
Nasledovali body, týkajúce sa od-
predaja nehnuteľností a pozem-
ku pri budove dielní Bytového pod-
niku na Štúrovej ulici po dlhej disku-
sii neprešiel predaj priamo žiadate-
ľovi trojpätinovou väčšinou ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa, ná-
sledne hlasovaním vyňali budovu z
prebytočného majetku mesta, pre-
daj zavrhli a rozhodli o pokračovaní
nájomného vzťahu s prevádzkovate-
ľom stolárskych prác. 

Rozhodli o predaji prebytočné-
ho majetku – budovy „škvarkár-
ne“ formou verejnej obchodnej sú-
ťaže elektronickou aukciou za cenu

minimálne 45 960,- eur. Odsúhlasi-
li predaj pozemku ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa na zriadenie
prístupovej cesty k rodinnému domu
P. Lešičku na Ul. Terasovej vo Svite
Pod Skalkou. Schválili výšku ná-
jomného v novopostavenom 30-
bytovom nájomnom dome na Ul.
Štúrovej vo výške 3,152 %-ného po-
dielu z obstarávacích nákladov, čo je
2,3 eur/m² podlahovej plochy a fi-
nančnú zábezpeku vo výške 6 me-
sačného nájomného. Výkonom
správy bol poverený Bytový pod-
nik Svit, s. r. o. Zastupiteľstvo bez
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Rokovanie 5. riadneho zasadnutia poslancov navštívili zástupcovia
plaveckého klubu Pro Swim Svit Rastislav Kaňuk a Ľuboš Križko –
bývalí reprezentanti Slovenska v plávaní a prítomným predložili pro-
jekt pôsobenia plaveckého klubu a plaveckej školy v našom meste.
Po konkretizácii obojstranných podmienok pre tento prospešný pro-
jekt dôjde k jeho realizácii, o čom vás budeme informovať aj pro-
stredníctvom našich novín. 

(Pokrač. na 2. strane)

V sále sa schádzali predo-
všetkým ženy – skôr, či ne-
skôr narodené, sem-tam za-
vítal aj predstaviteľ „silnejšie-
ho“ pohlavia. 

Obzvlášť vzácnymi hosťa-
mi boli ženy- matky, nomino-
vané v súťaži Žena roka. Tie
mali čestné miesta a nielen

im zazneli verše v podan reci-
tátorky Marienky Petruščáko-
vej zo ZŠ na Komenského uli-
ci. 

Primátor R. Abrahám adre-
soval prítomným svoje priania
a vyznania a odovzdal kytice
predsedníčkam ZO Únie žien
vo Svite p. Janke Bobulovej a

Ľubici Kederovej. Tá je záro-
veň predsedníčkou Okresnej
organizácie žien a tak vyhlá-
sila výsledky 4. ročníka súťa-
že Žena roka 2011. 

Na javisko prišli nominova-
né ženy – Marta Kozubíková,
Helena Semanová a Terézia
Jurínyiová. Nominovaná bola
aj Mária Bartková, za ňu pre-
vzala kvietky a darček Janka
Bobulová. Ženou roka sa sta-
la pani Jurinyniová – matka
10- tich detí-úctyhodná žena,
ktorej elán a psychickú svie-
žosť môžu závidieť i oveľa
mladší. Vo svojich takmer 80-
tich rokoch priam náruživo čí-
ta, zaujíma sa o dianie okolo
seba a napriek fyzickému
handicapu (nôžky ju už nepo-
slúchajú) je plná radosti,
úsmevu a chuti do života. Pa-
ni Semanová priviedla na svet
11 detí, okrem týchto vlast-
ných sa ako pestúnka starala
o ďalších – celkom 12 cu-
dzích ratolestí, doopatrovala

Deň detskej radosti zalievalo slniečko, prišlo veľa detí
a nechýbal bohatý program - hry, súťaže, koníky, ská-
kadlo, divadlo, hasiči, sladkosti a kopec pekných kultúr-
nych vystúpení....

Foto: S.Pjaták

Poslanci dávajú projektom „zelenú“

Osláv a stretnutí ku Dňu matiek je
v máji obvykle viac. Väčšinou sa sú-
stredia k samotnému dátumu Dňa
matiek. Mesto Svit však pre všetky
mamy tentokrát pripravilo program
až 24. mája podvečer.  Vo víre tanga...

ťažko chorého manžela a rovnako – usmie-
va sa, je vďačná osudu za všetko a teší sa z
veľkej rodiny. Pani Kozubíková, matka šty-
roch synov je zas neuveriteľným zdrojom
energie, ktorú zúročuje v rôznych aktivitách
– najmä športových, ale priloží pomocnú
ruku všade, kde je to potrebné – miluje ľu-
dí, rozdáva humor a dobrú náladu, vychut-
náva si každú možnosť byť „v akcii“. Tieto
obdivuhodné ženy si odnášali z javiska praj-

Deň matiek sa vydaril

(Pokrač. na 4. strane)

Ženy roka 2010 boli prijaté v Prešove,
na obr. vľavo Veronika Žoldáková.  

Foto: J. Bobulová
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výhrad schválilo Záverečný
účet mesta za rok 2010 (Mes-
to skončilo rok 2010 so ziskom
293 359,22 eur) a rovnako bez
výhrad schválilo riadnu účtovnú
uzávierku spoločnosti Bytový
podnik Svit,s. r. o. za minulý rok
(zisk 16 878,- eur ). 

Nasledovalo rozhodovanie o
rozpočtových opatreniach. V
prvom odsúhlasili čiastku 7 800,-
eur  na externý manažment v
súvislosti s riešením žiadosti na
získanie nenávratnej finančnej
pôžičky na výstavbu Domu dô-
chodcov vo Svite. Druhé roz-
počtové opatrenie zabezpečí pri-
delenie čiastky 10 000,- eur
Technickým službám Svit na za-
kúpenie a výsadbu zelene for-
mou elektronickej aukcie. 

„Zelenú“ dostalo aj spolufi-
nancovanie mesta pri projekte
„Premena tradičnej školy na
modernú“ - ide o zakúpenie di-
daktickej techniky do ZŠ na Mie-
rovej ulici. Spoluúčasť mesta bu-
de do výšky 5 % oprávnených ná-
kladov – max. 10 000,- eur. Po-
slanci schválili aj Dodatok k zria-
ďovacej listine ZŠ Komenské-
ho, ktorým sa zvýši vecné a fi-
nančné vymedzenie majetku ško-
ly v dôsledku rekonštrukčných
prác o čiastku1 049 857,50 eur.

Po týchto rozpočtových opatre-
niach dali súhlas k uzavretiu
zmluvy o výpožičke priestorov
Domu kultúry vo Svite pre FS
Jánošík a pre Jednotu dôchod-
cov v KD Pod Skalkou. Schválili

udelenie troch Cien mesta Svit.
V tomto roku ich získajú M. Čer-
najová, Ing. Vladimír Rusnák a
Ing. Vladimír Balog. Zaoberali sa
aj prevádzkovým poriadkom Po-
hrebných služieb nášho mesta a
tento schválili. 

Vyňali objekt Rehabilitačné-
ho strediska z výkonu správy
Bytového podniku Svit, s. r. o.
a schválili uzavretie nájomnej
zmluvy tohto zariadenia s Mes-
tom Svit za čiastku 1,- euro ná-
jomného za rok. Schválili aj dotá-
ciu vo verejnom záujme na Re-
habilitačné stredisko vo výške
80 % rozpočtovanej alikvotnej
časti pre nastávajúcich 6 mesia-
cov roka 2011. 

Interpelácia poslanca V. Se-
mana sa týkala detského ihris-
ka na sídl. E – Ul. nová – pred-
ložil sťažnosti obyvateľov tejto zó-
ny a zároveň navrhol riešenie v
podobe izolácie ihriska formou
živého plota. TS sa tým budú za-
oberať. V. Seman ďalej naniesol
problém ohľadom malého par-
koviska pri bytovom dome na Ul.
kpt. Nálepku č. 97 – aj táto vec
sa bude riešiť Technickými služ-
bami v úzkej spolupráci s obyva-
teľmi domu, ktorí priložia ruku k
dielu. 

L. Jašš tlmočil otázku občian-
ky mesta na výber sčítacích ko-
misárov – plne mu odpovedala
J. Soliarová, vedúca oddelenia,
ktoré sčítanie obyvateľov organi-
zovalo. Nebolo povinnosťou
Mesta robiť výberové konanie na
túto prácu, verejnosť o tejto akcii
vedela z masovokomunikačných

prostriedkov, záujemcovia na túto
prácu sa mohli prihlásiť, v prípade
záujmu sa mohli informovať, ne-
zanedbateľná však bola i časová
tieseň pre rozdelenie úloh. J.
Drobný sa zaujímal, ako dopadol
neuhradený záväzok kolkárov
voči mestu – Ing. A. Balogová
odpovedala, že tento si začiat-
kom mája uhradili. Na jeho ďalšiu
otázku, ako je vyriešená prevá-
dzka letnej terasy minipivova-
ru pri kúpalisku odpovedala
právnička mesta Mgr. K. Štinčí-
ková, že formou platnej nájomnej
zmluvy v súlade s platnými Zása-
dami pre letné obdobie. 

M. Jurčák požiadal o riešenie
problému s malým počtom
miest na sedenie v Dome
smútku v prípade pohrebov s
väčším počtom prítomných. 

Diskusia mala pomerne bo-

hatý program. Najskôr zaznel
prehľad o hospodárení mesta
za prvé 4 mesiace roka 2011
a potom sa poslanci vyjadrovali k
predloženému návrhu na úpra-
vu MHD vo Svite z dôvodu jej
efektívnejšieho využitia a vyso-
kých nákladov. Ku návrhu, ktorý
predložila komisia ustanovená
pre tento účel mal pripomienky
poslanec J. Babčák – touto ve-
cou sa budú kompetentní ešte
hlbšie zaoberať aj zohľadnením
požiadaviek pracujúcich obča-
nom Pod Skalkou, nielen dô-
chodcov. Potom poslanci schvá-
lili rozpočtové opatrenie na
spolufinancovanie mesta vo
výške 300,- eur  pri grantovom
programe Otvorená knižnica,
rozpočtové opatrenie vo výške
7691,- eur  z dôvodu zmeny le-
gislatívy pri projekte Revitali-
zácia centrálnej zóny (zvýše-
nie DPH o 1 %) a Dodatok č. 5
Zriaďovacej listiny ZŠ Miero-
vá.

Súhlasné stanovisko prejavili
pri hlasovaní za výstavbu chod-
níka a vjazdu na parkovisko pri
novopostavenej bytovke na Ul.
Štúrovej č. 986 v celkovej sume
10 665,60  eur bez DPH. 

Primátorovi mesta odsúhlasili
zahraničnú služobnú cestu do
Švédska, prednosta MsÚ infor-
moval o počte žiadostí o byt –
celkom ich Mesto eviduje 134, z
toho 51 ich bolo vyradených pre
nedostatočné zdokladovanie príj-
mov a iných potrebných náleži-
tostí. Zaznela aj informácia V.
Žoldákovej o programe a roz-
počte Dní mesta Svit, ktoré sa
konajú 24. a 25. júna 2011. -vž-
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Ako postupujú práce Revitalizácie centrálnej zóny mesta finan-
cované z NFP Európskou Úniou je zjavné každému občanovi, kto-
rý prejde mestom. V súčasnosti sa finišuje s prácami na chodní-
koch, dokladajú sa posledné úseky dlažieb, následne nás čaká
už len žehlenie chodníkov a ich pieskovanie.

Realizuje sa výmena cestných obrubníkov, aby následne v jú-
ni došlo k sfrézovaniu povrchov cestných telies ulice Štúrovej
a Komenského a potom k položeniu nových vrstiev týchto ciest.

V tomto období bude doprava na týchto uliciach obmedzená
a dočasnými dopravnými značkami presmerovaná. Preto prosíme
občanov v tomto období o trpezlivosť. -k-

(Dokončenie z 1. strany)

Práce na chodníkoch

MsZ Svit prerokovalo

Od 1. januára pôsobí na MsÚ
nová právnička Mgr. Katarí-
na Štinčíková.

Sezóna úspechov vo Fantázii pokračuje
Tanečný odbor SZUŠ Fantázia pod vedením Jany Gre-

gorovej zaznamenáva ďalšie úspechy na poli slovenských
tanečných súťaží.  7. mája zo súťaže Tanečný Kubín celo-
slovenské kolo  si naše tanečníčky doniesli opäť dve prvé
miesta. 

Kategória sólo, duo s choreografiou „Karkulka“  a kategória
Show choreografia pod názvom „ Slnečný lesk“.

S radosťou sme ich vítali aj zo súťaže Pre-de-ta  Košice, kde
opäť naša sólistka Mirka Antalová zvíťazila a naše juniorky obsa-
dili druhé miesto z choroegrafiou  „Vôňa lesa“. Blahoželáme.

-vp-

Za účasti pozvaných hostí z MsÚ a Technických služieb
vo  Svite, riaditeliek MŠ  a ZŚ zo Svitu a okolia primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám prestrihol pásku a odovzdal deťom do
užívania nové detské dopravné ihrisko.Teoretické vedomosti z
dopravnej výchovy si žiaci 3.ročníka pod vedením učiteľky
M.Molnárovej a  odborným dohľadom Dopravnej polície z Po-
pradu aj Mestskej polície zo Svitu  overili aj prakticky jazdou na
bicykloch a kolobežkách. Spokojní žiaci a učitelia

ZŠ Komenského



Nezabudnuteľné sú chvíle prejavov lásky,
vďaky a dúfame, že také budú i spomienky
na oslavu Dňa matiek v druhú májovú nede-
ľu, kedy sa opäť zaplnila sála Kultúrneho do-
mu Pod Skalkou do posledného miesta. 

Krásne vyzdobená sála, vkusne a bohato
prestreté stoly, dojímavý prednes básne re-
citátorky Soni Ivanovej, či úprimné slová
predsedníčky ÚŽ Janky Bobulovej navodili
správnu atmosféru umocnenú kultúrnym
programom. V ňom sa predstavili deti taneč-
ného krúžku z MŠ a CVČ, milou a pôsobivou
hrou na hudobné nástroje žiaci ZUŠ - Si-
monka Talarčíková, Dominika Čapóová
a Branko Budzák. Najväčším prekvapením
bolo vystúpenie seniorov z KD. W. Diczhazy
zaujal básňou, v ktorej vzdal hold žene - mat-
ke. Úsmevnou scénkou nás pobavili A. Tokár
s W. Diczhazym, rozosmiali nás a zožali búr-
livý potlesk. 

V závere programu sa k nim pripojil
p. Pribylinec a spoločne nám zaspievali pies-
ne zložené k tejto príležitosti A. Tokárom. Bol
to úprimný, milý darček mužov venovaný že-
nám, za ktorý im zo srdca ďakujeme. Za
MsÚ sa prihovoril poslanec J. Babčák, ktorý
vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu matiek pri vý-
chove mladej generácie.

Peknou tradíciou sa stalo odmeňovanie
aktívnych členiek ÚŽ, ktoré dlhé roky obeto-
vali svoj voľný čas práci v prospech ženské-
ho hnutia. Za zaslúžilú činnosť boli ocenené
p. Majkutová, Pálešová a Bajtošová, ktorým
zo srdca želáme pevné zdravie, optimizmus
a veľa síl do ďalších rokov života. Práve im
patrí veľké poďakovanie za neúnavnú verej-

no-prospešnú prácu pri skrášľovaní životné-
ho prostredia, za spoluorganizovanie kultúr-
no-spoločenských podujatí pre ženy a ich ro-
diny, za svedomité plnenie úloh, ktoré im bo-
li pridelené v rámci činnosti našej spoločen-
skej organizácie.

Tohtoročné oslavy Dňa matiek boli bohaté
na viaceré hodnotné podujatia. Nemožno
nespomenúť záslužnú prácu pedagogických
pracovníkov ZŠ na Ul. Komenského, ktorí
pripravili pre mamičky a staré mamy veľmi
pôsobivú akadémiu, sobotný večer plný hud-
by i pekných želaní, ako aj dôstojnú krajskú
oslavu Dňa matiek v Prešove, na ktorej malo
tú česť zúčastniť sa päť žien - členiek OOÚŽ.

Okrem ocenenia 12 žien, ktoré v okresoch
prešovského kraja získali titul „Žena roka“,
sme na Malej scéne DJZ zhliadli zábavné di-
vadelné prestavenie hry Nikolaja Vasilijeviča
Gogoľa: „Ženba“. Po predstavení a občerst-
vení si každá žena odnášala nielen kvet -
symbol úcty k žene - matke, ale i nezabud-
nuteľné spomienky na tento deň. Poďakova-
nie patrí KO ÚŽ a VÚC Prešov.

Aj júnové dni budú plné radostných pre-
kvapení. Výbor ÚŽ Pod Skalkou tradične or-
ganizuje Deň detskej radosti, ktorý sa usku-
toční v nedeľu 5. júna  a Deň otcov 18. júna
o 15-tej  hod. Tešíme sa vašu účasť.                       

Mária Černajová
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Každý deň a  každý mesiac nám v našom krásnom
detskom svete prinesie niečo krásne a výnimočné...,
a tak to bolo aj v  máji, ktorý sa pre nás všetkých niesol
v znamení veľkej a krásnej udalosti. 

Druhú májovú nedeľu slávia všetky maminky svoj veľ-
ký deň,,,Deň matiek“.A tak sme ani my, deti z materskej
škôlky Pod Skalkou, nelenili a dali sa do veľkých pri-
prav, aby sme všetko pekne stihli, aby básničky boli na-
učené a pesničky pripravené. Snažil sa každý, malí, či
veľkí škôlkári. Všetci sme s veľkou túžbou čakali na
deň, kedy sa budeme môcť ukázať pred svojou ma-
minkou s tým, čo vieme a dokážeme. Spoločne s pani
učiteľkami sme si pripravili pásmo,,Materina dúška“,
kde sme s láskou obdarovali naše mamky ale aj staré
mamky - darčekom, úsmevom a vrúcnym objatím. 

Preto všetky milé mamky ešte raz: všetko dobré,
nech vaša láska je naďalej taká krásna a úprimná ako
doteraz, nech odmenou pre Vás je náš úsmev a šťastie
v našich očkách.       -em-

Aj v ZOS-ke oslávili Deň matiek
Aj v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite si pripomenuli sviatok
všetkých mamičiek. S kytičkou blahoželaní v podobe pekného kultúr-
neho pozdravu potešili a duše klientov tohto zariadenia pohladili deti
zo ZŠ na Komenského ulici.  Milý a úprimný bol aj darček v podobe
básne, zarecitovanej jedným z klientov ZOS – pánom Valenčíkom. 

Materina dúška...

Nezabudnuteľné chvíle...
Vďačné slová vyznania lásky a obdivu k mamičkám zazneli v mnoho-

rakej obmene a podobe z úst detí v tieto májové dni, ktoré sa snúbia s
krásou rozkvitnutej a voňajúcej prírody. Nejedno oko mamky či babičky
sa zaligotalo dojatím a úprimné slová malých i dospelých detí vyčarili
úsmevy šťastia na ich tvárach. Vyjadrenie vďaky za nekonečnú lásku a
obetavosť prijímali mamičky od svojich detí so zadosťučinením, že ich
výchovné snaženie nebolo márne. 
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V rámci Európskeho týždňa mládeže sa aj
v Centre voľného času vo Svite konala akcia
na podporu CVČ na Slovensku. Deň otvo-
rených dverí mal bohatý program, ktorým
prítomných sprevádzali dobrovoľníci z klubu
Šumienky. Účastníci mali možnosť vidieť
tréningy futbalových, basketbalových, teni-
sových a stolnotenisových krúžkov. Plasti-
koví modelári vystavovali svoje modely lieta-
diel, lodí, áut a bojovej techniky, s ktorými
budú súťažiť na Plastic session. Deti
z pohybových hier si pozvali do telocvične
na súťaže kamarátov zo školy. 

Balóny šťastia, ktoré vyleteli na záver, vy-
nášali túžbu detí aj všetkých prítomných na
ešte krajšie zážitky a bohatšiu činnosť vo
svojom krúžku a Centre voľného času. Boli
apelom na samosprávy, aby centrá voľného
času aj naďalej dávali priestor pre deti
a mládež na rozvíjanie záujmov, talentov
a kvalitné voľnočasové aktivity.

Deti a mládež, ktoré navštevujú záujmovú
činnosť v CVČ vo Svite vedia, že pravidelne
sa v ňom deje niečo zaujímavé.

V máji vyvrcholila fotografická súťaž verni-
sážou v Mestskej knižnici. Do súťaže posla-
lo 13 účastníkov celkom 84 fotografií. Sú-
ťažilo sa v štyroch kategóriách: deti do 10
rokov, deti do 15 rokov, mládež do 19 ro-
kov a dospelí. Odborná porota pri posudzo-
vaní hodnotila technickú kvalitu, kompozíciu
a impakt prác a spracovanie tém: Moje mes-
to, Vtip vo fotografii i voľnú tému. Celkovo
ocenila 29 fotografií.

Tvorivé schopnosti detí rozvíjajú početné
výtvarné krúžky, ktorých činnosť aj tohto ro-
ku vrcholila výstavou prác detí výtvarných
krúžkov CVČ v Mestskej knižnici. Aj na sláv-
nostnej vernisáži ukázali deti svoju zručnosť
a doplnili vystavené práce svojským stvár-

nením zemegule a zvierat. Ich malé dielka si
potom mali možnosť pozrieť všetci návštev-
níci knižnice, rodičia a kamaráti z MŠ.

Pochod s detskými kočíkmi „Kráčajte
s nami pre naše mamy“ bol poctou všetkým
mamám ku Dňu matiek. Mamičky s deťmi
z Baby Centra pri CVČ absolvovali trasu od
Centra voľného času ku Kolibe, kde pre
nich dobrovoľníci z klubu Šumienky pripra-
vili veselé hry a súťaže. Sladkou odmenou
im bola obrovská torta (obr. dole)

Centrum voľného času organizovalo pre
žiakov základných škôl zo Svitu a okolitých
obcí Olympiádu anglického jazyka 3., 4.
a 5. ročníkov. 

Žiaci boli rozdelení do kategórií podľa
ročníkov. Súťaž pozostávala z dvoch častí.
Odborná porota hodnotila sluchové porozu-
menie textu a písomný prejav formou testov.
Víťazmi sa medzi tretiakmi stali: 1. Samuel
Varga (ZŠ Komenského Svit), 2. Emma
Brontvayová (ZŠ Mierová Svit) a 3. Kristína
Kuzmíková (ZŠ Batizovce), medzi štvrtákmi
1. Zdeno Ďurana (ZŠ Batizovce), 2. Kristína
Jamborová (ZŠ Mierová Svit), 3. Alex Talpaš
a Alžbeta Rástocká (obaja ZŠ Batizovce),
medzi piatakmi 1. Ivan Hučko (ZŠ Komen-
ského Svit), 2. Barbora Šebestová (ZŠ
Spišská Teplica) a 3. Sára Jackovičová (ZŠ
Komenského). Všetci tridsiatitraja účastníci
preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho ja-
zyka a úspešne ich na olympiáde prezento-
vali. cvc

CVČ otvorilo svoje brány všetkým, ktorí chceli bližšie spoznať priestory
Centra a činnosť v jeho záujmových krúžkoch. 

Deň otvorených dverí v Centre voľného času

Vo víre tanga... ný a uznanlivý potlesk prítomných a iste i milú
spomienku na túto chvíľu. 

Im a všetkým prítomným potom spievali skvelí
a sympatickí muzikanti skupiny Slovak Tango
z Banskej Bystrice. Mladí študenti hudobných
odborov rôznych akadémií umení sú pozoruhod-
ní už len tým, že sa cielene venujú hudbe
20-tych až 50-tych rokoch 20. storočia, neho-
voriac o ich muzikantských kvalitách. Piesne ako
Na lúkach kvitli biele margaréty, Ej, Zuzka Zu-
zička, Prečo sa máme rozísť a iné nenechali pu-
blikum bez odozvy. Vhodne ich „ozdobili“ taneč-
níci z TŠ Super z Popradu, ktorí zaujali divákov v
rytme tanga (na obr. vľavo) a príjemnou „čereš-
ničkou“ boli i študentky SOŠ vo Svite, predvá-
dzajúce štýlové modely z vlastnej dielne. 

Večer vo víre tanga venovaný všetkým mamám
splnil svoj cieľ – obdaroval ich a potešil. Neutí-
chajúci potlesk bol toho jasným dôkazom.  

-vž-
Foto: S. Pjaták

(Dokonč. z 1. strany)

Žena roka 2011 
Terézia Jurínyiová



Prezreli si najvýznamnejšie
historické stavby, ktorými sú ne-
pochybne zvyšky ranogotického
kostola z 13.storočia – zostala
len veža, prešli okolo kamenné-
ho mostu, ktorý sa stal 15. 12.
2008 národnou kultúrnou pa-
miatkou. Malé miestne múzeum,
na ktoré sú obyvatelia právom
hrdí- bolo hlavným cieľom našej
návštevy. Marta Faixová, ktorá
dala dušu  Gerlachovskej izbe,
porozprávala o živote našich
predkov. Tu sme sa vrátili do mi-

nulosti a mohli obdivovať  krásu
vecí,  ktoré boli vytvorené starý-
mi a prastarými rodičmi. Interiér
je zariadený podľa starej sloven-
skej chalupy, kde nechýbali
krosná (a tkanie na nich si niek-
torí aj vyskúšali), gerlachovský
kroj, či typické gerlachovské
kraslice. Ďalšou pamiatkou tejto
obce je cintorín 24-och padlých
vojakov, ktorí zahynuli v II. sveto-
vej vojne pri leteckom nešťastí
na zadnej strane Gerlachovské-
ho štítu. Neobišli sme ani pom-

ník, ktorý bol postavený na po-
česť rodákov z Gerlachova, kto-
rí padli v II. svetovej vojne. V tejto
obci sme strávili príjemné, ale
hlavne poučné dopoludnie

a skon-štatovali, že je to síce ma-
lá, ale na históriu veľmi zaujíma-
vá a bohatá obec.

Mgr. B. Javoreková
ZŠ Komenského
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Kultúrne pamiatky regiónu
V polovici mája  sa žiaci 1.-4. roč.  našej školy zúčastnili ex-

kurzie do neďalekej obce Gerlachov Dozvedeli sa, že obec
bola založená zlatokopmi okolo r. 1326, preto v erbe obce
sú zobrazené skrížené banícke kladivká, ale aj skalné bralo,
ktorým je vrch  Gerlach.  

Deti, ale aj my učitelia sme sa dozvedeli ve-
ľa zaujímavých informácií o našej blízkej, no
veľmi nepoznanej prírode. Povedal, že pre-
važnú časť územia pokrývajú lesy, že sa tu vy-
skytuje viac než 900 druhov rastlín, tie žasi 35
chránených rastlín napr. plesnivec alpský,
astra alpínska, poniklec slovenský, ktorý je aj
v znaku Slovenského raja. Bohatstvo fauny je
zastúpené živočíchmi ako medveď, diviak,
rys, zver srnčia, jelenia, kamzík alpský... Zdô-
raznil, že prírodu treba chrániť, pretože ľudia
svojim zásahom do prírodného prostredia me-
nia prírodné územie, čím pripravujú rastliny,
huby, živočíchy o ich vhodné životné prostre-
die. Besedu obohatil rôznymi hrami, obrazo-
vým materiálom a aktivitu žiakov odmenil. Po-
tom nasledovalo množstvo otázok malých zve-
davcov, ktorí sa zaujímali aj o to, ako sa stať
ochranárom, ktoré druhy živočíchov sú ohro-

zené, ktoré sú naopak premnožené, ktoré
druhy zvierat patria medzi poľovnú zver, kedy
sa na ňu poľuje a mnohé ďalšie. Beseda bola

veľmi poučná, preto sme p. Javorskému pri-
sľúbili, že získané poznatky budeme využívať
na hodinách prírodovedy i vlastivedy a rady
ako ochraňovať a starať sa o prírodu aj
v bežnom živote. Deti boli spokojné a všetci
spoločne dúfame, že sa ešte niekedy stretne-
me - najlepšie niekde v prírode okolia Sloven-
ského raja. Mgr. Bibiána Javoreková

ZŠ Komenského Svit

Beseda s ochranárom Národného parku Slovenský raj
„Je pohorie, ktoré sa právom stalo ná-

rodným parkom - je skutočným rajom
pre turistov“, takto začal besedu Róbert
Javorský, ktorý prišiel porozprávať zve-
davým žiakom 1.-4. roč. o živote zvierat
a o rastlinách v Slovenskom raji. 

Medzníky vojny
20. mája 2011 sa žiaci našej školy M.

Faix z IX.A, L. Čižmárová a J. Jurčišin z IX.B
triedy zúčastnili okresného kola dejepisnej
súťaže Medzníky II. svetovej vojny, ktorá sa
konala na kežmarskom hrade. V konkuren-
cii družstiev žiakov IX. ročníkov ZŠ a kvarty
8-ročných gymnázií z okresu Poprad a Kež-
marok  preukázali dobré vedomosti a obsa-
dili pekné 2. miesto. 

Za vzornú reprezentáciu školy všetkým
zúčastneným ďakujeme a ešte raz srdečne
blahoželáme!

Mgr. E. Dorková, ZŠ Mierová, Svit 

Kaviareň KAFEŽE
V piatok 6. mája 2011 sa sála

Domu kultúry vo Svite premenila
na divadelnú kaviareň s názvom
"Kafeže ". Programom, v ktorom
účinkovalo 192 žiakov ZŠ Ul. Ko-
menského a 32 škôlkárov svit-
ských materských škôl, sprevá-
dzali skvelí moderátori Želka (Mgr.
Marcela Lešková), Fero (Jakub
Molnár) a Karol (Martin Antoni).
Tanečné vystúpenie „bábik", „ku-
riatok", doplnené „ča-čou", „tur-
bopolkou", „pop americanou", či
inými kreáciami, obohatené
o humorné scénky, prítomní od-
menili burácajúcim potleskom.

V programe nechýbali ani „opra-
vári", „vynálezcovia" aj „gymnasti".
Záver programu tvorilo tanečné
umenie deviatakov lúčiacich sa so
základnou školou. Preplnené hľa-
disko sály Domu kultúry bolo zna-
kom veľkého záujmu rodičov či
starých rodičov účinkujúcich, ale
aj neúčinkujúcich detí. Vystúpenie
žiakov ZŠ na Ul. Komenského
znova presvedčilo o úžasnom
spracovaní námetu, výbornej réžii
učiteľov i skvelých výkonoch na-
šich detí. 

JUDr. Markéta Marečková 
za vďačných rodičov



13. júna uplynie 20 rokov od chvíle, čo
nás navždy opustila naša drahá mam-
ka Etela GLUVŇOVÁ
a 5. augusta uplynie 13 rokov od

úmrtia nášho otca
Jozefa GLUVŇU.

Spomíname na nich
s láskou a o tichú
spomienku prosíme i všetkých, ktorí
ste ich poznali.

Dcéra Mária s manželom Jozefom,
vnúčatá Lukáš a Martina a syn Jozef. 

Spomienky
12. júna 2011 uplynie rok od smrti
nášho syna Stanislava Kleina.
Všetkých, ktorí ste ho poznali,
prosíme o tichú spomienku.

Rodičia a súrodenci
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� NARODILI SA
Sofia Potočková, Matej Šurin

�  MANŽELSTVO UZAVRELI
Vladislav Šaling a Eva Tóthová, Ondrej
Kysacký a Patrícia Hamarová,Petr Si-
dor a Mária Pechová,Slavomír Brezi-
na a Mgr.Petra Bednarčíková

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Štefan Príhoda, Ján Drobný, Žofia Ru-
syniaková
75 ROKOV
Anna Pľutová, Mária Dobáková, La-
dislav Rusyniak, Ján Brižek
80 ROKOV
Terézia Krajňáková, Ing. Rudolf Kraj-
ňák,Juliana Kránerová
85 ROKOV
Ing. Anton Bezák, Ladislav Chládek. 

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Bednárová, Mária Mlyns-

ká, Štefánia Erhardtová, Katarí-
na Harendarčíková, Anna Držia-
ková a Anna Straholová.

Spolocenská rubrikaˇ

MESTO SVIT
vás pozýva na kultový muzikál

Kočovného divadla DRAK PREŠOV

Neberte nám princeznú 
14. júna 2011 o 19.00v Dome kultúry vo Svite

Vstupné : 3,-  
Predpredaj: MsÚ Svit, č. dv.219, č.t. 7875 114

Dom kultúry Svit, reštaurácia 77 55 201
Predstavenie je vhodné pre celú rodinu – malých i veľkých!

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.

Kúpim 2-izbový byt s
balkónom vo Svite, nevo-
lať RK. č.t. 0948 512 013

„Život nenavráti, čo osud vzal, ostala len smutná spo-
mienka a v srdci žiaľ.“

Dňa 23. marca 2011 sme si pripome-
nuli 4. výročie úmrtia našej milovanej
mamky a babky 

Márie URBANOVEJ.
9. septembra 2011 si pripomenieme
3. výročie úmrtia ná-
šho milovaného otca
a starého otca

Pavla URBANA.

Za tichú spomienku ďakuje dcéra
Majka s manželom Vaškom a vnučky

Majka a Zuzka.

Inzercia
�

MUDr. Zora Kotlárová 
(zubná ambulancia Tatra-
svit) oznamuje pacientom,
že od 1. mája 2011 ordinu-
je len v Poprade na ul. Do-
stojevského 2672/73. 

Č. t. 0918 268 807, 
052/4781504

Geometrické plány a vytyčo-
vanie stavieb a pozemkov.
Geodetická kancelária, Svit,
Štefánikova ul.7
Č.telefónu 052/7757 167

0903 376 570

Kúpim garáž vo Svite na
Jilemnického alebo Štúro-
vej ul. 0904 722 304.



Organizátorom bola Univerzi-
ta Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach spolu s Botanickou záhra-
dou v Košiciach v spolupráci s
MPC Prešov a Strediskom slu-
žieb škole Magistrátu mesta Ko-
šice. Projekt finančne podporila
APVV. Cieľovou skupinou boli
žiaci piatych ročníkov ZŠ a uči-
telia biológie, resp. prírodopi-
su.

Najúspešnejší boli pozvaní
do regionálneho kola, ktoré sa
konalo 11.mája 2011 v Botanic-
kej záhrade UPJŠ v Košiciach
za účasti 47 žiakov zo 40 škôl.
Boli medzi nimi i dve žiačky z
našej školy (na foto vpravo) Me-
liska Bukovinová a Evka Amme-
rová (obe z 5.B).

Pre žiakov a učiteľov organi-
zátori pripravili samostatný pro-
gram. Učitelia absolvovali od-
borné semináre. Žiaci boli roz-
delení do šiestich skupín. Čle-
novia každej skupiny dostali šil-
tovky príslušnej farby a bola im
pridelená vedúca - študentka
Prírodovedeckej fakulty, ktorá
sa im po celý čas venovala. Pre-
šli si celý areál Botanickej zá-
hrady UPJŠ - skleníky i exterié-
ry, kde im bol poskytnutý od-
borný výklad. Zastavili sa i na

šiestich súťažných stanoviš-
tiach. Plnili na nich úlohy a sa-
mostatne odpovedali na 22 za-
ujímavých súťažných otázok na-
chádzajúcich sa vo veľmi vkus-
ne vypracovanej brožúrke, kto-
rú dostal každý súťažiaci. 

V závere organizátori odmeni-
li diplomami a vecnými cenami
trojicu najúspešnejších súťažia-
cich (získali 62 bodov zo 66
možných). Boli nimi Zuzana Li-
šaníková zo ZŠ Zemplínske
Hámre (okres Snina), Viktória
Surová zo ZŠ Užhorodská Koši-
ce a naša žiačka Evka Ammero-
vá zo ZŠ Mierová Svit. Jej spo-
lužiačka Meliska Bukovinová zí-
skala 60 bodov a ocenenie jej
uniklo iba tesne.

Všetci zúčastnení žiaci si do-
mov odniesli i vlastnoručne vy-
sadené rastlinky v črepníkoch a
množstvo nových vedomostí,
úžasných nových poznatkov z
terénu a skleníkov a nádher-
ných dojmov získaných počas
tohto skvelého podujatia. V zá-
vere by som chcela vyjadriť ob-
rovské „Ďakujeme!“ všetkým or-
ganizátorom a podporovateľom
tohto skvelého projektu.

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová 
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BOTANIKIÁDA 2011
V tomto školskom roku mali možnosť základné školy

v Prešovskom a Košickom kraji zapojiť sa do druhého
ročníka skvelého projektu BOTANIKIÁDA.

Seniori v máji
Už tradične sa v máji členovia Klubu dôchodcov stretá-
vajú na slávnosti, na ktorej si pripomínajú Deň matiek
a jubileá svojich členov. Bolo tomu tak aj 12. 5., kedy do
klubu zavítal aj primátor mesta Rudolf Abrahám, posla-
nec MsZ a predseda komisie pre veci sociálne, bytové,
zdravotné a verejného poriadku MUDr. Juraj Lörincz.

Milému stretnutiu dala slávnostný rámec aj ľudová hudba pri ZUŠ
„MLÁTOK“, združený spevokol „SENIOR” pod vedením  harmoni-
kára Emila Horňáka a novovytvorená ženská spevácka skupina se-
nioriek z KD Svit.

Príhovor ku Dňu matiek mal člen KD Ján Jankal a príhovormi
prispeli aj R. Abrahám, J. Lörincz a predsedníčka samosprávy KD
na Štúrovej ulici Bernadeta Točeková.

Celé stretnutie seniorov prebiehalo v dobrej nálade a úcte ženám
- matkám.

B.B.

Dvadsať našich žiakov a traja pedagógovia
boli hosťami českých partnerov, ktorí pre
nich opäť pripravili pútavý program s príro-
dovedno-historickým zameraním.

Žiaci navštívili ochranársku stanicu Pasíč-
ka, kde sa starajú o zranené zvieratká a prí-
rodnú rezerváciu Toulovcovy maštale s krás-
nymi vápencovými skalami. Tiež rekonštruk-
ciu keltskej osady Křivolík, kde názorne vi-
deli život v staršej i mladšej dobe kamennej
a sami si mohli vyskúšať praveké obrábanie
pôdy i remeslá.

Vyvrcholením programu bola opäť návšte-
va stovežatej Prahy. Najprv prehliadka ZOO,
potom historického centra mesta s Hrad-
čanmi, Malou stranou, Karlovým mostom,
Staromestským námestím i Václavským ná-

mestím. Nových dojmov a poznatkov bolo
až-až. A najmä nových kontaktov a priateľ-
stiev, ktoré sa sľubne rozvíjajú i po návrate
domov. 

Žiaci, ich rodičia i pedagógovia vítajú túto
príťažlivú formu vzájomných kontaktov a

zvlášť oceňujú, že sa uskutočňuje i s podpo-
rou nášho mesta, ktoré  ju podporuje nielen
morálne, ale i finančne. Ďakujeme.

Žiaci a pedagógovia
ZŠ Komenského ul. 

Bohatá výmena
skúseností 

V polovici tohtoročného mája po-
kračovala už tretím rokom družobná
výmena žiakov a pedagógov medzi
ZŠ na Komenského ulici vo Svite
a ZŠ na Habrmanovej ulici v našom
družobnom meste Česká Třebová.
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Aj naša knižnica vo Svite sa 31.
mája 2011 už po tretí krát preme-
nila na centrum hlasného čítania.
Tento rok si každá organizácia
mohla vybrať vlastnú knihu na číta-
nie. My sme pre deti pripravili prí-
beh zo školského prostredia od
známeho slovenského spisovateľa
Romana Brata – Môj anjel sa vie
biť. V čítaní knihy sa vystriedali žia-
ci obidvoch základných škôl mes-
ta a my dúfame, že ich táto  vtipne
napísaná kniha zaujala. Našim cie-

ľom bolo prekonať minuloročný re-
kord a tým sa zapísať do Sloven-
skej knihy rekordov. Každé dieťa,
ktoré sa zapojilo do tohto poduja-
tia získalo diplom a podpísalo sa

na pamätný plagát, ktorý u nás v
knižnici pripomína všetkým ná-
vštevníkom túto peknú akciu. 

Tento rok sa čitateľského mara-
tónu vo svitskej knižnici zúčastnilo
180 detí, o 77 viac ako minulý rok.

Celkom sa na Slovensku do podu-
jatia zapojilo 30 480 detí, čím sa
nám spoločne podarilo vytvoriť no-
vý slovenský rekord v nepretržitom
čítaní. 

-msk-

Kniha sprevádza človeka od útleho detstva až po starobu.
Je zdrojom informácii a zábavy, rozširuje poznanie človeka,
rozvíja city, predstavivosť a fantáziu. V snahe podporiť deti
v čítaní zorganizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF
v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom
slovenských knihovníkov už štvrtý ročník detského čitateľ-
ského maratónu. 

- Najpočetnejší detský čiateľský maratón 
v Mestskej knižnici vo Svite

OD 8. 8. ODSTÁVKA KNIŽNICE
Mestská knižnica vo Svite oznamuje svojim čitateľom,
že  z dôvodu revízie knižničného fondu (knižničný zá-
kon 183/2000 Z. z.) bude v období od  8. augusta do
5. septembra zatvorená.

Hravenisko – mravenisko
Posledný deň v týždni, keď bola väčšina našich spolužiakov

v škole v prírode sme sa rozhodli usporiadať  pre deti zábav-
né činnosti. Zorganizovali  sme  pre ne pestrú škálu aktivít, na
ktoré sa veľmi tešili. Ktoré dieťa by nevymenilo učenie  za hra-
nie, veď hra je činnosť, ktorá nám prináša uspokojenie, ra-
dosť a v neposlednom rade sa prostredníctvom nej aj veľa na-
učíme.      
Žiaci 1. – 4. ročníka si v piatok doniesli namiesto učebníc kocky,

stavebnice, autodráhy, autíčka  a iné hračky.  Deti si samostatne, ale
aj v skupinkách stavali rôzne domčeky, hrady, dopravné prostriedky,
dráhy a množstvo iných výtvorov. Každá hra mala svoj zmysel a tak
všetci pracovali usilovne, presne ako mravčekovia.  Akciu nám sprí-
jemňovali  aj  rodičia, dokonca aj starí rodičia, ktorí nelenili a pridali
sa k nám, čím veľmi potešili nielen svoje ratolesti, ale aj nás učiteľov.
Zabávali sa spolu s nami a do hier sa zapojili naozaj s veľkým nad-
šením. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali a tak ukázali, že
v každom dospelom človeku sa stále ukrýva aj kúsok dieťaťa. 

Mgr. Erika Antalová
ZŠ Komenského Svit

Čítajme si ...2011 

Počas celého školského roka sme aktívne spolupracovali so
SOŠ vo Svite. Žiaci 9.ročníka sa zúčastnili Dňa otvorených dve-
rí, šiestaci absolvovali otvorené hodiny v laboratóriu školy a
ôsmaci absolvovali praktické cvičenie z chémie. Vďaka patrí
vedeniu školy za možnosť spolupráce a Ing. Hrabovi za doko-
nale pripravené laboratóriá. Ing.Berezovskijová 

ZŠ Mierová

LES PRE ĽUDÍ V KNIŽNICI
Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok le-
sov 2011. 
Hlavný slogan: „Forest for People“ – „Les pre ľudí“ zdôraz-
ňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlo-
hu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. NLC
spolu so svojimi partnermi pripravilo množstvo podujatí a
aktivít zameraných na podporu zvyšovania environmentál-
neho povedomia verejnosti a jej pozitívneho formovania
smerom k lesu a lesníctvu. Jedným z nich je i celoslovens-
ká kampaň „Les ukrytý v knihe“. Do tejto kampane sme sa
zapojili aj my a to od 6.júna do 10. júna. V tomto týždni
nás navštívi aj lesný pedagóg.
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Folklórny súbor Jánošík vznikol
v roku 1956 v malom významnom
priemyselnom meste Svit. Začal
zbierať, spracovávať a interpreto-
vať zvyky, piesne a tance sloven-
ského ľudu. Za 55 rokov sa v ňom
vystriedalo množstvo mladých
členov, ktorí po skončení svojej
aktívnej folklórnej činnosti stále
cítili príslušnosť k „jánošíkovcom“
a rôznou formou aj naďalej pod-
porovali činnosť mestského sú-
boru.

Na naliehanie niektorých tvrdo-
hlavých bývalých členov sme sa
16.februára 2007 pri poháriku
suchého vínka pevne rozhodli, že
sa budeme raz za týždeň schá-
dzať a spomínať na staré časy,
krásne zážitky, pôvodné tance a
spevy. Týmto sme sa vlastne stali
zakladateľmi folklórneho súboru
Senior Jánošík.

V krátkom čase sme sa rozšírili

až na 8 párov a pridalo sa aj zopár
nováčikov. Podarilo sa nám spo-
menúť si a obnoviť pôvodné
úspešné tance ako napr. Liptov-

ský verbung, Zemplínsku mla-
dosť, Batizovskú svadbu, Goral-
ský a Cigánsky tanec. Počiatoč-
nú trému sme úspešne zažehnali
prvými vystúpeniami v tatranskom
hoteli Atrium a na Zamagurských
folklórnych slávnostiach. V lete
2008 sme absolvovali dlhší zá-

jazd v Českej republike (Dolní
Čermná a Rožnov pod Radhoš-
těm). V repretoári máme choreo-

grafie z regiónu Spiša, Zamagu-
ria, Zemplína i Liptova. Máme za
sebou 24 vystúpení a veríme, že
budeme zvládať ešte ďalšie.

Roky aj na nás zanechali stopy.
Máme svoje životy, svojich part-
nerov, deti, prácu, povinnosti ale
aj radosti a dôvody na to, aby sme
boli hrdí. Hlavne na seba, že sme
sa k svojej láske – folklóru vrátili,
ale i na to, že sme vychovali na-
šich pokračovateľov, že tancuje-
me v súbore rovnakého názvu
spolu s našimi vlastnými deťmi.

Stretávame sa, lebo máme radi
folklór a ľudí. Páči sa nám my-
šlienka : Ten vie to a ten zas toto
a všetci spolu urobíme dosť. A eš-
te – držíme sa hesla – Nie je nut-
né, aby bolo veselo, hlavne, aby
nebolo smutno. 

Radi by sme medzi sebou priví-
tali aj nových priaznivcov tohto
druhu umenia – či už bývalých fol-
kloristov, alebo nadšencov pre tú-
to oblasť, ktorí by si chceli sprí-
jemniť život v našom kruhu a pri-
spieť tak aj k uchovaniu krásneho
dedičstva našich otcov a mám.
Stačí zavolať, alebo prísť medzi
nás do Domu kultúry.

Slavomír Bednarčík,
org.vedúci a manažér

(č.t.0903600726)
Igor Hulín a Ing. Dalibor Králik

– vedúci tanečnej zložky

O tom, že aj Jánošík – teda ten náš folklórny súbor zo Svitu
starne, svedčí skupina nás - nadšenov, ktorí si dnes hovorí-
me „seniori“. Niekedy - pred niekoľkými desiatkami rokov
sme sa stretávali dobrovoľne, s túžbou sa niečo naučiť, niek-
de patriť a naplno žiť. Aj dnes sa stretávame dobrovoľne,
z tých istých dôvodov, len si podstatnejšie uvedomujeme, čo
je to ľudová tradícia, čo pre nás všetkých znamená a aké dô-
ležité je byť jej nositeľom.

Hlavne, aby nebolo smutno...

Predstavila nám zdravotné po-
môcky pre telesne postihnu-
tých: invalidné vozíky, polohova-
cie lôžka, kreslá a nádstavce,
barle, palice, chodítka, madlá,
sedačky do vane,, stoličkové vý-
ťahy na rovné a točité schody,
zdravotnú obuv na mieru, toalet-
né kreslá, ďalšie zdravotné po-
môcky ako umelé končatiny, ná-
hradné kĺby, umelé šošovky, po-
môcky pre diabetikov a kardia-
kov: glukomery, tlakomery, na
cievne ochorenia rôzne panču-
chy a bandáže, pomôcky pre
onkologických pacientov ako sú
parochne, pri dýchacích ocho-
reniach inhalátory. 

Nakoniec sa zamerala na po-
môcky pri inkontinencii, čo je
nevedomý, nechcený únik mo-
ču. Toto ochorenie sa nedá

u mnohých pacientov operačne
odstrániť a pre kvalitný život je
potrebné používať rôzne po-
môcky.

Všetky zdravotné pomôcky sa
dajú kúpiť v lekárni bez predpi-
su, ale sú aj na predpis. Podľa
stupňa postihnutia sú plne, ale-
bo čiastočne hradené poisťov-
ňou. Po odbornom vyšetrení
môže odborný lekár, alebo oše-
trujúci lekár na odporúčanie od-
borného lekára predpísať zdra-
votnú pomôcku. Počet kusov je
stanovený vyhláškou.

Drahšie pomôcky ako vozík
poskytuje sociálna poisťovňa,
ktorá po preskúmaní odkáza-
nosti občana a preskúmaní jeho
príjmu určí výšku doplatku, ale-
bo poskytne pomôcku bezplat-
ne.

Je veľmi dôležité, aby aj zdra-
votne postihnutí občania naplno
žili svoj život a netrápili sa bez vy-
užívania pomôcok, ktoré im ho
môžu skvalitniť.

Upozorňujeme občanov
na nové vyhlášky:
Od 31. 3. 2011 platí Ozná-

menie Ministerstva zdravot-
níctva SR č. 86/2011 Z. z. o
vydaní opatrenia, ktorým sa vy-
dáva zoznam liečiv a liekov plne
uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verej-
ného zdravotného poistenia.

Oznámenie Ministerstva

zdravotníctva SR č. 87/2011
Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým
sa vydáva Zoznam zdravotných
pomôcok plne uhrádzaných ale-
bo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného
poistenia.

Oznámenie Ministerstva
zdravotníctva SR č.88/2011
Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým
sa vydáva Zoznam dietetických
potravín plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na zá-
klade verejného zdravotného
poistenia. 

Ing. Ľ.Kuzmíková

S pribúdajúcim vekom nás postihujú rôzne choroby. Niek-
toré ochorenia sa dajú odstrániť, alebo zmierniť chirurgickým
zákrokom, no mnohé ochorenia sa musia riešiť používaním
zdravotných pomôcok. Je ich mnoho, na rôzne postihnutia
a všetky nám môžu zlepšiť kvalitu nášho života. Aby sme boli
lepšie informovaní v tejto oblasti, požiadali sme Mgr. Tropo-
vú, vedúcu lekárne z Kežmarku, aby nám podala bližšie infor-
mácie o jednotlivých druhoch zdravotných pomôcok, ich po-
užívaní a spôsobe ich získania. Za prednášku, ktorú sme ma-
li 27. 4. 2011, by sme sa Mgr. K. Tropovej chceli aj touto ces-
tou poďakovať.

Zo života organizácie zdravotne postihnutých vo Svite



Predmetom súťaže 4. mája
2011 bolo vyzbierať čo najviac od-
padu v komoditách papier, sklo,
plasty a elektroodpad. Na základe
uzávierky vzišlo nasledovné pora-
die:

1. miesto Trstená
2. miesto Nemšová
3. miesto Svit
Aj keď sme sa neumiestnili na

lepšom mieste, hodnotím túto ak-

ciu ako veľmi úspešnú. Súťažili
sme čestne a vykázané boli len vý-
sledky podľa presného váženia
dosiahnuté v uvedený deň.

Pre zaujímavosť, vyzbierali sme
7 300 kg papiera, 10 700 kg skla,
2 760 kg plastov a 8 140 kg elek-
troodpadu. Zvlášť posledne uve-
dený výsledok je pre nás veľmi za-
ujímavý, keď na porovnanie za ce-
lý rok 2010 sme spolu zozbierali 9

600 kg elektroodpadu.
Celkovo na jedného obyvateľa

mesta sme zhromaždili odpad vo
výške 3,857 kg.

Veľmi vysoko možno hodnotiť
prístup našich obyvateľov, že ak-
tívne zareagovali na propagačné
aktivity a doručenú výzvu. 

Kladne možno hodnotiť aj prí-
stup Strednej odbornej školy, ZŠ
na ulici Komenského a Materskej
školy na Mierovej ulici. Bokom ne-
ostali ani naše podnikateľské sub-
jekty mesta, hlavne p. Mička,
Schnáger, Prokop a ďalší. 

Hlavné poďakovanie však sme-

rujem pre všetkých obyvateľov
mesta. 

Myslím si, že nie je dôležité, kto
v tejto súťaži zvíťazil. Dôležitejšie
je, že sme zodpovedne pristúpili k
zhromaždeniu zložiek separova-
ného zberu, čím sme takto nára-
zovo prispeli k ochrane životného
prostredia. Verím, že tieto Vaše
aktivity neboli posledné a ďalej bu-
deme prispievať k ochrane nás,
ako aj budúcej generácie. 

Záverom možno konštatovať, že
hlavným víťazstvom je vytvoriť
„Prostredie pre život“.

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit

Najviac zaujala a v ankete o
“naj” projekt získala prvenstvo
Bronislava Živčáková z VIII.B
triedy svojou prezentáciou lite-
rárnej práce " Víchrica v Ta-
trách". Zaujali všetky projekty,
oboznamovali nás s využívaním
energií a ich negatívnym či pozi-
tívnym dopadom na životné pro-
stredie, na človeka. Deti pred-
stavili svoje návrhy na ekodom,
úsporu energie dokonca aj v an-
glickom jazyku.

Oživením konferencie bola
prezentácia študentov zo SOŠ
vo Svite Igora Veselovského a
Jakuba Hričovca,bývalých žia-
kov našej školy, pod názvom
"Tvorivá robotika",garantom kto-
rej bol Ing.D.Enekeš.

Aj žiaci 1. - 4. ročníka sa ne-
dali zahanbiť. Svojím vystúpe-
ním zaujali krúžok III. A a III. B
triedy "Šikovné rúčky a nôžky",
kolektív I.B triedy, Adamko Kač-
marák z II.A triedy.

Všetci žiaci obdržali pochval-
ný a ďakovný list. Poďakovanie
patrí všetkým pedagógom - ga-

rantom prezentácií.
ZŠ Mierová Svit

12.mája 2011 ožila celá škola. Konala sa 2. celoškolská odbor-
ná konferencia na tému " Ekonomika a energia". Sprievodným
programom bola výstavka výtvarných prác žiakov a trojrozmer-
ných projektov. Pozvaným hosťom a rodičom, pedagógom a žia-
kom sa predstavili účastníci konferencie 25 prezentáciami.

A tak sme sa koncom mája
(žiačky siedmeho a ôsmeho roční-
ka a ich pedagogičky) vydali za po-
znaním.

Zaujímavá bola už cesta cez Če-
chy, Nemecko, Belgicko a Fran-
cúzsko, zvlášť plavba trajektom z
Calais do Doveru cez kanál La
Manche. 

Bohatý program sme začali pre-
hliadkou mesta Hastings – miesta
pre Angličanov zlomovej bitky, v
ktorej bol anglický kráľ Harold po-
razený normandským vojvodom
Wiliamom Dobyvateľom, ktorý sa
stal novým anglickým kráľom.
Okrem prehliadky hradu sme na-
vštívili i pašerácke jaskyne na okra-
ji mesta, v ktorých sa ukrývali pa-
šeráci a ich tovar – predovšetkým
alkohol, vlna, tabak cukor, čaj a
ko-renie. Úžasným dojmom na nás
„suchozemcov“ zapôsobilo has-
tingské akvárium s prehliadkou
morského sveta.

V Londýne sme videli všetky naj-
väčšie turistické lákadlá – Buc-
kinghamský palác s výmenou krá-

ľovských stráží, Hyde Park, Picca-
dilly Circus, Trafalgárske námes-
tie, Downing Street, Westmin-
sterské opáctvo, budovy parla-
mentu a známy Big Ben i Tower
Bridge. A mnoho, mnoho iného.
Nakoniec sme Londýn videli z vý-
šky – z Londýnskeho oka i z vody
plaviac sa po Temži.

Nasledujúci deň nás čakalo ma-
gické praveké Stonehenge, stre-
doveké mestečko Salisbury s nád-
hernou gotickou katedrálou, ktorá
sa pýši 135 metrov vysokou vežou.
A prímorské mesto Brightone, naj-
známejšie a najrušnejšie anglické
letovisko.

Náš program sme zavŕšili pre-
hliadkou historického mesta Can-
terbury – sídla canterburského ar-
cibiskupa s historickými uličkami
s typickými hrázdenými domami
a veľkolepou gotickou katedrálou. 

Vrátili sme sa plné dojmov, zážit-
kov a fotografií vo fotoaparátoch. V
našom prípade sa na viac ako sto
percent potvrdilo staré známe prí-
slovie: „radšej raz vidieť, ako sto-
krát počuť.“ Dovidenia, Anglicko!

Cestovateľky zo
ZŠ Komenského ul.

Naša škola využila možnosť podieľať sa na jazykovo-zeme-
pisno-dejepisnej exkurzii po južnom Anglicku, ktorú organizo-
vala ZŠ na Golianovej ulici v Banskej Bystrici.
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Na potulkách južným Anglickom

Legendami opradený Stonehenge

Naše mesto sa zapojilo do súťaže „Pomôžme recyklovať –
recyklačný deň s rádiom Regina“. Partnermi v týchto zbero-
vých aktivitách boli pre nás mestá Nemšová a Trstená.

Súťažili sme s rádiom Regina



Stručne, v našom meste bolo už vtedy vy-
budované skoro všetko v komplete vybave-
nosti pre chod niekoľkotisícového mesta.

Čo nám chýbalo ešte v meste? Boli to kosto-
ly pre konfesné vierovyznania občanov. Na za-
čiatku pri menšom počte občanov starosť o du-
chovný život v meste prevzali farnosti z okolia.

15. mája 1946 bola zriadená expozitúra
rímskokatolíckej farnosti Veľká vo Svite. Kňaz
býval vo Svite. Náboženské obrady sa vyko-
návali v náhradných priestoroch. V tomto ob-
dobí vznikajú prvé aktivity vo farnosti na prí-
prave výstavby kostola. Roky 1948 – 49 ma-
ria jeho výstavbu.

Dôraznejšie aktivity pre výstavbu kostola sa
opakujú v roku 1968-69. Rok 1970 ich opäť
zastavuje. To všetko sa deje v predĺžení až do
40-ročného obdobia do roku 1989. Bola to
doba prevzatia vládnutia a riadenia štátu i spo-
ločnosti jednou politickou komunistickou stra-
nou.

Roky 1989-90 prinášajú pád totalitnej mo-
ci v štáte. Už nie je potrebný súhlas moci pre
výstavbu kostola vo Svite.

Teraz sa mohla smelo a istejšie
odvíjať veľká udalosť na príprave
výstavby kostola.

Peter Fidermak, správca far-
nosti Svit – Lučivná so sídlom v
Lučivnej, spolu s farníkmi Sviťan-
mi prijíma rozhodnutie. „Na za-
čiatku roka 1990 začneme vo
Svite skutočne stavať kostol. Bu-
deme ho stavať rýchlo – svojpo-
mocne sami vo svojej réžii i sce-
nári. Výstavbu začneme koncom
marca 1990. Dokončenie výstav-
by bude v našom pláne – jún
1991“.

V realizácii výstavby boli dve
stavby, kostol a farská budova. To
nám umožnilo pri potrebnej pre-
stávke na jednej stavbe, pokračo-
vať na druhej.

Medzi farníkmi boli pracovníci,
ktorí mohli prevziať osobne za-
bezpečovanie i plnenie zodpo-
vedných úloh. Hlavnú zodpoved-
nosť za úlohy v príprave i realizácii
výstavby prevzal farský úrad a je-
ho správca dp. Peter Fidermak.

Na stavbe sa zúčastnilo 650
mužov farnosti. Odpracovali asi
100 tisíc pracovných hodín. Ženy
pracovali v kuchyni, odpracovali
asi 20 tisíc hodín. Všetci pracova-
li bez úhrady. 

Výstavba bola financovaná z
príspevkov farníkov, finančnou

pomocou z iných farností doma i zo zahrani-
čia. Veľká osobná pomoc bola z aktivít správ-
cu farnosti pre získanie finančných prostried-
kov zo zahraničia. Pomáhali veľké podniky v
meste a okolí. Boli to PS Poprad – stavebné
hmoty a technické zariadenia, Chemosvit –
oceľové konštrukcie, roľnícke družstvá –
drobné dodávky.

Po 17. novembri 1989 sa začala obnova
demokratického systému vládnutia a riadenia
štátu i spoločnosti. Vznikali nové strany a hnu-
tia i v našom meste. Boli to najmä VPN a KDH.
22. februára 1990 došlo ku rekonštrukcii
MsNV. Bol zvolený nový predseda Ing. Ján
Tarageľ a noví poslanci s redukciou počtu z
KSS. 

V demokratických voľbách 23. a 24. no-
vembra 1990 bol zvolený za primátora MsÚ
Ing. Ján Tarageľ a 30 nových poslancov (15
VPN, 8 KDH, 6 KSS, 2 SZ). Počet poslancov
sa znížil z 52 na 30. 22 poslancov z KSS odiš-
lo.

MsNV ešte v starej zostave schválil predaj
pozemkov pre kostol na území pred Domom
smútku a cintorínom. Po 22. februári bola
dobrá i ústretová spolupráca MsNV so stavi-
teľmi kostola. Spoločne sa dotvorilo územie
kostola a farskej budovy s Domom smútku v
malé nové námestie na území pri nábreží rie-
ky Poprad. Výstavba kostola bola dokončená
v júni 1991 a farskej budovy skôr v decembri
1990. 

6. júl 1991 sa stal veľkým sviatkom farníkov
Sviťanov i ostatných občanov v meste i ďal-
ších, ktorí nám vo výstavbe pomáhali. V tento
deň sa uskutočnila plánovaná posviacka kos-
tola. Hlavným celebrantom sv. omše s obra-
dom posviacky bol J. Em. Jozef kardinál Tom-
ko – prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov, náš rodák pôsobiaci v Ríme. Prítom-
ní boli biskupi zo Slovenska i zahraničia, pred-
stavitelia vlády, SNR, FZ, predstavitelia verej-
nej správy a podnikov z okresu a mesta. Prišli
i početní rímskokatolícki a gréckokatolícki
kňazi s bohoslovcami a bratia evanjelici a.v.
Na slávnosti sa zúčastnilo asi 8 000 občanov
z mesta a okolia.

Sviťania boli radi a spokojní, že už majú Bo-
ží chrám vo Svite.

40-ročné ťaživé situácie v duchovnom živo-
te Sviťanov zhromažďovali ich sily, ktoré teraz
v nových slobodných podmienkach mohli
odovzdávať stavbe kostola. I všade, kde Svi-
ťania pomoc žiadali, pomoc prišla. Akoby te-
raz v pravom čase na pravých miestach boli
vždy tí praví, ktorí nás pochopili, rozumeli nám
a pomohli.

My, Sviťania, i teraz vyslovujeme vďaku
všetkým, ktorí nám pomáhali a ďakujeme i sa-
mi sebe, lebo každého príspevok na stavbe
bol potrebný.

20. výročie posviacky rímskokatolíckeho
Kostola sv. Jozefa robotníka vo Svite je našou
milou spomienkou na veľké udalosti pri vý-
stavbe kostola. Má svoje miesto zápisu i do
histórie existencie mesta. 

Ing. František Bekeš

V piatok 10. júla o 10:30 sa bude konať
slávnostná svätá omša k tomuto výročiu.
Účasť prisľúbil otec biskup František
Tondra.
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Ako sme stavali kostol vo Svite

V našom letopočte sme si zapisovali vtedy rok 1989. 
Od vzniku malej osady pri malej fabrike – výrobe umelých vláken Baťovej

fabriky zo Zlína - si Svit už pripomínal svoju 55 ročnú existenciu. Výroba sa
rozširovala, osada rástla. Už 4. júna 1946 Svit sa stáva samostatnou ob-
cou. 30. mája 1962 dostáva Svit štatút mesta.

Veriaci zhromaždení pri konsekrácii kostola 6. 7.
1991.  Foto: Milan Legutky

Konsekrácia, slávnostná sv.omša, odo-
vzdanie erigovacieho dekrétu farnosti
Svit.



Hostia prišli skutočne odvšadiaľ –
autobus plný divákov prišiel aj z Liptov-
ského Mikuláša. Čo ma na tejto hre naj-
viac zaujalo? Už samotný projekt – vy-
užíval takmer všetky výrazové prostried-
ky – tanec, spev, filmovú projekciu, slo-
vo, svetlá, hudbu.... 

Bol technicky neskutočne náročný.
Úžasný a nezvyčajný počet účinkujú-
cich  - okolo 50 aktérov – prevažne
mladých, z ktorých bolo cítiť, že sú nad-
šení pre túto vec. Nádherným, odľah-
čeným, miestami i veľmi vtipným spô-
sobom sa na javisku odvíjalo čosi, čo v
plnej kráse odkrylo strasti každoden-
ného života, ľudské zápasy, ktoré sa
nakoniec uberajú tým dobrým sme-
rom. Pohľad do „kuchyne“ mladého fa-
rára ohalil aj to, že je to človek s nor-
málnymi ľudskými problémami i rados-
ťami. Šťastne pôsobili kvalitné tanečné
choreografie i piesne, ktoré dodávali
celému predstaveniu skvelú „šťavu“. 

Nezvyčajne dlhé 3-hodinové pred-
stavenie iste splnilo predstavy prítom-
ných, veď burácajúci potlesk v stoji  bol
toho jasným dôkazom. 

V dobe, keď sa normy pre javiskové
vyjadrenie posúvajú k diskutabilným
rozmerom a formám (vieme, aký slov-

ník je už bežný, nehovoriac o názna-
koch sexu a pod.) vyznelo nedeľňajšie
predstavenie ako nežné, svieže pohla-
denie. Napriek tomu bolo vierohodné,
skutočné, vtipné a malo  pozoruhodnú
výpovednú hodnotu. Šarišania,  vo Svi-
te ste zabodovali! Vďaka!  -vž-
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Dve zaujímavé stretnutia

Jej úlohou je sprevádzať klientov medzi jed-
notlivými inštitúciami, ako sú napr.: banky,
správcovské spoločnosti, poisťovne, staveb-
né sporiteľne, lízingové spoločnosti, dôchod-
kové správcovské spoločnosti,... Samozrej-
me, každý jeden z nás je ovplyvňovaný množ-
stvom ponúk, či reklám na jednotlivé finanč-
né možnosti. 

Medzi informácie, o ktoré sa zaujímajú naši
klienti patria, napr.: Ako mať na bežnom účte

2 % či 3 % úrok? Ako mať nastavenú hypotéku
v prospech seba? V čom spočíva inflácia? Čo
to znamená, keď mám na termínovanom vkla-
de peniaze s 3 % úrokom ročne a inflácia je
takmer 4 %? Viete, koľkými kombináciami sa
dá nastaviť jedno stavebné sporenie? Či máte
zabezpečené finančné prostriedky na dôcho-
dok tak, aby váš príjem v dôchodko-vom veku
bol aspoň taký, ako máte teraz? Toto sú len
niektoré informácie ktorými sa zaoberáme. 

Samozrejme, v súčasnosti rozbiehame
s mestským úradom spoluprácu a budeme
vám nápomocní všetkým, ktorí sa budú uchá-
dzať o nové byty vystavané v meste Svit, či už
to budú riešiť cez hypotekárne úvery, alebo
nie. Tieto informácie môžu samozrejme využiť
aj ostatní obyvatelia. Podstatou pri riešení
všetkých otázok je, aby ste vždy mali pravdi-
vé informácie a všetko mali nastavené
v prospech seba. Na záver najdôležitejšia in-
formácia - pracujeme pod dohľadom Národ-
nej banky Slovenska a Ministerstva financií.

Ak vás niečo zaujalo v tomto článku a chceli
by ste získať viac informácií, môžete kontak-
tovať našu kanceláriu v zastúpení:

Štefan Konečný 0917 820 466.

NÁVŠTEVA Z MARSU vo Svite “dostala” divákov

V rozmedzí niekoľkých dní sa na pôde našej ško-
ly uskutočnili dve stretnutia našich žiakov so zaují-
mavými hosťami.

V samom závere apríla
to boli členovia klubu Ab-
solventov Baťovej školy
práce, ktorí sa stretli
s našimi ôsmakmi. Pani
Drahuša Šedivá a pán Vla-
dimír Vlha nám porozprá-
vali  o štúdiu na Baťovej
škole práce vo Svite,
o živote na internáte
a o práci vo „fabrike“.
Skrátka o ich mladosti, i
o Svite v čase ich mlados-
ti.

V prvých májových
dňoch zas naši deviataci
besedovali s priamymi
účastníkmi bojov 2. sveto-
vej vojny a členmi mest-
skej organizácie Zväzu

protifašistických bojovníkov pánmi Martinom Volkom
a Jánom Hubačekom (na obr.). A opäť množstvo nových
informácií...a najmä zážitkov.

Cez ne je poznávanie dejín zaujímavejšie, bezprostred-
nejšie, konkrétnejšie. Ďakujeme 

Žiaci ZŠ Svit – Komenského ul. 

Posledná májová nedeľa patrila vo Svite nezvyčajnej návšteve – v Do-
me kultúry sa konalo predstavenie Farár z Marsu, s ktorým k nám za-
vítali ochotníci z Veľkého Šariša pri Prešove. Pod citlivou taktovkou au-
torky a režisérky Kataríny Pirohovej sa na javisku odohrával príbeh o
kňazovi 21.storočia (hral ho skutočný kaplán) a francúzskeho svätca
19.storočia - Jána Mária Vianney.

Hovoríme o peniazoch!
Na Slovensko boli etablované nové inštitúcie, ktoré poskytujú množstvo ponúk

na zhodnotenie a požičiavanie finančných prostriedkov. Práve preto bola na Slo-
vensko v roku 1993 prizvaná Ministerstvom financií analytická centrála, ktorá má
za úlohu monitorovať celý finančný trh. 

Je naším potešením, keď aj my, ľudová hud-
ba pôsobiaca pri ZUŠ, prispievame k navodeniu
tej správnej, veselej nálady pri oslave akéhokoľ-
vek sviatku, či slávnostnej udalosti. 

12. mája sme sa už po druhýkrát ocitli medzi
našimi krásne „ nahodenými,“ členmi klubu dô-
chodcov vo Svite, kde sa oslavovalo. Pri pozva-
ní vedúcej klubu dôchodcov B. Točekovej naša
odpoveď nemohla byť iná, ako že radi prídeme
medzi vás. Potešiť oslávencov a rozveseliť sym-
patickú spoločnosť, precítiť ich absolútnu bez-
prostrednosť a pohodu, akú sme zažili už pri na-
šom prvom stretnutí. Že sú to seniori, milovníci

ľudovej hudby čo sa vedia pripojiť, krásne pus-
tia svoje hlasy, je to fakt, takže kontakt ako na
riadnom koncerte. 

Náš vedúci Ing. Bobrík cielene pre túto akciu
zostavil celkom nové pásmo piesní z rôznych re-
giónov Slovenska. Radi nacvičujeme stále nie-
čo nové. Chceme potešiť a rozveseliť iných, ale
aj samých seba.

Ďakujeme za príjemné chvíle strávené v klube
a tiež ďakujeme do kuchynky p. Janigovej, Bart-
kovej, Jarošovej a Koreňovej za ich pohostin-
nosť. 

Za ĽH Barbora B.

Je už za nami. Lásky čas, najkrajší, štedrý na udalosti, ktoré sa patrilo patrične osláviť.
Začali to chlapci z Jánošíka, keď ako každý rok po riadnom mordovisku s dlháňom zva-
ným “máj” naštartovali radostné slávnostné chvíle. Deň na oslavu tých, bez ktorých by
sme neboli – Deň matiek máme asi všetci najradšej.

A bol máj - lásky čas...
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11. júna 2011 o 17.00 hod. - sála Domu kultúry
OD ADAMA –  premiérový program “15 rokov aktivít a čin-
nosti DFS Jánošíček”

11. -12. júna 2011 – futbalový štadión Svit
Majstrovstvá SR a kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta
psov - SÚCHNO

14. júna 2011 o 19.00 hod. sála Domu kultúry
“Neberte nám princeznú” – kultový seriál  v podaní Kočovné-
ho divadla Drak Prešov

Vstupné: 3,- €, Predpredaj : MsÚ Svit, č.t.7875114, 0908
406147, Dom kultúry,č.t. 7755 201

21. júna 2011 o 12.00 hod. - areál pri Kultúrnom
dome Pod Skalkou
Okresné športové hry seniorov

24. - 25. jún 2011 – Dni mesta Svit
(viď samostatný plagát  vpravo)

29.júna 2011 o 14.00 hod. - obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za 2.štvrťrok 2011  

30. júna 2011 o 15.30 hod. - zasadačka MsÚ
6.zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva

7. júla 2011  o 19.00 hodine
sála Domu kultúry 
Folklórny večer - vystúpenie  FS Dyleň – Karlovy Vary (ČR), FS
Senior Jánošík, FS  Jánošík Junior  
10. júla 2011 o 9:45 Kostol sv. Jozefa 
Koncert  k 20. výročiu konsekrácie Kostola sv. Jozefa ro-
botníka. Účinkujú Miešaný spevácky zbor Laudamus, Komorný
zbor pri ZUŠ J. Silana Poprad, Komorný sláčikový orchester ZUŠ
Svit, Štrba a Poprad.

16. júla 2011   od  8.30 hod. 
- pri Športovej hale ISKRA  ARÉNA   
5.ročník STREETBALL  FEST 2011
od 18.00 hod. koncert skupín 
SILVAYOVCI, SMOLA A HRUŠKY A HELENINE OČI 
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Mesto Svit  vás pozýva na

Dni mesta Svit
24.- 25. júna 2011

Utorok 21.júna 2011 

9.00 – futbalový štadión
4. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL

12.00 hod.- areál pred Kultúrnym domom Pod Skalkou
OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV - 1.ročník– orga-
nizuje ZO JDS SVIT

Piatok 24.júna 2011

17.00 hod. - sála Domu kultúry
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MESTA  
A CIEN  PRIMÁTORA  MESTA
V programe vystúpi  Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS
Prešov  

Sobota 25.júna 2011

od 14.00 hod. - areál pri Kolibe

„VESELO PRI KOLIBE“

� zábavné hry a súťaže pre deti

� divadelné predstavenie pre deti “Kráľ Drozdia brada”
- Divadlo Babadlo Prešov

� UK Fantázia Svit

� ĽH Mlátok pri ZUŠ vo Svite

� Folklórny súbor SENIOR JÁNOŠÍK Svit

� Jana Kumorovitzová – módna prehliadka - Mondrian, Avenue
a Inter Fection

� MLOCI – folková skupina z Prešova

� Milan HRČKA – laureát Ceny Karola Duchoňa Kantiléna 2011

19.00 – Tanečná zábava so skupinou VILEMA

SPRIEVODNÉ  PODUJATIA
21. júna o 2011 o 17.00 hod. -  nad poštou vo Svite
Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ Svit „Od-
lúčenia sú naše nové začiatky...k nášmu cieľu...“
Výstava je sprístupnená verejnosti do 25.6.2011

23. - 25. júna 2011 – ihrisko pri ZŠ Komenského
5.ročník medzinárodného futbalového turnaja detí 

24. júna 2011 od 10. - 14. h Spolcentrum
KVAPKA KRVI PRE MESTO - MS SČK - darovanie krvi

25. júna 2011 od 10.00 hod. - areál pivárne U križiaka
Turnaj v mužskom minifutbale 6-členných družstiev, guláš a ta-
nečná zábava.

Slávnostné vítanie narodených detí  v sobotu 21. mája v ob-
radnej sieni MsÚ. Na obr. hrdí rodičia s primátorom mesta.  

Foto: Anna Pálešová

Program na jún



Evidencia psa = povinnosť majiteľa

SVIT 14

� 28. apríla sa dopustila krádeže Renáta K. z Lučivnej.
Z predajne Sintra si chcela odniesť rôzny tovar v hodno-
te 14,19 € bez zaplatenia, za čo jej bola vyrúbaná bloko-
vá pokuta. 
� 29. apríla boli prichytené tri maloleté deti, ktoré sa za-
bávali rozbíjaním okien na priechodovej chodbe budov
bývalej poisťovne Dôvera a Tatragasu. Riešenie ich sprá-
vania prešlo do rúk štátnej polície. 
� 30. apríla návštevník z Košíc, ktorý bol na víkendovom
pobyte v zruboch Koliby, v stave alkoholického opojenia
pri páde na betónový chodník utrpel poranenie hlavy.
Vzhľadom na to, že krvácal z poranení hlavy, z oblasti
obočia a úst, bola mu privolaná záchranka, ktorá ho po
ošetrení previezla do nemocnice. 
� 30. apríla do domu na Ulici Sládkovičovej preliezala
cez balkón do domu Patrícia K., ktorá je momentálne
umiestnená v detskom domove v Podolínci. Priepustku o
odchode z detského domova nemala, preto nahlásenie
jej momentálneho pobytu vykonala po overení OO PZ
Svit. 
� 1. mája sa v priestoroch kostolov pohybovali dvaja bez-
domovci Milan B. zo Spišskej Teplice a Ivan S. z Popra-
du, ktorí prosili ľudí o peňažný príspevok. 
� 4. mája bola hliadka mestskej polície privolaná do po-
hostinského zariadenia Basketpubu na vykonanie zákro-
ku v tomto zariadení. Jeden hosť sa v opilosti správal aro-
gantne, vulgárne vykrikoval. Muž, ktorému bolo rozumieť
iba odkiaľ pochádza, nemal žiadne doklady, preto bol od-
prevadený na autobusovú stanicu. 
� 6. mája sa neznámemu zlodejovi podarilo ukradnúť
príklopy zo šácht na ulici Štefánikovej. Šachty majú hĺb-
ku približne dva metre. Aby nedošlo k nejakému pádu do
ich útrob, majiteľ Energochemu spolu s Technickými
službami mesta Svit, osadenie šácht zabezpečili. 
� 7. mája došlo k rodinným nezhodám medzi Ivetou H. a
jej druhom Martinom Š., ktorý sa ohrozoval nožom a odi-
šiel do lesa, odkiaľ ho hliadka po nejakej dobe videla vy-
chádzať. Bol oslovený MsP, aby nôž dal na zem, čomu sa
nebránil. Na miesto prišla hliadka OO PZ. 
� 8. mája v nočných hodinách utiekol z nemocnice Po-
prad pacient interného oddelenia, občan Batizoviec Pe-
ter G.. Po kontrole mesta hliadkami MsP a OO PZ sa ho
podarilo nájsť. RZP bol prevezený späť do nemocnice. 
� 10. mája došlo v nočných hodinách na parkovisku su-
permarketu Billa k úrazu, ktorý si spôsobil z nevysvetliteľ-
ných dôvodov Vladimír G.. Postavil sa na ťažné zariade-
nie Taxíka, kde sa neudržal, spadol a zlomil si ruku. 
� 14. mája sa z teplovodnej šachty oproti cintorínu valil
dym. Privolaní hasiči oheň uhasili a zároveň prekontrolo-
vané priestory ukázali. V potrubí sa nenachádzala žiadna
osoba. 
� 17. mája sa v predajni Sintra dopustil krádeže vo fi-
nančnej čiastke 3,84 € Viliam O. zo Svitu. O tom, že sa
mu krádež vôbec nevyplatila, svedčí výška blokovej po-
kuty. 
� 18. mája sa opäť kradlo v predajni Sintra. Božena G. z
Batizoviec chcela odísť bez zaplatenia klobásky, ktorú
mala schovanú pod nákupnou taškou, ale kamery a pre-
davačka jej odchodu bez šetrenia krádeže MsP, zamed-
zili. 
� 23. mája v herni Starbar zákazník tohto zariadenia pod
vplyvom alkoholu zaspal. Po prebudení nechcel odísť, za-
čal byť agresívny, kopal do vchodových dverí. Hliadka
mestskej polície mu odporučila, že vzhľadom na jeho
stav by bolo vhodné ísť sa vyspať domov. Peter M. z Pčo-
liného odišiel do Batizoviec, kde bol ubytovaný na privá-
te. 

Z denníka polície

Mestská polícia v mesiacoch február a marec vykonávala priebežnú
kontrolu evidencie psov na území mesta Svit. Počas nej bolo zistené, že
svoju povinnosť zaevidovať svojho miláčika akosi pozabudlo cez 50 cho-
vateľov. 

V spomenutom čísle chovateľov,
ktorí si nesplnili povinnosť držania
psov, boli nájdení aj takí, ktorí majú
svojich miláčikov zaevidovaných v oko-
litých obciach z dôvodu rozdielnosti
výšky dane stanovenej za psa. Zákon

282/2002 Z. z. v § 3 odstavec 1 ho-
vorí, že majiteľ psa je povinný ho za-
evidovať vtedy, ak je pes držaný ne-

pretržite viac ako 90 dní na území Slo-
venskej republiky. Držiteľ (nemusí byť
majiteľ) psa je povinný prihlásiť ho do
evidencie v lehote do 30 dní od uply-
nutia posledného dňa lehoty uvedenej
v danom zákone a to v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachádza. 

Mestská polícia sa bude uvedeného
ustanovenia držať počas nasledujú-
cich dní pri preverovaniach vo veci ob-
jasňovania uvedeného priestupku. V
prípade nevyhnutnej formy dokazova-
nia, kde sa pes zdržiava prevažnú časť
roka, bude musieť byť príslušníkmi
mestskej polície preverené aj miesto
umiestnenia psa. 

Táto informácia bude spracovaná a
odovzdaná na prejednanie príslušné-
mu orgánu. Preto chcem požiadať
chovateľov, aby si z dôvodu plnenia
daňových povinností za svojho psíka v
našom meste dali záležitosti do po-
riadku.

Ing. Jozef Dluhý,
náčelník MsP Svit 

Beseda s políciou
Pre žiakov je vždy zaujímavá návšteva a stretnutie s políciou. Do ZŠ Ko-

menského zavítali  11. a 12. mája na besedu so žiakmi 1.-4.ročníka. 
S projektom „Emka to vie..“ sa naši žiaci oboznamujú na hodinách dopravnej

výchovy. Veľmi vhodnou formou pomáha deťom rozpoznávať rôzne nebezpe-
čenstvá dnešnej doby, ako počítačovú závislosť, krádeže, šikanu, úteky z rodiny,
bezpečnosť na cestách, nebezpečenstvo pri stretnutiach s neznámymi, správa-
nie sa v lese a podobne. Tieto aj iné témy mala pre žiakov pripravené členka Po-
licajného zboru. Žiaci sa mohli pýtať na rôzne nové otázky z ich okolia. Teoretic-
ké vedomosti si mohli prakticky overiť na dopravnom ihrisku. Ukázala im aj po-
stup a zásah polície pri autonehode, mohli si vyskúšať aj policajné auto, zvuko-
vé signály, či prácu s vysielačkou. 

Milica Molnárová, učiteľka ZŠ Komenského
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Na prírodnom ľade medzi Domovom I
a dnešným Spolcentrom sa hrala súťaž
na úrovni okresu. Za najúspešnejšie ob-
dobie možno považovať roky 1960-62,
kedy sa vo Svite hrala divízia. Ľadová plo-
cha bola pod Babou vedľa mosta cez rie-
ku Poprad pri bývalom Euripacku. Pro-
pagácii tohto športu pomohli vtedajší
hráči ako MUDr. Reitmaier, Ing. Ján
Lednický, Miroslav Hosa, Milan Grant-
ner, Nikel, Lištiak, Dilong a ďalší.

Na tomto klzisku bolo aj verejné kor-
čuľovanie, s osvetlením a drevenými ka-
bínkami, ktoré slúžili ako šatne i na ob-
čerstvenie. Tie neskôr nahradili priestory
v bývalej TJ Chemosvit, kde bola aj fíns-
ka sauna. Vzhľadom na výstavbu umelé-
ho klziska v Poprade a rozhodnutí hygie-
nikov o nepoužívaní vody z rieky Poprad
na výrobu ľadu v roku 1962 sa činnosť
hokejového oddielu skončila a verejné
klzisko vo Svite prestalo slúžiť verejnosti. 

Oživenie hokejového klubu vo Svite na-
stalo až v roku 1992, kedy bol v mestskej
časti Pod Skalkou založený amatérsky
hokejový klub nadšencami ako boli Ján
Hyben, Ing. Peter Weiss, Dušan Sopoli-
ga, Stanislav Pastrnák a ďalší. Družstvo aj
v súčasnosti hrá okresnú hokejovú ligu.

O tom, že vo Svite aj v tejto oblasti
športu máme v súčasnosti talentovanú
mládež, svedčí 21-ročný Richard VOJ-
SOVIČ, ktorý pri svojom raste postupne
prešiel všetkými vekovými kategóriami.
Slovensko reprezentoval už ako 16-roč-
ný a pokračoval až do družstva hráčov
do 20 rokov, kde hral za družstvo „20„ v
Púchove extraligu mužov a vo februári
2011 reprezentoval Slovensko na Uni-
verziáde v Turecku. Dosiaľ - na poste ob-
rancu - za reprezentáciu vsietil 3 góly.

A aká bola jeho cesta hokejistu až po

súčasnosť? „Pamätám si, že ma rodičia
už ako 4 – 5-ročného postavili na korču-
le, no ja som sa vtedy akosi k tomu ne-
mal. Až neskôr zásluhou môjho otca

(Ing. Vladislava Vojsoviča - pozn. red.)
som sa k tomu opäť dostal, a to tak, že
som začal korčuľovať na Ul. mieru na ko-

lieskových korčuliach. Tým bol prechod
na kočuľovanie na ľade už oveľa zábav-
nejší a hlavne istejší,“ s úsmevom hovorí
R. Vojsovič.

Mal to štastie, že ho rodičia v športo-
vej činnosti všestranne podporovali a
stále podporujú. Pokiaľ je to možné,
chodia s ním aj na zápasy. Veď už ako
žiak základnej školy začal chodiť do Po-
pradu s rodičmi do prípravky, a to už o
5:30 ráno v sobotu a nedeľu. Neskôr
ako žiak športovej triedy v Poprade sa
tréningovým procesom neustále zdoko-

Podujatie sa už tradične odohra-
lo v priestoroch tenisovej haly
Spolcentra vo Svite, pričom dru-
hým dejiskom športového zápole-
nia sa z dôvodu nárastu počtu
účastníkov stala po prvý krát aj ha-
la hotela Hubert v neďalekej obci
Gerlachov. 

Za účasti hostí zo Slovenska a
zahraničia turnaj oficiálne otvorili a
všetkým hráčom veľa športových
úspechov zaželali Michal Ľach, ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti Che-
mosvit, a.s., Jaroslav Mervart,
predseda predstavenstva spol.
Chemosvit, a.s., a poslanec mest-
ského zastupiteľstva Ladislav Jašš.

Predseda správnej rady Nadá-

cie Chemosvit J. Lučivjanský ná-
sledne prevzal od organizátorov vý-
ťažok zo štartovného na charitatív-
ne účely, pričom priblížil použitie
tohto daru pre podporu mladých
športových talentov zo sociálne
slabších rodín žijúcich v meste
Svit. Ocenil myšlienku, ktorá v du-
chu „športovci športovcom” doda-
la podujatiu hlbší zmysel, pričom
turnaj si aj naďalej udržiava svoju
veľmi priateľskú a neformálnu at-
mosféru a vystihuje tak charakter
človeka, na počesť ktorého je pri-
pravovaný. 

Neoohroziteľne sa už po štvrtý
krát v rade aj tohtoročným víťazom
stala dvojica Vladimír Balog - Igor

Lupták, 2. miesto získali spoluhrá-
či Jozef Chudý – Pavol Králik a na
3. mieste sa umiestnila dvojica Jo-
zef Čema – Michal Vasilko. Cenu
za bojovnosť si zaslúžene odniesol
Igor Hus, pre ktorého bol tento
ročník na turnaji premiérovým.

Organizátori srdečne ďakujú
všetkým, ktorí podporili zbierku pre
mladých športovcov a taktiež

sponzorom, bez ktorých by turnaj
nemohol existovať: Zväzu chemic-
kého a farmaceutického priemyslu
SR, skupine firiem Chemosvit,
a.s., ďalej spoločnostiam Respect
Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., Eu-
rotemps, s.r.o., Safina Slovakia,
s.r.o., VÚCHV, a.s., Continental
Matador Rubber, s.r.o. a Pekárni
Hôrka, s.r.o.                        -mb-

V poradí už IV. ročníkom spomienkového tenisového turnaja
štvorhier si 27. mája 2011 jeho účastníci pripomenuli pamiat-
ku Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu predsta-
venstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemic-
kých vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite, resp. predsedu dozornej
rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. 

naľoval a za najväčší úspech po-
važuje, keď ako žiaci 9. ročníka
ZŠ v Poprade získali titul Majst-
ra Slovenska a on mal na rukáve
kapitánske „C“.

Svoj prvý reprezentačný zá-
pas za Slovensko odohral ako
16-ročný, a to v Prievidzi proti ro-
vesníkom z Českej republiky.
Nakoľko bol talentovaný, pre-
skočil prakticky kategóriu do-
rastu a začal hrávať za juniorov a
neskôr za dvadsať-ročných.

„Na svoj pobyt v Púchove
mám pekné spomienky. Pod ve-
dením trénera Mikeša (v súčas-
nosti tréner Slovana Bratislava)
sme hrali extraligu a súčasne sa
pripravovali na majstovstvá sveta
tejto kategórie, ktoré sa v de-
cembri 2010 konali v Kanade,
no ja som sa do nominácie ne-
dostal,“ povedal nám R. Vojso-
vič.

Od septembra 2010 začal to-
tiž chodiť na vysokú školu do
Brna  - na Masarikovu univerzitu,
odbor športový manažment. A tak
sa rozhodol dať prednosť štúdiu
a ako hráč extraligového Popra-
du prešiel z Púchova na hosťo-
vanie do druligovej Techniky
Brno. Čo bude ďalej, to sa roz-
hoduje v týchto dňoch. 

Jedno je však isté - že talen-
tovaný hokejový obranca Ri-
chard Vojsovič zo Svitu (vzor má
v Ľubovi Višňovskom) má pred
sebou sľubnú hokejovú budúc-
nosť. Vie čo chce. Študovať a
hrať hokej v extralige, má aj na-
ďalej podporu rodičov, takže čo
mu priať? V prvom rade zdravie,
šťastie na klubových funkcioná-
rov a dobrého trénera. Ďalší
športový úspech sa určite do-
staví.        Text a foto M. Jurčák

a archív R. Vojsoviča.

Legendy a talenty svitského športu:  Richard Vojsovič

Memoriál Dušana Budzáka

HOKEJISTA

Z histórie športu vo Svite je známe, že začiatky organizovaného hokeja
spadajú do roku 1943, kedy bolo vytvorené aj prvé hokejové družstvo.

Richard Vojsovič s medailami v jeho doterajšej hokejovej
kariére a dresom „20“, s ktorým hrával extraligu v Púchove. 



Dievčatá ukázali neuveriteľnú  bo-
jovnosť, prekonávali  sami seba a
vďaka tomu obhájili  3.miesto z mi-
nulého roka. Albína  Ukaová bola
vyhlásená

ako hráčka ALL  STARS tímu  A.
Miška  Grigerová  a  Barborka
Uličná  boli vyhláse-

né za najužitočnejšie
hráčky družstva na
turnaji.

Výsledné  poradie  
1.  ŠBK   Šamorín
2. BKM  Junior  UKF  Nitra      
3. MŠK  ISKRA  SVIT
4. CBK  JUGO  KOŠICE

5. BKŽ  LEVICE
6. BK ZŠ  ZVOLEN
Srdečne  ďakujem  sponzorom za
finančnú  a materiálnu  pomoc na
M-SR: M.  Martočkovi, I. Richnav-
skému  st., R. Ukaovej, M. Ulič-
nej a firmám:  ABB, 3M, ALTO
SLOVAKIA, Nadácii Chemosvit,

a.s., a PANTHER.
M. Drobná

Majstrovstvá Slovenskej republiky v basketbale
mladších žiakov sa konali 13. až 15. mája 2011 v
Iskra Aréne vo Svite.

BKM Svit privítal víťazné tímy regiónov Západ (Karlovka
Bratislava, Levice), Stred (Žilina „A“, Žilina „B“), Východ
(BKM Svit, KAC Jednota Košice).
Domáci začali turnaj dvoma prehrami, s Levicami až po
dvojnásobnom predĺžení a s favoritom finálového turnaja Ži-
linou „A“. V ďalších zápasoch už nezaváhali a zdolali Žilinu
„B“, Jednotu Košice a Karlovku Bratislava. Zverenci tréne-
ra Rudolfa Kovalíka obsadili v spomínanej konkurencii tre-
tie miesto. V bronzovom družstve bodovo vyčnievala dvoji-
ca hráčov M. Ivan a S. Kubaský, ktorí patrili k najlepším
strelcom turnaja. Obaja sa prebojovali aj do All Stars tímu
majstrovstiev. 
Výsledky: 
1.  Žilina „A“ 4.  Levice
2.  Žilina „B“ 5.  Karlovka Bratislava
3.  BKM Svit 6. KAC Jednota Košice  -mč-

Výborné počasie a nádherný atletický štadión
v Uherskom Hradišti privítal v sobotu 14. mája družstvo
reprezentácie SR  do 16 rokov na medzinárodnej súťaži
Olympijské nádeje V4 za účasti atlétov z Poľska, Ma-
ďarska a domáceho Česka. V slovenskom drese repre-
zentovali aj dve naše atlétky. Stanka Lajčáková nastúpi-
la vo svojej hlavnej disciplíne v behu na 100m prekážok,
kde v rozbehu dobehla na výbornej 3. pozícii v najlep-
šom čase sezóny 15,14 s a v rovnakom behu Lenka Po-
ništová dobehla časom 15,55 s na šiestej pozícii. Len-
ka pokračovala hneď po dobehnutí do cieľa v skoku do
diaľky, no únava z behu sa podpísala na tom, že sa jej
nedarilo zopakovať svoje štandardné päťmetrové skoky
a výkonom 494cm obsadila 6. miesto. Vo finále behu na
100m prekážok Stanka potvrdila výbornú formu
a časom 15,38s dobehla 3., Lenka hneď za ňou  v čase
15,61s. V doplnkovej disciplíne v skoku do výšky obsa-
dili obe dievčatá zhodne rovnaké 2. miesto.

SVIT 16

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: Po-
pradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.Redakcia si vyhradzuje právo
krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 6/2011 bola 31. 5. 2011. 

Mladší žiaci majú bronz

Striebro  nad  prekážkami

Olympijské nádeje V4

Bežci v máji 2011 

ML. žiačky  MŠK  ISKRA  SVIT obhájili na M-SR  vo Zvolene  tretie
miesto. Boli to veľmi ťažké štyri dni, ktoré preverili  silu  celého  druž-
stva. Zápasy nám ukázali  smer ktorým sa máme uberať,aby sme sa
mohli  vyrovnať ostatným najlepším družstvám.

A. Ukaová, D. Drobná, I. Gánovská, L. Rusnáková, D. Pacigová, S. Mlynarčíková,
B. Uličná, P. Sojáková, N. Poľanovská, S. Lazaráková, M. Grigerová, K. Čižmáro-
vá, D. CHudjaková, K. Černohorská, P. Fábryová, H. Lorenčíková 

Po dvojnásobnom víťazstve v behu na
100m prekážok a tiež v skoku do diaľky na
krajských majstrovstvách v atletike žiakov
stredných škôl  v Prešove odcestovala Len-
ka Poništová  do Nových Zámkov, aby 12.
mája 2011 zabojovala o čo najlepšie
umiestnenie na Majstovstvách Slovenska
stredoškolákov.  Na štadióne, na ktorom sa
jej tradične darí potvrdila pozíciu papierovej
dvojky a časom 15,62 s si vybehala výbor-
nú striebornú medailu nad desiatimi pre-
kážkami. Vo finále skoku do diaľky obsadi-
la pekné štvrté miesto výkonom 510 cm. 

Text a foto: L. Potočný
Na obr. Stanka Lajčáková v Uherskom
Hradišti.

8.5.2011 - Veľká Lomnica - Lomnic-
ká dvanástka (12 km)
Muži bez rozdielu veku: 2. P. Gallik
Ženy od 35 rokov: 2. D.Božová (bez
rozdielu veku 4.)
14.5.2011 - Kežmarok - Pedagogic-
ká päťka
Ženy od 35 rokov: 1. D. Božová (bez
rozdielu veku 3.)
15.5.2011 - Spišská Nová Ves - Má-
jová hodinovka Jozefa Česlu
Muži do 39 r.: 6. P. Gallik (bez rozd.veku 7.)
Muži od 60 rokov: 1. Fr. Gallik (bez roz-
dielu veku 9.), 2. St.Miškár
Ženy od 35 rokov: 1. D. Božová (bez
rozdielu veku 2.)

21.5. 2011 - Martin - Beh k srdcu SNP
(polmaratón 21, 1 km) - 142 prete-
károv zo 7 krajín
Muži do 39 rokov: 24. T.Kačmarčík (bez
rozdielu veku 29.)
Muži od 60 rokov: 3. Fr. Gallik
Ženy od 35 rokov: 3. D. Božová (bez
rozdielu veku 6.)
Majstrovstvá Slovenska v polmarató-
ne mužov a žien bez rozdielu veku
3. D. Božová (bronzová medaila)
28. 5. 2011 - Žiar nad Hronom - Žiar-
sky mestský polmaratón - 21,1 km (s
medzinárodnou účasťou)
Ženy od 40 rokov: 2. D. Božová
Muži od 60 rokov: 2. Fr. Gallik

Dievčatá bronz so cťou obhájili !

Úspešní futbalisti
Futbalisti FK Svit v pravý čas chytili dobrú formu a aj

na ihriskách súperov produkujú hru divákom oku laho-
diacu a čo je hlavné, konečne aj s gólovým vyjadrením.

V poslednú májovú nedeľu hrali v Barci a vyhrali vy-
soko 0:4 (0:2), po góloch Kozáka, Tarazyho, Lelkeša
a Jambora. 

Po 28. kole, kedy doma 5. 6. hostili Nižný Hrušov
a vyhrali 6:2 (1:1), po góloch Badzíka 2, Monku, Lel-
keša,Sabu  a Lajčáka  sú na 7. mieste v tabuľke so zi-
skom 39  bodov. Do konca jarnej časti 3. ligy ostáva zo-
hrať len dva zápasy.  -ák-
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