
Opät sa zacal školský rok
Symbolickým
zvonením sa
v pondelok
5. septembra
opäť začal
školský rok
2011/2012.
Na obr. hore
slávnostné
otvorenie
školského
roku v ZŠ na
Mierovej ulici,
dole na ZŠ
Komenského
vo Svite. 
Foto: S. Pjaták

Po vystúpení J. Lizáka, spracovateľa pre-
skúmania ÚPM a viacerých pripomienkach
poslancov dospeli k pomerne rozsiahlemu
uzneseniu, ktorým toto preskúmanie vzali
na vedomie. Skonštatovali, že ÚPM je čias-
točne nevyhovujúci a je potrebná jeho
aktualizácia. Súhlasili so začatím obstará-
vania jednotlivých zmien a uložili kompe-
tentným v záväznej časti ÚPM podmieniť vý-
stavbu rodinných domov v lokalite Breziny
vybudovaním prístupovej komunikácie
z cesty na Batizovce a vytvoriť podmienky
pre prednostnú ponuku na výstavbu obyva-
teľom Svitu. Pri rekonštrukcii železničnej
trate sa bude vyžadovať vybudovanie proti-

hlukových stien a výstavba podjazdu pod
železničnou traťou do Batizoviec. 

V ďalšom bode sa zaoberali žiadosťou M.
Bezáka o zmenu v ÚPM, ktorou sa plo-
chy tzv. holého vrchu pri Kolibe zmenili
na plochy určené pre šport a rekreáciu.
Toto územie plánuje žiadateľ i do budúcna
zveľaďovať na tento účel. Predmetnej žia-
dosti vyhoveli. Nakoľko Ministerstvom škol-
stva SR došlo v júli 2011 v jednotlivých pás-
mach k zmene súm za stravovanie
v školách a školských zariadeniach, bola
potrebná úprava v príslušnom VZN – doda-
tok k nemu bol poslancami schválený. Po-
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Posledný augustový štvrtok sa 7. riadne zasadnutie poslancov konalo na
návrh poslanca J. Babčáka v Kultúrnom dome Pod Skalkou. Po úvodných
bodoch, ktoré určia jednotlivé komisie a zapisovateľa a po informácii hlav-
ného kontrolóra o vykonaných kontrolách sa zaoberali dôležitým materiá-
lom mesta – jeho územným plánom (ďalej' ÚPM). 

(Pokrač. na 2. strane)

Nech sa vydarí... 
Vážení pedagógovia, prevádzkoví pracov-

níci škôl a školských zariadení, milí žiaci
a študenti, vážení rodičia!

Ešte doznievajú spomienky na koniec júna
v školách a školských zariadeniach a leto,
o ktorom môžeme povedať, že bolo v celku
vydarené, sa pomaly chýli ku koncu. My sto-
jíme na prahu nového školského roka 2011-
2012 kladúc si známe otázky - aký ten škol-
ský rok bude? Čo dobré, či nepríjemne nás
čaká? čo nám prinesie, no najmä, či splníme
predsavzatia a očakávania? Som presvedče-
ný, že napriek niektorým problémom sa ich
všetkým školám v našom meste podarí
splniť, lebo sa dôsledne pripravili. Takisto
ako v rodinách vyvrcholili prípravy na čo naj-
lepšie odštartovanie nového školského ro-
ka, aj Mesto je pripravené. 

Veľmi nás teší, že počet detí v materských
a základných školách pomaličky rastie aj
vďaka mestu – výstavba bytových domov, re-
konštrukcia školských budov a ihrísk, vše-
stranná pomoc mimovyučovacím aktivitám.
S nepokojom vnímame znižovanie počtu štu-
dentov vo svitskej strednej odbornej škole,
tešíme sa, že pribudla súkromná základná
umelecká škola, že sa darí mestom zriade-
nej základnej umeleckej škole a centru voľ-
ného času. Sledujeme dobrú prácu
v špeciálnej základnej škole. Sme hrdí na vý-
sledky, ktoré dosahujú školy, školské zaria-
denia a ďalšie subjekty voľnočasových akti-
vít v súťažiach od školských kôl až po celo-
štátnu úroveň. 

Rád konštatujem, že na začiatku školského
roku 2011-2012 je školstvo v našom meste
konsolidované, pripravené plniť náročné úlohy. 

Prajem všetkým pedagógom veľa trpezli-
vosti, kreativity a radosti z práce,prajem všet-
kým žiakom a študentom čo najlepšie prie-
bežné a celkové hodnotenie, prevádzkovým
pracovníkom škôl prajem vďaku tých, pre
ktorých vytvárujú dobré prostredie na prácu.
Vám, vážení rodičia, prajem veľa radosti
z vašich detí. Nech sa nám všetkým školský
rok 2011-2012 vydarí. 

Mgr. Ján Ryša,
ved. odd. školstva, kultúry a športu MsÚ Svit

Poslanci rokovali Pod Skalkou

Spoločnosť Metrostav a. s. Bratislava a Uni-
stav s. r. o. Prešov 23. 6. 2011 slávnostne odo-
vzdali Mestu Svit so symbolickým kľúčom ďalší
30 bytový nájomný dom, v ktorom sa nachádza
8 jednoizbových a 22 dvojizbových bytov. Cel-
kové náklady na výstavbu činili 1 479 939,- €,
z toho dotácia z Min. výstavby a regionálneho
rozvoja SR je vo výške 385 340,- €, úver zo
ŠFRB 899 140,- € a vlastné prostriedky
195 459,- €. J. Soliarová

Radosť z nových bytov

ˇˇ



slanci ďalej súhlasili s odpredajom preby-
točného majetku – garáže v bytovom dome
na ul. 9. mája č. 244 a kúpou pozemkov pod
stavbami garáží pre žiadateľov Š. Virostka
a J. Guotha. 

Súhlas bol daný aj na predaj nehnuteľ-
nosti – budovy zvanej „škvarkáreň“ víťa-
zovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti
MIVA, s. r. o za vysúťaženú cenu 113 201,-
€.  S hospodárením mesta za 7 mesiacov
tohto roku oboznámila prítomných A. Balo-
gová, ktorá následne spolu s L. Jaššom,
predsedom Dozornej rady Bytového podniku
Svit, s. r. o. informovala aj o zasadnutí tohto
orgánu, z ktorého zápisnicu vzali poslanci na
vedomie vrátane záverečných odporúčaní
a úloh pre nastávajúce obdobie. Zaznela aj
informácia o konsolidovanej účtovnej závier-
ke Mesta Svit za rok 2010. 

V rokovaní sa pokračovalo schvaľovaním
rozpočtového opatrenia na úhradu vo výške
24 600,- € pre dofinancovanie projektovej
dokumentácie k projektu „Biologicky rozloži-
teľný odpad“. V závere tohto programu sa od-
súhlasili rozpočtové opatrenia na úpravu roz-
počtu v súvislosti s kapitálovými výdavkami,
ktoré sa realizujú v zmysle prioritných inves-
tičných akcií – pre nastávajúce obdobie dali
„zelenú“ finančným krytím vo výške 4000,- €
na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v Obvodnom zdravotnom stredisku, 3000,- €
na vybudovanie novej dažďovej vpuste na Ul.
Sládkovičovej (pri Optike) a 950,- € na rozší-
renie verejného osvetlenia pri novej 30-by-
tovke na ul. Štúrovej. 

Interpelácie otvoril viacerými otázkami
poslanec M. Jurčák. Opýtal sa na stav prác
na námestí pred Domom kultúry. Odpovedal
primátor a A. Kromková – momentálne sa ča-
ká na schválenie žiadosti na novú dlaž-
bu(pôvodná z projektu sa už nevyrába), je to
nesmierne zdĺhavý administratívny proces,
ktorý sa však musí vydržať, nakoľko financo-

vanie tohto projektu je prísne strážené
a každá zmena pôvodného projektu musí
mať špecifické povolenie. Na otázku, čo je
s Domovom dôchodcov, zaznela odpoveď,
že výzva na podanie žiadosti o dotáciu zatiaľ
nebola zverejnená, výberové konanie prebie-
ha. 

M. Martočko sa zaujímal o to, kto zodpo-
vedá za bezpečnosť kúpajúcich sa na tzv.
bagrovisku. Odpoveď bola, že zatiaľ je to
stále stavenisko, mestu táto lokalita nebola
odovzdaná a kúpanie je tam len na vlastnú
zodpovednosť. L. Jašš sa opýtal, ako je to
s otváracou dobou verejných WC na au-
tobusovej stanici. J. Žiak informoval, že to-
to zariadenie stále nemajú TS v správe, pre-
to sa táto služba nemôže spoplatňovať, po-
skytuje sa zdarma, Billa zatiaľ nevie nájsť
spôsob, akým by to odovzdala mestu, resp.
TS. Tie financujú pracovníčku a iné náklady
zo svojho rozpočtu. 

M. Bezák poukázal na pretrvávajúci pro-
blém v novej bytovke oproti Zdravotnému
stredisku – vlhnutie múrov a opýtal sa, čo
sa s tým bude robiť. A. Kromková odpoveda-
la, že o tomto probléme mesto vie, vznikol
z dôvodu nedostatku finančných prostried-
kov na dôslednú izoláciu spodnej vody
a skorého sťahovania nájomníkov. Problém
sleduje a časom bude hľadať riešenie. 

V diskusii M. Jurčák poukázal na viaceré
postrehy seniorov mesta – zarastené oko-
lie cyklistického chodníka pozdĺž rieky
Poprad, chátrajúci Dom smútku
a nutnosť jeho čiastočnej rekonštrukcie,
klzisko v areáli Mladosti, ktorého manti-
nely rozoberajú vandali, neporiadok
a pobyt bezdomovcov pri Pomníku pad-
lých a potrebu oživenia a skrášlenia prie-
storu pri soche T. Baťu pri Spolcentre.

K týmto pripomienkam vysvetlenie podal
najskôr J. Žiak – Dom smútku je naplánova-
ný na vnútorné vysprávky firmou, ktorá sa bu-
de zaoberať aj dostavbou kolumbária. Pri

Pomníku padlých TS upratujú, je to však ale
pozemok Chemosvitu, a. s. - keďže ide
o verejný priestor, aj Mestská polícia ho mo-
nitoruje, bezdomovcov vo Svite však pribúda,
nakoľko viacerí sa ocitnú na ulici po nedodr-
žaní podmienok pobytu v Útulku, resp. azylo-
vom dome. 

-vž- 
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Vodná plocha Štrkoviska láka na kúpa-
nie a vodné športy. Zatiaľ však iba na
vlastnú zodpovednosť... 

Foto: K. Nowak

Žrebovanie bytov 
22. júna 2011 v aule budovy SOŠ

v prítomnosti primátora mesta PaedDr.
R. Abraháma, predsedu komisie zdravotnej,
sociálnej, bytovej a verejného poriadku
MUDr. J. Lörincza, členov komisie, poslan-
cov a zamestnancov mesta a Bytového pod-
niku Svit s. r. o sa uskutočnilo žrebovanie
bytov v novopostavenom nájomnom dome. 
Nový nájomný dom na ul. Štúrovej 986/46A

a B je už v poradí piaty zabezpečovaný financo-
vaním z prostriedkov ŠFRB a dotáciou
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, čím sa zvýšil počet takto zrealizovaných by-
tov v našom meste na 202. 

Primátor mesta podal informácie o celkovej by-
tovej výstavbe a MUDr. Lörincz o práci komisie,
o kritériach pre prideľovanie bytov
a o posudzovaní žiadostí o byt.   

J. Soliarová



Verím, že sa nám podarí našu záhrad-
kársku činnosť a lásku k prírode pre-
niesť cez aktívnych členov do obcí
a miest medzi prídomových záhradká-
rov, škôlok, škôl, ale aj k našej mládeží,
aj cez centrum voľného času. Aktivitou
záhradkárov v prepočte je asi najvyššia
nezisková organizácia na Slovensku,
rozlohou a pridelenými parcelami, ako
aj keď pripočítame prídomových zá-
hradkárov je obrábaná pôda využívaná
na vypestovanie rôznych odrôd. Dnes
pestujeme rezistentné odrody, marhule
a broskyne už nie sú výnimkou, ale aj
odrody hrozna v našich podtatranských
oblastiach, ktoré boli prioritou nižšie
polohových krajín. 
Tohto roku sme urobili ukážky rezu ovoc-

ných stromov v Poprade, Kežmarku, vo Svi-
te s našimi pomológmi Štefanom Joppom
ukážku na štiepenie na mäkké drevo,  Jánom
Eštvánikom a Jánom Zelkom s ukážkou na
rez tvarovací, zmladzovací a presvetľovací.
Najväčším úspechom je ukážka predsedu
republikového výboru SZZ Ing. E. Jakubeka.
Ide o rez na rodivosť stromov. Predseda nám
prisľúbil dodávku ovocných stromov do škol-
ských a predškolských záhrad pre výučbu
mládeže. 

V budúcnosti chceme pomáhať nielen or-
ganizovaným členom, ale chceme robiť ško-
lenia pre všetkých, ktorí majú obrábanú pô-
du a záhradu v prenájme alebo vlastníctve.
Dokážeme, že príroda nám dáva viac mož-
ností, ako si od nej preberáme. Chceme za-
viesť súťaž o najkrajšiu predzáhradku, či bal-

kón. V školách a predškolských zariade-
niach súťaže na parcelách, ale aj vo výtvar-
ných odboroch v rámci vyučovania. Výtvarné

práce chceme zapojiť aj v celorepublikových
súťažiach.  

Každé mesto či obec má množstvo šikov-
ných občanov, od najstaršieho po najmen-
šieho, ktorý majú v sebe zakódovanú lásku
k prírode. Každý z nás môže odovzdať svoje
skúsenosti, ktoré podporia sebazásobova-
nie aj z malých plôch. Je jednoduché si za-
kúpiť v supermarketoch ponúkané vyleštené
produkty z iných krajín. Tie sú niekoľko ná-
sobne viac chemicky ošetrované, ako naše
dopestované na malých parcelách. Vieme,
že je to jeden z najdrahších koníčkov,
a predsa keď dopestujeme pre seba
a svojich rodinných príslušníkov, alebo pria-
teľov ovocie či zeleninu od jari, až po zásobu
na zimné uskladnenie, ten pocit je najkraj-
ším. Takto dopestované produkty ukazuje-

me na mestských či okresných výstavách
a dnes už hrdo môžeme prehlásiť, že prácou
a odhodlaním pomáhame celej prírode, ako
aj sami sebe. 

Veď vieme, čo sme do toho dali od zakú-
penia sadiva, prípravy pôdy, následnej staro-
stlivosti, až po zber. Tu môžeme učiť svojich
potomkov, ale aj sami sebe pomôcť po fyzic-
kej, ako aj po psychickej stránke, pomocou
aktívneho odpočinku.  

Po prekvapeniach prírody, chladnej jari
a daždivom lete chceme prezentovať svoje
záhradkárske výpestky na okresnej výstave
v dňoch 27.- 28. septembra 2011v priesto-
roch Mestského úradu v Kežmarku. 

Predsedovia mestských ZO SZZ s pomo-
lógmi rozhodli, že mestskú výstavu ovocia
a zeleniny neuskutočnia, no nechceme ostať
v pozadí a na výstavu dodáme exponáty min.
50 kusov najvyššej kvality. 

Vyzývame členov ZO ale aj prídomových
záhradkárov, aby sa spojili s pomológmi
a odovzdali svoje výpestky dňa 24. - 25.
septembra 2011 predsedovi OV SZZ Jo-
zefovi Kalakajovi v priestoroch ZO Breziny
za železničnou stanicou. 

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY - DO-
ŽINKY ZÁHRADKÁROV
Zároveň pozývame záujemcov na okresnú

výstavu v Kežmarku 27. -28. septembra
2011, sľubujeme poučenie a krásny zážitok. 

Jozef Kalakaj, 
predseda OV SZZ v Poprade

podpredseda ZO SZZ Breziny
vo Svite
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Rekonštrukcia ulice SNP
Koncom júna mesto Svit podpísalo zmluvu o dielo na re-

konštrukčné práce na ulici SNP so spoločnosťou KRYP-
TON, s. r. o. so sídlom v Poprade. Táto spoločnosť bola ví-
ťaznou v elektronickej aukcii na výber dodávateľa, čo zna-
mená že ponúkla najnižšiu sumu, ktorá je 190. 670,46 Eur
s DPH. 

Následne došlo k odovzdaniu staveniska zo strany mesta
a začali samotné rekonštrukné práce, ktoré pozostávajú
z odfrézovania starej vrstvy komunikácie, vybúrania obrubní-
kov, osadenia nových cestných i chodníkových obrubníkov,
rekonštrukcie mestského rozhlasu a prekládky verejného
osvetlenia za nové chodníky. 

V súčasnosti prebieha penetrova-
nie podkladu komunikácie a asfalto-
vanie samotnej cesty, pokládka no-
vej dlažby na chodníky a uloženie
mestského rozhlasu do zeme a ako
som spomínala prekládka verejného
osvetlenia. 

V úseku pri Spolcentre a pri ob-
chodnom dome dôjde k prekládke
chodníka, čím sa cesta rozširuje

o šírku starého, pôvodného chodní-
ka. 

Celková rekonštrukcia by mala byť
ukončená do konca septembra a jej
ukončením by mala ďalšia časť
nášho mesta dostať novú, oveľa
krajšiu, ale hlavne funkčnejšiu tvár. 

Ing. A. Kromková
Foto: R. Abrahám
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Výskumný ústav chemických vlákien
(VÚCHV), a. s. (zakladateľom mesta bola
známa firma „BAŤA“) bol založený v roku
1951 na základe potreby vybudovať vo vte-
dajšom Československu vedecko-výskumnú
a technologickú základňu pre výskum, vývoj
a výrobu chemických vlákien. Popri Che-
mosvite a Tatrasvite tu našli prácu talentova-
ní výskumníci, absolventi vysokých škôl, ale
aj absolventi prestížnej Strednej priemysel-
nej školy chemickej so sídlom vo Svite. Po-
stupne sa firma personálne a materiálovo vy-
bavovala a riešila výskumné úlohy spojené
s plnením dôležitých investičných zámerov
v oblasti chemických vlákien, ktorých cieľom
boli kompletné projekčné podklady pre za-
vedenie nových výrob chemických vlákien vo
vtedajšom Československu ale aj v blízkych
európskych krajinách. 

V prvých rokoch 
existencie ústavu bola jeho výskumná čin-

nosť zameraná na racionalizáciu existujúcich
výrob chemických vlákien v tuzemsku. Po
postupnom personálnom a materiálno-tech-
nickom dobudovaní začal VÚCHV riešiť vý-
skumné úlohy spojené s plnením dôležitých
investičných zámerov v oblasti chemických
vlákien, ktorých cieľom boli kompletné pro-
jekčné podklady pre zavedenie nových výrob
chemických vlákien. 

V roku 1955 bola posilnená konštrukčná
kapacita ústavu najmä pre oblasť konštruk-
cie kontinuálneho zvlákňovacieho stroja typ
KVKH-36 a v priestoroch Svit I. sa vytvorila
báza na uskutočnenie experimentálnych
prác v rámci prípravy viskózového vysoko-
pevného kordového hodvábu. 

Po roku 1955 boli snahy ponechať ústavu
len riešenie problematiky celulózových vlá-
kien a výskum syntetických vlákien umiestniť
v inej lokalite. Z týchto dôvodov bolo potreb-
né presadiť aj premenovanie ústavu na názov
Výskumný ústav chemických vlákien
(VÚCHV) so zameraním na riešenie úloh roz-
voja výroby rovnako vlákien celulózových aj
syntetických. 

Vedúcim pracoviskom
V roku 1963 bol ústav ustanovený vedú-

cim pracoviskom odboru chemických vlá-
kien v oblasti vedecko-technického rozvoja
(VTR) s gesciou predovšetkým v oblastiach:
� zabezpečovania vedecko-technického

rozvoja odboru chemických vlákien
� medzinárodnej spolupráce 
� rozvoja a koordinácie úloh plánu rozvoja

vedy a techniky výskumno-vývojovej zá-
kladne odboru

� vedeckých, technických a ekonomických
objavov, vynálezov a zlepšovacích návrhov

� technickej normalizácie
� starostlivosti o výchovu vedecko-technic-

kých pracovníkov v spolupráci s VŠ. 

V roku 1965 bol
vytvorený trust
podnikov Závody
pre chemickú vý-
robu-OR so síd-
lom v Bratislave.
Touto zmenou
však gesčná čin-
nosť narušená ne-
bola, pretože do tejto novej organi-
zácie prešli všetky vláknarenské
podniky. Ústav sa stal samostatnou
hospodárskou organizáciou. 

K ďalšej organizačnej zmene do-
šlo vznikom združenia slovenského
chemického priemyslu k 21. 12.
1968, do ktorého bol začlenený aj
VÚCHV. 

K 1. 4. 1990 sa rezortný VÚCHV stáva sa-
mostatným štátnym podnikom s celoštátnou
pôsobnosťou v oblasti svojej gescie. 

Posledná organizačná zmena v ústave sa
uskutočnila k 1. 10. 1995, kedy organizácia
z právnej formy štátny podnik prešla do for-
my akciová spoločnosť. 

Postupne sa sformovalo pracovné za-
meranie ústavu a hlavný predmet jeho
činnosti sa definoval v nasledovnej po-
dobe:

� základný a aplikovaný výskum v oblasti
chemických vlákien

� vývoj, konštrukcia a výroba zariadení
i prototypov 

� výroba a predaj špeciálnych typov che-
mických vlákien a malotonážnej chémie

� výroba a predaj strojov, prístrojov
a technologických zariadení

� spracovanie úplných inžiniersko-technic-
kých podkladov u vyvinutých i nakúpených
technológií

� technická pomoc a poradenská činnosť
� vedecko-technické informácie, priemysel-

no-právna a normalizačná činnosť. 

Významný podiel výskumnej činnosti
VÚCHV tvoril výskum v oblasti prípravy syn-
tetických vlákien polyamidových, polyestero-
vých a polypropylénových a výskum netra-
dičných postupov prípravy vláknitých mate-
riálov zo syntetických polymérov. 

V oblasti polyamidových (PA) vlákien bola
pre potreby Chemlon, a. s. Humenné rieše-

ná a realizovaná výroba PA-6 technického
a kordového hodvábu na dĺžiaco-skacích
strojoch z vývoja VÚCHV. 

V oblasti polyesterových (PES) vlákien bo-
la v Silon, a. s. Planá nad Lužnicí na základe
podkladov VÚCHV, a. s. úspešne realizova-
ná výroba strižových vlákien pre vysokoobje-
mované priadze. 

Veľkú pozornosť ústav venoval systematic-
kému výskumu technológie prípravy a vývoju
strojného zariadenia pre výrobu polypropylé-
nových (PP) vlákien všetkých typov – striže,
káblika, textilného a technického hodvábu
a netkaných textílií. 

Osobitnú skupinu výskumu a vývoja
VÚCHV tvorili výsledky v oblasti prípravy ne-
tkaných textílií z polyetylénových neoriento-
vaných vlákien a z polypropylénových orien-
tovaných vlákien. 

Pomerne dobré vybavenie VÚCHV prístro-
jovou technikou a vysoká odborná spôsobi-
losť pracovníkov umožnili získať počas kom-
plexného riešenia výskumných úloh veľa no-
vých poznatkov z teórie zmien štruktúry po-
lymérov, procesov prípravy vlákien, rozvoja
techniky, regulácie procesov a podobne.

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. vo Svite si v tomto roku pripo-
mína 60. výročie svojho založenia. Tento významný medzník aktívneho pô-
sobenia výskumného ústavu v európskom priestore je príležitosťou na na-
zretie do histórie, bilancovanie vykonaných úspešných realizácií, zhodno-
tenie súčasných aktivít a určeniu budúcej stratégie. 

VÚCHV má okrúhle jubileum 

6600
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Poznatky získané v uvedených oblastiach
boli publikované v domácich i zahraničných
periodikách a prezentované na domácich
i zahraničných sympóziách, konferenciách
a seminároch. 

Po roku 1989 musel ústav prehodnotiť
svoju činnosť. Podstatné zníženie výroby
chemických vlákien v Čechách a na Slo-
vensku v dôsledku zániku RVHP a zmena
ekonomických podmienok v našej spoloč-
nosti negatívne ovplyvnili realizačné mož-
nosti podnikov a následne aj financovanie
výskumnej činnosti, čo malo samozrejme
dopad aj na činnosť a prácu ústavu. 

Dopyt po výskumnej a vývojovej činnosti
poklesol, ústav musel rozšíriť výrobu tak
v časti chemických produktov ako aj v časti
strojárenských výrobkov. Okrem toho v roku
1993 začal budovať sieť skúšobných labo-
ratórií a v tom istom roku mu bol priznaný šta-
tút štátnej skúšobne SKTC-118, ktorá vydá-
va certifikáty kvality na chemické vlákna
a textil. Odbornú spôsobilosť ústavu v tejto
oblasti dokazujú osvedčenia o akreditácii
skúšobných laboratórií a o akreditácii certifi-
kačného orgánu certifikujúceho výrobky. 

V záujme udržania zákazníkov, ústav už
v roku 1998 zaviedol systém manažérstva
kvality podľa normy ISO 9001 a v roku 2000
systém environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001. 

Prelomovým bol rok 1995, kedy bol
VÚCHV transformovaný na zamestnaneckú
akciovú spoločnosť. Výskumná činnosť
v posledných rokoch vo VÚCHV, a. s. (ale aj
v iných podobných organizáciách) klesá.
Tento negatívny stav je ovplyvnený predo-
všetkým nedostatkom prostriedkov na finan-
covanie najmä aplikovaného výskumu
a vývoja zo strany hospodárskej sféry aj štá-
tu, ale hlavne veľkou konkurencieschopnos-
ťou chemických vlákien a textilných výrob-

kov dovážaných z tretích krajín. Preto sa
ústav veľmi intenzívne začal zaujímať
o výskum vlákien z. tzv. obnoviteľných zdro-
jov surovín, ktoré šetria životné prostredie.
V posledných rokoch sa významnou mierou
podieľa na modernizácii výroby polypropylé-
nového hodvábu v Chemosvite Fibrocheme
vo Svite a tiež na riešení výskumného pro-
jektu 7. RP (siedmy rámcový program) Eu-
rópskej únie „SAFEPROTEX“. 

Počas uplynulých 60 rokov existencie
Výskumného ústavu chemických vlákien
sa vo funkcii vystriedalo 10 riaditeľov. 

19951-1955
Ján Martinovič (poverený vedením)

1955-1960
Ján Matis

1960-1969
Prof. Ing. Martin Jambrich DrSc. 

1969-1970 
Ing. Pavol Hrivnák

1970-1974
Prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc. 

1974-1985
Ing. Ivan Diačik DrSc. 

1986-1992
Ing. Rudolf Šimo

1992-1993
Ing. Radoslav Lackovič

1993-2007
RNDr. Dušan Budzák 

2007-2010
Ing. Tibor Varga

Od roku 2010 je vo funkcii generálneho
riaditeľa VÚCHV

Ing. Martin Budzák. 

Okrem riaditeľov, k smerovaniu a k rozvoju
ústavu počas jeho doterajšej činnosti
a k dosiahnutiu uvedených výsledkov
v realizácii prispeli mnohí pracovníci na všet-
kých úsekoch jeho činnosti. Medzi nich pat-
ria mimoriadne zanietení a významní jedno-
tlivci, ktorých práca a vplyv na rozvoj vlákna-
renského priemyslu presiahla rámec ústavu. 

60 rokov práce
Výskumný ústav chemických vlákien,

a. s. Svit má za sebou 60 rokov svojej exis-
tencie. Boli to roky tvorivej činnosti pracov-
níkov, ktorí do nej vložili nielen svoj um
a námahu, ale aj svoje srdce. S výsledkami
ich práce sa stretávame dennodenne
v oblasti odievania a bývania a tiež v rôznych
technických oblastiach, ako sú automobilo-
vý priemysel, stavebníctvo a pod. 

V akciovej spoločnosti VÚCHV pracuje 85
zamestnancov. O vysokej úrovni ich práce
svedčí skutočnosť, že spoločnosť exportuje
až 40 % svojich výkonov. Sústavne rozširuje
okruh svojich zákazníkov v tuzemsku
i v zahraničí. Formou verejnej súťaže sa
uchádza o riešenie vedecko-technických
projektov s účasťou štátu. 

VÚCHV je jedinou organizáciou svojho
druhu na Slovensku a k jej najvýznamnejším
domácim partnerom patrí Chemosvit,
a. s. Svit a jej dcérske spoločnosti. 

Súčasný, 33-ročný mladý manažér,
Ing. Martin Budzák, stojí v dobách dnešné-
ho turbulentného ekonomického vývoja
pred náročnou úlohou zabezpečiť rozvoj
spoločnosti, avšak jeho mladosť, nové my-
šlienky a entuziazmus spolu so skúseným
a odborne vysoko zdatným kolektívom za-
mestnancov sú predpokladom ďalšieho zo-
trvania Výskumného ústavu chemických vlá-
kien, rýdzo slovenského subjektu, na vý-
skumno-vývojovej a hospodárskej scéne. 

Ing. J. Vnenčáková

Vo štvrtok 8. septembra 2011 si vedenie a zamestnanci
VÚCHV za účasti hostí pripomenuli 60-te výročie založenia.
V bohatom programe, na ktorom hostí privítal generálny ria-
diteľ Ing. Martin Budzák, bola aj exkurzia do a. s. Chemosvit
Fibrochem, kde si prezreli zvlákňovacie linky na výrobu PP
mikrovlákna, dodané VÚCHV, a. s., ako aj krst knihy Prof.
Ing. Martina Jambricha, DrSc ., “História rozvoja chemických
vlákien na Slovensku”. Slávnostný charakter oslavy pod-
čiarklo vystúpenie hostí, medzi ktorými bolo vedenie
a. s. Chemosvit, primátor mesta a vzácni hostia z oblasti che-
mického priemyslu na Slovensku, ako aj pekný program
v podaní ľudovej hudby Jánošík a klubu Fantázia. (ep)

Foto. Karol Nowak



� Prijmem pani na domáce práce
vo Svite Pod Skalkou. Čas, rozsah
prác a odmena podľa dohody. Č. t.
0903 622 969. 
� Predám komplexne zrekonštruo-
vaný 1-izbový byt vo Svite. Inf.:
0904 607 799. 
� Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt vo Svite na Záhradnej
ulici. Je to vyvýšené poschodie,
dom bol skolaudovaný v roku 2008.
K bytu patrí terasa. Požadujem 3-
mesačný nájom uhradiť pri podpísa-
ní zmluvy. Byt voľný od 1. septemb-

ra. Info: 052/77 58 102, alebo mo-
bil: 0908 25 28 38. 
� Predám béžovú rohovú sedaciu
súpravu, kreslo a taburetku – 5-roč-
nú, cena 400,-  a sklenený stolík
pod televízor za 100,- . Je možná
dohoda. Č. t. 0903 905 329,
0903 585 338. 

Letný tábor v Jasnej
… pripravilo CVČ vo Svite pre členov basketbalových

a futbalových krúžkov. Táborový program bol zameraný
predovšetkým na tréningový proces v horskom prostre-
dí, ale aj na spoznávanie turistických trás Nízkych Tatier
s cieľom Chopok a Demänovská jaskyňa slobody. Po-
čas pobytu sme súťažili v bowlingu, o najčistejšiu izbu,
o olympijského víťaza vo viacboji, dievčatá relaxovali vo
wellness a navštívili sme Demänovskú jaskyňu slobody.
Účastníci mali možnosť v čase osobného voľna hrať
stolný tenis, kalčeto, biliard, liezť po lezeckej stene a
každý večer po vyhodnotení denných aktivít zabávať sa
na diskotéke. L. Mačugová

Poďakovania
Ďakujeme dychovej hudbe Sviťanka, Malému muž-
skému zboru, farskému úradu, ZPOZ pri MsÚ, oso-
bitne pani Veronike Žoldákovej, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 29. júla
2011 s našou mamkou, starou a prastarou mamou

BLANKOU JURČÁKOVOU, rod. Novotnou,
ktorá nás navždy opustila vo veku 89 rokov. 
Ďakujeme za kvetinové dary, ako aj prejavy sú-
strasti, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

� � �
Touto cestou úprimne ďakujeme MsÚ vo Svite,
menovite Veronike Žoldákovej, Milke Nedzelovej,
Dychovej hudbe Sviťanka, Malému mužskému
zboru, Technickým službám, vedeniu Tatrasvitu a
ich OZ ako i všetkým spoluobčanom, priateľom i
známym, ktorí ste pomohli zmierniť náš žiaľ pri dô-
stojnej rozlúčke s naším manželom, otcom, sta-
rým a prastarým otcom Milanom HLOŽKOM. 

Smútiaca rodina

Spomienka
25. septembra uplynie 30 ro-
kov od úmrtia našej milovanej
dcéry 

EVKY PRÍHODOVEJ, 

ktorá nás navždy opustila vo
veku 14 rokov. Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte jej, prosíme, ti-
chú spomienku. 

Smútiaci rodičia a sestry
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� NARODILI SA
Gabriela Bobríková, Sandra Pechová,

Eduard Flašík, Viktória Fialová, Veronika
Juhászová, Peter Kroščen, Nina Zacha-
rová

� MANŽELSTVO UZAVRELI
Ladislav Kukura a Mgr. Ľuboslava Imri-
chová, Ing. Valentín Bezák a Marie Pe-
chová, Ľuboš Novotný a Iveta Madejová,
Ondrej Novák a Jana Gronská, Lukáš
Plavecký a Jana Mészárosová

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
júl a august

70 ROKOV
Štefan Čižmár, Margita Turčeková, Šte-
fan Kaprál, Ida Hájovská, Ján Turček
75 ROKOV
Anna Balogová, Helena Bafiová, Anna
Kleinová, Štefan Michna, Marta Taká-
čová, Anna Stromčeková, František
Podolský, Marie Zelenková, Terézia
Lamperová
80 ROKOV
Anna Koželová, Mária Kôrová, Elena
Abrahámová, Anna Čechová, Anna
Štancelová, Vlasta Hattalová, Andrej
Andraščík, Valent Bendík, Mária Engle-
rová, Mikuláš Caban, Ján Jankal
85 ROKOV
Anna Pitková, Mária Stanová, Anna Žil-
ková. 
91 ROKOV
Ladislav Sieber

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Rozložník, Ján Hyben, Vincent
Štefanovič, Blanka Jurčáková, Má-
ria Šikorská, Emília Smudová, Vladi-
mír Valachovič, Margita Pullmanno-
vá, Emil Karabáš, Štefan Valachovič.

Spolocenská rubrika

Inzeráty

ˇ

Stačí vám správne odpovedať otáz-
ku, na ktorú odpoveď nájdete na stránke
www. targetschool. sk a odpoveď zaslať
na adresu redakcie novín Mesto Svit, Hviez-
doslavova 33, 059 21 Svit najneskôr do
26. septembra 2011. 

Jazyková škola TARGET ako jediná v Po-
prade vyučuje dynamickou a efektívnou me-
tódou Direct Method pre výučbu angličtiny
a španielčiny. Našim klientom ponúkame
nadštandardné služby za priaznivé ceny:

• Lokalita v tesnej blízkosti autobusovej sta-
nice v Poprade

• Parkovanie zdarma
• Vynovené priestory na profesionálnej úrov-

ni
• Pitný režim pre klientov zdarma
• Elektronická triedna kniha a informačný on-

line systém
• Free Wi-Fi pripojenie v každej učebni

Pozývame vás na bezplatné ukážkové ho-
diny – každý septembrový pondelok o
16:00 a stredu o 18:00 alebo sa prihláste
na tel. č. 0948 47 46 01 alebo mailom na
info@targetschool. sk a vyberte si:

• ranný alebo popoludňajší kurz angličti-
ny

• angličtina pre maturantov
• detský kurz angličtiny KIDS
• kurz BUSINESS ENGLISH
• kurz španielčiny pre začiatočníkov
• kurz nemčiny 

Jazyková škola TARGET - Najrýchlejšia
cesta k cudzím jazykom!

Súťažná otázka:
V akom čase sa v JŠ TARGET vy-
učuje kurz angličtiny Morning?

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. 

�

Súťaž o trojmesačný jazykový kurz v Poprade

Pre čitateľov novín Svit sme
pripravili súťaž o kurz angličti-
ny, španielčiny alebo nemčiny v
Jazykovej škole TARGET v hod-
note 139 eur. 

Zberateľská burza
Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov na Podtatranskú filate-

listickú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 17. septembra 2011 od 7:00
do 12:00 v jedálni Stravex, Drevárska 8, Poprad (oproti autobusovej sta-
nici v Poprade). Vítané sú aj ostatné zberateľské odbory. 



V minulom školskom roku sme sa druhý raz pri-
hlásili do súťaže Lesoochranárska škola roka.
Deň pred odovzdávaním vysvedčení sme od or-
ganizátorov dostali Čestné uznanie, dve knižné
publikácie o lesoch v českom jazyku a DVD „V
pralesoch Karpát“, ktoré určite využijeme na vy-
učovaní biológie. 

Okrem aktivít podporujúcich poznávanie príro-
dy a jej ochranu je táto súťaž jednou z možností
k získaniu užitočných učebných pomôcok bez
potreby vynaloženia finančných prostriedkov ško-
lou. 

RNDr. Danica Božová, 
ZŠ Mierová, Svit
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Lesoochranárska škola roka
Žiaci a pedagógovia našej školy sa

v rámci výchovno-vzdelávacieho proce-
su na vyučovaní i v rámci činností mimo
vyučovania pravidelne venujú i aktivi-
tám, ktoré súvisia s pozorovaním príro-
dy a s jej ochranou. 

Putovanie mestom si deti zazna-
menávali na maľovanej mape mes-
ta. Program bol rozdelený do pia-
tich dní. Deti navštívili riadiace stre-
disko tunela Bôrik NDS v Mengu-
sovciach, rybničné hospodárstvo
SRZ vo Svite Pod Skalkou, športo-
vali na lanovej dráhe vo Veveričom
parku na Štrbskom Plese, zozna-

movali sa s prírodou v okolí Štrb-
ského plesa a na turistickom chod-
níku CHKO Baba, v tvorivých diel-
ňach si vytvorili maskoty družstiev
na štipci - žabky, morských koní-
kov, slimákov a lienky a z kameňa
a drôtu vyrábali šperky. 

Putovanie svetom s rozprávkami
si deti zaznamenávali na čínskych

Letné mestské tábory
Počas letných prázdninových dní organizovali pracovní-

ci Centra voľného času vo Svite pre deti vo veku od 7 do
11 rokov mestské tábory. Pobyt v nich bol pestrý
a zaujímavý, naplnený aktivitami, relaxom, zábavou
a netradičným putovaním. Od 4. júla deti putovali naším
mestom a od 11. júla svetom s rozprávkami. 

klobúkoch, ktoré si zhotovili v tvorivej dielni
z farebného papiera a zvyškov tapiet. Lepili si
na ne body, ktoré získali za splnenie úloh
a riešenie hlavolamov. Deti putovali s Kung-fu
Pandou, rozprávkou Doba ľadová, Madaga-
skar, Shrek a Tučniakmi z Madagaskaru. Úlo-
hy, ktoré plnili, boli motivované postavičkami
a príbehmi z týchto rozprávok. V prvý deň tré-
novali v telocvični v Škole Fung-fu Pandy.
V Tatranskej Lomnici v Expozícii tatranskej prí-
rody nachádzali podobnosti s príbehom Doba
ľadová a na lezeckej stienke sa zoznamovali
s jej jednotlivými postavičkami. V Mestskej
knižnici sa hrali literárne hry motivované fil-
mom Madagaskar a v tvorivej dielni si každý
sám vytvoril vlastný totem.  V športovom jaz-
deckom klube Jagall v Mengusovciach sa
zoznamovali s jazdeckým športom a jazdili na
koňoch a z rukavice si vyrobili zlobra Shreka.
V Tučniakoch z Madagaskaru sa hrali na pá-
tračov a detektívov.  Súčasťou programu bolo
aj plávanie v plavárni vo Svite, pohybové hry
v telocvični a zábavné hry v klubovni. 

V oboch turnusoch sa rekreovalo celkom
35 detí. Hrali sa, športovali, stretli sa
s kamarátmi a hlavne prežili pekné prázdniny. 

N. KumorovitzováProgram podujatí
17. septembra 2011 od 9,30 
– obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie novonarodených
detí

28. septembra 2011 o 14,00 – ob-
radná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za
3.štvrťrok 2011

29. septembra 2011 o 15,30 – za-
sadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského za-
stupiteľstva vo Svite.

15. októbra 2011 o 15,00 hod.
- Dom kultúry Svit

„Nositelia tradícií“ - regionálna súťaž
dedinských folklórnych skupín

18. októbra 2011 o 16,00 hod. Dom kultúry Svit
Slávnostný program k Mesiacu úcty k starším (vystúpi Maroš Bango a tanečníci zo
Svitu)

P r i p r a v u j e m e :
8. novembra 2011 – sála Domu kultúry
FANTASY OF DANCE – špičkový program TS Merlin – írske tance 



� Prezradíte nám, z akej rodiny po-
chádzate?

Som druhorodenou dcérou Márie
a Viliama Tauberových. Otecko pracoval
v obchode, kde je dnes predajňa
„Obuv“, mám o 4 roky staršiu sestru,
ktorá žije v Prešove. Detstvo bolo také
obyčajné, neľahké, ale paradoxne -ra-
dostné a krásne. Mojou prvou učiteľkou
na základnej škole bola pani Gašparovi-
čová(mamka súčasného prezidenta,
ktorý chodil rok predomnou). Svit, to bo-
la len červená kolónia, tam, kde stojí
Dom kultúry bolo veľké prepadlisko, my
sme tam mali časom detské ihrisko. Rie-
ka Poprad ešte tiekla okolo našej zá-
hradky (na Sládkovičovej, za terajšou
Optikou) po Štúrovej ulici. S úsmevom si
spomínam, ako sme ju so sestrou „spla-
vovali“ na koryte. 

� Táto vaša sestrička, ako ju pekne
voláte, bola aj vaším vzorom pri vý-
bere povolania, že?

Áno, tak ako sme sa odmalička hráva-
li na učiteľky, aj sme sa nimi naozaj stali.
Už ako siedmačka, ôsmačka som mala
dôveru riaditeľa Jána Hrica, ktorý ma po-
sielal v prípade potreby vypomáhať pri vy-
učovaní detičiek na prvom stupni. Absol-
vovala som aj hru na husle v ĽŠU u pána
učiteľa Kantora, takže som bola ideálne
pripravená na štúdium pedagogickej
školy v Kežmarku. Jej prah som prekro-
čila v roku 1956. Zúročila som všetky
svoje skryté túžby a talenty – hudbu,
spev, tanec, gymnastiku. Po škole som
dostala umiestnenku do Popradu Veľkej
za skupinovú pioniersku vedúcu, ale môj
bývalý triedny učiteľ pán Hric mi v roku
1960 ponúkol miesto na škole, ktorú
som vychodila. Tej som ostala verná po
celý život – plných 36 rokov. Tie prvé ro-
ky neboli najľahšie, ale mala som okolo seba
dobrých ľudí – rada si spomínam na moju ko-
legyňu, pani Korvínovú, ktorá ma uvádzala
do praxe. Osem rokov som mala len prváči-
kov a na týchto deťoch som najviac videla vý-
znam svojej práce. Tak veľa toho v prvom ro-
ku dokázali !

� Vy ste patrili k tým, ktorí deťom veno-
vali veľa, nespočetne veľa voľného ča-
su po vyučovaní... 

Áno, od prednesu poézie, ktorému som
sa venovala, cez rôzne vystúpenia v rámci
školských akadémií, až po tanečný súbor,
ktorý patril časom medzi najúspešnejšie na

rôznych súťažiach v regióne i na Slovensku.
Volal sa Zornička a záujem o členstvo v ňom
bol neuveriteľný a keďže som ho viedla sa-
ma, musela som robiť konkurz, resp. výber.
Popri všetkom inom to bola moja „srdcovka“.
A podotýkam, že všetko bolo nezištné, bez
akejkoľvek odmeny, či honoráru. 

� V roku 1996 ste nastúpili na zaslúže-
ný oddych. Nebol to pre Vás zrazu šok
z ničnerobenia, resp. neprišiel pocit ne-
potrebnosti?

Tak to teda absolútne nehrozilo! Nádher-
ne mi „prischli“ vnúčatá, ktoré našli vo mne
ozajstnú babičku, nakoľko som ich opatro-
vala a pomáhala tak svojim trom dcéram.

Starala som sa o rodičov, ktorých som
i doopatrovala. Už po presťahovaní sa našej
rodiny do Pod Skalky ma pani Bieliková
stiahla do ženskej organizácie, pridelili mi
komisiu pre deti a mládež, ktorú som viedla
10 rokov a bola som opäť vo svojom živle. Po
pani Čendulovej som potom robila plných 20
rokov predsedníčku našej organizácie žien
Pod Skalkou. 

� Čo vám dávala táto práca?

Mám veľmi rada deti, ľudí, stále akosi ve-
rím v ich dobro a teším sa, ak môžem prispieť
k tomu, že sa ľuďom robí radosť. Ak prišlo na
podujatie aj do 200 ľudí, videla som ich spo-
kojnosť, bola som najšťastnejšia. A naviac,

Aj tohto roku sa v júni udeľovali Ceny mesta Svit – tentokrát ich zí-
skali traja navrhovaní a my vám postupne opäť prinesieme krátke
medailóniky vo forme rozhovorov s nimi. Začíname jedinou ocene-
neu dámou – pani Máriou ČERNAJOVOU, ktorá získala Cenu mesta
za celoživotnú obetavú prácu s deťmi a dlhoročné úspešné aktivity
v ženskom hnutí. Patrí k tým našim občanom, ktorí majú v rodnom
liste uvedené miesto narodenia Svit, pamätá si aj na jeho podobu
v povojnových rokoch a rada si spolu somnou na niektoré momen-
ty zo svojho života zaspomínala. 
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Verím v dobro ľudí... 

Mária Černajová pri preberaní
Ceny mesta s primátorom R. Ab-
rahámom  (hore).

Ako triedna učiteľka (dole).

Mária Černajová v kruhu svojich “ženičiek”
z ÚŽ Pod Skalkou (hore)

S vnúčikom (dole).



V ďalších programových
číslach sa objavili výjavy zo
zvykoslovných výročí „Na ga-
dačof“, scénické spracovanie
detských hier a fašiangových
zvykov z Liptova, ako aj taneč-
né motívy z tejto oblasti v po-
daní tanečníkov i sólistov. Tie-
to čísla predstavovali typické
tanečné motívy z Liptova - vo-
dený, do šaflíka a do skoku a
patrili k tým, ktoré boli i ume-
lecky dobré stvárnené. 

Veľmi výrazný bol výkon só-

listov v programovom čísle
„Lištiakové cifry“, ktorý pred-
stavoval vrchol tanečného
umenia programu. Veľmi vý-
razné a umelecky hodnotné
boli i chorovody z Liptovskej
Tepličky a ukážky regrútskych
zvykov z tej istej oblasti. 

Ďalší programový blok, kto-
rý korešpondoval s dramatur-
gickým úmyslom, bolo pásmo
Magický deň na Luciu. Týmto
pásmom sa preniesli do zim-
ného slnovratu, ktorý predsta-
vuje vo výročnom zvykosloví
výrazný a bohatý materiál
vhodný na spracovanie do
scénickej podoby, a ktorého
zvyky patria i v súčasnej dobe
k tým najviac zachovaným a

spracovaným. S týmto pás-
mom a pásmom „Na gadačof“
sa Janošíček prebojoval aj na
celoslovenskú súťaž DFS v Li-
kavke. Na tieto magické výjavy
nadviazali i ďalšie programové
čísla – Valašské variácie (ne-
súce ocenenie laureát súťaže
Šaffova ostroha 2010) a via-
nočné piesne, ktoré patria do
skupiny osláv zimného slno-
vratu a narodenia spasiteľa.
Vyvrcholením tejto časti boli
Betlehémske hry z Liptova,
predstavujúce narodenie Kris-
ta. 

Posledné tance z Horného
Spiša „Po goralski“ a „Kotka“
boli iba ukážkou tanečného
umenia členov súboru, ktorým

napriek snahe chýbal vycibre-
ný goralský charakter, ale na
ich ospravedlnenie je potreb-
né poznamenať, že táto oblasť
je jedna z najťažších taneč-
ných oblastí na Slovensku,
ktorú charakterovo vie spraco-
vať iba málo súborov na Slo-
vensku. 

Napriek tomu môžem kon-
štatovať, že sa program veľmi
páčil a patril k výrazným poči-
nom choreografky a vedúcej
súboru Vlasty Horňákovej,

ktorá dokázala, že sa vie po-
hrať s témou, ktorú si vyberie.
Na vycibrenie charakteru niek-
torých tanečných motívov a čí-
siel je potrebné iba viac času,
aby sa do nich tanečníci viac
vžili a dozreli. Premiérový pro-
gram 15. výročia súboru Jáno-
šíček prispel k výraznému
obohateniu jeho činnosti a ve-
rím, že bude napredovať. Je
potrebné konštatovať, že vo
Svite Jánošíček výrazne pri-
spieva k výchove v duchu ľu-
dových tradícií a ich zachova-
niu budúcim generáciám, za
čo mu patrí veľká vďaka. 

Juraj Švedlár
POS Poprad

zachovali sme tradíciu viacerých akcií,
ktoré pretrvávajú dodnes. Od tých pre
deti, až po seniorské stretnutia a akcie.
Ľudia v tejto časti to vždy nesmierne po-
trebovali a je prirodzené, že sa potrebujú
stretávať, zabaviť, poučiť, jednoducho-
neuzatvoriť sa pred svetom. A o to išlo
nám i terajšiemu novému vedeniu Únie
žien, ktoré sa pod vedením Janky Bobu-
lovej značne omladilo, naväzuje na naše
kroky, ale prináša i nové zaujímavé nápa-
dy. Robia to dobre a veľmi im fandím. 

� Vy ste prvou ženou vo Svite, ktorá
získala Zlatú plaketu MUDr. Jánske-
ho za darovanie krvi. Čo Vás viedlo
k tejto aktivite?

Nuž, rodičia. Obaja boli členmi výboru
Červeného kríža vo Svite, ešte pri MUDr.
Schweitzerovi. Mamička bola i dobro-
voľnou sestrou, školila iných, zúčastňo-
vala sa i operácií, takže tento prirodzený
rodinný príklad ma podnietil k darcov-
stvu. Po pôrodoch som sama mala zdra-
votné problémy, vedela som oceniť túto
vzácnu tekutinu, takže to bol ďalší dôvod,
prečo som až takmer 40 ročná začala
s darcovstvom. Celkom som darovala krv
36-krát. Najviac ma teší, že pre túto ne-
zištnú aktivitu som získala aj kolegyne zo
školy – tri kuchárky, ale i svoju rodinu.
Veľmi milé bolo, keď som na transfúz-
nom oddelení stretávala aj svojich žiakov. 

Je to taký zvláštny pocit, darovať krv -
pre mňa to bol skutočný sviatok!

� Ako prežívate súčasné obdobie
a čomu vďačíte za svoju skvelú kon-
díciu?

Spolu s mojim manželom sa snažím žiť
aktívne. Odporúčam to každému. Veľa
chodíme do Tatier, teraz už na také
dlhšie prechádzky, pravidelne chodíme
na liečenia a takým mojim celoživotným
koníčkom je cvičenie. Doteraz chodím
na aerobik u nás Pod Skalkou, baví ma
práca v záhradke, pohyb mi pomáha byť
vitálnejšou, takže vládzem mierne, pri-
merane športovať aj s mojimi vnúčatami.
Veľkou mojou láskou je poézia, čítanie
kníh, krížovky, neustále si cibrím pamäť
a mozog. Som presvedčená, že najdôle-
žitejšie pre každého seniora je – neuzav-
rieť sa doma, ale byť medzi ľuďmi. 

� S akými pocitmi ste prijali Cenu
mesta?

Pre mňa bolo už veľkým prekvapením,
keď som preberala Cenu primátora pred
10-timi rokmi. A toto! V každom prípade
ma to šokovalo, nikdy som s tým nepočí-
tala. Na túto cenu ma navrhli seniori – A.
Tokár (asi tým, že som veľmi úzko dlhé
roky s Klubom seniorov spolupracovala).
Nesmierne ma prekvapilo, že si takto ce-
nia prácu, ktorá bola pre mňa samozrej-
mosťou, potešením a radosťou. Priznám
sa, že ma to dojíma i teraz. Za rozhovor
poďakovala 

Veronika Žoldáková
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OD ADAMA... 
Takto nazvala premiérový program DFS Jánošíček
zo Svitu jeho vedúca pri príležitosti osláv 15. výro-
čia vzniku súboru. Jednotlivé tanečné scénky, ta-
nečné i spevné čísla sa niesli v duchu predstavy
výročných zvykosloví z oblasti Liptova a Horného
Spiša. Vcelku dobre zrealizovaná myšlienka Vlas-
ty Horňákovej naberala gradáciu už po prvej vyso-
ko štylizovanej scénke „Od Adama“, ktorá pred-
stavovala stvorenie sveta i sveta detských hier. 

15-ročný

Jánošícek



31. júla 2011 sa v kostole sv.
Jozefa robotníka vo Svite, usku-
točnil organový koncert, z ktoré-
ho celá finančná zbierka bola ve-
novaná rodičom malého Samka
S ., ktorý je už niekoľko mesia-
cov v kóme. 

Na koncerte vystúpili dvaja
mladí študenti organovej hry, Ju-
raj Slovík zo Štátneho konzerva-
tória v Bratislave a Vladimír Kopá-
čik z Akademie múzických umění
v Prahe. V ich podaní sme si vy-
počuli diela velikánov organovej
hudby Bacha, Bartholdyho,
Louis Claude D´Aquina, ale aj
diela skladateľov 20. storočia
Kabeláča a Zimmera. 

Na charitatívnom koncerte sa
zúčastnilo takmer 100 posluchá-

čov, čo je po prvý krát od organi-
zovania chrámových organových
koncertov vo Svite. Prítomní v zá-
vere koncertu odmenili umelcov
veľkým aplauzom a standing ova-
tion. 

Z "Koncertu pre Samka" sme
vyzbierali 556,94 eur, spolu s ro-
dičmi ďakujeme všetkým šľa-
chetným darcom. 

Koncert podporili: Mesto Svit,
Fantázia spol. s r. o ., SEVEK
Svit, Familiaris o. z ., Rímskat.
farnosť sv. Jozefa rob. vo Svite. 

PhDr. František Drozd,
PhD. 

predseda Rady združenia 
Familiaris o. z. 

www. familiaris. sk
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Charitatívny organový 

„Koncert pre Samka“
„Solidarita je niečo, čo nás presahuje, je to nielen aktivi-
ta, ale cit pre vyšší zmysel. Veď rozdávať je viac ako pri-
jímať“. 

Už tradične sa po celomestských oslavách SNP a kladení
vencov pri Pomníku padlých v SNP seniori mesta stretávajú
pri Kolibe na neformálnej besede s odbojármi Martinom Vol-

Seniori a SNP

Baťovci opäť vo Svite
Už po 18-tykrát sa vo Svite stretli baťovci z Klubu Baťo-

vej školy, aby zaspomínali na roky svojej mladosti
v meste, kde študovali a pracovali.  Baťovcov, ktorých po-
zdravil aj primátor mesta Svit R. Abrahám a manažéri fi-
rem, ktoré vznikli ako nástupcovia Baťovej firmy, aj ďalší
hostia, zavítalo do Svitu 190. 

Do programu ich stretnutia už tradične patrí položenie
kvetín k soche Tomáša Baťu, buste Jána Baťu
a pamätníku padlých hrdinov.        

Foto: E. Potočná

kom a Jánom Hubačkom a zúčastňujú sa zapálenia
symbolickej vatry. 

Podujatie seniorov organizované Klubom Smer SD a
ZO JDS vo Svite bolo obohatené aj o stretnutie s pri-
mátorom mesta Rudolfom Abrahámom, poslancami
MsZ a poslancami NR SR Petrom Šucom, Mariánom
Saloňom a Jozefom Bučekom. Novinkou stretnutia,
ktorá sa stretla so živým záujmov prítomných, bola
ukážka historických strelných zbraní z II. svetovej voj-
ny, ktorú prezentovali členovia klubu historických zbra-
ní pod vedením Petra Bahníka. 

Dvaja členovia ZO JDS, Alexander Tokár a Pavol Zá-
hradník sa s občanmi mesta Petrom Bahníkom a Ladi-
slavom Enekešom zúčastnili 29. augusta celoštátnych
osláv SNP v Banskej Bystrici, kde sa stretli aj s prezi-
dentom SR Ivanom Gašparovičom.  

Miroslav Jurčák

Tohtoročné oslavy 67. výročia SNP sa stali prí-
ležitosťou, kde sa s odbojármi a ich sympatizant-
mi stretli seniori mesta, organizovaní v Jednote
dôchodcov Slovenska a Kluboch seniorov vo Svi-
te. Pripomenuli si zložité obdobie v dejinách ná-
rodov, ktoré sa musí stať aj naďalej, najmä
u mladšej generácie mementom tragédií, ktoré
ľudstvo zažilo a určite si nepraje zažiť
v súčasnosti. 
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Po potlačení SNP sa mnohí naši členovia ocit-
li v zajateckých a koncentračných táboroch. 

Po skončení vojny sa bývalí bojovníci zaradili
do civilného života a mnohí z nich zastávali vý-
znamné hospodárske funkcie: Ing. Ján Bajtoš -
riaditeľ Strednej priemyselnej školy chemickej,
vedúci lekárne Mgr. Šóš (príslušník anglickej
armády v Afrike), Ondrej Čáni – vedúci údržby
a neskôr technický námestník, Jakub Weis –
vedúci stavebnej údržby, Rudolf Cipciar – ve-
dúci výroby šedej liatiny, Štefan Preisler – ve-
dúci oceľoliatiny, Július Boďa – pracoval na
úseku zlepšovateľského hnutia, Martin Volk –
technický pracovník a neskôr vedúci útvaru in-
vestičnej výstavby, Ján Kubovčík – riaditeľ tex-
tilných podnikov Pleta a Tatrasvit, MUDr. Lan-
ger – vynikajúci zubný lekár, Ján Liška – peda-
gogický a výchovný pracovník, Vladimír Kučera
– vedúci výroby celofánu, Ján Teťuľa – vedúci
gumotlače a dlhoročný kronikár mesta Svit, Dr.
Rudolf Klat – vedúci pracovník vo VÚCHV, Šte-
fan Hlinický – majster strojárenskej výroby, Ján
Hubáček – majster – strojár, Ján Katreniak –
dlhoročný vedúci Kultúrneho domu vo Svite,
Ján Jacko – riaditeľ najprv v Chemosvite, po-
tom vo VÚCHV a následne v n. p. Chemlon Hu-
menné, Ján Bošányi – vedúci elektrorozvod-
ných závodov vo Svite, Michal Ondruš – stav-
byvedúci v PZ a autor pomníka padlým vo Svi-
te, Jozef Fridman – dlhoročný tajomník MsNV
a mnohí ďalší, ktorí zanechali trvalú stopu v his-
tórií mesta Svit. Mnohí sú nositeľmi pracovných
vyznamenaní, čestných uznaní, ako i nositeľmi
vojenských vyznamenaní. 

Mrzí ma, že v knihe vydanej k 75. výročiu vzni-
ku mesta Svit, ktorá má názov „História jednej
myšlienky,“ tvorcovia tejto knihy venovali kapi-
tole protifašistického odboja a jeho účastníkom
len okrajovú pozornosť. 

Plynúci čas poznačil aj členov našej ZO SZPB
vo Svite. V súčasnej dobe máme priamych
účastníkov bojov za slobodu v 2. svetovej vojne
a v SNP len päť a ich zdravotný stav sa úmerne
veku zhoršuje. 

Základnú organizáciu čaká neľahká úloha: zí-
skavať mladších členov, ktorí sa stotožňujú s
poslaním SZPB a budú ochotní ho v ďalšom ob-
dobí kultivovaným spôsobom a príťažlivými for-
mami rozvíjať. 

Je našim prvoradým záujmom, aby naša mlá-
dež poznala význam SNP ako protifašistické vy-
stúpenie slovenského ľudu, ktoré bolo najvýz-
namnejšou akciou domáceho odboja počas 2.
svetovej vojny. V spolupráci so základnými ško-
lami na Komenského a na Mierovej ulici sme v
minulom i v tomto roku uskutočnili besedy žia-
kov s našimi členmi p. Volkom a p. Hubáčkom.
Veríme, že v tejto tradícií budeme pokračovať a,
že vedenie obidvoch škôl bude také ústretové
ako doteraz. Obnovili sme spoluprácu i so
Združenou strednou školou, keď sme pro-
stredníctvom riaditeľa školy pozvali žiakov na

pietny akt kladenia
vencov pri príležitosti
Dňa víťazstva nad fa-
šizmom. Slávnostný
príhovor primátora
mesta v nich určite za-
rezonoval. Slávnostný
nádych pietnej spo-
mienky bol ozvláštnený účasťou dvoch členov
Klubu vojenskej histórie v dobových unifor-
mách a vypálením slávnostných sálv. Boli by
sme radi, keby takéto oživenie spomienkového
aktu s účasťou mladých ľudí nebolo ojedinelé.
Týka sa to aj sviatku SNP i dňa oslobodenia
mesta. Je to jedna z foriem, ako mladým ľuďom
priblížiť históriu boja proti fašizmu a za národné
oslobodenie, a tiež pútavou formou poukázať
na snahy o zneváženie SNP v našich dejinách,
na snahy o popieranie holokaustu i o skresľo-
vanie priebehu a výsledkov 2. svetovej vojny. 

V súčasnej dobe má naša ZO SZPB vo Svite
40 členov s výhľadom získať ďalších dvoch –
troch. 

Snažíme sa nezabúdať na tých členov, ktorí
kvôli zlému zdravotnému stavu nemôžu chodiť

na schôdze. O činnosti ZO SZPB ich informu-
jeme pri osobnej návšteve.

V máji sme zorganizovali výlet do Banskej
Bystrice, ktorého hlavným programom bola
návšteva pamätníka SNP i pamätníka v Ne-
mec kej. Výlet bol aj úspešnou spoločenskou
akciou. 

Naša činnosť sa môže rozvíjať aj vďaka účin-
nej pomoci, ktorú nám poskytuje vedenie mes-
ta, Chemosvit, a. s. a vďaka podpore, ktorú
nám prejavujú už predtým spomínané školy, ale
aj Jednota dôchodcov Slovenska, Klub dô-
chodcov ako i Klub absolventov Baťovej školy. 

Dúfame, že s pomocou mladších členov na-
šej ZO naberieme nové sily i my starší a spo-
ločné dielo sa nám podarí. 

Martin Volk
predseda ZO SZPB Svit

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bol vo Svite za-
ložený v roku 1946. Na začiatku mal 150 členov, priamych
účastníkov bojov v 2. svetovej vojne, ktorí bojovali na rôznych
úsekoch a miestach bojov proti nemeckému Wermachtu.
Snáď najväčšia časť bola v SNP ako príslušníci slovenskej ar-
mády a členovia partizánskych brigád, ďalšia časť bojovala v
armáde generála Svobodu. treťou skupinou organizácie
SZPB vo Svite boli ľudia, ktorí boli v období Slovenského štá-
tu rasovo, alebo politicky prenasledovaní. 

Ako ten čas letí... 

Oslavy SNP majú v meste Svit dlhoročnú tra-
díciu najmä u občanov mesta, ktorí prežili
druhú svetovú vojnu, boli aj účastníkmi odbo-
ja v SNP, ale aj u neskôr narodených, ktorí
z úcty k týmto ľuďom nenechávajú tento sláv-
nostný akt nepovšimnutý. Aj tohtoročné osla-
vy SNP boli najmä za účasti seniorov mesta,
ktoré organizuje mesto Svit s miestnou orga-
nizáciou Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. 
Na obr. kladenie vencov k Pamätníku padlých
vo Svite. 

Foto: Eva Potočná
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	 2. júla na SAD v Poprade ponúkli traja rómovia odvoz Jáno-
vi Š. zo Spišskej Soboty s tým, že ho odvezú domov, práve idú
týmto smerom. Muži však zmenili smer jazdy. Počas jazdy Já-
na Š. zbili, okradli a vyhodili ho z auta vo Svite. Okradnutý muž
pod vplyvom alkoholických nápojov bol dobrou korisťou pre
zlodejov. Lúpežné prepadnutie nahlásil na OO PZ vo Svite. 

	 5. júla bola v podchode mestskej časti Pod Skalka lúpežne
prepadnutá pani Mária S. zo Svitu. Páchateľovi v kapucni sa
podarilo stratiť v lese. 

	 6. júla hasiči zasahovali pri menšom požiari v byte na ul. Kpt.
Nálepku. Majiteľke bytu z pripravenej panvice s olejom vzbĺkol
plameň, ktorý sa pokúšala uhasiť vodou, čo spôsobilo väčší
plameň. Oheň sa rozšíril na časť kuchynskej linky a skrinky
nad sporákom. Hliadka MsP oheň uhasila a privolaní hasiči od-
borne prekontrolovali stav požiaru, aby nedošlo k jeho rozší-
reniu. 

	 6. júla sa v predajni Sintra pokúšal Štefan Č. z Batizoviec
odísť z predajne s nezaplateným tovarom.  Slaninu, na ktorej
si chcel pochutnať, musel vrátiť a pretože to nebola jeho prvá
krádež, bol prevezený na útvar OO PZ Svit. 

	 9. júla zablúdené včielky sa namiesto domov do úľa, usadi-
li v korune stromu na Ulici Hlavnej. Privolaný ujo včelár im po-
mohol vrátiť sa domov. 

	 11. júla na základe telefonickej informácie bola hliadka pri-
volaná na miesto bývalého internátu SPŠCH, kde pracovník ta-
xi služby odvážal v prívesnom vozíku naložené liatinové radiá-
tory na požiadavku zákazníka Jána G. z Batizoviec. OO PZ za-
čala riešenie tejto udalosti ako priestupok proti majetku. 

	 21. júla v predajni Billa sa dopustil krádeže v hodnote
14,78€ Dávid Č. z Lučivnej Na hliadku štátnej polície, pod
vplyvom alkoholu, reagoval drzo a arogantne. Krádež musel
vysvetľovať na útvare OO PZ. 

	 22. júla nahlásila pani H. zo Svitu, že jej manžel Peter H.
odišiel z domu predošlý deň a domov sa nevrátil ani večer, ani
ráno a keďže je chorý, bála sa, aby sa mu niečo neprihodilo.
Hliadka sa po prehliadke celého mesta dopracovala k šťast-
nému poznaniu, že  Petrovi H. sa nestalo nič, ale že sa na-
chádza v podnapilom stave u svojho kamaráta. 

	 22. júla na Ulici Jesenského našiel občan mesta 4- ročné
dieťa, ktoré sa stratilo. Pán H. dieťa chytil za ruku a to ho do-
viedlo na Zdravotné stredisko, kde si ho prevzala matka. 

29. júla došlo k poškodeniu okienka na bufete zariadenia Ba-
ba. Neznámy páchateľ sa vlámal do bufetu, z ktorého sa mu
podarilo odniesť alkohol a sladkosti. 

	 1. augusta hliadka mestskej polície spolupracovala s hliad-
kou OO PZ pri hľadaní stratenej osoby Jozefa T. z Gerlacho-
va. Tento bol naposledy videný v meste Svit. Po pohybe mier-
ne mentálne postihnutého muža hliadka preverovala všetky lo-
kality možného zdržiavania sa osoby, ale hľadaného sa v na-
šom meste nepodarilo nájsť. 

	 5. augusta v byte na Ulici Jilemnického došlo k fyzickému
napadnutiu Beáty M. jej druhom Stanislavom G. Pre dôvodnú
obavu o svoj život Beáta M. a jej druh boli prevezení na útvar
OO PZ. 

	 10. augusta sa v osade Breziny v skleníku jednej záhrady
ukrýval holub. Privolaný chovateľ holubov skonštatoval, že za-
túlaný holub k nám priletel až z Poľska. 

	 11. augusta bol spred hotela Mladosť ukradnutý bicykel.
Majiteľ bicykla Ľubomír H. zo Svitu chytil jedného z páchate-
ľov Ivana G. z Batizoviec. Druhý Peter Č. z Batizoviec bol pri-
chytený pri rozoberaní bicykla. Štátna polícia oboch páchate-
ľov prevzala do svojich rúk a bicykel majiteľovi odniesla. 

	 22. augusta utŕžil pod vplyvom alkoholu poranenie hlavy
Matej L. zo Svitu. Privolaná RZP ho previezla na ošetrenie do
NsP Poprad. 

Z denníka polície

Výmena školských okien 
Ešte počas školských prázdnin začali práce týkajúce sa výmeny
okien  v telocvični na Základnej škole na Mierovej ulici, ktoré reali-
zuje spoločnosť INCON, spol. s r.o.. Táto spoločnosť bola vysúťaže-
ná elektronickou aukciou, kde práce týkajúce sa výmeny okien sto-
ja  13 151,94 € s DPH.

K samotnej výmene mesto pristúpilo z dôvodu havarijného stavu okien v
telocvični, kde sa nachádzali staré sklobetónové tvárnice, ktoré ohrozovali
vyučovací proces hodín telesnej výchovy na tejto škole.

Došlo k výmene 28 kusov okien a práce boli ukončené ešte pred začatím
nového školského roka. Ing.  A.Kromková

Foto: R. Abrahám
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Stretnutie s úspešnou mladou atlét-
kou sa uskutočnilo počas tohtoroč-
ných školských prázdnin koncom au-
gusta. U nej však atletické prázdniny

neboli, nakoľko vrcholila príprava na
majstrovstvá Slovenska starších žia-
čok, ktoré sa konali začiatkom sep-
tembra v Košiciach. 

Stanka Lajčáková po základnej ško-
le na Mierovej ulici (z 8. triedy) sa roz-
hodla pre štúdium na bylingválnom
gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kam
počas školského roka denne cestuje
vlakom, aby poobede už mohla byť na
atletickom tréningu vo Svite u trénera
Mgr. L. Potočného. 

Jej športová činnosť sa začala na
základnej škole, kde obľubovala pohy-
bové hry, neskôr aj so zameraním na
basketbal, no na radu sesternice, kto-
rá chodila už na atletické tréningy, sa
rozhodla pre atletiku. 

„Veľký vplyv na to, že som sa roz-
hodla pre atletiku, má môj bývalý učiteľ
a tréner v jednej osobe Mgr. L. Potoč-
ný, ktorý podchytil pre tento šport aj
ďalšie dievčatá, ako Soňu Vnenčáko-
vú, Lenku Poništovú, Veroniku Auste-
rovú, Zuzanu Gejdošovú a Denisu Mu-
ránskú, s ktorými aj v súčasnosti tvorí-
me veľmi dobrý kolektív, spolu trénuje-
me, navzájom sa na pretekoch po-
vzbudzujeme a odovzdávame si získa-
né skúsenosti,“ zdôveruje sa nám
S. Lajčáková. 

I keď sa to nezdá, aj v individuál-
nom športe, akým atletika je, je veľmi
dôležitá osobnosť trénera a nepos-

Našim cieľom bolo sa už aj tro-
chu ukázať medzi najlepšími naj-
staršími pretekárkami na Slovens-
ku. Test sa Lenke vydaril nad oča-
kávanie, 100 metrovú prekážkovú
dráhu zvládla v rozbehu bez problé-
mov v osobnom rekorde 15,55s
a dokonca postúpila do finále naj-
lepších žien, kde ako 16 ročná po
peknom bojovnom výkone obsadila
celkové 6. miesto. Potešil nás zisk
bronzovej medaile pre našu odcho-
vankyňu Janku Kollárikovú, ktorá
v súčasnosti preteká za Duklu
Banská Bystrica. 

Generálka nám teda vyšla podľa

očakávania a výborná forma sa pre-
tavila do dvojnásobného medailové-
ho úspechu na Majstrovstvách Slo-
venska  juniorov o týždeň neskôr 9.
júla 2011 v Trnave. Vo finále junio-
riek v behu na 100m prekážok
v silnom protivetre až 2,5 m/s zvíťa-
zila časom 15,90s Lenka Poništová
a hneď za ňou si pre striebro do-
behla Stanka Lajčáková,  ktorá prvý
raz bežala juniorské prekážky
v čase 15,95s ! Lenka ešte nastú-
pila v súťaži v skoku do diaľky, kde
výkonom 528 cm obsadila pekné
4. miesto. K výborným umiestne-
niam aj výkonom blahoželáme!    -lp-

lednom rade aj ten najbližší
kolektív. A to podľa S. Lajčá-
kovej rozhodlo o tom, že
i napriek tomu, že náročnosť
štúdia na strednej škole stúpa
a problémy robí aj denné ces-
tovanie, rada chodí na atletic-
ké tréningy, ktoré sú 6-krát do
týždňa, sústredenia a atletické
zápolenia počas víkendov.
V nich dokazuje, že úspešné
výsledky v mládežníckych ka-
tegóriách - behy na 600
a 800 m a v súčasnosti dis-
ciplíny 7-boja dávajú predpo-
klady na úspešné napredova-
nie aj v kategórii starších žia-
čok a dorasteniek. Veď v juni
2011 na majstrovstvách Slo-
venska v kat. do 17 rokov ob-
sadila veľmi pekné 2. miesto,
a tým splnila limit pre majstro-
vstvá Európy do Turecka, no
pre skutočný jej vek (15 r.) ne-
mohla v tejto kategórii súťažiť. 

Všetko má však svoj čas,
dôležité bude jej zdravie,
úspechy nielen na atletickej
dráhe, ale i v škole prídu po-
stupne. To jej neustále prizvu-
kujú jej rodičia, u ktorých na-

chádza stále podporu a po-
chopenie. Veď jej ocko Miro-
slav Lajčák, je stále veľkou
oporou futbalistov FK Svit
v regionálnom majstrovstve
a ako nám povedala, je pre ňu
aj jej vzorom. 

Jej najbližším športovým
cieľom je sa zúčastniť olym-
piády mládeže do 17 rokov
v Londýne, splniť limity pre
účasť na nej vo viacboji
a dosiahnuť čo najlepší výsle-
dok v behu na 100 m preká-
žok. My tejto mladej sympatic-
kej a skromnej športovkyni že-
láme veľa športových úspe-
chov pri šírení dobrého mena
mesta Svit. Nemá také športo-
vé podmienky ako majú jej sú-
perky v športových stredi-
skách v iných  mestách, no to
S. Lajčákovej neuberá na akti-
vite. Naopak, pod vedením
skúseného trénera Mgr. L.
Potočného, ktorému je veľmi
vďačná za to, čo sa jej už do-
teraz na športovom poli poda-
rilo, chce dosahovať vytýčené
ciele. A to je u nej najsympa-
tickejšie.              M. Jurčák

Talentovaná atlétka Stanislava Lajčáková

Naše atlétky vo výbornej forme

ATLÉTKA

O tom, že vo Svite je aj naďalej dosť talentovanej mládeže, ktorá v rôznych
oblastiach športu dokáže na celoslovenskej úrovni dôstojne reprezentovať
naše mesto, svedčí aj rozvíjajúci sa talent 15-ročnej Stanislavy LAJČÁKO-
VEJ, ktorú nám do našej rubriky odporučil predseda atletického oddielu vo
Svite a osobný tréner Mgr. Ladislav Potočný. 

Na Majstrovstvách SR žien v Novom Meste n. Váhom na začiatku
letných prázdnin 2. júla 2011 si bola Lenka Poništová otestovať
svoje schopnosti  na „vyšších aj dlhších” ženských prekážkach,
keď po prvýkrát bežala v ženskej kategórii. 



Basketbalisti BK Iskra Svit podľa rozpisu zá-
pasov extraligy mužov sa v základnej časti na
domácej palubovke stretnú po prvý krát v se-
zóne v stredu 5. októbra o 17. 30 h v 2. kole v
Aréne Iskry so Spišskou Novou Vsou. 
Družstvo pod vedením trénera Milana Černického

začalo s prípravou 1. augusta a do začiatku extraligy
odohrá 10 - 12 prípravných zápasov. Káder hráčov
je zostavený prevažne z hráčov, ktorí sú odchovan-
cami svitského basketbalu, hrávali tu už niekoľko se-
zón (Znanec, Findura, Míčka, Polakovič, Madzin,
Lopušniak), doplnený o perspektívnych hráčov z
MBK Svit (Dratva, Budaj) a vystužený legionármi,
ktorí už vo Svite hrali (Chorváti Cvitanovič, Čosič) a
novým je hráč Litvy Martinniš Berkiš a Maroš Repa-
ský zo Sp. N. Vsi. Podľa predsedu BK Iskra Svit Ing.
Jána Drobného zámerom klubu s realizačným kolek-
tívom je to, aby táto basketbalová sezóna bola
úspešnejšia (v minulej 9. miesto a neúčasť v play-off)
ako predchádzajúca a hlavne, aby bola finančne za-
bezpečená, na čom výbor stále pracuje. 

BK verí, že tak ako po minulé roky Fan klub a di-
váci svojim povzbudzovaním sa stanú na domácej
pôde „ šiestym „ hráčom a že im vytvoria skutočne
domáce prostredie v ktorom basketbalisti dosiahnu
dobré športové výsledky a diváci sa športovo vyžijú. 

M. Jurčák

Svit opäť víťazne !
V závere augusta sa vybrala opäť delegácia svitských nohejbalis-

tov do obce Svinná pri Českej Třebovej, kde sa tradične koná turnaj
v tomto športe. Trojčlenné družstvá zápolili o putovný pohár obce
Svinná už po 9-ty krát. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev, zo Svitu sme
postavili dve. Jedno z nich – Svit 2 v zložení Peter Štefaňák, Marián
Klein, František Procházka a Milan Lopušniak sa dostalo do finále,
kde vyhralo a stalo sa celkovým víťazom. Druhé svitské družstvo tvo-
rili Igor Hulín st ., Róbert Klein a Boris Sivanič.       F. Procházka
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V 8. kole v nedeľu 11. 9. priví-
tali na svojom štadióne  ambici-
ózne družstvo z Humenné-
ho,ktorému  podľahli O:2, a to
napriek viacerým gólovým príleži-
tostiam(Pekarčíka, Macku, Mon-
ku) keď nedokázali dať gól.

Týmto zápasom si FK Svit  udržal
2. miesto so ziskom 16 bodov a v
najbližšom  9. kole 18. 9. nastúpi  o
15. h v boji o 1. miesto v Sp. Pod-
hradí. Priaznivci futbalu vo Svite uvi-
dia futbalistov Svitu hrať doma 25.
9. o 15.00 h s Bard. N. Vsou a 9.
10. o 14.30 h s Barcou. -ák-

Výsledky – víťazi jed-
notlivých kategórií
Chlapci do 15 r.:
SPUHĽACI
CH do 18 r.:
BLACK&WHITE

Muži - hlavná kategória:
BUNTAVAR
Muži nad 35 r.:
MAJSTRI 
Dievčatá do 15 r.:
POTVORKY

D do 18 r.:
OGGY A ŠVÁBY
Ženy - hlavná kat.: 
DRUHÝ STAV
Ženy nad 35 r.:
SVITOVSKÉ ŠLEHY

Streetball po piatykrát

Futbalisti v popredí

Pozvánka na basketbal

10. 7. 2011 - Štrba - Malý štrb-
ský maratón (450 pretekárov,
medzinárodná účasť)

Muži do 39 rokov (31,8 km): 13.
Tomáš Kačmarčík, 15. Peter Gallik
(na obr. )
Muži od 60 rokov (31,8 km): 4.
František Gallik
Ženy od 35 rokov (31,8 km): 5. Da-
nica Božová
Dorastenky (10 km): 1. Zuzana Gej-
došová, 2. Soňa Vnenčáková

23. 7. 2011 - Košice - Extrém
maratón (42 195 m, prevýše-
nie 1 199,7 m)

Muži od 60 rokov: 1. František Gal-
lik (bez rozdielu veku 9. )
Ženy bez rozdielu veku: 1. Danica
Božová

23. 7. 2011 - Slovenský pohár
v behu do vrchu

Nová Lesná - Hrebienok - Memoriál
Jána Stilla
(9 570m, prevýšenie 533 m)
Juniorky: 1. Soňa Vnenčáková, 2.
Miroslava Grešová

13. 8. 2011 - Rajec - Rajecký
maratón (42 195m, 212 prete-
károv z 8 krajín)

Ženy bez rozdielu veku: 6. D. Bo-
žová
Muži do 39 rokov: 10. Tomáš Kač-
marčík
Muži od 60 rokov: 3. F. Gallik

13. 8. 2011 - Rajec - Rajecký
polmaratón (21 100m, 370
pretekárov z 8 krajín)

Muži do 39 rokov: 14. P. Gallik
20. 8. 2011 - Čachtický polmara-
tón (21,1 km)
Muži od 60 rokov: 1. F. Gallik

27. 8. 2011 Slovenský pohár v
behu do vrchu 

Gerlachov - Sliezsky dom (8 400m,
prevýšenie 879m, 183 pretekárov,
medzinárodná účasť)
Muži od 60 rokov: 9. F. Gallik
Ženy od 35 rokov: 4. D. Božová
Juniorky: 3. Miroslava Grešová

28. 8. 2011 - Východná - Pod-
tatranská pätnástka

Muži do 39 rokov (15 km): 3. P.
Gallik, 4. T. Kačmarčík
Muži od 60 rokov: 2. F. Gallik
Ženy od 35 rokov: 3. D. Božová
(bez rozdielu veku 4. )

V sobotu 16. júla 2011 sa
vo Svite konal 5. ročník
STREETBALLFEST SVIT
2011. 
Na asfaltovom ihrisku pri Isk-

ra Aréne od rána súťažilo 44
družstiev v kategóriach chlapci
a dievčatá do 15 rokov, chlap-
ci a dievčatá do 18 rokov, hlav-
ná kategória muži a ženy a ka-
tegória nad 35 rokov. Potešu-
júci bol fakt, že približne 2/3
zúčastnených boli dievčatá a
chlapci do 18 rokov. Na podujatí sa objavili známe osobnosti svitského ale aj slo-
venského basketbalu, či už súčasnosti alebo nedávnej minulosti. Okolo 17-tej hodi-
ny bolo odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách za účasti primátora mesta R.
Abraháma a hneď potom nasledovala kultúrna časť podujatia, v ktorej vystúpili sku-
piny DJ Flash, Perpetuum Mobile, Sunlips, Silvayovci, Smola a hrušky, Helenine oči
a areál pri Iskra Aréne praskal vo švíkoch. Podujatie úrovňou a účasťou potvrdilo, že
patrí medzi 3 najväčšie streetbalové akcie na Slovensku.   Ing. J. Drobný

Bežci v lete
Futbalisti FK Svit si v jesenných kolách regionálnych majs-

trovstiev počínajú úspešne. Veď okrem remízy s Haniskou
doma v prvom kole a prehre v 2. kole v Stropkove v ďalších
5 zápasoch bodovali naplno. Najmä výhry v Sabinove (0:1)
a v Krásnej (1:2) sú veľmi cenné a dostali futbalistov FK Svit
na popredné miesta v tabuľke.



V dňoch 9. a 10. 7. 2011 sa v Rajeckej Les-
nej uskutočnil 2. ročník majstrovstiev Slovenska
v 24-hodinovom ultramaratóne horských cyklis-

tov, na ktorom sa zúčastnili dve štvorčlenné
družstvá cyklistického klubu Energia Svit -
mužské (do 40 r.) v zložení Ján Bučina, Timotej
Mikuš, Michal Martinko a Martin Antoni skonči-
lo na 10. mieste (najazdených 336 km) a se-
niorské (nad 40 r.) v zložení Jaroslav Šugarek,
Ján Niedoba, Peter Pristaš a Peter Multáň na 5.
mieste s najazdenými 288 km. 23. 7. 2011 sa
uskutočnil 7. ročník Hornohradského maratónu
v Málinci, na ktorom sa zúčastnili 9. členovia
nášho klubu. 

V kategóriii seniorov získal Peter Benko
1. miesto, v kategórii kadetov Martin Antoni
3. miesto a v kategórii veteránov Ján Niedoba
7. miesto.  

V celkovom hodnotení celoslovenskej cyklo-
maratónskej série je vo svojej kategórii Peter
Benko na 1. mieste, kadet Ondrej Soják tiež na

HORAL TOUR sa začal už v pia-
tok kráľovohoľskou etapou. Tá bola
43km dlhá a ako jej názov napove-
dá, prechádzala cez 1946m vysokú
Kráľovu hoľu. Jej víťazom sa stal KA-
REL HARTL z KELLYS BIKE
RANCH TEAM (CZ), mimochodom,
vicemajster Európy XCM Masters. 

Na parkoviskách a uliciach náš-
ho mesta bolo hlavne v sobotu 13.
8. poriadne živo. Na maratón HO-
RAL totiž zavítala rekordná účasť
674 cyklistov a to nielen zo Slo-
venska, ale aj z Česka, Francúzka,
Poľska, Rakúska, Maďarska a Ta-
lianska. Dalo by sa povedať, že Svit
bol v tento víkend slovenským hlav-
ným mestom cyklistiky. 

Organizátori pre nich pripravili
pestrú paletu trás od najľahšej ro-
dinnej HORAL DEJZI (17km) až po
najnáročnejšiu HORAL KREJZI
104km. Nastúpiť ráno o 8:00 na
trať tejto najdlhšej a najťažšej hora-
lovskej trate sa odvážilo 84 mužov a
9 žien. Už po rekordných 4 hodi-
nách, 41 minútach a 37 sekundách
preťal cieľovú pásku vo Svite pri ko-
libe Milan Barényi z TREK KCK
OSLANY, ktorý sa tak stal majiteľom
jedného z troch bicyklov, ktoré na
tento pretek venovala firma DEMA
Senica. Na tejto trase nechýbal ani
doteraz najvernejší HORAL Peter
Benko z domáceho tímu CK ENER-
GIA. Tento obdivuhodný muž má
ako jediný účastník 100%-nú účasť
na všetkých doterajších ročníkoch
Horala a vždy doteraz absolvoval

najdlhšiu trasu Krejzi. Peter vo svo-
jej kategórii MUŽI SENIORI obsadil
časom 05:45:08 veľmi pekné 2.
miesto. 

Organizátori nezabudli ani na
tých najmladších a pripravili pre
nich detské cyklistické súťaže pod
názvom HORAL JUNIOR. Deti sa
organizátorom odmenili rekordnou
účasťou viac ako 70 malých cyklis-
tov. Veľkú zásluhu na konaní det-
ských súťaží má ich hlavný sponzor:
NADÁCIA CHEMOSVIT. Tohto roku
boli tieto súťaže rozšírené o jazdu

zručnosti a jazdu do vrchu. 
Zaujímavou sprievodnou

akciou maratónu bol aj di-
vácky veľmi atraktívny Slo-
venský pohár v cyklotriale, v
rámci ktorého sa vo Svite
predstavil aj aktuálny majster
sveta v tejto disciplíne Ján
Kočiš z Popradu. 

Záverečnou etapou HO-
RAL TOUR bol cross count-
ry pretek, ktorý sa konal na
4km dlhom okruhu na „Ba-
be“. Okruh absolvovali muži
8x a ženy 6x. Trať bola vytý-
čená tak, aby bola atraktívna

pre divákov a technicky aj fyzicky
náročná pre cyklistov. Víťazom tejto
tretej etapy a aj celkovým víťazom
HORAL TOUR sa stal rovnako ako v
prvej etape Karel Hartl a odniesol si
domov za celkové víťazstvo notebo-
ok of firmy ALTO Slovakia. 

Horal už niekoľo rokov potvrdzu-
je svoje nesporné kvality. Bez pre-
háňania patrí k najkvalitnejšie orga-
nizovaným maratónom na Slovens-
ku a v ničom si nezadá ani so sláv-
nymi alpskými podujatiami, ktoré

pracujú s neporovnateľne vyšším
rozpočtom. Veľká vďaka patrí celé-
mu 188! člennému organizačnému
tímu,ktorý nezištne a dobrovoľne,
pod vedením Ivana Zimu, odvádza
pri príprave a priebehu tohto podu-
jatia ohromný kus práce. 

Vďaka patrí všetkým sponzorom,
ktorých nie je možné na tomto
mieste všetkých vymenovať. Takže
za všetkých pripomenieme aspoň
tých najhlavnejších: ALTO Slovakia,
s. r. o. zo Svitu, DEMA Senica a. s.,
Mesto SVIT, NORWITH Slovakia s.
r. o. z Popradu a mnoho ďalších. 

Na záver si dovolím trochu kritic-
ký postreh. Organizátori sa každo-
ročne snažia urobiť toto podujatie
zaujímavé aj pre divákov - necyklis-
tov. Počas všetkých troch dní sa ko-
ná pri Kolibe aj sprievodný kultúrny
program, kde nie je žiadne vstupné.
Podujatie takého rozsahu a takej
úrovne by si zaslúžilo väčšiu divác-
ku kulisu pri zápoleniach cyklistov a
aj pri kultúrnom programe. 

Viac informácií a kompletné vý-
sledky nájdete na www. horal. sk

Ing. Ján Drobný
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Cyklistom sa darí!

Druhý augustový víkend patril vo Svite už tradične horskej cyklistike.
Horský cyklistický maratón HORAL tu písal svoju už 12-tu kapitolu, za-
tiaľ čo jeho mladší brat trojdňový etapový HORAL TOUR má ešte len
tri roky. Ale zato je výnimočný a nikde na Slovensku ani v blízkom oko-
lí sa podobné etapové podujatie nekoná. 

HORAL TOUR

1. mieste, Martin Antoni na 2. mieste,
Ján Niedoba na 7. mieste a senior
Peter Multáň na 11. mieste. Blahože-
láme !   -JB-
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