
2 400,- € pre tento účel.
Tieto mapy dostane i každá
domácnosť vo Svite. Po
tomto schválení predstavil
poslancom Klub vodných
lyžiarov zo Sp. Novej Vsi
jeho predseda Ing. Barta-
ský. Prezentoval možnosť
využitia vodných plôch
pre túto rekreačno-špor-
tovú činnosť na tzv. Ba-
grovisku. Zazneli rôzne
názory i otázky poslancov,
ktorí túto novú informáciu
vzali zatiaľ na vedomie. Po
vystúpení hlavného kon-
trolóra, ktorého správy po-
slanci rovnako vzali na ve-
domie, začala časť schva-
ľovania predaja pozemkov.
Najskôr schválili predaj
pozemku žiadateľovi M.
Džurmanovi o výmere 22
m² za cenu 20,- €/m². Po-
tom odsúhlasili predaj no-

vovytvoreného pozemku
do podielového spoluvlast-
níctva vlastníkom bytového
domu súp. č. 195 na Ulici
Fraňa Kráľa za celkovú su-
mu 135,42 €, predaj no-
vovytvoreného pozemku
žiadateľovi RNDr. J. Bizu-
bovi na ul. Jesenského
203/20 o výmere 66 m² za
cenu 19,-€/m². Schválili aj
zriadenie vecného bre-
mena Ing. L. Ondruškovi
potrebné pre vybudovanie
príjazdovej cesty k jeho po-
zemku. 

Z dôvodu zmien v roz-
sahu, podmienkach
a spôsobe prideľovania
dotácií a prideľovaní by-
tov v zákone NR SR 443/
2010 došlo k nutnosti
schválenia nového VZN
Mesta Svit č. 2/2011
o prideľovaní bytov vo
vlastníctve mesta. Dote-
rajšie VZN umožňovalo
prenajať 10 % bytov oso-
bám zabezpečujúcim spo-
ločenské, kultúrne, ekono-

V tomto ročníku sa predstavilo
763 účinkujúcich z 18 taneč-
ných klubov, základných škôl
a Základných umeleckých škôl
z celého regiónu. Predstavili sa
žiaci z Popradu, Svitu, Kežmar-
ku, Veľkého Slavkova, Batizo-
viec, Podolínca, Hniezdneho,
Košíc a spoza severnej hranice
to boli účinkujúci z Mestského
kultúrneho strediska v Nowom
Targu z Poľska. Takže tohtoroč-
ný Deň tanca nabral punc me-
dzinárodnej súťaže. Je poteši-
teľné, že sa tento festival dostá-
va do povedomie širokej verej-
nosti i uznania za hranicami
u našich severných susedov.
Prezentácia jednotlivých tancov
a choreografií sa niesla v duchu
výborných výkonov, čo konšta-

tovala i porota, členovia ktorej
sa tohto festivalu zúčastňujú už
niekoľko rokov. Najväčším prí-
nosom festivalu je jeho maso-
vosť. Veď oproti minulému roku
sa počet účastníkov takmer
zdvojnásobil, čo je výrazným
úspechom organizátorov Podta-
tranského osvetového strediska
Poprad a mesta Svit. O úspe-
chu festivalu hovoria okrem čí-
siel aj jeho účastníci, ktorých je
každoročne viac. Aj tohto roku
sa nám okrem súťažiacich pred-
stavili ďalšie zahraničné kolektí-
vy a to folklórny kolektív „Kolcha
2“ z Gruzinského Tbilisi a taneč-
ný súbor „Allegro“ z ukrajinské-
ho Kyjeva, čo tiež bolo spestre-
ním festivalu. 

Veríme, že v budúcnosti sa

nám podarí opäť privítať veľké
množstvo účinkujúcich na tom-
to festivale, ktorého zámerom je
jeho ďalšie rozšírenie. 

J. Švedlár, POS Poprad

Naše mesto veľmi úspešne re-
prezentoval UK Fantázia:

Kategória do 11 rokov
Sólo, duo
1. miesto: UK Fantázia Svit –

Miroslava Antalová s choreo--
grafiou „Karkulka“ (na obr.)

Veľká choreografia
1. miesto: UK Fantázia Svit

s choreografiou „Slnečný lesk“
Veľká choreografia: 
Hlavná cena – UK Fantázia

Svit s choreografiou „Búrka na
dne mora“

Cena za choreografické spra-
covanie námetov a Cena poroty
Jane Gregorovej z UK Fantázia
Svit za choreografie Krídla
a Vôňa lesa. 

Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

Poslanci si vypočuli i ponuku Vyda-
vateľstva CBS, spol. s r. o., v podaní
jeho zástupcu Ľ. Korenku na dodáv-

ku maľovaných máp nášho mesta
a následne schválili rozpočtové
opatrenie č. 14/2011 vo výške

Informačný
spravodajca
občanov 
mesta     

4/2011
Ročník: X.

13. apríla 2011

Zasadnutie otvoril primátor mesta prečítaním návrhu programu rokova-
nia 3. riadneho poslaneckého pracovného stretnutia. Po jeho schválení
privítal Ing. Martina Balogu, ktorý pre naše mesto pripravoval projekt revi-
talizácie námestia pred Domom kultúry a nakoľko je odborníkom v oblas-
ti obstarávania Územných plánov mesta, informoval prítomných o základ-
ných náležitostiach v tejto dôležitej dokumentácii mesta. 

Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou nesú-
ťažnou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov det-
ského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných pod-
mienkach. 

(Pokrač. na 2. strane)www.svit.sk

Poslanecké rozhodnutia hýbu mestom...

Na Dňoch tanca Fantázia opäť bodovala! 



mické a sociálne potreby
a záujmy mesta bez ohľadu na
výšku ich príjmu – nové právne
predpisy to už neumožňujú.
V ďalších bodoch poslanci
schválili uzavretie zmluvy
o výpožičke priestorov pre
činnosť BK Iskra Svit, – Špor-
tovú halu, MS SČK, ZO SZZP,
Úniu žien vo Svite - spolo-
čenskú miestnosť nad poštou
a ZO Únie žien Pod Skalkou -
KD Pod Skalkou. Schválené
bolo aj odpustenie poplatku za
čiastočnú úhradu nákladov spo-
jených so štúdiom Róberta
a Natálie Kokyových v ZUŠ, na-
koľko sa nachádzajú v hmotnej
núdzi a zákon túto možnosť po-
skytuje. 

Pokračovalo sa ďalším roz-
počtovým opatrením, ktoré po-
slanci prijali. Išlo o celkovú sumu
3 200,-€ na dopravu rodičom na
návštevu detí v detských domo-
voch (100,-€) a úhradu ekono-
micky oprávnených nákladov
v Zariadení pre seniorov v Lučiv-
nej (3100,-€). Ide o výdavky pre
občanov nášho mesta. 

Poslanci odsúhlasili rozpočto-
vé opatrenie vo výške 1040,-€
na tvorbu fondu pre nebytové
priestory (bývalú kotolňu na Ul.
Kpt. Nálepku č. 134 a priestor
s OST na Štúrovej ulici, č. 285).
Bolo potrebné schváliť ďalšie
rozpočtové opatrenia -
v súvislosti s vrátením čiastky
74,14€ za teplo a TÚV v ZŠ na
Komenského ulici. Toto poslan-
ci jednohlasne schválili, rovnako
opatrenie na úpravu rozpočtu na
výstavbu 30-bytovej jednotky –
konkrétne išlo o navýšenie o 1%
DPH – celková čiastka, ktorá bo-
la schválená činí 7 715,-€. 

Ako prvý interpeloval posla-
nec J. Babčák. Predniesol list,
ktorý poukazuje na aktivity
podnikateľa na futbalovom

štadióne. Opýtal sa, či tento
podnikateľ platí za spotrebu vo-
dy, ktorou v priestore štadióna
umýva automobily taxi služby a či
má kontajner na odpad. Ako pr-
vá odpovedala riaditeľka BP Svit,
s. r. o., I. Korenková – podnika-
teľ bol na túto skutočnosť už
správcom štadióna- teda Byto-
vým podnikom upozornený, za
spotrebu vody v sociálnych za-
riadeniach platí správcovi čiast-
ku vo výške 50 % celkovej spo-
treby. Riaditeľ TS J. Žiak
v písomnom stanovisku, ktoré
dodal redakcii,uvádza, že majiteľ
pohostinského zariadenia „Ko-
pačka“ na Futbalovom štadióne
obhospodaruje zbernú nádobu
na zber TKO. Túto má pre svoje
účely umiestnenú v uzamykateľ-
nom priestore, ktorú dáva
k dispozícii v deň odvozu odpa-
dov. Náčelník MsP dodal, že
mestská polícia nemala doposiaľ
podnet na konanie v tejto veci,
záležitosť preverí a bude sa ňou
zaoberať osobne. 

M. Jurčák sa zaujímal o práce
na námestí pred Domom kul-
túry a ich časový horizont. Od-
povedal primátor – námestie bu-
de hotové ku Dňom mesta
v závere júna 2011. 

L. Jašš interpeloval riaditeľa
TS otázkou, ako sú zabezpeče-
né práce na jarnej očiste mes-
ta. J Žiak informoval, že TS už
začali s jarným upratovaním,
technika aj s kropiacim vozidlom
sa už rozbehla, veľkoobjemové
kontajnery sú pristavené na tra-
dičných miestach, pomoc sľúbili
aj dobrovoľníci z radov žiakov ZŠ
Mierová – jarné úpratovanie by
malo prebiehať bez problémov. 

J. Lörincz sa opýtal, kedy sa
začne s vysprávkou ciest po zi-
me. J. Žiak povedal, že aj
v mrazivom období TS vyspravo-
vali problematické miesta hmo-
tou, ktorá sa môže aplikovať do
mínus 15 stupňov Celzia.

V súčasnosti sa rozbieha tzv.
obaľovačka, TS majú naplánova-
ných a rozpočtovaných cca 400
m² plôch na vyspravovanie. Na
interpeláciu I. Zimu, prečo došlo
k tak veľkému výrubu stromov,
odpovedal primátor – je aj
v osobitnou článku o novom ná-
mestí na str. 4.

M. Martočko sa zaujímal, kedy
sa začne s rekonštrukciou cesty
SNP a či sa neplánuje obnova
náteru budovy výmenníkovej sta-
nice na ul. Kpt. Nálepku. Cesta
SNP je v blízkom pláne rekon-
štrukčných prác – v súčasnosti
sa pripravujú materiály na elek-
tronickú aukciu 12. apríla. Náter
budovy výmenníkovej stanice sa
neplánuje. M. Martočko sa ešte
opýtal, či sa nepripravuje estetic-
ká úprava zberných miest na se-
parovaný zber – J. Žiak informo-
val, že TS zatiaľ vyspravujú príjaz-
dové cesty ku kontajnerom. J.
Lörincz opätovne pripomenul
potrebu úpravy severných bre-
hov rieky Poprad z dôvodu
ochrany pred možnými povodňa-
mi. A. Kromková do budúceho
zastupiteľstva pripraví odpoveď.
I. Zima vyslovil názor, že je po-
trebné upriamiť pozornosť kom-
petentných na vstupnú bránu do
areálu cintorína, ktorá je v dezo-
látnom stave. Súhlasil s ním aj
riaditeľ TS, ktorý o danom pro-
bléme vie, má zámery ho riešiť aj
v rámci prioritných akcií a bude
sa tým zaoberať. 

Nasledovala diskusia. V nej od-
znela informatívna správa
o plnení rozpočtu mesta – prvé
dva mesiace roka 2011 je zazna-
menané pozitívne plnenie, avšak
do blízkej budúcnosti je avizovaný
pokles podielových daní. 

Poslanci schválili rozpočtové
opatrenie vo výške 4860,- € na
zabezpečenie výstavby chodní-
ka na trase SAD - Hviezdoslavo-
va ul. (po bývalom „tepeláku“)
a rozpočtové opatrenie č. 20/
2011 na úpravu šatní hostí na fut-
balovom štadióne vo výške
13 954,-  €. 

Od poslancov zazneli
i poďakovania – J. Lörincz ďa-
koval za výrub stromov na Ji-
lemnického ulici na sídl. “A“, M.
Smatanová poďakovala za dô-
stojnú akciu ku Dňu učiteľov
a M. Martočko za vydarené
podujatia – vystúpenie Andera
a Kandráčovcov a program
SZUŠ a UK Fantázia. 

V diskusii poslanci umožnili vy-
stúpiť podnikateľovi M. Vavrase-
kovi, ktorý sa zaujímal o osud
budovy kolkárne. Jeho otázky
smerovali k tomu, či predaj kol-
kárne Mestskému kolkárskemu
klubu bol dobrou voľbou, preto-
že jej ďalší osud sa bude uberať
iným smerom. Kolkári svoje prie-
story predali ďalšiemu podnika-
teľovi, dráhy na činnosť v tejto
budove nemajú a sú odkázaní
hrať na dráhach v Sp. Novej Vsi.
Vyjadril presvedčenie, že keby
sa pri predaji postupovalo verej-
nou súťažou, táto budova by ma-
la zachovaný svoj pôvodný účel
a vyslovil aj podozrenie, či pri
predaji nedošlo k podvodu. M.
Berkeš odpovedal, že budova
bola pre mesto veľkou finančnou
záťažou, kolkárov pri predaji
Mesto uprednostnilo z dôvodu,
že dlhoročne tento objekt využí-
vali a verilo, že tento šport bude
v meste práve týmto klubom za-
chovaný. Plnú zodpovednosť za
súčasný stav nesú kolkári. Pre-
dajná cena sa odvíjala od zna-
leckého posudku. 

V závere rokovania poslancov
vystúpil podnikateľ J. Hudač
s otázkou, prečo sa Mesto dote-
raz nezaoberalo jeho žiadosťou
o odkúpenie priestorov
údržby BP Svit,s. r. o. Ide
o priestory, patriace Mestu, kto-
ré mu nájomca - BP Svit,s.
r. o. poskytol na dobu určitú.
Prednosta MsÚ J. Hutník odpo-
vedal, že Mesto so žiadateľom
v danej veci komunikovalo
a k predaju nedošlo, lebo MsZ
o ňom doposiaľ nerozhodlo. 

V. Žoldáková 

Technické služby mesta Svit
oznamujú obyvateľom, že s blížiacimi sa Veľkonočnými sviat-

kami pristavia veľkokapacitné kontajnery pre možnosť likvidácie
nadrozmerných odpadov v zaužívaných lokalitách nasledovne:

4. –  8.  4. 2011 východná časť mesta
od Záhradnej ulice po Komenského ulicu.

11. – 15.  4. 2011 západná časť mesta 
od Komenského ulice po SNP ulicu. 

18. – 22.  4. miestna časť Pod Skalkou
Žiadame občanov, aby kontajnery nenapĺňali rastlinným materiálom

a tento sústreďovali na ploche v ich bezprostrednej blízkosti. 
Ďakujeme.

SVIT 2

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

MS Slovenského Červeného kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit a oko-

lia  s výzvou  pre darovanie krvi v akcii

„Kvapka krvi pre mesto“.
Odber sa uskutoční v piatok  24. júna  2011 od 10.00

do 14.00 hod.  v manažérskom salóniku Spolcentra vo
Svite.

Keďže  sa odber uskutoční v čase od 10.00 – 14.00 hod.,
prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali len ľahké jedlá a
nepožívali alkohol.   Krv je nenahraditeľná a dá sa získať len
vďaka dobrovoľným darcom.

Je stále potrebná a nenahraditeľná, preto príďte podporiť tú-
to akciu, nakoľko darcov a krvi nikdy nie je dosť.

Ďakujeme. Mária Zentková



Verím, že naši občania využijú právo pris-
pieť k tvorbe uceleného obrazu o demo-gra-
fickej a sociálnej situácii i životných podmi-
enkach obyvateľstva Slovenskej republiky
ako aj nášho mesta a zapoja sa do sčítania,
aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj
spoločnosti ako i nášho mesta. 

Odpovedať na otázky v sčítacích tlači-
vách /A-Údaje o obyvateľovi, B. Údaje
o byte, C. Údaje o dome/ je pre občanov
Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im
vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z.
O sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011 je akcia mimoriadneho významu. Vy-
koná sa na celom území Slovenskej repub-
liky k 21. máju 2011 /posledne bola k 25.
máju 2001/. Toto zisťovanie poskytne opäť
po desiatich rokoch nielen nové údaje
o počte obyvateľov žijúcich na území SR,
ale aj o ich demografickej, kultúrnej,
vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre, údaje o úrovni bývania
a štruktúre domového a bytového fon-
du. 

Ak si kladiete otázku: „Na čo sa využívajú
údaje zo sčítania?“ dávame Vám odpo-
veď:
S týmito údajmi sa dá koncepčne pracovať
v rôznych sférach života. Sú užitočné pre
štátnu správu i samosprávu, ako aj pre sú-
kromnú sféru. Pre obce a mestá je osobit-
ne dôležité, aby vedeli čo najpresnejšie
preukázať počet obyvateľov na svojom úze-
mí. Tento údaj ovplyvňuje výšku finančných
prostriedkov, ktoré plynú do ich rozpočtov
vo forme podielovej dane a tieto následne
obce a mestá vynakladajú na financovanie
služieb obyvateľom a na verejnoprospešné
projekty, medzi ktoré patrí napríklad: do-
prava, sociálne služby, kultúrny rozvoj, vý-
stavba bytov, oprava a údržba nehnuteľ-
ností vo vlastníctve obcí a miest a pod. Pri
sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš
budúcnosť. 

Rozhodujúci okamih sčítania:
Sčítanie sa vykoná na celom území SR
k 21. máju 2011. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z piatka 20. mája 2011 na so-
botu 21. mája 2011, ku ktorému sa zis-
ťujú údaje uvedené vo formulároch. 

Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťa-
ťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena za-
mestnania a pod. ktoré sa udejú do polno-

ci 20. mája 2011, budú občania zapisovať
do sčítacích formulárov. 

Čas sčítania:
Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčíta-
nie vykoná. 
Vláda SR svojim nariadením ustanovila čas
sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna
2011. 

Formuláre v listinnej podobe sa budú
vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna
2011. Údaje v elektronickej forme sa
budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29.
mája 2011. 

V tomto uvedenom čase t. j. od 13. má-
ja 2011 do 6. júna 2011 budú sčítací ko-
misári navštevovať všetky domácnosti
vo svojom sčítacom obvode – rozdajú
tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe
ich vyplnenia a uskutočnia zber údajov.
Občania si môžu vybrať, či sčítacie tlačivá
vyplnia v listinnej podobe alebo
v elektronickej forme. Sčítať sa elektronic-
ky im umožní tzv. identifikátor. Pôjde
o náhodne vygenerované číslo, ktoré
každej osobe doručí sčítací komisár
spolu s overovacím heslom.

V meste Svit máme vytvorených 20 sčí-
tacích obvodov a vymenovaných 20 sčí-
tacích komisárov. 

Sčítacie tlačivo:
Sčítacie tlačivo je štatisticky formulár
v listinnej podobe alebo elektronickej for-
me. 
Každá domácnosť bude požiadaná
o vyplnenie tlačív:
A. Údaje o obyvateľovi /podľa počtu
členov domácnosti/
B. Údaje o byte
V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj
formulár 
C. Údaje o dome. 

V bytových domoch vyplnia formuláre C.
Údaje o dome vlastníci domov, prípadne
správca domu alebo organizácia spravujú-
ca prevažnú časť domu. 
Občania sú povinní poskytnúť všetky
údaje úplne, správne, pravdivo a včas.

Do pozornosti chceme dať skutočnosť,
že pri sčítaní v roku 2011 sa bude u nás po
prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého po-
bytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na
ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu

časť roka, kde najčastejšie trávi denný
a nočný odpočinok. 
Tento údaj zo sčítania môže zaujíma-
vým spôsobom zmeniť počty obyvate-
ľov jednotlivých sídiel a v nadväznosti
na to aj financie, ktoré vo forme podie-
lových daní plynú do miest a obcí. 

Preto bude snaha našich sčítacích ko-
misárov a verím, že aj Vás občanov, aby
sa na našom území zabezpečilo sčítanie
skutočne každého jedného obyvateľa. 

Zároveň chcem upozorniť na obozretnosť
občanov, aby sčítanie nezneužili podvodníci. 
Sčítací komisár sa preukáže osobitným po-
verením pri výkone svojej činnosti. 

Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komi-
sár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlači-
vá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dve-
rách bytu. 

Verím, že spoločnými silami v našom
meste úspešne zvládneme májové sčí-
tanie obyvateľov, domov a bytov, za čo
Vám vopred ďakujem. 

Soliarová Jarmila 
ved. odboru všeob. vnút. správy 

a soc. činností MsÚ Svit
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťova-
nia, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v de-
saťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov
po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. 

Od 13. mája 2011 do 6. júna 2011 aj
v našom meste budú sčítací komisári
navštevovať všetky domácnosti vo
svojom sčítacom obvode. Obyvateľom
rozdajú tlačivá, poučia ich o spôsobe
vyplnenia a uskutočnia zber údajov.

Ilustratívne foto: K. Nowak
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� Čo môžeme v tejto chvíli
čitateľom prezradiť, aké kro-
ky sa v danom projekte
uskutočnili?
Na konci roka 2010 sa z fi-

nančných zdrojov Európskej
únie (bez ktorých by sa to v sú-
časnosti nedalo) začali práce na
chodníkoch ulíc Komenského a
Štúrovej. Spoločnosť EIFFAGE,
s.r.o., so sídlom v Bratislave, kto-
rá realizuje projekt centrálnej zó-
ny, stihla osadiť nové obrubníky, v
súčasnosti sa kladie nová dlažba.
Ide o úsek na Ul. Komenského
oproti pohotovostným bytovkám a
na Štúrovej ulici pri lekárni Viva.

� V ostatnom období sme
zaregistrovali aj hromadnej-
ší výrub stromov. O čo ide?

Do konca marca trvá mimovege-
tačné obdobie, v ktorom je mož-
né a prípustné odstrániť nevhod-
né stromy. Toto sme využili na vý-
rub 90-tich stromov, u ktorých
bola vyčíslená spoločenská hod-
nota a následne budú  miesto
nich vysadené nové platany ace-
rifolia alpen globe – platany, s
vyššou spoločenskou hodnotou,

ktoré sú  vhodné do nášho kli-
matického prostredia a majú pri-
rodzený globózny tvar – (nemu-
sia sa strihať do guľatého tvaru).
Tieto stromy iste  vkusne zapad-
nú do mestskej scenérie.
� Blížia sa Dni mesta Svit,
očakávame návštevu hostí z
našich družobných miest a
Klub ABŠ pripravuje  návšte-
vu potomkov J. A. Baťu na
Slovensku, ktorí by mali prísť
i do Svitu. Na terajšom ná-
mestí pred Domom kultúry je
už dlhší čas pripravený sta-
vebný materiál, ktorý čosi na-
značuje... 

Áno, práve termín Dní mesta Svit
nás motivuje k započatiu prác na
rekonštrukcii tejto zóny. Tá spočí-
va vo vytvorení novej zhromažďo-
vacej plochy, obohatenej o chod-
níkovú fontánu, zeleň, osvetlenie
a nový mestský mobiliár. Nebudú
v nej chýbať aj nové parkovacie

miesta. Pre väčšiu obrazotvornosť
prinášame aj vizuálny pohľad na
túto oblasť (obr. dole). Pôvodné
schody sa stanú minulosťou
(vzhľadom na súčasný stav –
chvalabohu! - pozn.redakcie) a
celá nová plocha bude prirodzene
pričlenená k bodove Domu kultú-
ry. V ďalšej etape mesto plánuje
postaviť menšie objekty pre ob-
čiansku  vybavenosť po oboch
stranách (východnej  i západnej)
nového námestia.

� Celkový projekt revitalizá-
cie ale zahŕňa ďalšie práce...

Áno, samozrejme. Akonáhle sa
ukončí táto lokalita pred Domom
kultúry, pokračuje sa v dokončo-
vaní rekonštrukcie chodníka na
Štúrovej ulici v časti od Hviezdo-
slavovej po Komenského ulicu.
Príde aj rad na revitalizáciu parčí-
ka na križovatke ulíc SNP a Štú-
rovej a budú sa realizovať po-
vrchy ciest ulíc Mierovej a Štúro-
vej. 

� Za akú čiastku bude mať
Svit túto celkovú zónu zrevi-
talizovanú?
Financie, ktoré nám poskytla

EÚ sú vo výške 1 028 945,68
eur, spolufinancovanie Mesta
Svit činí 5 % celkových nákladov.

� Aký je časový horizont pre
ukončenie týchto prác, na
ktoré občania iste netrpezli-
vo čakajú...

Zmluvný termín so spoločnosťou
EIFFAGE, s.r.o. je január 2012.
Samozrejme, je v záujme mesta,
aby bol dodržaný, ale  aby boli
práce prevedené v čo najlepšej
kvalite.

Za rozhovor poďakovala 
V. Žoldáková

Po schválení vo vedení MsÚ pred-
kladám našim spoluobčanom nasle-
dovnú

VÝZVU
Dňa 4. 5. 2011 v rámci súťaže pod ná-

zvom „Pomôž recyklovať – recyklačný
deň s Rádiom Regina“ budeme súťažiť s
mestami Želiezovce a Nová Baňa. 

Cieľom je v uvedený deň vyzbierať čo naj-
viac odpadu v hodnotených komoditách pa-
pier, sklo, plasty, elektroodpad. 

Celá akcia vo vybraných mestách bude
monitorovaná odborným dohľadom 4. 5.
2011 od 6:00  do 16:00 hod. 

Rádio Regina v období od 27. 4. 2011 bu-

de túto akciu vo svojom vysielaní prostred-
níctvom aj vašich priamych vstupov zverej-
ňovať a propagovať klady a nedostatky v tej-
to činnosti. 

Mesto v spolupráci s TS Mesta bude celú
akciu zabezpečovať. V tejto súvislosti bude-
me Vás rôznym spôsobom oslovovať.

Čo za to?
Agentúra BB Expo vypisuje hlavnú ce-

nu 999 € pre víťazné mesto.

� Ďalšie ceny pre najúspešnejšie mestá v
jednotlivých komoditách

� 15 vecných cien pre poslucháčov Rádia
Regina

� Občanom nášho mesta vstup na výstavu
v B. Bystrici v dňoch 3. - 6. mája 2011 umož-
ní ZDARMA.

Každý súťažiaci, ktorý chce súťažiť, vie pri-
spieť svojim „ja“ na dosiahnutí výsledku, pre-
to Vás oslovujem s dôverou, že pomôžete
dobrej veci.

V uvedený deň 4. 5. 2011 dôjde k frontál-
nemu zberu štyroch komodít separácie -
skla, plastov, papiera, elektroodpadu s na-
sadením všetkých dopravných mechaniz-
mov. 

S cieľom dosiahnutia dobrých výsledkov
nášho mesta vás žiadam o toleranciu na ne-
odvezený odpad separovaného zberu, keď
tento umiestnite aj mimo zberných nádob v
ich blízkosti.

Žiadam Vás všetkých o spoluprácu.
Ing. Július Žiak

riaditeľ TS Mesta Svit 

Snáď nikto nepochybuje o tom, že v našom meste sa stále nie-
čo deje. Nemám tým na mysli bežné dianie v podobe podujatí,
malomestských „afér“, či prirodzeného pohybu jeho obyvate-
ľov, ale dianie, ktoré súvisí s výstavbou a postupnou premenou
mesta v súlade s jeho Územným plánom.

Diskutovať o tom, či táto výstavba v meste vyhovuje každému,
či sa mu páči, alebo nie, by sme iste mohli donekonečna. Ale to
už je o inom. Teraz chcem povedať to, čo je neodškriepiteľné .
Vo Svite   sa viditeľne robia kroky pre to, aby  mesto získavalo
krajší, úhľadnejší vzhľad a zároveň  sa približovalo predstavám
a potrebám jeho obyvateľov, ale i jeho návštevníkov. Stačí sa
prejsť. Ku mnohým už ukončeným objektom teraz pribúda ďal-
ší. Projekt „Revitalizácia centrálnej zóny mesta“  bol témou môj-
ho rozhovoru s vedúcou oddelenia životného prostredia a tech-
nických činností MsÚ vo Svite Ing. Andreou Kromkovou.

Na základe našich dosiahnutých výsledkov v oblasti separovaného zberu
v predchádzajúcom období sme boli v rámci 7. výstavy recyklácie
a zhodnocovania odpadov „PRO EKO“, organizovanej agentúrou BB Expo
vybratí na zapojenie sa do jednodňovej akcie.

Rozhovor s vedúcou odd. životného prostredia a technických činností MsÚ Ing. Andreou Kromkovou

Dni mesta už na novom
námestí J. A. Baťu

Súťažíme s podporou Rádia Regina



Po prieskume trhu, s ohľadom
nielen na cenové relácie, ale
i referencie doterajších odbera-
teľov sa rozhodlo osloviť spoloč-
nosť Elauk, s. r. o., Košice, kto-
rá má už v tejto oblasti potrebné
skúsenosti. 

Pre začiatočnú, akúsi skúšob-
nú fázu sa Mesto rozhodlo dať
do ponuky tri komodity – mäso
a mäsové výrobky, kancelárske

tonery a kancelárske potreby.
Na všetky tieto tovary si stanovi-
lo aj podmienky, ktoré musia byť
súťažiacimi dodržané a predloži-
lo aj základnú cenu na objem to-
varu, ktorý zahŕňal potreby nie-
len MsÚ, ale i organizácií, ním
riadených. V on-line výbere sa
prihlásenými súťažiacimi z rôz-
nych kútov republiky postupne
znižovali ceny jednotlivých tova-

rov a okamžite sa vykazovala fi-
nančná úspora. 

Pre zaujímavosť uvádzame, že
pri aukcii na mäso (pre školské je-
dálne) bola požiadavka Mesta 10
866,10 €  znížená o 14,15 %, čo
umožní nakupovať tento tovar od
víťaza aukcie o 1 537,90 eur lac-
nejšie, ako doteraz. Nemalá
úspora nastane aj pri toneroch do
tlačiarní – víťaz ponúkol cenu, kto-

rá bude znížená oproti doterajšej
o 47,26 % a prinesie finančnú
úsporu 1 093,94 € . Úspora pri
nákupe kancelárskych potrieb či-
ní 17,87 % z 4 031,92 eur  na
3 311,- eur. Po okamžitom zhoto-
vení protokolov nastane fáza uza-
vretia zmlúv na dohodnuté obdo-
bie a ich následné plnenie.

V budúcnosti budú určite zaují-
mavé i aukcie na väčšie položky,
akými sú stavby budov, resp.
niektoré služby. Touto prvou
dobrovoľnou elektronickou auk-
ciou získalo Mesto potrebné
skúsenosti pre obdobie, kedy
takáto forma transparentného
obstarávania bude stanovená
ako zákonná povinnosť.         -vž-
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Občania: udržiavajte čistotu v meste!

� odhadzovať pomimo odpadových nádob:
papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál,
ovocia, zeleniny, cestovné lístky, ohorky ci-
gariet, popola a iné nepotrebné veci, odpad-
ky,

� znečisťovať verejné priestranstvá pľuva-
ním, žuvačkami, exkrementmi ľudí a zvierat,
splaškovými vodami, odpadovými vodami,
olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a
iným obdobným spôsobom,

� vylievať na verejné priestranstvo vodu,
ktorou sa umývali výkladné skrine, alebo pod-
lahová plocha v prevádzkach,

� umývať a čistiť motorové vozidlá na verej-
nom priestranstve s výnimkou nutného očis-
tenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a
štátnych poznávacích značiek vozidiel,

� poškodzovať, znehodnocovať, a ničiť akú-
koľvek zeleň a verejnoprospešné zariadenia v
meste: verejné a pamiatkové objekty a zaria-
denia, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, au-
tobusové zastávky, lavice, vázy, nádoby na od-
pad, dopravné značky, označenia ulíc, čísel
domov a objektov, fasády domov a objektov,
zariadenia detských ihrísk, a iné zariadenia,

� vypaľovať trávu, trávne porasty, lístie,
spaľovať biologicky rozložiteľný odpad, a to
vrátane súkromných záhrad a záhradkár-
skych osád v meste, voľne spaľovať akýkoľ-
vek odpad,

� z balkónov, lodžií a okien vyhadzovať rôz-
ne predmety a odpady,

� odstavovať vraky vozidiel na parkovi-
skách a ostatných verejných priestranstvách,

� stanovať na verejných priestranstvách,
� vyberať z odpadových nádob a kontajne-

rov akýkoľvek odpad, v dôsledku preberania
obsahu zberných nádob a kontajnerov zne-
čisťovať ich okolie,

� skladovať akýkoľvek materiál (napr. pali-
vo, výrobky, obaly, zeminu, tovar, štrk, piesok
a iný stavebný materiál a pod.) a odpady aké-
hokoľvek druhu na verejnom priestranstve,
miestnych komunikáciách bez povolenia na
zaujatie verejného priestranstva, 

� osadzovať reklamy, plagáty, oznámenia
na iných miestach, ako je to povolené mes-
tom,

� znehodnocovať fasády objektov v dô-
sledku zastriekania obrazcov a znakov
sprayovými farbami,

� vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt
vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta, z
ktorých by mohli byť do nich splavené a tým
ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo
prietok toku,

� vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vo-
dám do vodných tokov, taktiež konanie, v dô-
sledku ktorého by mohlo dôjsť k nežiaduce-
mu znečisteniu vodného toku vrátane umýva-

nia motorových vozidiel a vykonávania opráv a
údržby motorových vozidiel na brehoch, ale-
bo v tokoch,

� vypúšťať odpadové vody do vodného to-
ku bez povolenia vydaného príslušným orgá-
nom štátnej vodnej správy,

� znečisťovať miestne komunikácie vozid-
lami, ktoré sú znečistené nad obvyklú mieru a
ktoré sami, resp. svojimi nákladmi znečisťujú
vozovku,

� cez územie mesta dopravovať náklad,
ktorý nie je dostatočne zabezpečený, v dô-
sledku čoho dochádza k jeho úniku (práše-
niu, odkvapkávaniu, spadnutiu), čím sa zne-
čisťuje miestna komunikácia a jej okolie,

� jazdiť motorovými vozidlami po verejnej
zeleni, chodníkoch pre peších a parkovať na
nich,

� používať pyrotechnické predmety tried I,
II a III a podtriedy T v uzatvorených miestnos-
tiach, v blízkosti zdravotných zariadení, bytov
a domov, kostolov, detských zariadení, škol-
ských zariadení, liečební a pri športových po-
dujatiach,

� svojvoľne vyrubovať a vysádzať akékoľ-
vek dreviny.

Porušovanie príslušných ustanovení
VZN je kvalifikované ako priestupok a po-
stupuje sa podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.

Vyzývame občanov mesta, ak majú ve-
domosť o znečisťovaní verejného prie-
stranstva, aby sa obrátili na Mestskú polí-
ciu vo Svite, č. tel. 0905 636 715, prí-
slušníci MsP zjednajú nápravu.   J. Hutník

Na základe interpelácií poslancov MsZ na znečisťovanie verejných priestranstiev
umývaním automobilov a v súvislosti s jarným čistením a upratovaním Mesto Svit
upozorňuje: V zmysle VZN č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verej-
nej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na
území mesta Svit je ZAKÁZANÉ:

Dobrá skúsenosť s nezanedbateľnou úsporou
Mesto Svit v snahe stále hospodárnejšieho a transparentnejšieho narábania s fi-
nanciami pristúpilo k novinke, ktorou je elektronická aukcia. Ide vlastne o legitímny
trhový boj o zákazku modernou komunikačnou formou.

Z Tatranského prameňa 2011
V sobotu 2. apríla 2011 sa v Dome kultúry vo Svite usku-

točnil regionálny  festival Z Tatranského prameňa, ktorého
súčasťou boli okresné postupové súťaže Detských folklór-
nych súborov Deti deťom, sólistov tanečníkov Šaffova os-
troha  a súťaž tvorivých choreografií folklórnych súborov.   

DFS Jánošíček Svit získal umiestnenie v striebornom pásme za
choreografiu „Od Adama“, palmu víťazstva s umiestnením  v zlatom
pásme si odniesol sólista súboru Marek Horňák s Michaelou Kiči-
novou a Biankou Barboričovou v kategórii sólistov tanečníkov za
tanec „Lištiakove cifry“.  -vž-
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Svit bude čistejší a ekologickejší vďaka eurofondom 

Predmetom riešenia bolo vytvo-
riť podkladové materiály pre zís-
kanie dopravných mechanizmov
zabezpečujúcich zníženie praš-
nosti v meste. Schválená výška
NFP predstavuje sumu 905 739
€ pri 5% spoluúčasti mesta vo vý-
ške 47 671 €. Predmetom pro-
striedkov bude dodávka štyroch
kusov výkonných dopravných
mechanizmov a to:
� jedného cestného veľkého za-
metacieho vozidla.
� jedného cestného veľkého kro-
piaceho vozidla.
� jedného malého chodníkového
zametacieho vozidla.
� jedného malého chodníkového
kropiaceho vozidla.

Nasadenie prostriedkov okrem
podstatného zníženia exhalácii z
ich činností bude okrem samot-
nej údržby komunikácií orientova-
né aj do jesenného zberu lístia,

zberu psích exkrementov, zavla-
žovania verejnej zelene a odstra-
ňovania trávnatej vegetácie v oko-
lí obrubníkových pásov.

Ďalšou úspešnou aktivitou bolo
ukončenie procesu predkladania
žiadosti na Ministerstvo životného
prostredia SR pre získanie NFP v
oblasti odpadového hospodár-
stva na:
� Podporu aktivít v oblasti Sepa-
rovaného zberu
� Podporu aktivít na zhodnoco-
vanie odpadov.

Celý projekt je registrovaný pod
názvom „Regionálne centrum
zhodnocovania BRO v meste
Svit“.

Komplexný projekt bol schvále-
ný vo výške NFP 3 173 070 eur
pri 5 % spoluúčasti mesta 167
004 eur.

Z uvedených prostriedkov budú
v rámci podpory separovaného

zberu zabezpečené mechanizač-
né celky: zberové vozidlo 16m3,
ramenový nosič kontajnerov, val-
ník so zdvíhacou plošinou, dvoj-
komorový lis odpadov, dopravník
k lisu a 385 ks zberných nádob a
kontajnerov. 

Podstatná časť celej investície
bude orientovaná na novovybu-
dované centrum zhodnocovania
biologicky rozložiteľných odpa-
dov. Tento spracovateľský kom-
plex bude situovaný za železnič-
nou traťou súbežne so západným
plotom záhradkárskej osady Bre-
ziny nad vysokotlakovou rozvod-
ňou plynu. 

Okrem samotnej výstavby tohto
komplexu je počítané s technolo-
gickými zariadeniami ako: aerób-
ny fermentor, miešač a drvič bio-
masy, pásové dopravníky, drvič
kuchynského odpadu, chladiaci
box, mostová váha, čelný nakla-
dač, hydraulický vyklápač, traktor
s vlečkou, štiepkovač drevnej
hmoty, a ďalšie celky. 

Výsledkom technologického
procesu bude produkcia kvalitné-
ho kompostového substrátu.

Výnimočnosť celého riešenia je
v tom, že fermetor je stavaný aj na
spracovanie kuchynského odpa-
du, keď od začiatku roku 2013 je-
dálne a reštauračné zariadenia
budú povinné preukazovať ekolo-
gický spôsob likvidácie vzniknu-
tých odpadov. O podobný projekt
mali záujem aj mestá Levoča,
Kežmarok a Poprad, žiaľ, neboli
úspešné. Tým sa otvára obrovský
priestor na komercionálne využi-
tie naprojektovanej technológie. 

Sprievodnými akciami v rámci
týchto projektov je aj široký záber
v oblasti publicity, informovanosti
a propagácie cez širokú verej-
nosť s veľkým dôrazom na škols-
ké zariadenia. 

Schválené projekty sú toho ča-
su v štádiu verejného obstaráva-
nia, výberových konaní, ktoré sú
obsahovo zložité a termínovo ná-
ročné.

Pre úspešné naplnenie celého
procesu poprajme týmto aktivi-
tám zdarný priebeh. 

Ing. Július Žiak
riaditeľ 

Mestské zastupiteľstvo v prvom polroku 2009 svojim
uznesením doporučilo započatie obstarávacích prác na
získanie zdrojov z nenávratných finančných prostriedkov
Európskej únie (ďalej NFP). Predmetom bola reakcia na
výzvu ochrany Životného prostredia v prioritnej osi 3.1 –
Ochrana ovzdušia. 

Už pri vstupe do sály nás vítali
práce žiakov výtvarného odboru
pod vedením Aleny Kolumbero-
vej. Novým prvkom tohto progra-
mu bolo vystúpenie členov lite-
rárno-dramatického odboru na
čele s Martinom Fečundom, kto-
rému kvalitne sekundoval spolu-
moderátor Jakub Molnár. Tento
nový mladučký kolektív sa pre-
zentoval vtipnými scénkami zo
školského prostredia. Priestor na
koncerte dostal aj tanečný odbor
pod vedením Vlasty Horňákovej
– TS Štýl so svojim „Chňapíkom,
maličkým krokodílom“ a Jánoší-
ček s fašiangovými hrami. Mladí
muzikanti mali možnosť ukázať
na veľkom javisku neveľmi počet-
nému publiku, ako zúročili dote-
rajšie štúdium hry na rôzne ná-
stroje. Búrlivý potlesk zaznel po
Sliačanských melódiách v poda-
ní úspešnej Ľudovej hudby pod
vedením Eduarda Bobríka. Za-
skveli sa aj speváci a program
vrcholil vystúpením pedagógov –
flautistu Ľubomíra Felbera a klavi-
ristky Henriety Erdziakovej. Bon-
bónikom pre náročných bolo iste
Prelúdium a Fúga a mol BWV

543 J. S. Bacha – zaskvel sa
ňou organista Peter Čapó. Finále
vygradovalo vystúpením pozoru-
hodného telesa – komorného
sláčikového orchestra pedagó-
gov a žiakov ZUŠ Svit, Štrba a
Cirkevnej ZUŠ Poprad pod tak-
tovkou P. Čapó. V tomto bloku
ukázali svoje kvality klaviristka
Dominika Bachledová a riaditeľ
ZUŠ Jozef Ištvánik, ktorý je skve-
lým hráčom na lesný roh. Nechý-
balo poďakovanie učiteľom v po-
dobe kvietka a potlesku. Nespor-
ne - zaslúžené. 

Žiada sa mi povedať, že takéto

koncerty sú veľmi dôležité –
umožňujú deťom cibriť si kontakt
s poslucháčmi, sú logickým a
zmysluplným „výstupom“ po

úmorných cvičeniach v škole, či
doma, sú zároveň prezentáciou

neľahkej práce učiteľa. Na tejto
škole sa objavilo zopár sympatic-
kých zmien, škola sa zviditeľnila
rôznymi úspechmi, má potenciál
pre kvalitatívny rast... Držím pal-
ce!

Nedá mi na záver vysloviť ľútosť
nad tým, že hľadisko v sále bolo
žalostne poloprázdne. Do ZUŠ
chodí takmer 300 žiakov, každý
má rodiča, starého rodiča... Ke-
by len tí prejavili záujem pozrieť
si, ako sa tejto inštitúcii darí, ako
tieto deti pokročili, sála by pra-
skala vo švíkoch. Všetci účinkujú-
ci by si za svoje výkony zaslúžili
aspoň podporu svojich blízkych,
či spolužiakov. Alebo sa mýlim?

Teda, za seba – ďakujem vám!
Všetkým, milým muzikantom,
hercom, tanečníkom, výtvarní-
kom! I vám, vážení pedagógovia!
Zo srdca!

Veronika Žoldáková
Foto: Michal Legutky

Za málo peňazí - veľa muziky
„Ľudská myseľ je tak neskonale obsiahla, že je v poznávaní sko-
ro bezodnou hlbinou „ - takýto citát J. A. Komenského zdobil po-
zvánku Základnej umeleckej školy vo Svite na slávnostný kon-
cert ku Dňu učiteľov v Dome kultúry. 

Hodina angličtiny trochu inak    
Začiatkom marca sa žiaci 8. a 9. ročníka zo ZŠ Mierová zúčastnili už

po druhýkrát divadelného predstavenia v anglickom jazyku „Jack and
Joe“. Je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Pred očami
žiakov sa odohral vtipný príbeh dvoch bratov, ktorí pre záchranu života
jedného z nich museli prejsť rôznymi prekážkami. Predstavenie bolo plné
humoru, dobrej nálady a slovná zásoba a frázy boli primerané úrovni ve-
domostí našich žiakov. Týmto netradičným spôsobom si mohli precvičiť
slovnú zásobu a overiť si porozumenie hovoreného prejavu. Žiaci tak do-
stali dobrú motiváciu do ďalšieho štúdia a naučili sa niekoľko nových fráz.
Chceme poďakovať hercom divadelného centra v Martine za príjemný
umelecký zážitok a želáme veľa tvorivých nápadov.                Vyučujúce 



Kniha na vandrovke
Vraví sa: kniha, priateľ človeka. Ja by som pri-

dala: kniha, priateľ slobodnej mysle. Keď čítate,
musíte si všetko dopodrobna predstavovať. Fan-
tázia funguje naplno, a myseľ analyzuje každý de-
tail. Nepovolí vám žiadny nezmyselný obraz. Vaša
myseľ je pánom situácie, je stále napätá a záro-
veň sama seba trénuje. Kniha vás núti rozmýšľať.
Neukazuje vám obrázky ako televízia, pri tej sami
myslieť nemusíte. 

Toto všetko prišla do školy na Mierovej ulici poroz-
právať kniha Slovenských rozprávok od Pavla Dob-
šinského. Navštívila všetky triedy na 1. stupni a pote-
šila svojimi rozprávkami. To, že deti mali veľkú radosť
z jej návštevy bolo nielen cítiť, ale aj vidieť. Starali sa
o ňu veľmi svedomito a na vandrovku po škole jej po-
žičali čiapku a šál. Aj knihe sa u nás veľmi páči a tak
sa rozhodla, že ostane v škole celý mesiac. A potom
sa znovu vráti na policu medzi ostatné kamarátky, aby
im vyrozprávala, čo všetko v škole zažila.                                       

Mgr. Mária Stašáková 

Valentín Šefčík vo Svite
Streda 16. marca bola pre žiakov druhých ročníkov základných škôl

výnimočná. Pozvanie do našej Mestskej knižnice vo Svite prijal básnik,
spisovateľ a učiteľ Valentín Šefčík, autor troch kníh vtipných  a veselých
básničiek pre deti - Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007)
a Basta fidli (2010). Autor pochádza z Prešova  a je riaditeľom  ZŠ
v Bertotovciach.

Všetci  sa na toto stretnutie usilovne pri-
pravovali. Druháci privítali spisovateľa re-
citáciami básničiek z jeho tvorby. Na
oplátku  im spisovateľ predniesol básne
zo začiatku svojej tvorby, ktoré sa nena-
chádzajú v žiadnej knihe. 

Deti sa od spisovateľa dozvedeli
o jeho detstve, o tom čo robí vo voľnom
čase a kam chodieva rád. Tiež nám pre-
zradil, že so svojimi žiakmi vydáva škol-
ský časopis Bertotovský  Bertík a aj to,
že vedie  krúžok  pestovania  bonsajov.
Jeho rozprávanie bolo zaujímavé
a veľmi pútavé. Priblížil žiakom  vznik

svojich kníh, od nápadu až po konečný
výsledok. Ochotne a rád odpovedal na
zvedavé otázky našich druhákov. De-
ťom ostane táto beseda dlho v pamäti.
A nielen im. 

Žiaci odchádzali z besedy  s úsme-
vom  a poniektorí aj s knihou s autoro-
vým podpisom a venovaním.          -mk-

Keďže je potrebné pristupovať
k oceňovaniu čo najobjektívnej-
šie, každoročne sa aj prostred-

níctvom týchto novín obraciame
na širokú verejnosť, aby nám pí-
somne (do konca apríla 2011)

doručila svoje návrhy na ocene-
nie osobností Cenou mesta pre
rok 2011.

Je potrebné, aby tieto osob-
nosti spĺňali nasledujúce kritériá
určené štatútom mesta:

− vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicis-
tickej a verejno-prospešnej čin-
nosti.

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

− činnosť pri záchrane ľud-

ských životov, majetku mesta a
jeho občanov

To sú kritériá na udelenie Ceny
mesta Svit – udelenie Ceny pri-
mátora je v kompetencii pána
primátora a je v hierarchii ocene-
ní za Cenou mesta. Ak však má-
te návrhy, radi ich prijmeme a bu-
deme o nich rokovať.

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

Veríme, že aj tohto roku sa nám
s Vašou pomocou podarí neza-
budnúť na nikoho, kto si takúto
pozornosť zaslúži.      -vž-

Ceny mesta pre rok 2010
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Na besede so spisovateľom Valentínom Šefčíkom veľmi deti zaujalo
rozprávanie o jeho tvorbe, živote, ale i o tom ako kniha vzniká. Z úst bás-
nika zazneli aj básne z novej knihy Basta fidli. Ďakujeme pracovníčkam
Mestskej knižnice za milé pozvanie.                          

Mgr.Smolková,  ZŠ Mierová Svit

Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať najvyššie
mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou
podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života.
Udeje sa tak ako vždy v rámci slávnostného zasadnutia
MsZ, ktoré sa bude konať v júni 2011 počas Dní mesta
Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť všetci záujemco-
via – teda široká verejnosť.

Fyzika a lety do kozmu
Piatkovú hodinu fyziky absolvovali žiaci 9.A a 9.B ZŠ

Mierovej ul. netradične. Zavítal medzi nich Michal Voj-
sovič, ktorého záujem o kozmonautiku zavial až do Bel-
gicka, kde na vlastnej koži absolvoval výcvik vo Vesmír-
nom centre. Pocítil, čo je beztiažový stav, ako pôsobí

gravitačné preťaženie a si-
mulovaný let vo vesmíre. K
týmto poznatkom pridal his-
tóriu vesmírnych letov, me-
novite Ivana Bellu, ako náš-
ho prvého kozmonauta.Na
záver vyzval žiakov s po-
dobnými záujmami, aby sa
aj oni prihlásili do interneto-
vej súťaže „Misia na Mars!. 

Mgr. Pavlicová
Mgr. Fraňková 

Mladí historici bodovali
Naši mladí historici, ktorí nás koncom marca reprezentovali na krajskom kole

dejepisnej olympiády v Prešove, sa v silnej konkurencii nestratili.
V kategórii E obsadil Eduard Meriač (žiak 7.A triedy) 4. miesto a Jozef Mareček

(žiak 7. B triedy) 5.miesto. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii C sa Pe-
ter Novotný z 9.A umiestnil na 12. mieste.

Dúfame, že záujem o históriu ich neopustí ani v budúcnosti a ďakujeme za
skvelé výkony. ZŠ Komenského ul. Svit



Tanečné divadlo
ATak Bratislava

„zimOsen“
15. apríla 2011 

o 19.00 
Dom kultúry vo Svite     
Predstavenie s rozprávkovým ná-
dychom prenesené do reality na-
šich dní. Ak zabudneme na lásku – meníme sa na čudákov, ktorí milujú viac noc ako deň. Od-
mietajú Slnko, menia sa len na akési tiene a vrhajú sa do náručia Zimy, ktorá im dýcha na
chrbát. Ich život balansuje na hranici sna a skutočnosti a veľmi ľahko sa môže stať, že uchvá-
tení ľadovou krásou Zimy úplne zamrznú.

ATak opäť ponúka útok na diváka v podobe strhujúceho príbehu, kde je ťažisko výpovede ukryté
do pohybovej a vizuálnej formy. Podmanivá hudba, živelné choreografie bez jediného slova, sym-
bolická scénografia a nápadité kostýmy.  V zimOsne  sa predstavia aj úplne noví členovia súboru,
ktorí naskočili do idúceho vlaku len na jeseň 2010. 

Vstupné: 5,-   Vstupenky: MsÚ Svit, pred predstavením v Dome kultúry
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� NARODILI SA
Leonard Lacko, Jakub Dobias,
Šarlota Hotváthová, Laura Dúb-
ravská, Nela Barnášová

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Karol Gáborík a Slávka Kolárová,
Ján Jakubčák a Lívia Kleinová

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
marec

70 ROKOV
Pavel Beneš, Anna Bizubová, Ing.
Monika Petrovská, Ivan Meluš, Mag-
daléna Litvinová, Anna Lučivjanská,
Anna Hiblerová.

75 ROKOV
Július Mlynský, Kristína Hetešová,
Karol Bereš, Pavlína Žudelová.

80 ROKOV
Tomáš Neupauer, Viktória Vidová,
Helena Šmáliková, Štefan Klema,
Ing. Július Frkáň, Drahomíra Šedi-
vá, Klára Gurská.

85 ROKOV
Jozef Krajči, Vojtech Marko, Ján
Vantara.

90 ROKOV
Viera Slivovská

92 ROKOV
Mária Hlaváčová

94 ROKOV
Anna Katreniaková 

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Bohumír Vajs, Eduard Barnáš,
Jarmila Filipová, Júlia Červeňá-
ková, Ján Kromka, Ján Šimko,
Mária Hančárová.

Spolocenská rubrikaˇ

�  Predám zachovalú dvojposteľ a
sedaciu súpravu. Lacno. T. č.
0904 879 926.
�  Predám záhradu v osade Máj so
studňou a sklenníkom, bez chatky.
č.t. 0908 500 545.
� Predám vo Svite 3 a pol-izbový
slnečný byt s balkónom a garážou
v tesnej blízkosti domu. Inf. na tel.
c. 0918 869 261 po 18. h.
�  Predám konferenčný stolík,
tmavohnedý, 40 eur, servírovací
stolík kov, oranžový 4 eurá. 0905
905 384.

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.

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Va-
še jubileum, sobáš, resp. narode-
nie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike,
prosíme o oznámenie v redakcii –
MsÚ, č. dv. 219 č. t. 7875 114. 

Inzeráty

31. marca 2011 uplynul rok, čo dotĺklo srdce dob-
rej a starostlivej mamičky, starej mamičky, prasta-
rej mamičky a svokry 

Anny  ČIMBOROVEJ, rod. Dlugošovej.

S láskou spomínajú deti s rodinami

Spomienky
4. apríla 2011 uplynul rok od chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec 

KAROL VARTOVNÍK.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Manželka s rodinou.

Poďakovania
Aj touto cestou úprimne ďakujeme  rímskokatolíc-
kemu pánovi kaplánovi Vincentovi Polákovi a jeho
asistencii, Malému mužskému zboru, dychovej
hudbe Sviťanka, pani Veronike Žoldákovej z MsÚ a
pracovníkom Pohrebných služieb za vykonanie dô-
stojnej rozlúčky s našou drahou mamkou a starou
mamkou 

Máriou HANČÁROVOU
dňa 29.marca 2011. Všetkým zúčastneným, suse-
dom, priateľom a známym ďakujeme za ich účasť
a prejavy sústrasti i kvetinové dary.
Zároveň si dovoľujeme čo najsrdečnejšie poďako-
vať celému kolektívu opatrovateliek a sestričiek zo
Zariadenia opatrovateľskej služby vo Svite za dlho-
ročnú príkladnú opateru a starostlivosť počas po-
bytu našej mamky v ich zariadení. 

Smútiaca rodina
� � �

Úprimne ďakujeme rímskokatolíckemu farskému
úradu, pánovi kaplánovi a jeho asistencii, dychovej
hudbe a pracovníkom Pohrebných služieb za vyko-
nanie dôstojnej rozlúčky s našim milovaným zos-
nulým 47 ročným synom, bratom, manželom a
dobrým otcom 2 detí 
Ľubomírom Mačekom 
dňa 16. februára 2011. Všetkým  priateľom, suse-
dom a známym ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš ne-
smierne veľký a hlboký žiaľ.        Smútiaca rodina

� � �

Úprimne ďakujeme predstaviteľom MsÚ Mgr. Já-
novi Ryšovi, Veronike Žoldákovej, dychovej hudbe
Sviťanka, Malému mužskému zboru a pracovníkom
Pohrebných služieb za vykonanie dôstojnej rozlúč-
ky s našim zosnulým 

Bohumírom VAJSOM 
dňa  9.marca 2011. Všetkým bývalým spolupra-
covníkom, susedom a známym ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Manželka Helena s rodinou



Vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou: 

POD SKALKOU 16. 4. 2011 od 15:30 – 16:45 h
SVIT 17. 4. 2011 od 13:30 – 16:55 h

Program bohoslužieb 
rímskokatolíckej farnosti:

SVIT
Zelený štvrtok (21.  4.): len večer o 18:00 h
Krížová cesta v prírode pod vedením skautov o 20:00
Veľký piatok (22.  4.):
Krížová cesta ulicami mesta: 10.30 h
Obrady umučenia Pána : 15:00 h
Biela sobota (23.  4.):
Celodenná poklona pri Božom hrobe: od 8:00 do 18:30 h
Požehnanie jedál: 15.00 h.
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 h
Veľkonočná nedeľa (24. 4.): 7:30, 10:30 a 18:00 h
Veľkonočný pondelok (25. 4.): 7:30, 10:30 h
večer sv. omša nebude

POD SKALKOU
Zelený štvrtok(21.  4.): 17:00 h
Veľký piatok(22.  4.):Obrady umučenia Pána: 15:00 h
Krížová cesta s obrazovými meditáciami: 20:00 h
Biela sobota (23.  4.):
Celodenná poklona pri Božom hrobe: od 8:00 do 18:30 h
Požehnanie jedál: 15.00 h
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 h
Veľkonočná nedeľa (24.  4.): 9:00 h
Veľkonočný pondelok (25.  4.): 9:00 h
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Gréckokatolícke bohoslužby
21. apríl (Svätý a veľký štvrtok)  
15.00 h  -  Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
19.00 h  -  Strasti 
22. apríl (Svätý a veľký piatok)  
17.00 h  -  Večiereň s uložením plaščenice
23. apríl (Svätá a veľká sobota) 
17.00 h  -  Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
24. apríl (Svätá a veľká nedeľa Paschy) 

5.00 h  -  Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
10.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie
11.30 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (Pod Skalkou)
15.00 h – Večiereň Paschy 
25. apríl (Svetlý pondelok) 
10.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií
26. apríl (Svetlý utorok)   
8.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho  

Veľkonočné vzkriesenie
Keď správy o katastrofách prinesú bezradnosť, 
keď tragické udalosti spôsobia neistotu, 
keď rozpadnuté vzťahy mrazia srdce, 
keď sa míňa rok za rokom a človek starne, 
keď zdravotný stav zaťaží nemoc, 
keď rozlúčka s milovanými rozprestrie závoj smútku, 
keď sa zdá, že cieľ a zmysel života je v smrti, zániku a zabudnutí, 
vtedy sme možno najviac citovo aj rozumovo pripravení priblížiť sa
tajomstvu vzkriesenia. 

Veľkonočné sviatky nám vzkriesenie sprítomňujú a pozývajú nás,
podieľať sa na ňom. 
Veľká noc je o najvyššom zmysle, cieli a význame, ktorý je daro-
vaný každému z nás. 
Veľká noc je o víťazstve nad smrťou, bezradnosťou a neistotou,
zlobou a nenávisťou, bolesťou a smútkom. 
Veľká noc je o radosti života a jeho naplnení, o nádeji, ktorú nám
jar ako ročné obdobie symbolizuje. 

S prianím radostných, spokojnosťou a požehnaním naplne-
ných sviatkov Veľkej noci pre všetkých čitateľov pozývame
tých, ktorí by chceli tohtoročné veľkonočné dni sláviť aj v
evanjelickom kostole, na tieto stretnutia:

17. 4. 2011 
Kvetná nedeľa 8.15 h pašiové služby Božie

16.30 h spoveď a Večera Pánova
21. 4. 2011

Zelený štvrtok 18.30 h spoveď a Večera Pánova
22. 4. 2011

Veľký piatok 8.15 h pašiové služby Božie
9.00 h spoveď a Večera Pánova

24. 4. 2011
Veľkonočná nedeľa   8.15 h služby Božie

25. 4. 2011
Veľkonočný pondelok 8.15 h služby Božie

Daniel Midriak, ev. farár

Veľkonočné zamyslenie sa
Trápenie, bolesť, neznesiteľné muky a nevyliečiteľné choro-

by – to všetko je pre človeka ťažké pochopiť a ešte ťažšie žiť.
Pôstna doba nás pozýva pozrieť sa na kríž a smrť. Vnímať bo-
lesti jedného muža a nevysvetliteľné utrpenie spravodlivého.
Veď aj lotor na kríži vedľa neho povedal: „...(my) dostávame,
čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ (Lk 23,
41) Tento kajúci zločinec prijíma, aj keď vo veľkej bolesti, trest
za svoje činy. Nechce v prvom rade uniknúť smrti, ale dôveru-
je Ježišovi a prosí ho, aby si na neho spomenul. Tento človek
na kríži verí, že Ježiš zvíťazí nad utrpením i nad smrťou.

Slávenie Veľkej noci upriamuje náš pohľad „za“ kríž. Vidieť
iba utrpenie a bolesť je len polovicou života. Druhá polovica je
nádej. Apoštol Pavol poznamenáva: „Ak nebol Kristus vzkrie-
sený, potom je márne naše hlásanie a márna je naša viera....
Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší
zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnu-
lých.“ (1 Kor 15, 14. 19 – 20) Tak sa môžeme tešiť z božieho
daru spásy, lebo ten, čo vzkriesil Krista, s Kristom vzkriesi aj
nás.

Vyprosujem všetkým Sviťanom a Sviťankám veľkonočnú ra-
dosť a nádej, ktoré premôžu všetko naše trápenie a bolesti.

Vincent Pollák, kaplán

Vianočná chvíľa pohody po-
minula a zdá sa, že prichádza
tvrdá realita: Kristus zomiera ...
Čo mne hovorí táto chvíľa?
Kým je pre mňa Ježiš a čo mi
hovorí jeho smrť? Je pre mňa
Kristus rojko, ktorý kedysi dáv-
no zomrel za nejaké vznešené
ideály a je na mieste, že si spo-
menieme symbolicky na jeho
pamiatku? Či je fanatik, ktoré-
ho smrť bola zbytočná a ne-
zmyselná, a preto treba na ne-
ho čím skôr zabudnúť, veď ...
život ide ďalej? Alebo sa poze-
rám na kríž s Ježišom a hľadám
skutočný dôvod jeho smrti a
zamýšľam sa, či to azda pred-
sa nesúvisí aj so mnou a mojím
životom? Pripúšťam v hĺbke
svojho srdca, či to nebolo

predsa kvôli mne?
Nietzse víťazoslávne povedal:

„Boh je mŕtvy. Zabili sme ho.“
Chceme, aby to tak bolo? Oča-
mi viery vidíme ďalej. Boh nie
je mŕtvy. Nekončí to zavaleným
ťažkým kameňom na jeho hro-
be. Kristus vstáva a žije. Môže
vstať a žiť aj v mojom živote.
Slávu vzkriesenia môžem moc-
ne zakúšať, ak odovzdám Ježi-
šovi svoj život, ak mu dovolím,
aby konal v mojom živote a na
všetkých svojich cestách sa
budem spoliehať na neho.

Vyprosujeme všetkým Vám
radostné a požehnané sviatky
vzkriesenia Pána!

o. Marek Kaľata, správca
gréckokatolíckej farnosti
Svit a rodina veriacich        

Christos voskrese! Voistinu voskrese!



V činnosti 78-člennej ZO JDS
dominovali akcie, ktoré vyplýva-
li zo záujmu členskej základne,
ale i nadriadených orgánov JDS
-  najmä akcie súvisiace
s písomným upozorňovaním na-
driadených štátnych orgánov na
nesúlad s výškou dôchodkov,
tzv. starodôchodkov, aktivity
členov v oblasti spoločenské-
ho, kultúrneho i športového ži-
vota, aktivity pri údržbe parkov
pri DOS a kultúrnom stredisku
a mnohé ďalšie. Osobitné uzna-
nie a poďakovanie vyslovili čle-
novia JDS na adresu Mesta Svit,
Nadácie Chemosvit a spoloč-
nosti Chedos, s.r.o., ktoré pri-

speli na činnosť seniorov
v meste. 

Z cieľov ZO JDS pre rok 2011
je hodné spomenúť zabezpeče-
nie bezplatnej účasti seniorov
v relaxačnom stredisku Spolcent-
ra vo Svite, prostredníctvom Na-
dácie Chemosvit, prípravu na
okresné športové hry seniorov po-
čas Dní mesta Svit, a to 22. 6.
2011, vyčistenie a úpravu priesto-
rov pred DOS a kultúrnym stredi-
skom Pod Skalkou, účasť seniorov
na okresnom umeleckom predne-
se poézie a prózy,  v komisii mesta
na previerke pri využívaní MHD vo
Svite a mnohé ďalšie, ktoré im
pripravil výbor JDS.

Členská schôdza schválila Má-
riu Diczháziovú a Ondreja Legáta
za členov výboru za P. Záhradní-
ka a A. Lapšanskú, ktorí požiada-
li o uvoľnenie.  

Mestská knižnica prezentovala
v rámci Mesiaca knihy knižné no-
vinky a nezisková organizácia Let-
hé predstavila možnosti služieb

pre bezpečnosť občanov bezvý-
hradne odkázaných na pomoc.

Zámer ZO JDS vo Svite pre naj-
bližšie obdobie je jasný, zapájať
občanov mesta v dôchodkovom
veku do aktívnej činnosti, mať
o nich záujem, lebo  to blahodar-
ne prospieva telesnému a du-
ševnému zdraviu seniorov.   -ák- 

Celé predstavenie plné farieb, hudby
i sprievodného slova bolo v kompletnej réžii tí-
mu pedagógov počnúc od námetu scenára,
výberu hudby, textov a scény. Tradične bez-
nádejne obsadené hľadisko oslovil jednodu-
chý, no vysoko aktuálny námet ochrany našej
prírody a snahy o jej samoregeneračné pôso-
benie. Z môjho laického pohľadu bol spraco-
vaný do krásneho predstavenia plného tanca,
hudby a spevu. 

Starý, unavený a vyschnutý strom dokázal
pod vplyvom radosti zo života pulzujúceho
okolo neho a vplyvom jeho stálej a vernej oby-
vateľky múdrej sovy postupne ožívať. Nemu-
seli sa hanbiť ani členovia hudobných odborov
školy, bravúrne zvládnuté skladby u niektorých
z vystupujúcich - zvlášť u P. Drozda, žiaka ab-
solventa prvého cyklu hry na klavír - vyrážali
dych. Pre veľký záujem budeme program opa-
kovať pre všetkých, ktorí v termíne konania pr-
vého predstavenia prísť nemohli, alebo si chcú
opäť užiť úžasný večer.

Ihneď po správne načasovanom predstavení
naši zverenci tancovali na Dňoch tanca, ktoré
sa každoročne konajú práve v našom meste
Svit. V utorok 22. marca súťažili naše taneč-
níčky a tanečníci v kategóriách do 11 rokov.
Súťaž bola tento rok obohatená o zahranič-
ných súťažiacich a naši si odniesli dve prvé

miesta. V kategórii sólo, duo vyhrala len 7-roč-
ná Miroslava Antalová s choreografiou „Karkul-
ka“ a v kategórii veľkých choreografií zvíťazili
tanečníci „Slnečný lesk“.

Druhý deň „Dní tanca“ sa nedali zahanbiť ani
naši starší tanečníci. Zo súťaže odchádzali

s bilanciou: Hlavná cena za choreografiu „Búr-
ka“ a cenu poroty za „Vôňa lesa“ a „Krídla“. Za
krásne výsledky ďakujeme zvlášť ocenenej
Janke Gregorovej, ktorá je dušou tanečného
odboru a citlivo a odborne vedie žiakov ku krá-
se pohybu.             Ing. Mária Petruščáková
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Seniori hodnotili činnosť
Na výročnej členskej schôdzi sa 16. marca stretli seniori - členovia
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite  v mestskej časti Pod
Skalkou, aby zhodnotili minulý rok a vytýčili si ciele na rok 2011.

SZUŠ Fantázia v spolupráci s Umeleckým
klubom FANTÁZIA Svit a Mestom Svit
uviedla 16. 3. 2011 v Dome kultúry vo Svi-
te svoje ďalšie predstavenie pod názvom
„Svetlo v tme“. Jednoznačne v školskom
roku 2010/2011 stúpol počet detí navšte-
vujúcich SZUŠ Fantázia v Batizoviach i čle-
nov UK FANTÁZIA Svit. 

Svetlo v tme

SZUŠ a Umelecký klub Fantázia v spo-
lupráci s mestom pozývajú 

na predstavenie
Svetlo v tme 

do Domu kultúry vo Svite v stredu 20.
apríla o 18. h. Vstupné 3 eurá.

Predpredaj vstupeniek: 
KVETY FANTÁZIA 0907 943 417. 

Utorok patril Športovému
randez vous. V telocvični ZŠ
na Mierovej ul. si mohli diev-
čatá a chlapci vyskúšať svoju
športovú zdatnosť. Súťažilo
sa o titul najvšestrannejšieho
družstva v basketbale, volej-
bale a futbale, pričom druž-
stvá, aby titul získali, museli
hrať vo všetkých súťažiach.
Štartovalo celkom 9 druž-
stiev: najmladší žiaci a žiačky,
mladší žiaci a žiačky a starší
žiaci a žiačky. Šesť hodinový
maratón bol naplnený pekný-
mi športovými výkonmi. Naj-
všestrannejším družstvom v
kategórii najmladších žiakov
sa stalo družstvo Made in
China (Kubaský, Jaroš, Bo-
hunčák, Poništ, Andráš), v
kat. ml. žiakov  White Lil Ke-

čup (D. Stromček, M. Fron-
cová, M. Šoltys, Vanda Rus-
náková, K. Levocký, Valéria
Rusnáková) a v kat. starších
žiakov družstvo Haba – baba
(P. Hutník, L. Jaroš, M. Dvor-
nický, J. Jurčišin, V. Heteš,
D. Grigerová).

Streda patrila šachu. V ma-
lom turnaji rozohrali hráči za-
ujímavé rýchle partie, mohli si
vzájomne porovnať kombi-
načné schopnosti a overiť ša-
chové zručnosti. Účastníci
boli rozdelení do dvoch kate-
górií. Víťazom turnaja v kate-
górii žiakov do 10 rokov sa
stal Matej Kováč (CVČ Svit),
druhý skončili Victory Nurmi-
nen (Fínsko) a Sebastián Živ-
čák (CVČ Svit) a tretí Dárius
Rojko (CVČ Svit). V kategórii

žiaci a mládež nad 10 rokov
zvíťazil Michal Galovič (Po-
prad), 2. bola Slávka Galovi-
čová (Poprad) a 3. Peter Hut-
ník (Batizovce). Cenu riaditeľ-
ky CVČ najmladšiemu účast-
níkovi získal Adrián Bartko
(CVČ Svit).

Štvrtok a piatok napriek voľ-
ným prázdninovým dňom pa-
tril vzdelávaniu, aj keď netra-
dičnému. Dobrovoľníci z klu-
bu Šumienok sa v CVČ stretli
na Šumienkovskom večere,
kde boli zaujímavé pohybovo-
spoločenské aktivity, hry a
súťaže, zábava, informácie o
dobrovoľníctve, noc v Cent-
re, príprava na realizáciu dob-
rovoľníckych aktivít pre svo-
jich kamarátov. Boli to prázd-
niny plné zábavy, súťaživosti
a zaujímavo využitého prázd-
ninového času.

N. Kumorovitzová

Jarné prázdniny svitských školákov v CVČ
Od 28. februára do 4. marca 2011 mali naše deti jar-

né prázdniny. Aby ich mali pestrejšie a zaujímavejšie pri-
pravilo Centrum voľného času pre nich rôzne aktivity.



� 25. februára sa v predajni Billa dopusti-
la drobnej krádeže Mária Š. z Tatranskej
Štrby. Za uvedený priestupok jej bola ude-
lená bloková pokuta. 
� 3. marca sa na Ulici Kpt. Nálepku pohy-
bovali údajní pracovníci vodárne a kanali-
zácie. Dostali sa do bytu pani F., ktorú po-
žiadali o vstup do priestorov jej pivnice za
účelom budovania novej kanalizácie. Títo
údajní vodári boli oblečení v oranžových re-
flexných vestách a skôr, ako odišli z bytu,
informovali sa, či žije v byte sama. Pani F.
z bytu dotyční páni nič nezobrali. Po ná-
slednej kontrole tejto ulice a okolia pohyb
týchto osôb nebol zistený. 
� 6. marca za železničnou stanicou vo Svi-
te horela suchá tráva, hliadka MsP privola-
la na miesto hasičov, ktorým sa v krátkom
čase podarilo oheň uhasiť. 
� 7. marca na parkovisku predajne Lidl
otravovali návštevníkov tohto nákupného
strediska občania rómskeho pôvodu s pre-
dajom tovaru, ktorý mali vo svojom osob-
nom aute. Keď im pán C. zo Svitu pohro-
zil, že zavolá políciu, títo predajcovia na-
sadli do auta a vytratili sa z mesta. 
� 9. marca sa mestská polícia telefonicky
dozvedela o rozkrádaní materiálu stavby
istého súkromného pozemku v mestskej
časti Pod Skalkou, odkiaľ si občania róm-
skeho pôvodu odvážali železo. Tento pre-
čin krádeže vzala do svojej kompetencie
štátna polícia. 
� 11. marca hliadka MsP v popoludňajších
hodinách po informácii vrátnika firmy Ta-
trapeko, že v areáli prebýva útočiaci pes,
ktorý je stálym návštevníkom firmy a je
hrozbou pre zamestnancov, tohto psa od-
chytila a previezla do útulku zvierat v Kež-
marku. 
� 13. marca v blízkosti pivárne Križiak mla-
díci poškodzovali strom. Akonáhle zbadali
hliadku MsP, dali sa na útek. Hliadke sa
podarilo Jakuba Š. odchytiť, tento malole-
tý v prítomnosti hliadky OO PZ nafúkal 0,5
promile alkoholu. Ďalší, dospelý Patrik S. z
Popradu, toho času bývajúci vo Svite, bol
telefonicky vyzvaný k riešeniu priestupku
na útvar MsP Svit. 
� 16. marca v pohostinstve Kopačka do-
šlo k bitke dvoch mladých mužov Mateja
O. a Michala M., obaja zo Svitu. Poškode-
ný Matej O. bol zranený, preto bola na mi-
esto privolaná RZP, ktorá ho previezla na
ošetrenie do NsP v Poprade. 
� 21. marca bola hliadka MsP privolaná do
pohostinského zariadenia Trafo, kde jeden
z hostí napádal niektorých prísediacich.
Tento bol odvedený na oddelenie štátnej
polície z dôvodu, že nemal žiadny preukaz
totožnosti. Dušanovi G. z Lučivnej pri zis-
ťovaní totožnosti vôbec nevadilo, kde sa
nachádza, naďalej bol agresívny, slovne
vulgárnym spôsobom napádal hliadky polí-
cie, preto musel zotrvať na oddelení do
upokojenia. 

Z denníka polície
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Mestská polícia v roku 2010
Mestská polícia vo Svite v deväťčlennom zložení plní svoje úlohy nepretržite 24 hodín
denne vo veciach verejného poriadku, ochrany osôb a majetku mesta, ochrany život-
ného prostredia a dbá na dodržiavanie všeobecne – záväzných nariadení mesta Svit,
ako aj príslušných zákonov. V našom meste žije 7502 trvale prihlásených obyvateľov,
čím sa radí k menším mestám v rámci Slovenska. Na území mesta sa nachádzajú rôz-
ne firmy a tiež Stredná odborná stredná škola. Do Svitu denne dochádza veľké množ-
stvo obyvateľstva z blízkeho, ale aj vzdialeného okolia, ktorí sa tiež v hodnotenom ro-
ku na území mesta podieľali na porušovaní zákonov a všeobecne – záväzných naria-
dení mesta. 

Mestská polícia od svojho vzniku až po sú-
časnosť kladie dôraz na dobré meno polí-
cie, aj preto je spolunápomocná pri všet-
kých podujatiach a akciách organizovaných
na území mesta podnikateľským subjekta-
mi,ale aj mestskými a štátnymi organizácia-
mi. 

Na území mesta tiež spolupracuje s
miestnym OO PZ najmä v zmiešaných hliad-
kach pri kontrolách bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, pri kontrolách po-
dávania alkoholických nápojov osobám
mladším ako 18 rokov a to v pohostinských
a reštauračných zariadeniach, baroch, di-
skotékach. Je treba spomenúť aj vzájomnú
výpomoc s inými štátnymi orgánmi v oblasti
plnenia úloh pri výkone služby. Taktiež spo-
lupracuje so sociálnymi zariadeniami mesta
pre sociálne slabších a starých občanov. 

Mesto Svit nemá zriadený pult centrálnej
ochrany, ale mestské objekty a objekty fi-
riem pôsobiacich na území mesta, ktoré
majú nainštalovaný bezpečnostný systém
sú napojené na mobilný telefón hliadky
MsP, ktorý je v nepretržitej prevádzke. Za
hodnotený rok príslušníci MsP vykonali 136
zásahov na základe signálu narušenia uve-
dených objektov, kde vo všetkých išlo o
technické poruchy, alebo nepozornosť ob-
sluhy. Ochrana takto zabezpečených ob-
jektov je v súlade so zákonom. 

Preventívnu činnosť vykonáva MsP väčši-
nou na základných školách, ale aj na SOŠ

formou besied s rôznou tématikou a to vždy
za prítomnosti a spolupráce pedagogic-
kých pracovníkov. Každodenne je vykoná-
vaná pochôdzková a kontrolno – preventív-
na činnosť na území Svitu. 

Treba spomenúť aj fakt, že v septembri ro-
ku 2010 MsP začala prevádzkovať v meste
kamerový systém so štyrmi kamerami. 

V hodnotenom roku pôsobila na území
mesta viac preventívne, v závažnejších prí-
padoch aj represívne, o čom hovoria aj čís-
la štatistiky. 

V roku 2010 vykonala mestská polícia
1675 zákrokov. Z toho v doprave bolo zis-
tených 381 priestupkov. V oblasti občian-
skeho spolunažívania zasahovala veľakrát
MsP a tieto priestupky boli väčšinou rieše-
né dohovormi, ale zaznamenávame aj nie-
koľko prípadov, kedy sa tieto vzťahy museli
riešiť v priestupkovom konaní. Krádeže sú
častým javom nielen mesta Svit. V mnohých
prípadoch krádeže postupujú na riešenie
štátnej polície vo Svite, ale drobné krádeže
úspešne vyrieši v priestupkovom konaní
mestská polícia. 

Týmito informáciami chceme poukázať na
fakt, že vďaka vynaloženému úsiliu na úse-
ku prevencie medzi mládežou a ostatným
obyvateľstvom máme v našom meste po-
rovnateľne nižšiu trestnú a priestupkovú
činnosť, ako okolité mestá a obce s porov-
nateľným počtom obyvateľov.             MsP

Marec plný úspechov

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubí-
na vo svojich kategóriách v prednese poé-
zie a prózy získali druhé miesta Zuzana Pe-
trovská, Kristína Petrovská, Janka Petrovs-
ká a Kristínka Remeňová. Do krajského
kola biblickej olympiády po víťazstve v
okresnom kole postupujú Martina Papcú-
nová, Miriam Krettová a Zuzana Krettová. V
okresnom kole fyzikálnej olympiády žia-
kov 9. ročníka Zuzana Petrovská obsadila
5.miesto a Martina Papcúnová 8.miesto. V
kategórii žiakov 8.ročníka Jakub Šalamon,
Juraj Sadel  a Kristián Levocký s rovnakým
počtom bodov sa umiestnili na 7. mieste.

Krajské kolo biologickej olympiády bo-
lo úspešné pre Zuzanu Petrovskú, ktorá ob-

sadila 3. miesto a Martina Papcúnová zís-
kala  4. miesto.

Významným úspechom je 2.miesto Zuza-
ny Petrovskej v okresnom kole chemickej
olympiády.

V plaveckom maratóne, organizovanom
CVČ vo Svite, naše 8 - členné plavecké
družstvo zvíťazilo.

Úspechy našich žiakov nás tešia a všet-
kým úprimne blahoželáme. Poďakovanie
patrí aj pedagógom, ktorí žiakov na súťaže
pripravovali.

Ing. Elena Berezovskijová

ZŠ Mierová, Svit

Marec sa stal úspešným mesiacom pre žiakov ZŠ na Mierovej ulici. Repre-
zentovali školu a mesto Svit vo vedomostných a umeleckých súťažiach.



Spolu 9 ocenení získali žiaci vlastne
iba z dvoch tried ZUŠ. 

Za celý tento úspech najviac vďačí-
me učiteľom M. Bobríkovej, M. Ištvá-
nikovej a Ing. E. Bobríkovi, ktorí
okrem tvrdej prípravy pre nás všetko
niekoľko týždňov organizačne zabez-
pečovali. Vďaka patrí aj OZ rodičov
pri ZUŠ vo Svite, ktoré nám zabezpe-
čilo a uhradilo náklady na autobus do
Liptovského Mikuláša.

B. Bocková

Blahoželám mojim bývalým a mojim súčasným
a ďakujem. Špeciálne ďakujem učiteľom zo Zá-
kladnej umeleckej školy zo Svitu – M. Bobríko-
vej, M. Ištvánikovej, Ing. Bobríkovi, Mgr. Kač-
marčíkovej a Mgr. Čapóovi. Sú to tí, ktorí nás
učili, mučili, katovali, utešovali, povzbudzovali.
Hlavne posledný týždeň pred veľkým dňom. To-
tiž v sobotu 19. 3.sme o ôsmej nastúpili do au-
tobusu s prianím od riaditeľa ZUŠ pána Ištváni-
ka, aby sme sa držali a zabodovali. Podarilo sa.  

Vynikajúco sme reprezentovali ZUŠ, mesto
Svit a okres Poprad na siedmom ročníku me-
dzinárodného festivalu, pod názvom „MOUN-
TAIN CONSTELLATION – ASPIRATION, FAN-
TASY, FLIGHT.“ V našom jazyku “ Súhvezdie
hôr“, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši. 

Organizátori boli z Ukrajiny z mesta Odesa.
Prišli s najväčším počtom súťažiacich. Početná
skupina bola z Ruska a menšie z Izraela, Čiech
a Slovenska. Okrem nás to boli súťažiaci
z Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Čadce.
Pri tak silnom obsadení zahraničných súťažia-
cich, sme s veľkým rešpektom sledovali ich
nádherné a vynikajúce výkony. 

V nedeľu o 18.00 h začal galaprogram
a vyhlasovanie výsledkov. Zaujali sme miesta di-
vákov a naše myšlienky boli rozlietané, nie veľ-
mi pozitívne. Tešili sme sa s ocenenými a dúfali,

že aj my vybehneme na javisko za hlasného po-
tlesku. Až takmer po štvrťhodine zaznelo v ruš-
tine meno pán Bobrík, Svit, Slovakia. Nastali
chvíle vzrušenia a celá šnúra ocenení. Takýto fa-
mózny úspech ZUŠ za svojej existencie ešte ne-
zaznamenala, učitelia boli veľmi spokojní
a, samozrejme, aj my. 

Domov sme sa vrátili večer veselí a šťastní.
Okrem diplomov a trofejí nás obdarovali milými
darčekmi, vrátane veľkých plyšových zvieratiek.
Naša žltá veľká kačička, ktorá vie dokonca aj spie-
vať, sa stala maskotom našej ľudovej hudby. Zatiaľ
sa len nemôžeme dohodnúť na vhodnom mene. 

Ja a moji milí z ľudovky, Lenka a Mirka Kozá-
kové, Soňa Legutká, Betka Bulavová, Viktória
Mezovská, v neprehliadnuteľnej menšine dvaja
chlapci Lukáš Zajac a Marek Rástocký a náš ve-
dúci pán Bobrík sme boli ocenení okrem prvé-
ho miesta aj najvyšším ocenením - „Špeciálna
cena festivalu udelená ľudovej hudbe za tvorivý
prístup vo výchove mladých muzikantov.“ Je to
výborný pocit zaradiť sa medzi špecialistov, ale
samozrejme, čo teraz budú tí naši učitelia od
nás vyžadovať?! 
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Začnem netradične, ďakovaním. Blíži sa jeden, dúfajme, že pre nás žiakov a štu-
dentov šťastný deň, kedy sa neskúša. Zaiste sa nehodí učiteľom a profesorom ka-
ziť jediný sviatok v roku - Deň učiteľov preverovaním našich vedomosti. My sme v
tento deň poslušní, vnímaví aj zo zadnej lavice a pripravení k blahoželaniam. Do-
konca sa nájdu medzi nami aj takí, čo im poďakujú. Vôbec nemyslím na jedincov,
ktorí sú v šplhaní majstri, skôr na tých úprimných. 

Medzinárodná súťaž Súhviezdie hôr v Liptovskom Mikuláši

Ocenenia: 
Špeciálna cena festivalu udelená ĽH ZUŠ Svit za tvorivý prístup vo výchove mladých
muzikantov

1. miesto ĽH ZUŠ
2. miesto Nikola Remeňová, moderný spev
2. miesto Janka Lesná, moderný spev
3. miesto duo ľudový spev J. Lesná a N. Remeňová
3. miesto sólo spev ľudových piesní Bianka Petriláková
3. miesto sólo spev ľudových piesní Patrícia Ceľuchová
3. miesto husľové duo Lenka Kozáková a Barbora Bocková
3. miesto Dievčenská spevácka skupina ZUŠ Svit

Spolu 9 ocenení z tried učiteľov: M. Bobríkovej a M. Ištvánikovej (v súčasnosti začali vy-
pomáhať a zastupovať aj učitelia Ing. E. Bobrík, Mgr. E. Kačmarčíková a Mgr. P. Čapó).

14. apríla – o 9.00 hod –
spoločenská miestnosť nad
poštou
Slávnostné ukončenie cyklu
celoslovenskej súťaže Čítame
s Osmijankom, spojené s vy-
hlásením najlepších detských
čitateľov 

15.apríla 2011 –  o 19.00
hod. - sála Domu kultúry
„ZIMOSEN“ 

Tanečné divadlo ATak  Bratisla-
va, réžia Pavol Danko 
Vstupné : 5,-           
Vstupenky : MsÚ Svit, pred vy-
stúpením DK Svit

19. apríla 2011 o 8,30 – sála
Domu kultúry
„Dobrý prístup žiaka k uči-
teľovi”– výchovný koncert pre
ZŠ Mierová (3.-9.ročník)

20.apríla 2011 o 18.00 – sá-
la Domu kultúry 
SVETLO  V  TME
hudobno-tanečno-divadelný
program SZUŠ a UK Fantázia
Vstupné: 3,- 

22.apríla 2011 o 10,30  hod. 
KRÍŽOVÁ CESTA -  od MsÚ
cez Štúrovu ulicu ku chrámu sv.
Jozefa robotníka

28.apríla 2011 o 15,30 – za-
sadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov
Mestského zastupiteľstva

28.apríla 2011 o 14.00 hod.
-ZUŠ, Ul.kpt. Nálepku  Svit
„Kameň mojimi očami“
- tvorivá dielňa ku Dňu zeme v
rámci „Eko dní -jar“.
Organizuje CVČ a ZUŠ

30.apríla 2011 o 16,30 hod.
- STAVANIE A OHRÁVANIE
MÁJOV 
16,30 - Pod Skalkou,17.00 -
Koliba, ľudová veselica, 20,30
- tradičné zapálenie vatry 

6.mája 2011 o 16.00 hod. -
sála Domu kultúry
DVERE DO KABARETU –
slávnostný program ZŠ Komen-
ského ku Dňu matiek
venovaný všetkým mamičkám,
babičkám, tetám....   Vstup voľ-
ný

Pripravujeme: 
28.mája 2011 o 18.00 hod. 
Divadelný súbor HÝBL z Če-

skej Třebovej
PODSKALÁK – muzikálová
komédia s nesmrteľnými pes-
ničkami K.Hašlera 

Kultúrne a spoločenské programy v apríli



Obe žiačky vynikajúco re-
prezentovali okres Poprad (a
samozrejme i našu školu) a v
silnej mimoriadne vyrovnanej
konkurencii súťažiacich zís-
kali pekné umiestnenia.

V teoreticko-praktickej časti
si Zuzka Petrovská vybojova-
la výborné tretie miesto so zi-
skom 50 bodov zo 60 mož-
ných. Martinka Papcúnová zí-
skala 47 bodov a obsadila 7.
priečku.

V projektovej časti Martinka
Papcúnová (na obr.) získala
54 bodov z maximálneho
počtu 60 a obsadila 4. mies-
to. Za medailovou treťou po-
zíciou zaostala iba o 0,5 bo-
du a od druhej priečky ju de-
lil iba jeden bod. Martinka
spracovala veľmi aktuálnu té-
mu Rastlinné poklady územia
Baba pri Svite, v ktorej sa ve-

novala zisťovaniu výskytu
chránených rastlín (v súlade
s najnovšou legislatívou).

Obe dievčatá sa stali
úspešnými riešiteľkami kraj-
ského kola. Srdečne im bla-
hoželáme a ďakujeme za vy-
nikajúcu reprezentáciu.

Z postupu do celoštátneho
kola sa však tešiť nemôžeme,
pretože prvý raz od vzniku
Slovenskej republiky do celo-
štátneho kola postupuje iba
víťaz, čo bolo zdôvodnené
šetrením finančných pro-
striedkov.

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová Svit

Výborná atmosféra, skvelé športo-
vé výkony detí či rodičov, radosť v
očiach detí pyšných na spoločné
cvičenie s rodičmi boli toho dôka-
zom. Počas prestávky nechýbalo
tradičné fašiangové pohostenie
chutnými lekvárovými šiškami s te-
plým čajom. 

Podujatie umožnilo deťom ukázať
nám, rodičom, aké sú športovo
zdatné, nám, rodičom, pomohlo
zlepšiť kondíciu. Taktiež sme sa

stretli s inými rodičmi a pedagógmi
v inej atmosfére, ako tradične na ro-
dičovských združeniach či na chod-
be školy. Na záver patrí veľké poďa-
kovanie pani riaditeľke Mgr. Anne
Coganovej, pani učiteľkám Mgr.
Monike Dudinskej, Mgr. Milici Mol-
nárovej za organizáciu jedného z
ďalších vydarených podujatí školy.
Tešíme sa už na ďalší ročník. 

za rodičov
JUDr. Markéta Marečková
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Na naše malé speváčky a
členov ľudovej hudby čakala
naozajstná fašiangová at-
mosféra. 

V nádherne vyzdobenej ha-
le sa kráľovná so zlatou ko-
runkou na hlave ujala svojich
povinností. Privítala hostí ako
sa na dobrú kráľovnú patrí.
Pán kráľ tiež nezaháľal a krá-
ľovnej so všetkým pomáhal.
Ostatné masky sa zapájali
do diania a o veselú atmos-
féru sa postarali aj pomocné
sily kráľovstva. 

Pani kuchárky mali všetko
prichystané a nosili na stoly
voňavé šišky a teplý čaj.
Chuťové kanáliky všetkých
prítomných nezostali v poko-
ji. Veselé pesničky ľudovej
hudby sa vznášali a hladili
srdiečka tých, ktorí sa i na-
priek svojej chorobe, niekto-

rí i z invalidných vozíkov
usmievali a prežívali chvíľky
šťastia. 

Bolo nám s nimi príjemne,
vládla tam pohoda a radosť. 

V nasledujúcu stredu naše
kroky viedli do klubu dô-
chodcov, Vpadli sme do ko-
lektívu krásne vyobliekaných
členov a do ich veselého
programu. Takže my traja ju-
niori a pán učiteľ sme už len
pokračovali v načatej nálade
a naše piesne z východoslo-
venskej a rusínskej oblasti
pozdvihli náladu a dôchod-
covia sa zapojili do spevu.
Vyslúžili sme si výborné šišky
a odniesli sme si dobrý pocit
z prostredia príjemných a
srdečných ľudí. 

Barbora Bocková
Členka ĽH ZUŠ Svit

Jedna fašiangová sobota bola v ZŠ na ul. Komenského vo Svite
nezvyčajná. V telocvični školy sa zišli žiaci 1.-4. ročníka školy so
svojimi rodičmi, aby tu strávili dopoludnie plné športových aktivít.
Po úvodnom privítaní pani riaditeľkou, absolvovaní rozcvičky ob-
dobnej ako na hodine telesnej výchovy sa začali štafetové súťaže
družstiev, futbalový či volejbalový turnaj. 

Vo februári ani žiaci ZUŠ a ľudová hudba zo Svitu (na
obr. hore) nezanedbali fašiangové radostné veselé
dni. Navštívili sme znevýhodnených obyvateľov Svitu,
ktorí pre svoj zdravotný stav majú dočasné bydlisko v
Zariadení opatrovateľskej služby. 

Po prvenstve a dvoch druhých
miestach v okresnom kole biologic-
kej olympiády si Zuzka Petrovská (9.
B) a Martinka Papcúnová (9. A) vy-
bojovali postup do krajského kola,
ktoré sa konalo v Prešove vo štvrtok
17. marca 2011.

Fašiangová sobota

Pohoda a radosť

Viacnásobný úspech aj v krajskom kole biologickej olympiády

Palacinkový deň
Hoci sa pôstne obdobie už začalo, nevynechali sme ani tento

školský rok tradíciu pripomenúť si Palacinkový deň. 
Tento deň sa oslavuje v anglosaských krajinách ako Fašiangový utorok,

teda posledný deň pred začiatkom pôstneho obdobia - utorok pred Po-
polcovou stredou. Gazdinky spotrebujú dobroty, ktoré z fašiangov osta-
li - mlieko, vajcia i tuk a pečú palacinky. Palacinkový deň je vraj po Via-
nociach druhým najobľúbenejším rodinným sviatkom v Británii.

24. marca sa žiaci 1. stupňa ZŠ Mierová vo Svite pod vedením vyuču-
júcich anglického jazyka zúčastnili zábavného popoludnia so športovými
palacinkovými disciplínami, vedomostnými súťažami a, pravdaže, nechý-
bali palacinky, na ktorých si deti pochutnávali. Žiaci súťažili v dvoch tí-
moch – „Cats“ a „Lions“ vo veľmi uvoľnenej a veselej atmosfére. Všetci
súťažiaci si odniesli sladké odmeny a omaľovánky. 

Tešíme sa na ďalšie palacinkovanie budúci šk. rok!
Vyučujúce anglického jazyka

ZŠ Mierová, Svit



Pretekalo sa na trati dlhej 25, resp. 50 m
podľa vekových kategórií ľubovoľným spôso-
bom. Majstrami Svitu vo svojich kategóriách
sa stali Viktória Petráňová, Alex Mudrák, Bar-
bora Demeterová, Radovan Králik, Júlia Val-
lušová, Filip Kušnír, Simona Husová, Ján Du-
naj, Stanislava Ruttkayová, Štefan Rástocký,
Erik Hudáč, Alexandra Jasenková a Peter Fe-
renčák.

Vyvrcholením súťaží bola plavecká štafeta
družstiev škôl na 8 x 50m. Zvíťazila ZŠ na
Mierovej ul. pred Strednou odbornou školou
a ZŠ na Komenského ul., pričom stredoško-
láci pretekali s hendikepom 10 pretekárov.

Popoludní bazén patril individuálnym plav-

com. Každý účastník mal zaplá-
vať aspoň 100 m, aby sa jeho vý-
kon zapísal do štatistiky štafety. V
plaveckých dráhach sa až do ve-
čera striedali chlapci, dievčatá,
mládež, dospelí i tí skôr narode-
ní. Organizátorov potešil veľký
záujem dospelých plavcov, naj-
mä stálych návštevníkov plavár-
ne. Aktívne v tento deň plávalo
spolu 170 plavcov. Zaplávali cel-
kom 95 450 metrov, čo je na
plavca priemer 561 m. Najviac
zaplával Branislav Bobula – 6 tis.
m.

Plaveckú štafetu podporil svo-
jou prítomnosťou aj primátor
mesta Rudolf Abrahám. Organi-
zátorom bolo CVČ, plaváreň, zá-

kladné i stredná škola. Poďakovanie však pat-
rí najmä pracovníkom plavárne, ktorí pripravili
účastníkom veľmi dobré podmienky a príklad-
ne sa o nich starali.           N. Kumorovitzová

Deň pred prvým jarným dňom
(kalendárnym) sa od 10.00 h ly-
žiari sústreďovali na dvoch vle-
koch, ktoré boli v prevádzke. Na
poludnie moderátor maškarného
plesu na lyžiach Mgr. Milan Špi-
ner dal pokyn, aby sa všetci lyžia-
ri v maskách sústredili v polovici
vrchu a urobili lyžiarskeho hada a
postupne prišli k vyhodnoteniu
masiek - a bolo ich 93! Predseda
predstavenstva spoločnosti SKI
CHEM, a. s., Ing. Ladislav Jašš a
riaditeľ Ondrej Zoričák ocenenili
každú masku vo všetkých veko-
vých kategóriách (na obr.)

Na margo uplynulej lyžiarskej
sezóny O. Zoričák povedal: „Pre-
behla bez väčších komplikácií a
úrazov. Sezóna sa začala 12. 12.
2010 a v závislosti na priazni po-
časia bola plynulá. Služby posky-
tované v stredisku Lopušná dolina
boli dobré, mrzí nás, že sme ne-
mohli z finančných dôvodov a z
nedostatku prírodného snehu
uviesť do činnosti U-rampu, inak
sme prevádzkovali 91 dní a 66-
krát večerné lyžovanie. Budeme
radi, keď nám lyžiari pred zimnou
sezónou dajú svoje pripomienky,
názory a námety na zlepšenie, my

sa pokúsime pripraviť  ďalšiu zim-
nú sezónu v Lopušnej doline tak,
aby aj naďalej bola s našimi kom-
plexnými službami v stredisku
spokojnosť. “ K tomu aby sa mo-
hol uskutočniť aj maškarný ples
na lyžiach je potrebné jeho fi-
nančné zabezpečenie.  V tejto sú-
vislosti nám povedal Ing. L. Jašš:
„Za uplynulú sezónu patrí poďa-
kovanie prevádzkovateľovi spo-
ločnosti SKI CHEM, a. s., kde sa
pod vedením O. Zoričáka, 40,

prevažne dôchodcov, pos-
taralo o prevádzku vlekov.
Ďalej všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomáhali reali-
zovať zimnú sezónu - spo-
ločnosti Chemosvit, a. s.,
Fibrochem, a. s., Audit
Counsulting, s.r.o., Mgr.
Fejko, ALTO Slovakia Ing.
Ivan Zima, Mátl - kanc. po-
treby Svit, Igor Tropp - po-

žičovňa lyžiarských potrieb, Mar-
tin Kopolka - lyžiarska škola, Ľu-
bomír Kozubík - Nord Svit, Vladi-
mír Kozubík - stavebniny Svit, Re-
nault Poprad Daniel Kuruc, Vollks-
bank Slovensko, Eva Vargová -
hotel Lopušná dolina, Helena
Šestáková - železiarstvo Svit, Pe-
čivárne Sereď, Billa s.r.o. Svit,
hotel Tatra Poprad Ing. František
Štupák. Všetkým patrí naše poďa-
kovanie“.    

Text a foto: M. Jurčák

� Pán predseda, ako hodnotíte uplynulú
basketbalovú sezónu?
Do súťažného ročníka basketbalovej extrali-

gy mužov 2010/2011 sme vstupovali pod ve-
dením predsedu Ing. Petra Becka (Ing. J.
Drobný bol generálny manažér klubu) s ambí-
ciami skončiť do 8.miesta a teda hrať aj play
off. Ako široká basketbalová verejnosť vie, v
klube nastali rôzne problémy, najmä finančné
a tak sa dokonca na jeden zápas do Levíc ani
necestovalo. Na zasadnutí zhromaždenia klu-
bu bol k 14. 2. 2011 odvolaný celý výbor vrá-
tane jeho predsedu a funkciu predsedu som
prebral ja. Našim novým cieľom bolo extrali-

govú súťaž dohrať a to
sa nám podarilo. Cel-
kovo môžem povedať, že celá súťaž bola roz-
háraná, nakoľko bol aj štrajk extraligových roz-
hodcov, čo nepridalo aj na koncetráciu nielen
klubov riadených SBA, ale určite aj diváckeho
záujmu, ktorý i napriek tomu bol aj vo Svite
slušný.

� Vo Svite však v priebehu sezóny ba-
sketbal mal pomerne dobrú divácku ku-
lisu. Ako to hodnotíte?
Som rád, že o basketbal vo Svite a v regióne

je stále záujem. Basketbal hráme pre divákov
a myslím si, že klubu sa i napriek problémom

porarilo vytvoriť kolektív hráčov, ktorí svojou
hrou priťahovali divácku verejnosť a to i na-
priek tomu, že sa nám nedarilo tak, aby sme v
tabuľke mohli byť vyššie. Na záver basketbalo-
vej sezóny by som chcel poďakovať divákom,
fan klubu a všetkým, ktorí sa podieľali na prie-
behu domácich stretnutí.Osobitné poďakova-
nie patrí sponzorom, skrátka tým, ktorí finanč-
nými prostriedkami pomáhali zabezpečovať
priebeh sezóny tak, aby sme ju mohli dokon-
čiť. K väčšej pohode divákov ale i hráčov do-
pomohla rekonštrukcia športovej haly pred za-
čiatkom basketbalovej sezóny, za čo patrí po-
ďakovanie bývalému výboru BK a mestu Svit.

� Čo čaká výbor BK Iskra Svit po ukon-
čení súťažnej sezóny?
V prvom rade úlohou výboru je osloviť verite-

ľov a dať do poriadku po finančnej stránke ce-
lú uplynulú basketbalovú sezónu. Na jej vy-
sporiadaní totiž závisí aj príprava na nový sú-
ťažný ročník, vrátane kádra hráčov.

Poďakoval: M. Jurčák

Extraligoví basketbalisti BK Iskra Svit zápasom s Levicami uzavreli
základnú časť ligy. Skončili na celkovom 9. mieste (posledný na 10.
mieste je Inter Bratislava) a basketbalová sezóna 2010/2011 sa
tým pre nich  skončila. Niekoľko otázok sme položili predsedovi BK
Iskra Svit Ing. Jánovi Drobnému.

Aj tohto roku spoločnosť SKI CHEM, a. s., pripravila pre svojich
priaznivcov lyžovania rozlúčku so zimnou lyžiarskou sezónou,
ktorá sa uskutočnila v nedeľu 20. marca.
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Náš rozhovor s predsedom BK Iskra Svit Ing. Jánom Drobným

Ukončená sezóna

Karnevalové lúčenie so zimou 

Plavecká štafeta
V stredu 23. marca sa v plavárni vo

Svite konal 5. ročník plaveckej štafe-
ty. Dopoludnia súťažili žiaci základ-
ných škôl a strednej školy v plavec-
kých pretekoch o majstra Svitu.

Na obr. víťazky kategórie žiačky 1. - 4.
roč. ZŠ: 1. Viktória Petráňová, 2. Sára
D. Krettová, 3. Bianka Petriláková.



Stolný tenis sa postupne začal
hrávať najmä na účilišti v Chemos-
vite kde v roku 1972 sa mu veno-
vali vtedajší vychovávatelia Jaro-
slav Rovný, Jozef Knápek a Pavol
Valko, ktorí podchytili chlapcov a
hrávali okresnú a neskôr aj krajskú
súťaž. Po delimitácii športov sa od
roku 1977 stolnému tenisu veno-
vali v TJ Tatrasvit, kde boli priekop-
níkmi tohto športu Ján Škoviera a
Ján Pavlišin.

K ďalšiemu oživeniu tohto športu
vo Svite dochádza v roku 1999,
kedy Jozef Klein zakladá športový
klub Adento Svit, ktorý sa zameria-
va na stolný tenis a kick box.

“Vďaka podpore, ktorá sa nám
po tie roky dostávala od vedenia
bývalého Stredného odborného
účilišťa pri Tatrasvite a v súčasnos-
ti od riaditeľa Strednej odbornej
školy Miloša Čičmanca, môžeme
stolný tenis hrávať na širokej báze
- t. j. od športových súťaží až po
spoluprácu s Centrom voľného ča-
su, kde je riaditeľkou Mgr. Lenka
Mačugová, môžeme sa venovať
výchove mladej generácie špor-
tovcov,“ povedal nám Jozef Klein,

ktorý je predsedom klubu Adento
a zároveň aj trénerom stolného te-
nisu v klube.

V súčasnej dobe má Adento dve
družstvá mužov v súťaži a počínajú
si veľmi dobre. Práve v ukončenej
súťaži družstvo mužov „A“ hrajúce
v IV. lige skončilo na peknom
3.mieste so ziskom 51 bodov za
prvým Sp. Štiavnikom, ktorý získal
55 bodov a druhými Rakúsmi, zís-
kali taktiež 51 bodov. O tento
úspech sa pričinili hráči: Miroslav
Benko st., Ladislav Markovič, Jú-
lius Nevidanský, František Bednár
a pendlujúci z „B“ družstva Jozef
Klein a Ján Pavlišin.

Druhé družstvo mužov, hrajúce
pod hlavičkou Adento „B“ v VI. lige
skupina Podtatranská súťaž, v roč-
níku 2010/2011 vyhralo so ziskom
52 bodov pred druhou Reginou
Poprad „B“ a postúpilo do V. ligy.
O tento úspech sa pričinili hráči:
Jozef Klein, Pavol Fábry, Ján Pavli-
šin, Eduard Kicz, Miroslav Benko
ml,Pavol Gašpar a Ivana Krišando-
vá.

„Som rád, že stolný tenis vo Svi-
te si získava čoraz viac priaznivcov

aj z radov mládeže. Veď za po-
sledné roky sa podarilo vychovať
viacerých mladých hráčov, ako je
Miro Benko, Ivana Krišandová, To-
máš Drobný, ale záujem prejavili aj
dievčatá, napr. Denisa Chudiako-
vá, Dominika Pacigová a ďalšie. V
tomto smere je dobrá spolupráca s
CVČ a mestom Svit, s ktorým or-
ganizujeme každý rok súťaž o Pu-
tovný pohár primátora mesta Svit.
Pochopenie nachádzame aj u
VÚCHV a ďalších sponzorov, ktorí

radi prispejú na dobrú vec v oblas-
ti športu,“  s hrdosťou o športe,
ktorý sa vo Svite úspešne rozvíja,
hovorí Jozef Klein.

Tu je potrebné len dodať, že je
dobré, že stále máme takých obe-
tavých a oddaných funkcionárov
ktorí sa vedia zapáliť pre šport. Ta-
kým je aj Jožko Klein, ktorý sa ve-
nuje nielen rozvoju športového sú-
ťaženia, ale aj výchove mladých
adeptov.

M. Jurčák

Zaslúžené úspechy stolného tenisu

Ako je z histórie stolného tenisu vo Svite známe jeho začiatky
spadajú do roku 1947, kedy bol založený stolnotenisový oddiel.
Medzi prvých aktívnych hráčov patrili Rudolf Jurčák, Tibor Kováč,
Matúš Kriščák, Jozef Záhorec, Tibor Kmetoni, Matej Pekár, Ľudo-
vít Smatana.
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Stolnotenisový klub Adento pod vedením J. Kleina (4. spra-
va)vychováva aj veľa mladých adeptov tohto športu vo Svite.

Foto: archív J. Kleina

27.2.2011 - Blažice (okres Košice
- okolie)
Zimný beh Olšavskou dolinou 
(s medzinárodnou účasťou)
16,8 km
Muži do 39 rokov: 9. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik

26.3. 2011 - Švošov (okres Ru-
žomberok)
Švošovská pätnástka - 15 km
Muži do 39 rokov: 4. Tomáš Kač-
marčík

27.3.2011 Bratislava - ČSOB ma-
ratón 
(6000 pretekárov z rôznych krajín
sveta) - 42,195 km:
Muži do 39 rokov: 32. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik

3. 4. 2011 Kysak - Beh Hornáds-
kou dolinou 
(s medzinárodnou účasťou)
Polmaratón - 21, 1 km
Ženy nad 35 rokov: 2. Danica Božo-
vá (bez rozdielu veku 5.)
Muži od 60 rokov: 3. Stanislav Mi-
škár.

11. marca 2011 sa športovo zanietení učitelia ZŠ Komenského stretli na 1. ročníku stolno-te-
nisového turnaja v školskej telocvični. Vyhovujúce podmienky aj pingpongovo chtivých sa na-
šlo dosť a tak si to medzi sebou „rozdali“. Ani sme nevedeli, aké učiteľsko-športové talenty
medzi sebou máme. 

19. marca 2010 ZŠ Komen-
ského pod záštitou Mesta Svit
usporiadala pri príležitosti Dňa
učiteľov už 6. ročník volejbalo-
vého turnaja medzi učiteľmi zá-
kladných a materských škôl z
okolitých obcí. 

Aj takýmto športovým spôso-
bom chceme osláviť náš blížia-
ci sa sviatok. V „tvrdom“ zápo-
lení o putovný pohár sa už tra-
dične stretáva 6 družstiev – ZŠ
Spišské Bystré, ZŠ Spišská
Teplica, ZŠ Lučivná, MŠ Men-

gusovce a 2 domáce družstvá
- učiteľov ZŠ Komenského a
družstvo Rodičovskej rady pri
ZŠ Komenského vo Svite, ale
aj bohatá športová kulisa divá-
kov – fanúšikov tej-ktorej školy.
Volejbalové majstrovstvo si tur-

najovo overujeme kaž-
dý druhý mesiac, vždy v
inej usporiadajúcej
škole. Poradie sa vždy
mení, čo svedčí o vy-
rovnanosti družstiev. V
tohtoročnom turnaji sa
najviac darilo MŠ Men-
gusovce, ale víťazmi
sme vždy všetci - dob-
rým pocitom, príjem-
ným stretnutím a rados-
ťou z užitočne stráve-
ného času. 

Mgr. M. Dudinská,
učiteľka 

ZŠ Komenského

Bežci v úvode sezóny Učitelia sršia energiou 



Výsledky: 
kategória mladší žiaci:   
1. miesto: BKM Svit
1.miesto: KAC Košice
2.miesto: Miskolc SC
kategória starší žiaci:     
1. miesto: BKM Poprad.
Najlepší strelci turnaja: S. Ku-

baský 45 bodov, J. Václav 43
(obaja BKM Svit), F. Chovan 42
(BKM Poprad).

Tréneri jednotlivých družstiev

určili aj najužitočnejších hráčov.
Kritériami hodnotenia boli bojov-
nosť, asistencia, prihrávky, takti-
zovanie. Najužitočnejší hráči: G.
Tamáš (KAC Košice), 

P. Krull (BKM Svit), M. Maj-
cher (BKM Poprad), Zold (Mi-
skolc). 

Priaznivci basketbalu mali
možnosť vidieť kvalitný basket-
balový turnaj mladších žiakov. 

L. Mačugová

Okrem domácich žiackych družstiev pod vedením trénerov Jána
Svočáka a Ing. Ľuboslava Habiňáka sa turnaja zúčastnili chlapci z
FAM Poprad, CVČ Spišská Stará Ves a Mengusoviec.

V jednotlivých kategóriách prebiehali zápasy každý s každým. Bo-
jovalo sa o každú loptu a strelený gól. Chlapci predviedli peknú hru.
Ukázali, že majú talent a chuť športovať. Ocenení boli najlepší strel-
ci - za mladších žiakov Andrej Chromčo (FAM Poprad), za starších
Marek Klimek (FK CVČ Svit), najlepším brankárom v kategórii mlad-
ší žiaci sa stal Marián Sivý (FAM Poprad) a najlepším hráčom v kate-
górii starší žiaci bol Branko Pinjatič (FAM Poprad). O poradí v jedno-
tlivých kategóriách rozhodoval počet získaných bodov. 

Mladší žiaci:
1. FAM Poprad 20:7 9 bodov
2. CVČ Spišská Stará Ves 12:14 6 bodov
3. FK CVČ Svit 13:18 3 body
4. 1. FC Mengusovce 8:14  0 bodov

Starší žiaci:
1. FK CVČ Svit 27:5 9 bodov
2. FAM Poprad 12:7 6 body
3.CVČ Spišská Stará Ves 3:25 3 body 

Podujatie bolo úspešné a prispelo k rozvoju mládežníckeho športu
vo Svite.

L. Mačugová
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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, prednos-
ta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova.v@svit. sk, alebo redakcia Chemosvit,
Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná) tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redakcia@chemosvit. sk. Tlač:
Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.Redakcia si vyhradzuje prá-
vo krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 4/2011 bola 5. 4. 2011. 

Futbalové nádeje regiónu 
sa stretli vo Svite

Centrum voľného času a FK Svit zorganizovali v sobotu 12.
marca 2011 na ihriskách ZŠ Mierová a ZŠ Komenského vo
Svite futbalový turnaj mladších a starších žiakov. 

Basketbalový klub mládeže Svit, Mesto Svit a Centrum voľ-
ného času Svit usporiadali 26. a 27. marca 2011 v Iskra Aré-
ne Svit medzinárodný basketbalový turnaj mladších žiakov,
ktorého sa zúčastnili družstvá KAC Košice, BKM Poprad, hos-
tia z Maďarska Miskolc SC (športová škola) a domáci BKM
Svit pod vedením  Rudolfa Kovalíka. Zúčastnené družstvá
odohrali osem zápasov. Kvalitu hry mladších žiakov preverili
starší žiaci z BKM Poprad.

Medzinárodný basketbalový turnaj

Kolkári striedavo
V zápase 26. kola kolkári MKK Svit dosiahli veľmi dobrý výkon

a dokázali zvíťaziť.
MKK Svit - ŽP Šport Podbrezová „ženy” 3225 : 2905, na bo-

dy 6:2.  Výkony hráčov Svitu : Schmidt 571, Polomský 496, Svi-
tanek 559, Hauke 544, Kratochwilla 545, Focko 510.

V 27. kole kolkári MKK Svit na dráhach v Trstenej nedokázali sa
priblížiť k svojmu výkonu z domácich dráh z predošlého domáceho
zápasu a pehrali 1:7 na body a o 146 kolov.

ŠKK Trstená “B” - MKK SVIT 3239+146 - 3093 7 : 1 na body.
Hráči MKK Svit uhrali tieto výkony: Schmidt 504, Svitánek

514, Kratochwilla 508, Kalakaj 551 (1), Focko 503 a Hajovský
513.   -ský -

Pre históriu basketbalu
Extraligová basketbalová sezóna mužov 2010/2011 skončila pre BK Iskra

Svit zápasom v Iskra Aréne 16. marca, kedy sme doma hrali s Levicami. V tom-
to zápase na súpiske boli títo hráči: Daniel Lenárt, Michal Seman, Martin Míč-
ka, Petar Čosič (CRO), Roman Findura, Martin Bilik, Chris Smith
(USA),Vincent Polakovič, Boris Lopušniak, Michal Madzin, Eduard Znanec,
Brandis Raley – Ross (USA). Trénerom bol Milan Černický, asistent Stanislav
Seman, František Budzák, masér a kustód, MUDr. Radovan Kŕč, lekár a MU-
Dr. Zdenek Holešovský, lekár.  -ák- 
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