu kultúry

„SVETLO V TME“ 
- celovečerný program UK FANTÁZIA

22. - 23. 3. 2011 – Dom kultúry 

DEŇ TANCA 2011 
–   Regionálny festival detského nefolklórneho tanca s medziná-
rodnou účasťou – POS Poprad

23.marca 2011 od 10.00 – Mestská krytá plaváreň 
(org. CVČ)

Plavecké preteky
od 10,00 – plavecké preteky žiakov ZŠ
od 14,00 – plavecká štafeta pre všetky vekové kategórie

24.marca o 17.00 hod. - Dom kultúry

Slávnostný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ 
pre verejnosť ku Dňu učiteľov

25.marca o 16.00 hod. - Spolcentrum Svit 

Slávnostné prijatie pedagógov 
svitských škôl ku  Dňu učiteľov

30.marca o 14.00 hod. - obradná sieň MsÚ

Slávnostné prijatie jubilantov
za 1.štvrťrok 2011

2. apríla 2011 od 15.00 hod. - sála Domu kultúry

„Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA“ 
- okresná súťaž detských folklórnych súborov, sólových tanečníkov
a tvorivých choreografií

9. apríla 2011 od 9.00 hod.    - Dom kultúry 

SPELEOMÍTING 2011 
– celoslovenské stretnutie jaskyniarov

12. apríla o 19.00 hod. - sála Domu kultúry

MANDARÍNKOVÁ IZBA 
– divadelné predstavenie – hrajú  Z. Tlučková, M. Kramár,
P. Topoľský a B. Ondrejková (viď podrobnejšie strana 6).

Uvítanie detí 19. 2. 2011, v strede primátor mesta Rudolf
Abrahám. Foto Anna Pálešová

Vansovej Lomnička
Okresné kolo v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička aj

tento rok zastrešovala OO Únie žien v Poprade v spolupráci s POS
Poprad a Mestom Svit. Konalo sa vo Svite 24.februára 2011 za
účasti členiek mestských organizácií Únie žien Slovenska, klubov
dôchodcov a Mgr. Jána Ryšu z MsÚ.

V kategórii do 25 rokov v poézii zvíťazila Andrea Gemzová z Gym-
názia D. Tatarku v Poprade, v próze Patrícia Plošticová z Gymnázia
na Kukučínovej ulici v Poprade a v kategórii nad 25 rokov si 1. mies-
to za prednes poézie odniesla Emília Nedzelová zo Svitu.       -red-

Foto: Zuzana Ilčíková
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Naši olympionici opäť úspešní
2. februára tohto roku sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo 3.

ročníka dejepisnej olympiády. 
V kategórii C (deviaty ročník) nás reprezentoval Peter Novotný, ktorý

obsadil prvé miesto a Simona Kurňavová, ktorá obsadila 20. miesto. V ka-
tegórii D (ôsmy ročník) naše žiačky Zuzana Alexajová a Ivana Slivková ob-
sadili 6. a 9. miesto. V kategórii E (siedmy ročník) sa našim žiakom dari-
lo veľmi dobre. Jozef Mareček skončil na prvom mieste, Eduard Meriač
na druhom.

Peter Novotný, Jozef Mareček a Eduard Meriač budú zároveň repre-
zentovať náš okres na krajskom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa usku-
toční koncom marca v Prešove.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za výbornú reprezentáciu školy a po-
stupujúcim na krajské kolo budeme držať palce.

ZŠ Komenského ul.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit

vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2010

Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri hľadaní zaují-
mavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými charakterovými vlastnosťa-
mi, ktorá si zaslúži titul Žena roka 2010.

Zároveň chceme touto cestou prejaviť úctu a lásku ku ženám – matkám,
vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti, odvahe, pracovitosti a materstvu.

Podmienky súťaže: 
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia na základe týchto

kritérií: 
� záchrana ľudského života
� obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré deti, alebo

starých rodičov
� víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie sa do života
� opatrovateľka starých ľudí
� niekoľkonásobná darkyňa života
� výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom dianí,

ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto, okres

Návrhy a termín súťaže: 
Návrhy na titul Žena roka 2010 posielajte na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Štefánikova 314/4
Ľ. Kederová (č. t. 0904 879 926 )
059 21   S v i t   do 1. 5. 2011
Návrh musí obsahovať meno a adresu navrhovanej osoby, dôvod návrhu
a meno navrhovateľa – občana, resp. inštitúcie.
Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku Dňu matiek
v máji 2011.

Dychová hudba Sviťanka 
Už tradične v januári DH Sviťanka hodnotí ročné

obdobie svojej činnosti. Za uplynulý rok 2010 sme
uskutočnili celkom 89 verejných produkcií, včíta-
ne kondičných skúšok a to pre a. s. Chemosvit a
jej dcérske spoločnosti, MsÚ Svit ako aj pre exter-
ných odberateľov.

Tohtoročného hodnotenia sa zúčastnili aj dlhoroční bý-
vali členovia DH ako aj poprední predstavitelia vedenia
mesta Svit.

V súčasnosti DH obnovuje svoj repertoár s metodickým
poradcom pánom Felberom a pripravuje program na 70.
výročie založenia DH Sviťanka, ktoré sa uskutoční v roku
2012. Zároveň chcem poďakovať vedeniu MsÚ Svit za
možnosť využívania priestorov v DK pre kondičné skúšky
a nácvik repertoáru.

Poďakovanie patrí aj všetkým členom DH, ktorí sa zú-
častnili uvedených verejných produkcií, ako aj externému
učiteľovi ZUŠ Svit p. Felberovi, ktorý nám pripravil troch
mladých hráčov a takto znížil vysoký vekový priemer dy-
chovky.    Ing. Milan Gonda, predseda predstavenstva

Povinnosti účastníka škodovej udalosti
V súvislosti s uplatňovaním inštitútu škodovej uda-

losti podľa § 64 ods. 3  zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o cestnej premávke) polícia
upozorňuje vodičov, že v praxi sú zisťované prípady
nedodržania povinností účastníkov škodovej uda-
losti podľa § 66 ods. 6 citovaného zákona.
V prípade odídenia účastníka škodovej udalosti, ktorý

spôsobil škodu na inom zaparkovanom vozidle bez toho,
aby splnil zákonom ustanovené povinnosti účastníka ško-
dovej udalosti, si tento musí uvedomiť, že predmetná uda-
losť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za ško-
dovú udalosť a to aj v prípade ponechania písomného kon-
taktu na svoju osobu na poškodenom vozidle. 

Po ohlásení takejto udalosti na polícii bude považovaná
za dopravnú nehodu podľa § 64 ods. 2  písm. c) zákona
o cestnej premávke a takéto konanie je kvalifikované ako
porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom
podľa § 137 ods. 2  písm. c) zákona so všetkými vyplýva-
júcimi dôsledkami (tzn. napr. sankcia zákazu činnosti na
1 rok aj viac).

Polícia odporúča účastníkovi škodovej udalosti, ktorý
škodu spôsobil napr. v blízkosti nákupných centier, špor-
tových, či kultúrno-spoločenských zariadení, využiť komu-
nikačné prostriedky v týchto objektoch (miestny rozhlas) na
upovedomenie vodiča o poškodení jeho vozidla
o dostavení sa k nemu, aby mohol byť uplatnený inštitút
škodovej udalosti.              

Riaditeľstvo okresného riaditeľstva PZ v Poprade



Svit má okolo 7 500 obyvateľov, z nich ku
gréckokatolíckej cirkvi sa prihlásilo 423 veria-
cich, ktorí tu žijú z rôznych kútov Slovenska. 

Po obnove gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku v roku 1968 sa činnosť cirkvi obnovi-
la aj vo Svite. Bola ustanovená cirkevná rada
pri vtedajšom MsNV a bolo dohodnuté, že
bohoslužby cirkvi rímskokatolíckej, grécko-
katolíckej a evanjelickej sa budú konať
v miestnom kine. Do Svitu bol zároveň so
štátnym súhlasom, ktorý bol v tom čase nut-
ný, pridelený duchovný otec z Levoče Eliáš
Baláž. Po začatí normalizačného procesu sa
od roku 1971–1975 nepravidelne konali svä-
té liturgie v Batizovciach, ktoré slúžili otcovia
Ján Vasil z Vernára a Sobota z Košíc. V tom
čase veľa našich veriacich prešlo ku rímsko-
katolíckej cirkvi. Situácia sa mierne zlepšila
až v roku 1976, kedy bol do Popradu pride-
lený otec Emil Zorvan st. a potom v roku
1986, kedy bol do Popradu pridelený otec
Vladimír Tomko a sv. liturgie sa zase slúžili
v Batizovciach. 

Po novembri 1989 sa situácia zásadne
zmenila k lepšiemu. Začali sa pravidelne slú-
žiť sv. liturgie rímsko a gréckokatolícke, aj
evanjelické v bývalom robotníckom baraku
pri cintoríne. Svit ako mladé budovateľské
mesto za socializmu - bez kostola, konečne
začalo, i keď až na druhý pokus, stavať Boží
chrám. Otec Peter Fidermak, rímskokatolíc-
ky kňaz vo Svite, ktorý to celé zastrešoval
a organizoval, chodil po zahraničí, zháňal pe-
niaze a i doma uskutočňoval zbierky, na kto-
ré prispievali i naši veriaci, ktorí sa zúčastňo-
vali brigád a rôznych prác na novom kostole
vo Svite. 

Vízia plánov stavaného kostola svojím spô-
sobom predbehla dobu ekumenizmu
o niekoľko rokov dopredu. Otec Peter Fider-
mak a projektant Ing. Arch. Sitarčík to napro-
jektovali tak, že Kostol svätého Jozefa – ro-
botníka sa skladá z hlavnej lode uvedeného
svätého pre rímskokatolíkov a kaplnky Svä-
tých Cyrila a Metoda, ktorá slúžila v tom ča-
se pre gréckokatolíkov a evanjelikov. Všetko

je projektované pod jednou strechou. 

Stavba chrámu i kaplnky pokračovala ex-
presným tempom a už 5. júla 1991 ju za hoj-
nej účasti veriacich i duchovenstva oboch
obradov (aj otca Hospodára, ktorý v tom ča-
se Svit spravoval) posvätili Jeho eminencia
Jozef, kardinál Tomko, spolu s našim otcom
biskupom Jánom Hirkom. 

Kaplnku sv. Cyrila a Metoda sme niekoľko
rokov užívali spolu s bratmi evanjelikmi. V tom
čase boli do kaplnky namaľované 2 obrazy.
Jeden ako freska na stenu, svätí Cyril
a Metod a trojdielna veľká ikona skladajúca sa

z Narodenia, Poslednej večere a Vzkriesenia.
Nad prestolom bol inštalovaný veľký kríž Ježi-
ša Krista s Bohostánkom vo východnom ríte.
Tento kríž bol v tom čase najväčší na Slo-
vensku. Kapacita kaplnky je približne 280 –
300 veriacich. Po postavení kostola  evanje-
lickej cirkvi zostala kaplnka Sv. Cyrila
a Metoda už len v našom užívaní a vyvstala
otázka ďalšieho dozariadenia kaplnky. 

V roku 2001 sa farská rada na svojej schô-
dzi dohodla o zhotovení ikonostasu, presto-
la, sedemramenného svietnika, žertvenika
a doplnenie interiéru o ambóny pre ikony
a svietniky pred ikonostas s dreveným pó-
diom pred ikonostasom. Za ikonopisca bol
vybraný rodák zo Svitu, františkán Rufín Ma-
roš Fečko a stolárske práce boli zverené pá-
novi Jánovi Kuľandovi a jeho synovi Martino-
vi. Projekt ikonostasu so základným radom
ikon a ďalšieho doplnenia interiéru nakreslil
v tom čase bohoslovec Patrik Szekely, syn
otca Gabriela Szekelyho, ktorý pôsobil
v Poprade a vo Svite od 1993 do 2003. Iko-
ny na ikonostase sú sprava doľava: svätí Cy-
ril a Metod – patróni chrámu, Ježiš Kristus,
Bohorodička Panna Mária s malým Ježiškom
v náručí a svätý Mikuláš. Na cárskych dve-
rách sú ikony štyroch evanjelistov a na dia-
konských dverách ikony archanjelov Gabrie-
la a Michala a sv. Romana Sladkopevca a sv.
Štefana, prvomučeníka. Zaujímavosťou náš-
ho ikonostasu je, že skrýva v sebe motív Vy-
sokých Tatier, pretože nie je oblúkový ani
štvorcový, ale jeho vrchy sú ako vrcholce Ta-
tier ústiace do trojuholníka.

Uvedené práce trvali do marca 2003. Ve-
riaci zo Svitu i iní, pri týchto, ale i pri celej
stavbe chrámu v minulosti obetovali nemálo
modlitieb a finančných prostriedkov za
úspešné dokončenie prác, ktoré sme si
predsavzali. 

Slávnosťou vysviacky prestola, ikonostasu
a interiéru gréckokatolíckeho Chrámu sv. Cy-
rila a Metoda 6. apríla 2003 vyvrcholila sna-
ha veriacich za účasti prešovského eparchu
Jána Babjaka, SJ vo Svite slávnostnou archi-
jerejskou svätou liturgiou. Dominantou litur-
gie bola v duchu myšlienky "Vy ste chrám ži-
vého Boha" výzva k pravému kresťanstvu, čo
pre veriacich znamená, že sa majú zamerať
vo väčšej miere na duchovné, než na mate-
riálne hodnoty. 

Celá budova chrámu je situovaná v tichom
prostredí pod lesom. Vchod do Chrámu Svä-
tých Cyrila a Metoda je z južnej strany od lesa.

Od roku 2003 spravoval farnosť Svit
z Popradu otec protobresbyter (dekan)
Mgr. Miroslav Bartoš spolu s dvoma kaplánmi. 

V súčasnosti sa v našom chráme vykoná-
vajú práce na rekonštrukcii kúrenia a v bu-
dúcnosti chceme postupne vymeniť okná
a dvere.

Máme svoj chrám, máme svoju vieru pred-
kov, už len ju zachovať aj pre budúce poko-
lenia.                      

Milan Čekan
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História a vznik gréckokatolíckej farnosti Svit
Gréckokatolícka farnosť Svit vznikla vyčlenením z farnosti Vernár v roku 1990

a patrí do protopresbyterátu (dekanátu) Poprad. Do 31. augusta 2010 bola spra-
vovaná excurendo kňazmi z Popradu. Od 1. septembra 2010 má gréckokatolícka
farnosť Svit svojho vlastného správcu farnosti otca Mgr. Mareka Kaľatu. 

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa vo Svite. Foto: K. Nowak

Interiér kaplnky sv. Cyrila a Metoda.
Foto: archív  



Medzinárodný termín sčítania vodného
vtáctva a naša pomoc ornitológom
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� 30. januára sa v oblasti predajne Sintra- Lukáč po-
hybovalo niekoľko túlavých psov menšieho vzrastu.
MsP sa nepodarilo všetkých odchytiť, až na jedného
psíka rasy bígl. Vďaka známke bol identifikovaný a odo-
vzdaný do rúk majiteľovi, ktorý bol hliadke mestskej po-
lície za odchyt veľmi vďačný. 
� 31. januára na mieste vyhradenom pre osoby s ťaž-
kým postihnutím parkovala so svojím osobným vozidlom
Jana P. zo Štrby. Za priestupok jej bola udelená bloko-
vá pokuta. Parkovanie na miestach určených pre ľudí s
ťažkým zdravotným postihnutím je častým problémom,
ktorý musí riešiť mestská polícia so zdravými občanmi.
Títo zaberajú tieto parkovacie miesta, možno z nevedo-
mosti alebo z ľahostajnosti. 
� 3. februára si odnášal Ján B. z Batizoviec na vozíku
drevo z lesného porastu Bagroviska. Nakoľko tento
skutok vykazoval známky trestného činu krádeže, privo-
laná hliadka OO PZ prevzala čin do svojej kompetencie. 
� 6. februára v súčinnosti s hliadkou OO PZ Svit rieši-
la vlámanie do rodinného domu na Ulici Záhradnej vo
Svite. Neznámy páchateľ sa do rodinného domu vlámal
vytlačením terasových dverí. V dome boli porozhadzo-
vané veci, majiteľ nezistil žiadnu krádež. Na miesto či-
nu bol prizvaný technik OR PZ Poprad. 
� 8. februára sa dopustila krádeže bankomatovej karty
a následne aj výberu z bankomatu VÚB pri pošte ne-
známa osoba. Táto sa pri výbere peňazí maskovala šil-
tovkou, okuliarmi a stojatým golierom. Po neznámom
páchateľovi štátna polícia intenzívne pátra. 
� 8. februára sa našla v prístrešku MHD na ulici SNP
peňaženka s istou finančnou hotovosťou. Majiteľ tejto
peňaženky sa môže dostaviť na útvar mestskej polície
vo Svite. 
� 10. februára sa začali vykonávať kontroly na prihlá-
senie psov do evidencie mesta. Dosiaľ mestská polícia
zistila viac ako 60 neprihlásených psov. Majitelia týchto
zvierat budú postupne riešení na MsÚ vo Svite. 
� 12. februára sa v chovateľskej osade našla mŕtvola
38 ročného muža Ľubomíra M. zo Svitu. Lekár privola-
nej RZP konštatoval smrť podchladením. 
� 16. februára vo večerných hodinách sa neznámy pá-
chateľ pokúšal ukradnúť zvod dažďovej vody. Skôr ako
sa hliadka mestskej polície presunula ku kostolom, kde
bol páchateľ videný, rádové sestry medzitým našli
ukradnutý zvod v blízkosti fary. Páchateľ tejto krádeže
pravdepodobne ušiel do neďalekého lesa. 
� 16. februára v ranných hodinách bola požiadaná
službukonajúca hliadka o pomoc pri pátraní nezvestnej
osoby Rastislava Ž. z Košíc. Známi ho priviezli do jeho
nového zamestnania autom, pri vystúpení nechal na se-
dadle tašku, ktorú už vraj nebude potrebovať. Taška ob-
sahovala doklady, osobné vecí a peniaze. Hliadka MsP
prehľadala celé mesto, pohostinstvá, obchody, bohu-
žiaľ, hľadaného nenašla. Až v nočných hodinách prijala
hliadka oznam od OO PZ, že Rastislav Ž. sa nachádza
na hoteli Mladosť, mierne dezorientovaný. 
� 18. februára bola nahlásená OO PZ krádež puklíc
z kolies osobného motorového vozidla. Krádeže sa do-
pustili dvaja muži so známou evidenčnou značkou vo-
zidla. Po stopách páchateľov krádeže puklíc putuje štát-
na polícia. 
� 21. februára v priestoroch predajne Sintra na Ulici
SNP napádal pani Žanetu Š. zo Šváboviec jej manžel
Jozef. Š., od ktorého sa z dôvodu častých fyzických
útokov s deťmi odsťahovala. Jej muž sa jej údajne vy-
hrážal zabitím, preto menovaná bola prevezená na OO
PZ, kde chcela podať trestné oznámenie na svojho
manžela. 

Z denníka polície

Víkend 15.-16. januára 2011 patril MEDZINÁRODNÉMU TERMÍNU SČÍ-
TANIA VODNÉHO VTÁCTVA. Túto zaujímavú akciu si nenechali ujsť ani
žiaci ZŠ na Mierovej ulici vo Svite.

Školáci bývajúci vo Svite sledovali
výskyt operencov na rieke Poprad  v
meste Svit.. Zistili, že tu trvalo žijú  je-
dince  kačice divej (Anas platyrhyn-
chos) a  „vodný škorec“ - vodnár po-
točný (Cinclus cinclus). Pri kačici di-
vej si všimli výrazné vonkajšie rozdiely
medzi pestro sfarbeným samcom a
samicou, ktorej sivo - hnedé odtiene
peria umožňujú splývať s prostredím.
Zážitkom pre niektorých mladých prí-
rodovedcov bolo pozorovanie správa-
nia vodnára potočného - jediného
spevavca, ktorý sa dokáže potápať
napriek tomu, že nemá plávacie bla-
ny.

Ich rovesníci, ktorí dochádzajú do
Svitu z neďalekých Batizoviec, v časti
nazývanej Štrkovisko pozorovali vo-

lavku popolavú, ktorá bola veľmi pla-
chá. Všimli si tiež, že na zamrznutom
štrkovisku rybári vysekávajú diery do
ľadu, aby umožnili život rýb..

Najaktívnejšími pozorovateľmi boli
Natália Chmurová z 8.B, Natália Gan-
carčíková zo 7.A, Natália Vojtková z
5.B a Karin Černohorská z 5.B.

Výsledky zistení (pri zamrznutom
Štrkovisku jedna volavka, vo Svite 35
kačíc a 5 vodnárov ) boli nahlásené
Slovenskej ornitologickej spoločnos-
ti/BirdLife - prispeli tak k získaniu
uceleného prehľadu o zimujúcom
vtáctve na území Slovenska. Na zá-
klade týchto podkladov ornitológovia
zabezpečujú nielen ochranu jednotli-
vých  vtáčích druhov, ale i biotopov.

RNDr. Danica Božová

Martinka Papcúnová pri obhajobe práce s členkou poroty RNDr. Líviou
Joppovou (ZŠ Kežmarok Nižná brána) a vedľa Michal Faix

Viacnásobný úspech mladých biológov

11. februára 2011 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo biologickej olym-
piády kategórie C (žiaci 8.-9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií). Na podujatí sa zúčastnili i žiaci z našej školy, ktorí sa stali úspešnými
riešiteľmi.  

Táto náročná súťaž má podľa nových pravidiel dve samostatné výsledkové lis-
tiny. V teoreticko-praktickej časti Zuzana Petrovská (žiačka 9.B) zvíťazila a Marti-
na Papcúnová  (žiačka 9. A) obsadila druhé miesto.

V projektovej časti Martina Papcúnová obsadila 2. miesto, Zuzana Petrovská
4. miesto a Michal Faix (9. A) 5. miesto  (na obr. hore).

Martina Papcúnová a Zuzana Petrovská budú reprezentovať našu školu i okres
Poprad v krajskom kole, ktoré sa bude konať 17. marca 2011 v Prešove.

RNDr. Danica Božová
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Marian Lukáčik - dnes už 53-roč-
ný, je rodákom zo Svitu. Tu prežíval
študenské roky a najmä po skonče-
ní gymnázia v Poprade si počas štú-
dia na vysokej škole v Bratislave mo-
hol, i keď krátko, vychutnať vrcholo-
vý tenis na Slovensku, aj v prítom-
nosti Miloša Mečířa, súčasného ka-
pitána družstva mužov Slovenska.

Marian Lukáčik je synom Márie
(rod. Trúbovej) a Zoltána Lukáčika,
bývalého dlhoročného zamestnanca
Chemosvitu a vedúceho redaktora
podnikových novín Chemosvit. Ako
je to vo Svite známe, aj jeho rodiča
prišli ako mladí za prácou do Svitu
k Baťovi. Tu chodili do školy, tu sa
spoznali, založili rodinu, ktorá sa roz-
šírila o syna a dcéru a vo voľnom ča-
se sa začali venovať bielemu športu
- tenisu. 

Otec Zoltán Lukáčik od roku 1973
pôsobil vo funkcii predsedu oddielu,
neskôr sa stal trénerom mládeže.
Mamka Mária Lukáčiková bola
v minulosti úspešná atlétka a aktívne
hrávala aj tenis a tak športový duch
v rodine rozvíjala spolu s manželom.
Takto sa k tenisu dostali ich deti He-
lena a Marián.

„Začínal som zbieraním loptičiek
obom rodičom, neskôr som už chy-
til aj raketu do ruky a chcel som sa
im vyrovnať. Tak som už ako 14- roč-

ný začal súťažne hrávať, dostavili sa
prvé žiacke úspechy. No a v doras-
teneckom veku som niekoľkokrát
bol majstrom kraja, kde som mal  sil-
ného súpera v Dušanovi Joppovi zo
Svitu. V dospelom veku som hrával

vo Svite s takými úspešnými tenista-
mi ako boli František Podolský, Jo-
zef Ondruško, Ladislav Lukáč, Šte-
fan Racz, Pavol Kiapeš, Štefan Jop-
pa a ďalší. Mimo Svit som hrával
v Nemecku, kde sme s družstvom
seniorov nad 40 rokov postúpili do
najvyššej nemeckej ligy.

Bol zvolený nový výbor a predsedom
sa stal bývalý generálny manažér klubu
Ing. Ján DROBNÝ, poslanec MsZ vo
Svite a predseda komisie školstva, kul-
túry, športu, regionálneho rozvoja a mé-
dií. Členmi výboru sa stali Milan Lopuš-
niak, viceprimátor mesta Svit, Marián
Dlugoš, majiteľ TatraClimy, Eduard Zna-
nec za hráčov klubu a MUDr. Václav
Hajduk.

Ako nás infomoval Ing. J. Drobný,
úlohou výboru je v prvom rade hľadať
cesty, ako úspešne ukončiť základnú
časť extraligy mužov (posledný zápas
hrajú basketbalisti Svitu doma 16. mar-
ca o 18.00 h v Iskra Aréne) a taktiež do-
končiť všetky mládežnícke súťaže, v kto-

rých účinkujú
ich družstvá. V
kádri došlo
taktiež k zme-
nám, a to hlav-
ne z finanč-
ných dôvodov.
Klub opustil
najlepší stre-
lec klubu ale i
celej extraligy

Adam McCoy (išiel do Žiliny), do Nitry
odišiel Votroubek a odtiaľ prišiel odcho-
vanec Findura. Úlohou vedenia je za-
bezpečiť klub po finančnej stránke aj
pre ďalší ročník extraligy a je dobré, že
pomocnú ruku podalo predstavenstvo
a. s. Chemosvit, ktoré deklarovalo zá-
ujem firmy podporiť tento tradičný šport
vo Svite. Treba len veriť, že k Mestu Svit
a k Chemosvitu sa pripoja aj ďalší pod-
nikatelia a podnikateľské subjekty v
meste i jeho okolí, a tým vytvoria pred-
poklady na udržanie mužského extrali-
gového basketbalu vo Svite a pre ďalší
rozvoj mládežníckeho basketbalu chlap-
cov zo Svitu, Popradu a jeho okolia.            

M. Jurčák

Basketbalový klub BK Iskra Svit
v poslednom období prechádzal zlo-
žitým obdobím. Problémy nastali ne-
odohraným zápasom v Leviciach, čo
neskôr vyústilo aj k zvolaniu mimo-
riadneho valného zhromaždenia klu-
bu, ktoré odvolalo predsedu klubu
Ing. Petra Becka a celý výbor.

V deväťdesiatych rokoch
som hrával v Poprade, kde sa
nám za 4 roky podarilo po-
stúpiť až do najvyššej celo-
slovenskej súťaže. Vo vtedaj-
šom družstve bol naprí-klad
aj Matej Lipták, sučasný kapi-
tán družstva žien Slovenska,“
vyznal sa zo svojej lásky
k tenisu Marián Lukáčik.

V súčasnej dobe, i keď mu
pracovné povinnosti podni-
kateľa v oblasti predaja ná-
bytku vo Svite nedovolia sa
tak venovať tenisu ako by
chcel, na tenis nezanevrel.

„Veľmi rád by som sa

k tenisu vrátil, cítim akýsi dlh
odovzdať nadobudnuté skú-
senosti mladej generácií, kto-
rá chce športovať i napriek
tomu, že dnes u mládeže nie
je taký záujem chodiť na kur-
ty a snažiť sa aj v športe nie-
čo dosiahnuť. Pokiaľ budem
môcť a bude o moje služby
záujem, rád sa k tenisu ešte
vrátim,“ s odhodlaním niečo
pre svitskú mládež urobiť za-
končil svoje vyprávanie
o tenise M. Lukáčik.

My len môžeme veriť, že
jeho odhodlanie poskytnúť
svoje skúsenosti v tomto
peknom a vo svete aj finanč-
ne preferovanom športe vy-
užijú rodičia svojich detí.

M.Jurčák

Legendy a talenty svitského športu:  Marián Lukáčik

Zmeny v klube

Tenista

Za legendami športu vo Svite sme tento mesiac vybrali za Marianom Lukáčikom, tenistom bý-
valého tenisového oddielu TJ Chemosvit, ktorý v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia patril medzi dorastencami v kraji medzi špičku a neskôr aj v kategórii mužov bol
medzi dvadsiatku najlepších hráčov na Slovensku.

MŠK Iskra Svit vo výsledkoch 
regionálnej súťaže v basketbale

Staršie žiačky:
5. dvojkolo: Lendak – Svit  35:46 a 41:57. 6. dvojko-
lo:Svit – Dannax Košice 42:48 a 60:55. 7. dvojko-
lo:Rožňava – Svit  odložené, Svit je na 3. mieste.

Mladšie žiačky:
9. dvojkolo:  Svit - SOUŽ Košice157:7 a148:2. 10.
dvojkolo:  Poprad – Svit   38:47 a 26:61. 11. dvojko-
lo:  Svit – CBK  Košice 51:47 a39:51, Svit je po 11.
kole na 3. mieste.    -ry-

Vyžrebovanie III. futbalovej ligy 
ročníka 2010/ - jarná časť

17. kolo 20. 3.   15.00 FK Svit - Sabinov
18. kolo 27. 3.    15.00   V. Tatry - FK Svit
19. kolo 03. 4.   15.30    FK Svit- Topoľany
20. kolo 10. 4.   15.30  Giraltovce- Fk Svit
21. kolo 17. 4.    16.00   Svidník - FK Svit
22. kolo 24. 4.   16.00   FK Svit - Krásna
23. kolo 01. 5.   16.30    Moldava „B” - FK Svit
24. kolo 08. 5.   16.30   FK Svit - Sp. Podhradie
25. kolo 15. 5.   16.30    Lok. Košice - FK Svit
26. kolo 22. 5.   17.00    FK Svit - Snina
27. kolo 29. 5.   17.00   Barca - FK Svit
28. kolo 05. 6.   17.00   FK Svit- N. Hrušov
29. kolo 12. 6.   17.00 V. Šariš - FK Svit
30. kolo 19. 6.   17.00    FK Svit- V. Opátske

Družstvo TO TJ Chemosvit v roku 1976 v zložení: zľava
Mária Basárová, Ing. Milena Bryndáková, Ladislav Lu-
káč, Marian Lukáčik, Magdaléna Markovičová, Jozef
Ondruško, Mária Lukáčiková.    Foto: archív M. Lukáčika 

Marián Lukáčik (vpravo) so spo-
luhráčom v Nemecku Ivanom
Lyachom.



Družstvo mužov si začiatok prí-
pravy stanovilo na 5. januára a od
tej doby začali s kondičnou prí-
pravou a postupne prešli na her-
nú. Na kondičnú prípravu využíva-
li domáce prírodné podmienky,
na regeneráciu relaxačné cen-
trum v Spolcentre vo Svite a na

hernú prípravu vzhľadom na to, že
vo Svite nemajú tréningové ihris-
ko, chodili trénovať nielen na
umelú trávu do priestorov ZŠ na
Komenského vo Svite, ale prí-
pravné zápasy odohrali na ihri-
skách s umelou trávou v Sp. N.
Vsi a L. Mikuláši.

Po minuloročnej dobrej skúse-
nosti sme aj tento rok prijali pozva-
nie organizátorov zúčastniť sa 6.
ročníka Memoriálu Vladimíra Sav-
činského v skoku do výšky. 13. 2.
2011 sa v bardejovskej mestskej
hale na umelom povrchu stretli
pretekárky z celého Slovenska
a aj skokanky z Poľska. V príjem-
nej športovej atmosfére a tak, ako
to v Bardejove býva zvykom, za
sprievodu dynamickej hudby sa

darilo aj našim pretekárkam, ktoré
si mali možnosť vyskúšať formu
pred nadchádzajúcim slovenským
halovým šampionátom. Medzi do-
rastenkami obsadila Lenka Poniš-
tová druhé miesto výkonom 160
cm. V kategórii žiačok sa Stanka
Lajčáková ukázala ako veľká bo-
jovníčka, keď pokračovala v súťaži
napriek zranenému chrbtu
a výkonom 155 cm si nakoniec vy-
skákala bronz za tretie miesto.

Poslednou možnosťou zabojovať o cenné kovy z  tejto halovej se-
zóny boli majstrovstvá SR žiakov 26. februára 2011. Do súťaže
nastúpila Stanka Lajčáková v behu na 60 m prekážok, ako hlav-
ná favoritka a zároveň držiteľka najlepšieho, iba týždeň starého
slovenského výkonu, ktorý zabehla v rámci súťaže viacbojov. 
Výbornú formu predviedla už v rozbehu, keď dobehla prvá a časom

9,24s opäť vylepšila tohtoročné slovenské maximum a tiež vlastný od-
dielový rekord. O hodinu neskôr sa plne skoncentrovala na finále, kde
potvrdila úlohu líderky a časom 9,27s si suverénne dobehla pre zlato
a titul majsterky Slovenska!  Po úspechu na prekážkach si Stanka udrža-
la pozitívnu motiváciu a vo finále skoku do diaľky si vyskákala bronz za
3. miesto. 

Žiacke halové majstrovstvá zavŕšili účasť našich atlétok v náročnej a na
súťaže bohatej halovej sezóny. Znovu sa nám podarilo načasovať špor-
tovú formu, vyhnúť sa zraneniam a hlavne využiť medailové príležitosti,
ktoré sa ponúkali. V slovenskej konkurencii sa radíme medzi favoritov,
s ktorými treba rátať na každých pretekoch. A zatiaľ čo sme sa minulé-
ho roku tešili zo zisku dvoch medailí v hale, teraz ich dievčatá vybojova-
li osem!

Články z atletiky: Mgr. L. Potočný
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Doma so Sabinovom

Medailové dorastenky 

Memoriál Vladimíra Savčinského

Stanka Lajčáková – titul aj bronz

Zlato a striebro viacbojárkam 

Futbalisti FK Svit na začiatok jarnej časti III.ligy skupina sever sú-
ťažného ročníka 2010/2011 privítajú na svojom ihrisku futbalistov
zo Sabinova. Začiatok zápasu v nedeľu 20. marca je stanovený na
15. hodinu.

Na tohtoročné halové majstrovstvá Slovenska dorastu 6. 2. 2011
nastúpili v Bratislave naše pretekárky po dobrej zimnej príprave. Po
úspechoch na majstrovstvách východoslovenskej oblasti  sme oča-
kávali aj medaily zo slovenského šampionátu. O prvé dve strieborné
sa zaslúžila Lenka Poništová v skoku do výšky a  v skoku do diaľky.
Zuzana Gejdošová nastúpila v behu na 1500 m, kde dobehla na tre-
ťom mieste a druhý bronz pridala Soňa Vnenčáková v behu na
3000m. Naše medailové očakávania tak dievčatá (na obr.)  naplnili
ziskom 4 medailí.

O skvelý výsledok sa
na M-SR v halovom 5-bo-
ji (60m prekážok – skok
do výšky – vrh guľou –
skok - do diaľky – beh
na 800 m) postarala
dvojica našich atlétok,
ktoré nastúpili 19. fe-
bruára 2011 v Bratislave
na vyvrcholenie halovej
atletickej sezóny. 

Do súťaže nastupovali
s veľkými ambíciami zabo-
jovať o medailové umiest-
nenia vo veľmi silnej
a tento rok mimoriadne vy-

rovnanej konkurencii. Po absolvovaní piatich disciplín sme mohli ra-
dostne oslavovať. V kategórii dorasteniek obsadila Lenka Poništová
výborné druhé miesto, keď dosiahla výkon 3.223 bodo,v čím preko-
nala 7 rokov starý rekord oddielu Janky Kollárikovej z roku 2004. Zá-
roveň prekonala časom 9,25 s oddielový rekord v behu na 60 m pre-
kážok z minulého roku. Naša druhá dorastenka Veronika Austerová
skončila výkonom 2.345 bodov celkovo na 7. mieste. Vo viacboji žia-
čok bol zápas o medaily napínavý do poslednej chvíle. Výborne do-
kázala svoju šancu využiť Stanka Lajčáková, ktorá si výkonom 3.148
bodov vybojovala zlato a titul majsterky Slovenska a prekonala 7 ro-
kov starý rekord oddielu Patrície Stenchlákovej z roku 2004. Len 145
bodov zaostala za slovenským rekordom v tejto disciplíne!
V pretekoch sa jej podarilo časom 9,27 s prekonať vlastný oddielový
rekord v behu na 60m prekážok z roku 2010. Cielená tréningová prí-
prava splnila svoj účel, dievčatá na dráhe odovzdali svoje aktuálne
maximum a rozšírili si tak zbierku medailí z tejto halovej sezóny. 

Káder hráčov zostal prakticky
pokope, len P. Budzák ukončil
činnosť v  FK Svit a do prípravy
sa zapojil bývalý hráč Svitu Miro-
slav Lajčák a dvaja dorastenci.
Úplný káder hráčov však bude
známy až pred začiatkom súťa-
že. Ako nás informoval asistent
trénera a hráč v jednej osobe Mi-
lan Jambor, družstvo pod vede-
ním trénera Viliama Nemčka je
rozhodnuté v jarnej časti urobiť
všetko preto, aby súčasné po-
stavenie v tabuľke (10. miesto so
ziskom 19 bodov) sa vylepšilo

a cieľom je skončiť v strede ta-
buľky.

Začiatok jarnej časti súťaže
dáva k tomu predpoklady, veď
po zápase so Sabinovom doma,
hráme vo V. Tatrách a doma s
Topoľanmi, čo dáva možnosť zí-
skania min. 6 - 7 bodov.

Treba len veriť, že hráči na
ihrisku urobia všetko preto, aby
vytýčený cieľ splnili. K tomu im
prispejú aj diváci slušným povz-
budzovaním: „Svit, do toho!”

M. Jurčák
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