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V súvislosti s touto prevádzkou
majú títo obyvatelia značne zníže-
nú kvalitu bývania, nakoľko frek-
vencia výjazdov roznášky pizze
i hlučnosť áut sú neúnosné. Navy-
še vyslovili obavu z plánovanej nad-
stavby tohto objektu, ktorá by údaj-
ne tienila ich byty a záhradu. Pri-
mátor a vedúca technického úse-
ku A. Kromková sa k danej veci vy-
jadrili a uistili týchto občanov, že čo
sa týka žiadosti o túto nadstavbu,
stavebný úrad koná presne v zmys-
le stavebného zákona. Občania
nevyužili možnosť pripomienkova-

nia tohto konania, napriek tomu, že
boli informovaní verejnou vyhláš-
kou. Ostatnými problémami (hluk,
parkovanie...) sa budú zaoberať
kompetentní pracovníci. 

V rokovaní sa pokračovalo infor-
máciou o urbanistickej štúdii
k zmene Územného plánu
mesta, ktorá má názov Mesto
2012 a zahŕňa 25 lokalít, ktoré
konkretizoval spracovateľ ÚPM

Ing. arch. Pavol Repka. Tento vý-
znamný dokument, ktorý je vlastne
mestským zákonom, bude v máji
verejne prerokovaný aj za účasti
občanov. Tí budú včas o konaní
stretnutia informovaní prostredníc-
tvom rozhlasu, webovej stránky
mesta a vývesnej tabule pri MsÚ. 

Pokračovalo sa doplnením Zá-

sad prenájmu pozemkov o bod,
ktorý zahŕňa ostatné pozemky, od-
súhlasili minimálnu čiastku 3,- eurá. 

Vzali na vedomie informáciu
o vysporiadaní časti záväzkov
spoločnosti Eiffage Construc-
tion SR, s. r. o. na zhotovenie die-
la „Revitalizácia verejných
priestranstiev v centrálnej zó-
ne mesta Svit v zmysle projeto-
vej dokumentácie stavby. Vedúca

úseku ekonomických činností
A. Balogová informovala o hospo-
dárení mesta za 1. štvrťrok.
Keďže na účet mesta prišli finan-
cie, ktoré sme očakávali od štátu,
situácia nie je hrozivá, ale stále je
nutný úsporný režim vo všetkých
oblastiach, pretože istotu, že plne-
nie štátu bude i naďalej pravidelné

a postačujúce, mesto nemá. 
Poslanci pokračovali schvaľova-

ním štatutára Bytového podni-
ku Svit, s. r. o, keďže doterajšia
riaditeľka I. Korenková požiadala
o rozviazanie pracovného pomeru.
Rozhodnutie výberovej komisie ne-
bolo poslancami tajným hlasovaním
potvrdené a novým hlasovaním po-
slancov sa od. 1. mája 2012 stala

Tradícia stavania 
Neuveriteľne teplé počasie  sprevádzalo tohtoročné
stavanie májov. Na novom námestí vytryskla nová
fontána, naši krojovaní junáci postavili máj skutočne
hravo, DFS Jánošíček, ĽH Mlátok so speváckou sku-
pinou Kolovrátok pri ZUŠ Svit a FS Jánošík svojimi
vystúpeniami potešili niekoľko desiatok divákov. 
Pod Skalkou česť dievčat zachraňovali najmä dôchodcovia,

ktorí družinu stavajúcu máj privítali pohostinne. Nuž, a pri Koli-
be  prebiehalo všetko rovnako hladko. Spomínaných účinkujú-
cich doplnila ešte Bystrianka a novovzniknutá skupina Z hadice
šlajfík, ktorej základ tvoria učitelia ZUŠ vo Svite. Vatra bola men-
šia, ale horela ukážkovo ! Príjemný letný večer pritiahol ku Koli-
be opäť stovky priaznivcov tejto peknej tradície. Srdečná vďaka
chlapcom z Jánošíka za chlapské výkony pri stavaní májov
a všetkým účinkujúcim za umelecké výkony! -vž-

(Pokrač. na 2. strane)

MsZ Svit prerokovalo

Časť obyvateľov bytového domu na Komenského ulici
s. č. 223 v úvode zasadnutia predniesla prítomným po-
slancom problém s prevádzkovaním pizzérie v objekte,
ktorý patril v minulosti Elektrorozvodným závodom (pri
MŠ Mierová ul.). 

Budova učilišťa môže opäť patriť mestu

Foto: M. Jurčák



riaditeľkou tejto spoločnosti Ing. Dana Meria-
čová. 

Keďže terajšia právnička mesta K. Štinčíková
odišla na materskú dovolenku, bolo potrebné
aktuálne doplniť komisiu výstavby a ŽP pri
MsZ o nového člena – súčasného právni-
ka Mgr. J. Stašku. 

Interpelácie otvoril poslanec V. Seman
poukázaním na poruchu – tečúcu vodu
z hydrantu pri tzv. čínskom múre. Riaditeľ TS
J. Žiak sa bude kontaktovať v PVS Poprad, kto-
rej táto vec prináleží. 

J. Lörincz predniesol otázku obyvateliek
sídl. “A“, ktoré majú záujem prostredníctvom no-
vozaloženého združenia získať financie na vý-
stavbu detského ihriska s tým, že by potre-
bovali i pomoc mesta. A. Kromková odpoveda-
la, že takáto forma výstavby ihriska bola už vy-
užitá na sídl. E, takže i tentokrát na predmetnom
sídlisku je reálna, je potrebné, aby ju občania
v tejto veci navštívili. 

Poslanec J. Lörincz požadoval osobitnú od-
poveď i v našich novinách na rekonštrukciu
Štúrovej ulice, ktorá je od Komenského ul.
v havarijnom stave. Vyslovil znepokojenie nad
súčasným spôsobom opráv, ktoré sú len „ná-
plasťou“ na veľké diery. Odpoveď riaditeľa TS
nájdete na str.3.

K tejto problematike ciest sa pridal i poslanec
M. Bezák. Konkrétne mal na mysli zrekon-
štruovanú ulicu SNP, kde po búrke zazna-
menal na 7-ich miestach veľké kaluže. Primátor
a A. Kromková odpovedali, že o tejto situácii
mesto vie. Je to však z dôvodu, že pod touto uli-
cou neexistuje kanalizácia a projekt rekonštruk-
cie ju neriešil. 

J. Babčák sa opýtal na stav hasičského
auta našich dobrovoľných hasičov – J. Žiak od-
povedal, že auto sa opravuje. 

Diskusia sa otvorila problematikou cest-
ných spomaľovačov – otvoril ju poslanec M.

Jurčák poukázaním na Záhradnú ulicu, kde sa
tento spomaľovač zlikvidoval, ale dopravné zna-
čenie ostalo. Po viacerých vystúpeniach po-
slancov sa rozhodlo, že odstránený spomaľo-
vač zo Štúrovej ulice – pri tzv. Kopčeku pôjde
späť a na Záhradnej ulici sa už späť nenainšta-
luje. 

M. Jurčák upozornil na katastrofálny stav
v parkovaní a prechode Ulicou kpt. Ná-
lepku pri Daňovom úrade. Nie je tam chodník,
parkuje sa obojsmerne – treba to určite riešiť.
Opýtal sa na kolumbárium a to, či bol zazna-
menaný príjem za odpredaj dreva po výru-
be v meste. Ku kolumbáriu dá ucelenú správu
J. Žiak na budúcom zasadnutí, príjem za predaj
dreva TS mesta mali. 

M. Jurčák poďakoval všetkým, ktorí sa zú-
častnili brigády na očiste mesta v piatok 20.
apríla. Celkom priložilo ruku k dielu okolo 300
brigádujúcich. 

V. Seman vyjadril spokojnosť s tým, ako da-
la firma Antik do pôvodného stavu terén po vý-
kopových prácach. M. Smatanová požiada-
la, aby sa v Dome smútku zvýšil počet miest na
sedenie. 

Primátor R. Abrahám informoval o uzne-
sení zo zasadnutia PSK dňa 17. 4. 2012, ktoré
hovorí o prevode budovy bývalého SOU-
chemického do majetku mesta Svit za su-
mu 50 000,- €. Mesto má s touto budovou reál-
ne plány – okrem MsÚ sa tam premiestnia
i ďalšie inštitúcie a zariadenia. 

A. Kromková v krátkosti informovala prítom-
ných o plánovanej rekonštrukcii bloku „A“
hotela Mladosť firmou UNISTAV, s. r.
o. Prešov. Plánuje sa v ňom 74 nových bytov. 

Záver patril poďakovaniu primátora od-
chádzajúcej riaditeľke BP Svit,
s. r. o. I. Korenkovej za jej prácu.         -vž-
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(Dokončenie z 1. strany)

Do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré organizovala Mestská knižnica, sa zapoji-
li aj seniori zo základnej organizácie JDS . Foto: M. Jurčák

Máte záujem o byt?
MESTO SVIT  vyhlasuje v zmysle § 9a zákona 138/1991 Zb. a § 281-288

Obchodného Zákonníka obchodnú verejnú súťaž (OVS) na odpredaj nehnu-
teľností (holobyty) s príslušenstvom, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoloč. častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
k pozemku, v zateplenom zrekonštruovanom bytovom dome na ul. Jilemnic-
kého vo Svite súp. č. 838, vchod č. 37,  2. podlažie:

� OVS 9/2012: 3-iz byt č. 9, podlahová plocha 72,21 m2, 2 loggie.  
Minimálna kúpna cena  42.400  €.

� OVS 10/2012: 2-iz byt č.10, podlahová plocha 49,11 m2, 2 loggie. 
Minimálna kúpna cena  28.800 €.

� OVS 11/2012: 2-iz byt č.11, podlahová plocha 46,96 m2, 2 loggie. 
Minimálna kúpna cena  28.900 €.

� OVS 12/2012: 3-iz byt č.12, 72,50 m2, 3 loggie. 
Minimálna kúpna cena  42.600 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 9-12/2012 sú zverejnené na strán-
ke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit. 

Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 17. 5. 2012; 14.5.; 21. 5.; 28. 5.;
4. 6.; 11. 6. a 18. 6. 2012 vždy o 14.30 h.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 21.6.2012 do 12.00 h. 

MsZ Svit prerokovalo

MS Slovenského Červeného kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež
v meste Svit a okolia s výzvou pre darovanie
krvi v akcii

„Kvapka krvi    
pre mesto“

Odber sa uskutoční vo štvrtok 28. júna 2012
od 10.00 do 14.00 h. v managerskom salóni-
ku Spolcentra vo Svite.

Prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali 
len ľahké jedlá a neužívali alkohol. 
Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len vďa-
ka dobrovoľným darcom. Je stále potrebná
a nenahraditeľná, preto príďte podporiť túto ak-
ciu. Darcov krvi nikdy nie je dosť. Ďakujeme.

Mária Zentková



Celý projekt  bol spolufinancovaný zo
zdrojov Európskej únie, kohézneho fondu
a vlastných zdrojov mesta. Celková výška
oprávnených nákladov predstavovala hod-
notu 953 410,20 €.    

Okrem zástupcov mesta, poslancov, sta-
rostov obcí, riaditeľov škôl a organizácií sa
akcie zúčastnili za dodávateľa techniky
Ing. Štefan Kurta a Michal Cimerman.

V úvode prezentácie  bol zaradený pre-
jazd vozidla IFA, ktoré nám čistilo naše ces-
ty celých 33 rokov. Toho času je už fyzicky
a morálne opotrebované (obr. hore)

V ďalšom bol vykonaný symbolický posyp
komunikácie a došlo k slávnostnému pre-
strihnutiu pásky primátorom mesta R. Abra-
hámom, Ing. Kurtom a zástupcom primáto-
ra M. Lopušniakom. Týmto 4 nové vozidlá
dostali „zelenú“ do všetkých ulíc Svitu. Po-
stupne boli prezentované vozidlá: veľké za-

metacie na podvoz-
ku IVECO EURO-
CARGO s pohonom
4x2, 9-stupňovou
mechanickou prevo-
dovkou

s pravostranným
riadením obsluhy.
Zametacia  nástav-
ba je o objeme
zberného zásobní-
ka 6 m3 a je vyrobe-

ná z nerezového materiálu, malé zametacie
vozidlo BOSCHUNG  s pohonom 4x2,
obidve nápravy sú riadené s klimatizovanou
kabínou. Zberný nerezový zásobník má ob-
jem 2,5 m3 so zásobou zvlhčovacej vody
500 lt. Je vybavené zadnou sacou hadicou
dĺžky 4,5 m, malé polievacie vozidlo typu
BREMACH s pohonom náprav 4x4. Maxi-
málna rýchlosť vozidla je obmedzená na 90
km/hod. Pre potrebu prezentácie sme ten-
to pripravili s trojstranne sklápacou korbou.
Predná lišta bola opatrená snežnou radli-
cou, veľké polievacie vozidlo IVECO TRAK-
KER s pohonom 4x4 s 9-stupňovou prevo-
dovkou je vybavené ako nosič nástavieb.
Okrem cisterny  je predmetom dodávky aj
trojstranne sklápacia korba. Je možné na

vozidlo montovať snežnú radlicu.
Všetky nové prezentované vozidlá spĺňa-

jú podmienky limitu emisií EURO 5. 
Zaželajme týmto vozidlám veľa bezporu-

chovo ubehnutých kilometrov.
Ing. Július  Žiak

Foto na strane: S. Pjaták

Po vykonaných rozsiahlych generálnych
opravách na uliciach SNP, Komenského
a časti Ulice Štúrovej v minulom roku bol naj-
horší stav komunikácií zazna-
menaný na časti Ulice Štúro-
vej (od Kopčeka) a Ul. kpt.
Nálepku.

Organizácia, od ktorej odo-
beráme živičnú obaľovanú
štrkodrvu, začala jej výrobu
23. 4. 2012. Náväzne na pri-
pravené objednávky už 25. 4.
2012 sme spracovali prvé to-
ny tohto materiálu a v oprave
povrchov ciest sme pokračo-
vali aj v nasledujúce dni. Roz-
sah opráv zabezpečujeme vý-
razne plošnejšou aplikáciou

a predpokladáme, že kvalita vyko-
nanej práce by mala byť vyššia.

Podľa technických i finančných

možností nie sme schopní vykonať
komplexnú rekonštrukciu, pretože ta-
káto akcia je už investičného charakte-
ru a vyžaduje si  zabezpečenie špe-
ciálneho vozového parku.                         

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanec MUDr. J. Lörincz in-
terpeloval Technické služby na práce vykonané pri rekonštrukcii
mestských komunikácií a žiadal stanovisko v mestských novinách.
Touto cestou občanom mesta oznamujeme:

SVIT 3

Cesty zatiaľ opravíme, na rekonštrukciu nemáme...

Vietor  a slniečko sprevádzali 25. apríla 2012 na novom námestí prezentáciu
nákupu modernej čistiacej techniky mestských komunikácii.

Mesto už budú zametať a polievať nové autá



deli tlač obalových fólií  na 8-farebníkovom a 10-farebníkovom hĺbkotlačo-
vom stroji. Doteraz sme ani netušili, že mnohé obaly na potravinách, kto-
ré bežne kupujeme, sú vyrobené práve v našom meste.

A ďalšie zaujímavé pracovisko – príprava tlače. Tá spočíva nielen v gra-
fických návrhoch obalov, ale i príprave tlačových valcov, „vďaka“ ktorým
sa samotná tlač realizuje. 

Celú našu exkurziu zastrešovala Ing. Mária Ilenčíková, vedúca oddele-
nia pre ľudské zdroje, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Rovnako aj všet-
kým naozaj odborne fundovaným pracovníkom, ktorí nás po svojich pra-
coviskách sprevádzali a odpovedali nám na naše zvedavé otázky. Pre nás,
deviatakov, to bol prvý kontakt s továrňou. Prvýkrát sme videli, ako taká to-
váreň vyzerá a ako funguje. A určite nás to mnohých ovplyvnilo. Tak, že
možno po skončení našich štúdií na rôznych stredných a vysokých ško-
lách sa tu opäť vrátime. Už nie ako návštevníci, ale ako zamestnanci. Nuž
dovidenia, Chemosvit! Deviataci zo ZŠ Komenského ul.

Práca s plastovými modelmi vyža-
duje tvorivosť, trpezlivosť, zručnosť,
manuálnu prácu i štúdium dokumen-
tácie. Naši mladí modelári sa zame-
riavajú predovšetkým na tvorbu mo-
delov áut, lietadiel a bojovej techni-
ky. Svoje modely prezentujú na rôz-
nych výstavách a súťažných pre-
hliadkach. Najúspešnejší boli v tom-
to školskom roku na súťaži Plastic
model Čaňa 2012, na ktorej sa
umiestnili na 1. mieste Nela Gloríko-
vá a Róbert Bednár v žiackych kate-
góriách vrtuľových lietadiel a na 3.
miestach Sebastián Živčák a Kristián
Cehula v kategóriách bojovej techni-
ky. Leopold Klas v kategórii bojovej
techniky dospelých sa umiestnil na
3. mieste. Na medzinárodnej súťaži
v Békescabe v Maďarsku v žiackej
kategórii bojovej techniky zvíťazil
Kristián Cehula s tankom T-72 a na
druhom mieste sa umiestnil Tomáš
Danilo s ATF Dingo 1. V žiackej kate-
górii áut zvíťazil Matúš Mičian
s Porsche. V ďalších súťažiach boli
ešte úspešní Kristián Cehula a Sa-
muel Mičian, ktorí na Memoriáli Pav-
la Pukančíka v Martine skončili na 1.
a 2. mieste v kategórii bojovej tech-
niky a na 3. mieste Róbert Bednár
v kategórii lietadiel. Na súťaži O po-

hár Bielych Albatrosov v Bardejove
skončil Tomáš Danilo na 3. mieste.
V Rimavskej Sobote na Model Fest
2012 medzi ocenenými modelármi
boli opäť Kristián Cehula, Matúš Mi-
čian a Sebastián Živčák.

Úspechy členov krúžku nie sú ná-
hoda. Prináša im ich vytrvalosť a pre-
cízna práca. Veľká vďaka patrí pre-
dovšetkým vedúcemu krúžku Leo-
poldovi Klasovi, ktorý sa plastikové-
mu modelárstvu a deťom venuje už
viac ako tri desaťročia.

N. Kumorovitzová
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Plastikovomodelársky krúžok v Centre voľného času vo Svi-
te je jedným z pracovno-technických krúžkov, o prácu v kto-
rom prejavujú deti a mládež trvalo veľký záujem.

O akom sľube je reč v nadpise? Keď nás minulú je-
seň navštívil pán generálny riaditeľ akciovej spo-
ločnosti Chemosvit vo Svite Ing. Michal Ľach, sľúbil
nám, že si Chemosvit budeme môcť pozrieť na vlast-
né oči.  A tak sa aj v závere tohto mesiaca stalo. 

Daný sľub dodržaný

Naša návšteva začala príhovorom pána generálneho ria-
diteľa a zhliadnutím krátkeho filmu o histórii a súčasnosti ak-
ciovej spoločnosti a jej dcérskych firiem. Potom už nasle-
dovala  prehliadka výroby.

Navštívili sme výrobné haly Strojchemu, a. s., kde sme vi-
deli prácu na obrábacích strojoch i výrobu baliacich auto-
matov. Vo výrobných halách Chemosvitu Folie, a. s., sme vi-

Vytrvalosť a trpezlivosť modelárom prináša úspechy

Model Nely Gloríkovej, s ktorým
vyhrala na súťaži Plastic Model
Čaňa 2012 v kategórii žiakov
vrtuľové lietadlá v mierke 1:48,
1:32 a dostala aj zvláštnu cenu.

V hoteli Mladosť budú byty
Jedna z významných budov vo Svite – hotel Mla-

dosť skončil svoje pôvodné pôsobenie – po 31 ro-
koch prestal slúžiť ako hotel.
Pásku pri novom 600-posteľovom internáte vo východnej

časti Svitu slávnostne prestrihli 18. februára 1981. Nový in-
ternát, ktorý mal tri časti – výškovú ubytovaciu časť pre mu-
žov, výškovú ubytovaciu časť pre ženy a spojovaciu časť,
kde boli spoločné zariadenia, ako klubovne, herne, spolo-
čenské miestnosti, stavali od roku 1975. Dovtedy boli slo-
bodní zamestnanci Chemosvitu, n. p., roztrúsení po via-
cerých penziónoch a ubytovniach vo Svite. Tie boli po
otvorení nového internátu, ktorý neskôr dostal názov Ro-
botnícky hotel Mladosť, využité na iné účely - ako zdravot-
né stredisko, pre obchodný dom Prior, dve budovy pripadli
podnikovému učilišťu, v jednom vznikla materská škola.

Hotel bol od počiatku moderne, v niektorých častiach až
luxusne vybavený. Priestor v jeho  okolí bol upravený ako
park, a k hotelu jazdil autobus. Keďže bol internát situova-
ný v okrajovej časti Svitu, mestský národný výbor dal k ne-
mu postaviť pozdĺž rieky tri metre široký asfaltový chodník,
ktorý slúžil chodcom.

Neskôr na ubytovanie slúžila už iba jedna časť – „C“ a
časť „A“ po rekonštrukcii poskytovala hotelové služby. V
spojovacej časti vznikla kuchyňa a reštauračná časť s veľ-
kou sálou, kde sa konali plesy, svadby, rôzne stretnutia,
konferencie a iné spoločenské akcie. Na I. poschodí bol
bar a salóniky. Hotel s 200 lôžkami bol vyhľadávaný najmä
pre ubytovanie pre veľké kolektívy – na spoločné výlety za-
mestnancov firiem, školské či športové výpravy, vracali sa
sem jaskyniari, keď mali vo Svite Speleomíting.

Internátna časť „C“ bola po čase uzatvorená. V roku
2007 sa začala rekonštruovať na 80 nájomných bytov, kto-
ré už štyri roky slúžia obyvateľom Svitu.

Na nájomné byty sa premení teraz aj hotelová časť „A“,
ktorú nový majiteľ – Unistav, rekonštruuje na 74 bytov.

E. Potočná



Nebolo tomu inak ani tohto roku,
keď  v pondelok 30. 4. stretnutie
zorganizoval klub Smer-SD a ZO
JDS vo Svite. Primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám informo-
val seniorov o najaktuálnejších ak-
ciách, ktoré sa v meste dejú a bu-
dú realizovať v roku 2012.

Takéto neformálne a bezpro-
stredné stretnutie je miestom, kde
sa, ako povedal primátor, aj on
sám dozvie veľa tvorivých nápadov
od ľudí, ktorí v meste roky pracova-
li, žili a žijú, majú veľké životné skú-
senosti a stále majú záujem o veci

verejné. „A preto rád medzi vás
chodím,“ povedal o. i. na margo
stretnutia so seniormi R. Abrahám.

Na stretnutí sa od predsedu ZO
JDS Mgr. M. Jurčáka seniori do-
zvedeli o aktivitách, ktoré organizu-
je Jednota v najbližšom období,
ako napr. o návšteve pracovísk v
spoločnostiach Chemosvit počas
Dní mesta,  účasti na II. ročníku
Okresných  športových hier senio-
rov Pod Skalkou, o pripravovanom
zájazde do Bratislavy na zasadnu-
tie slovenského parlamentu a ďal-
ších akciách.                           -ák- 
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Stalo sa už tradíciou, že pred pred ohrávaním májov vo
Svite sa stretávajú seniori mesta Svit, organizovaní
v Jednote dôchodcov na Slovensku a v kluboch senio-
rov, aby sa v priestoroch Koliby stretli s primátorom
a čo-to sa dozvedeli o meste.

Seniori pred 1. májom

Uctili si pamiatku osloboditeľov
Pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa aj v našom meste ko-
nal pietny akt kladenia vencov ku pamätníku padlým za účasti predstavite-
ľov mesta, mestských podnikov, členov i sympatizantov SZPB a klubu voj-
nových historikov. Za silného dažďa sa prítomným  prihovoril prednosta MsÚ
Ing. Ján Hutník. Foto: Eva Potočná

www.mapamesta.sk

Členovia súboru Jánošík vztýčili máje tri - jeden na vynove-
nom Námestí Antonína Baťu, druhý Pod Skalkou a tretí pri ko-
libe, kde bol večer bohatý kultúrny program a zapálená vatra.

Foto: M. Jurčák



V stredu 11. apríla 2012 navštívili Mestskú knižnicu vo Svite spisova-
teľka Marta Hlušíková a ilustrátor Juraj Martiška. Marta Hlušíková vy-
študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
slovenský jazyk a latinčinu. V súčastnosti pracuje v školstve ako profe-
sorka na Gymnáziu I. Krasku v Rimavskej Sobote.

Intenzívnejšie sa písaniu začala venovať od roku 1989. Píše poéziu, prózy i
hry pre dospelých, ale hlavne pre deti. Pre menšie deti napísala knihy Kde pa-
vúky tkajú cukrovú vatu, Bublinkové rozprávky, Písmenkovo alebo Tam, kde pr-
šia výkričníky a Čo baby nedokážu. Pre starších žiakov vyšla jej kniha Nezná-
šam, keď ma hladkajú po hlave. Tá bola BIBIANou - medzinárodným domom
umenia pre deti ocenená ako Najlepšia kniha jesene 2009. Jej texty sa na-
chádzajú aj v čítankách pre 3. a 4. ročník ZŠ. 

Juraj Martiška je maliarom a grafikom, no venuje sa aj ilustrovaniu detských
kníh. Ilustroval napr. Dobšinského rozprávky Braček jelenček a Zakliata hora,
knihy Pinochiove dobrodružstvá, Červík Ervín, My deti z trávnikov, niektoré dob-
rodružné romány od Karla Maya i detské učebnice. Ilustruje a tvorí i vlastné ko-
miksy. 

Na dvoch besedách sa naši hostia stretli najprv so žiakmi 4. ročníkov a po-
tom so šiestakmi a siedmakmi z obidvoch základných škôl vo Svite. Besedy pre-
biehali v príjemnej atmosfére a na zvedavé otázky detí obidvaja besedujúci vtip-
ne odpovedali. 

Do knižnice, ktorá sa zmenila na rozprávko-
vý svet omylom zablúdila Beta Analfabeta z kni-
hy Jána Uličianskeho. Zoznámila sa s Ferdom
mravcom, panáčikom Buvikom z rovnomenné-
ho vydavateľstva i Vasilisou Premúdrou. Kni-
hovníčka Knihomila Sčítaná mala pre deti pri-
pravené rôzne pohybové hry, literárne úlohy i
kvízy. Deti rozdelené do družstiev súťažili o to,
kto je múdrejší a šikovnejší. Pre tých, čo chce-
li navždy múdri byť, pripravila Vasilisa Premúd-
ra čaj na podporu inteligencie. Do čaju dala
rôzne ingrediencie - vodičky, prášky, mastič-
ky, esencie. Prisypala tam zomleté Einsteino-
ve rovnice, písmenkovú drť a nejaké číslice.
Pridala buľvu z oka múdrej sovy, tri vlasy zo
Vševedkovej hlavy, aspoň kúsok Sokratovho

nechta, zub múdrosti Bertolda Brechta. Za-
miešala to paprčkou z múdreho prasiatka.
Všetci z neho dychtivo pili a Analfabete Negra-
motnej poradili, aby si dala aspoň dva poháre.

Princezné, víly, ježibaby a čarodejnice, cha-
lani z troch pátračov, vodník, šašo, či zub mú-
drosti ukázali Bete Analfabete, že čítaním kníh
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Vyvrcholením marca – mesiaca knihy bolo v Mestskej knižnici vo Svite me-
dzinárodné podujatie Noc s Andersenom. 

Noc s Andersenom

Dni detskej knihy aj vo Svite

Ochotnícky divadelný súbor 

TAK TEDA TAK zo Svitu 
vás pozýva na komédiu:

Piati v župane
alebo o milencoch, milenkách 

a veľkej pohrome

(voľná adaptácia podľa predlohy francúzskeho
dramatika Marca Camolettiho)
Réžia: Martin Fečunda DiS.art.

Kde: DK Svit
Kedy: 23.5.2012 o 18:00 h

Vstupné: dobrovoľné

získa nielen veľa vedomostí, ale dozvie sa rôzne zaují-
mavosti a dobre sa zabaví. Všetky rozprávkové postavy
zvládli i zložitú nočnú úlohu, keď museli v úplnej tme hľa-
dať podľa sluchu druhú časť páru zvukového pexesa.
Nakoniec podľa získaných indícií našli spoločne poklad
a na záver boli odmenení drobnými darčekmi.       MsK 



SVIT 7

Do upratovania svojho okolia sa
pustili všetky deti materskej školy,
deti 5. a 6. ročníkov Základnej
školy na Mierovej ulici (vpravo do-
le), CVČ s mamičkami a ich rato-
lesťami z Baby centra (obr.vpravo
hore), seniori z Jednoty dôchod-
cov Slovenska i klubov dôchod-

cov, pracovníci mestské-
ho úradu (prvý obr. vľa-
vo), mestskej knižnice i
obyvatelia mesta . Snaži-
li sa vyčistiť mesto nielen
od popadaného lístia a
konárov, ale predovšet-
kým od všade sa nachá-
dzajúcich odpadkov. 

Súčasťou podujatia
boli i akcie zamerané na
environmentálnu výcho-
vu. Deti materskej školy
si ochranu prírody priblí-

žili prostredníctvom zážitkového
čítania o zvieratkách a ich snaha
pri upratovaní bola ocenená me-
dailami – mladý ochranca prírody.
Pre žiakov i dospelých boli zasa
pripravené kvízy o prírode a jej
ochrane. Okrem toho, že sa aj
trošku zabavili, dozvedeli sa napr.
ako dlho sa rozkladá v prírode
plastová taška, či papier z cukríka,
koľko kyslíka vyprodukuje za rok
jeden dospelý strom i ďalšie zaují-
mavosti o rastlinách a zvieratách
Slovenska. Pre tých, ktorým sa
najviac darilo boli pripravené i ma-
lé odmeny.  

Koordinátori podujatia, mestská
knižnica i odborový zväz mestské-
ho úradu, by chceli touto cestou
poďakovať všetkým zapojeným za
ich ochotu urobiť niečo pre svoje
mesto a životné prostredie. Tento
rok nás bolo vyše 300 a veríme,
že v budúcnosti nás bude ešte
viac.                  Mgr. D. Šípošová

Mesto Svit sa tento rok rozhodlo zapojiť do 2. ročníka
celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vy-
hlásilo Ministerstvo životného prostredia SR. Za deň
spoločných aktivít, zameraných na čistenie a skrášľova-
nie životného prostredia bol určený piatok 20. apríla
2012. Napriek nepriaznivému počasiu počas celého
týždňa nám príroda „zabezpečila“ v piatok slnečný a prí-
jemne teplý deň.

Vyčistime si Slovensko

Okrem upratovania sa robila aj enviromentálna vý-
chova - na obr. deti zo ZŠ Mierová. 

Foto na strane: S. Pjaták a E. Berezovskijová

Súťažiaci vypĺňali on-line počítačo-
vý test zameraný na rastlinnú ríšu,
ktorý pozostával z dvoch desiatok
otázok s voľbou správnej odpovede
z troch ponúknutých možností.

Po veľkonočných prázdninách
nám organizátori z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach poslali
oficiálnu výsledkovú listinu našich
žiakov. 

Z 59 zúčastnených piatakov
najviac bodov získali:
1. Michaela Mrštinová - 5.A  - 17 b

2. Adam Faix -                 5.B  - 16 b
3. Sebastián Hudák       5.B  - 15 b
Viktória Hudáková            5.C  - 15 b
Natália Šoltýsová             5.C  - 15 b
Filip Šimon            5.A  -15 b
Martin Nagy                     5.A - 15 b

Dvaja najúspešnejší žiaci záro-
veň dostali pozvánku na regio-
nálne kolo BOTANIKIÁDY, ktoré
sa uskutoční v stredu 9.mája
2012 v Botanickej záhrade UPJŠ
v Košiciach.   

ZŠ Mierová

Školské kolo BOTANIKIÁDY
Počas posledného marcového týždňa 2012 sa v 173 základných
školách Prešovského a Košického kraja konali školské kolá BO-
TANIKIÁDY - súťaže, ktorá je určená žiakom piateho ročníka.



MESTO SVIT
vás pozýva na program

pri príležitosti Dňa matiek 

25. mája 2012 / piatok / o 17,00 hod.
v Dome kultúry vo Svite

♥ ♥ ♥

Účinkujú: 
Ľudová hudba PREŠOVČAN z Prešova

sestry Petra (finalistka Superstar 2005) a Jana Humeňanské 
UK Fantázia Svit

Pre ženské, spoločenské organizácie a kluby dôchodcov vo Svite, iní zá-
ujemcovia si môžu vyzdvihnúť voľné vstupenky na odd.kultúry MsÚ,
resp.pred programom v Dome kultúry.
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� NARODILI SA

Michal Čonka, Sebastián Mirga, Vladimír Federman,
Diana Jopeková, Nelly Nishapat Poľanovská, Zara
Meleky,Tomáš Navarčík, Martin Zámečník, Michal
Prokopovič, Milan Dudáš.

�� MANŽELSTVO UZATVORILI

Lukáš Lengyel a Lucia Malcová, Július Matoš a Mi-
chaela Gurovičová, Peter Mirilovič a Michaela Mag-
nusová, Marek Puška a Karina Kulomberová

�� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Adolf Hulín, František Šiška, Magdaléna Dvornická 

75 ROKOV
Rudolf Páperák, Štefan Fedeš

80 ROKOV
Štefan Pavličko, Juraj Kutný, Terézia Jurinyiová

90 ROKOV
Helena Krchňavá

92 ROKOV
Mária Havlíková

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Žofia Petruščáková, Emília Korchanová, Anna
Žuffová, Mária Durláková, František Bachratý,
Mária Gorlická, Štefan Hudáč, Margita Kozu-
bová a Ján Ivan.

Spoločenská rubrika

InzerátyPoďakovanie
Ďakujeme pracovníkom
Pohrebných služieb pod
vedením Petra Sadloňa,
Veronike Žoldákovej
z MsÚ za mimoriadne
ľudskú a dôstojnú roz-
lúčku, vysoko profesio-
nálnym hudobníkom Pe-
trovi Čapóovi a Marte Ištvánikovej, ako aj
všetkým priateľom, známym, susedom
a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa
prišli rozlúčiť 

s Ing. Ivanom Kollárom, CsC., 
ktorý nás opustil 4. apríla 2012 vo veku
82 rokov.       

Smútiaca rodina

Spomienka

Dňa 13. mája 2012
uplynie 5 rokov od
smrti nášho drahého
otca a starého otca 

Vojtecha Orosa, 
ktorý nás navždy
opustil vo veku 85
rokov. Kto ste ho poz-
nali, venujte mu tichú
spomienku.

Syn Milan s manželkou a vnučky
s rodinami.

Vsetkým mamámˇ

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený

I. trieda 4,00 eur, 
II. trieda 3,00 eur 

v ponuke aj dlážkovica a dokončo-
vacie lišty. Doveziem.

Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Vyhotovujeme geometrické plány, 
vytyčujeme stavby a pozemky. 

Geodetická kancelária, 
Štefánikova 7, Svit,

0903 376 570, 775 7167

OPRAVA OBUVI OPÄŤ VO SVITE
Oznamujeme Vám, že vo Svite v Obchodnom
centre na Ul. SNP je opäť poskytovaná táto po-
trebná služba firmou JAMIST, ktorá má prevá-
dzku aj v Poprade na Nám. sv. Egídia 24/55.
Zber a výdaj obuvi bude v OC – vchod sprava (opro-
ti oprave hodín):
pondelok: od 9.00 – 11.00 hod. 
utorok:      od 14.00 – 16.00 hod.
Oprava sa platí vopred a dodacia lehota opravenej
obuvi je jeden týždeň.

Premiérové spustenie fontány pred Domom kultúry sa v horúcom pred-
májovom dni stretlo s veľkou radosťou najmä u detí. Fontána príjemne
osviežila celkovú atmosféru v programe stavania a ohrávania májov.

Foto: M. Jurčák
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Dej posúvali autorské piesne z pera žiakov
v spolupráci s učiteľkou Monikou Piekielnic-
kou. Aktívnym a novým prvkom bolo priame
účinkovanie učiteľov jednotlivých odborov.
Novinkou a osviežením s poučným momen-
tom prispelii žiaci výtvarného odboru pod ve-
dením Anny Paločkovej. Hudobný odbor
úspešne pokračuje svojím speváckym zbo-
rom, ktorý vedie Mária Uhrinová. Tanečný od-
bor pod vedením Jany Gregorovej opäť vyni-
kol svojimi excelentnými vyváženými tanečný-
mi choreografiami, ktoré boli bravúrne zvlád-
nuté so srdcom a pedantnosťou ich autorky.
Je nám cťou spolupracovať s takou osobnos-
ťou, ktorá žije tancom a lásku k nemu vštepu-
je do duší mladých ľudí.

Symbiózou všetkých odborov ponúkol divá-
kovi neopakovateľný zážitok, ktorý umocňova-
li prekrásne kostýmy šikovných rúk pani Alice
Skokanovej, ktorá vedie tvorivú dielňu v SOŠ
Svit. Monika Piekelnicka

Žiaci SZUŠ Fantázia zachraňovali 

vytvoriť zaujímavú zápletku a nájsť vtipné rozuzlenie,
neobáva sa ani iného druhu pikantérie.

Chcem týmto poďakovať všetkým, ktorí nám pomá-
hali pri vzniku inscenácie. Menovite mojej kolegyni
Alenke Kolumberovej a jej žiačkám Monike Chren-
kovej a Olinke Omastovej za krásnu scénu, Števovi
Kollárikovi za ozvučenie, pánovi Dicházymu za po-
moc s osvetlením a v neposlednom rade hercom za
obdivuhodný výkon. Raz darmo - všade sa hrá di-
vadlo dobre, ale doma najlepšie!

Najbližšie hráme 23. mája o 18:00h v Dome kul-
túry Svit. Tešíme sa na vás.

Martin Fečunda DiS.art.

Ide o brilantnú komédiu, ktorá si
nekladie iný cieľ, než pobaviť divá-
ka. Kultivovane oživuje nezlyhávajú-
ce princípy francúzskej bulvárnej
frašky. Autor má mimoriadny cit pre
vtip, situačnú a slovnú komiku. Vie

Divadelný súbor TAKtedaTAK vznikol
pred dvomi rokmi pri ZUŠ Svit. Nápad
oživiť domácke divadlo vo Svite sa
vďaka záujmu rodičov žiakov divadel-
ného odboru ZUŠ ujal a ihneď sme sa
dali spolu s Eliškou Zimovou a Soňou
Ivanovou do práce. Po prvej inscenácii
Všetko o ženách sa k nám pridali i no-
váčikovia Vanda Matušeková a Ján
Marton. Vybral som francúzsku situač-
nú komédiu autora Marca Camelotti-
ho- Piati v župane.

Už tradičný celovečerný koncert
SZUŠ Fantázia vo Svite sa niesol
v duchu zamyslenia sa nad budúcno-
ťou našej plánety. Aktuálna téma pri-
pravená pri príležitosti Dňa Zeme (22.
4.) bola námetom pre tematický kon-
cert z dielne našej školy. 

Prvomájová premiéra
bola úspešná

Cestovateľské večery
Už v minulom roku prišli v hoteli Spolcentrum s ini-

ciatívou priniesť do priestorov reštauračnej časti za-
ujímavý program, ktorý by ponúkol hosťom možnosť
kultúrneho, či spoločenského vyžitia - besedy s ces-
tovateľmi spojené s premietaním filmov. Konajú sa
raz mesačne vo štvrtok na základe spolupráce s pro-
fesionálnym popradským fotografom Robom Koča-
nom, resp. ďalšími cestovateľmi. Hostia už mali mož-
nosť “cestovať” na nórske Lofoty, na Srí Lanku, do
Austrálie, na Sumatru, Tibet či do Nepálu. Vstup je
voľný. O ďalšom večeri budeme informovať.

ZEM



Mestečko má však svoje čaro. Žijú tu za-
pálení ľudia so schopnosťou robiť dobré
skutky zadarmo. Pracovať pre tých, ktorí sú
na pomoc odkázaní. A tak tu stretnete štu-
dentov, ktorí vo svojom voľnom čase bez ná-
roku na odmenu učia deti cudzie jazyky v
škôlke, v dome seniorov precvičujú nemecký
jazyk s takmer 93 ročnými babičkami a de-
duškami, robia vernisáže mladým nadaným
umelcom, skrátka každému, kto sa o svoje

diela chce podeliť s ostatnými,
stretávajú sa so skupinou handi-
capovaných mladých ľudí a točia
spolu s nimi filmy.   Obdivuhodné! 

Aktívny podiel na všetkých akti-
vitách majú študenti a učitelia Uči-
teľského kolégia cudzích jazykov,
ktoré bolo založené 1. októbra
2004 a podporované Univerzitou
Adama Mickievicza v Poznani.     

Ako sa to teda začalo?
Prípravné práce na postavenie

školskej budovy boli  uskutočne-
né v roku 1949. Stavať sa zača-
lo v roku 1950 a stavba bola do-
končená 1. 2. 1952. Škola
vznikla organizačne z bývalej ná-

rodnej školy a z bývalej strednej
školy vo Svite, ktoré sa rozdelili
na dve deväťročné školy. 

Prvým riaditeľom bol menova-
ný dnes už nebohý pán Barna-
báš Tkáč. Školu vtedy navštevo-
valo 321 žiakov v 9-tich triedach
a prvý zbor tvorilo 11 pedagó-
gov. Po roku 1952 nastala veľká
prestavba podnikov, rozmach
bytovej výstavby a tým rástlo aj
naše podtatranské mesto. Po-
stupne pribúdalo detí, v škole
žiakov a nových tried. Tieto zme-
ny zasiahli do všetkých sfér na-
šej spoločnosti a nevynechali ani
školstvo. 

O reorganizácii školstva za
uplynulých 60 rokov nám napo-
vedajú zmeny v jej názve. Naj-
skôr to bola 2. deväťročná škola,
rok potom 1. osemročná stredná
škola, 1. deväťročná stredná
škola, neskôr základná devä-

ťročná škola, od šk. roku
1983/84 základná škola. Rok
1997 bol pre školu historickým
medzníkom. Získala štatút práv-
neho subjektu a jej profiláciou
bolo vyučovanie cudzích jazykov
s počtom 25-tich tried a 570-
tich žiakov. Rekord v počte tried
táto škola dosiahla v šk. roku
1968-69, kedy ju navštevovalo
1254 žiakov, ktorí boli rozdelení
v 40-tich triedach s 50-timi uči-
teľmi. Po výstavbe novej zákl.
školy vo Svite sa počty tried
i žiakov znížili a stabilizovali
v počte 24 tried so 600-700
žiakmi ročne. No nemenili sa len

počty žiakov, ale aj učiteľov. Za
uplynulých 60 rokov ich tu učilo
viac ako 200. 

Na jej čele stálo 5 riaditeľov a tí
mali 14- ich zástupcov. Neodmysli-
teľnou súčasťou školy boli a sú vy-
chovávatelia školskej družiny. Zria-

dená bola v roku v šk. roku
1959/60 a mala 4 oddelenia, tak
ako v súčasnosti. Medzi tisíckami
žiakov, ktorí túto školu absolvovali,
našli sa deti viac, či menej nadané,
úspešné, bezproblémové, ale i s
výchovnými problémami. No všet-
kým sa učitelia venovali a odovzdá-
vali celým srdcom, v snahe dať im
čo najviac do života. 

Bolo obdobie, keď sa žiaci
podľa schopnosti delili do študij-
ných a praktických tried, obdo-
bie intenzívnej výučby cudzích
jazykov, ale aj obdobie ich útlmu.
Učitelia školy dokázali objavovať
v deťoch osobitné schopnosti,

nadanie, talent a tieto ďalej roz-
víjať a úročiť ich v prospech žia-
ka i školy. Prvé špecializované
triedy boli športové, a to basket-
balové a volejbalové. Od roku
1980 triedy s rozšíreným vyučo-
vaním matematiky a od šk. roku

1990/91 s rozšíreným vyučova-
ním AJ. V tomto šk. roku bola
taktiež zriadená prvá učebňa vý-
počtovej techniky, v ktorej bolo
10 počítačov a tlačiareň.

V šk. roku 2008-2009 sa
školský vzdelávací program po-
silnil najmä o vyučovanie výpoč-
tovej techniky, dopravnej,  regio-
nálnej i mediálnej výchovy, no
posilnilo sa i vyučovanie cudzích
jazykov, ktoré patrí po matemati-
ke a slovenskom jazyku medzi
priority školy. 

Úspešnosť žiakov je dôkazom
toho, že si z tejto školy odnášajú
veľmi dobré základné vedomos-

60 rokov ZŠ Komenského ul. s analogickým prirovna-
ním k životu človeka neznamená až tak veľa, ale ani má-
lo na pocit, či potrebu pozastavenia sa a zhodnotenia
doterajšej práce. 
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„Dolná škola“ v novom šate oslavovala 

šestdesiatku 

Nowy Tomyšl je malé mestečko s nie viac ako 15 000 obyvateľmi.
Nájdete ho, ak sa pustíte západne od Poznane, asi hodinu jazdy au-
tom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o bezvýznamnú  obec
so svojimi problémami, starosťami a malými radosťami všedného
života. Mestečko má tradíciu v košikárstve, a tak koše, košíky, zvie-
ratá, figuríny, autá... všetky tieto umelecké diela z prútia, zdobia aj
najzastrčenejšie zákutia mesta.

Medzinárodná spolupráca 
učiteľov nemeckého jazyka

Škola vroku 1952... .... a dnes

‘



(http://www.nkjo-st.eu/).  
Práve táto inštitúcia pod vedením pani Da-

nuty Kim (riaditeľky Kolégia) a pána Macieja
Zwanciga bola iniciátorom medzinárodného
stretnutia učiteľov zo 7 krajín: Nemecka, Tu-
recka, Česka, Slovenska, Poľska,  Slovinska
a Rumunska. V dňoch 25.- 30. marca sa uči-
telia nemeckého jazyka zišli na pôde kolégia,
aby spoločne hľadali odpoveď na dôležité
odborno-metodické otázky vyučovacieho
procesu, aby spolupracovali s učiteľmi a štu-
dentmi a pokúsili sa nájsť nové kreatívne for-
my pri vyučovaní, ktoré by motivovali žiakov
učiť sa s väčším záujmom cudzie jazyky.
Schopnosť komunikovať v cudzom jazyku je
jedna z najdôležitejších úloh dnešnej mladej
generácie. Práve ona má preklenúť bariéru
„mlčanlivosti“ staršej generácie v postkomu-
nistických krajinách. 

Tie, ako sa zdá, sa boria s rovnakými pro-
blémami v školstve: školy sú slabo vybavené
modernou technikou, učitelia nemôžu využí-
vať interaktívne programy pri vyučovaní, lebo

sú pre školy finančne nedosiahnuteľné, v
školách je málo kvalifikovaných učiteľov cu-
dzích jazykov, lebo tí si radšej hľadajú lukra-
tívnejšiu prácu vo firmách, učitelia sú slabo
zaplatení a v niektorých krajinách doslova
učia zadarmo. Zaujímavou je aj prognóza do
budúcna. Opýtajte sa maturantov, kto sa z
nich chce stať učiteľom? Celkom určite nie tí
najlepší. Na tých čaká „profidráha“ právnikov,
bankárov, lekárov, biznismenov...Kto sa teda
stane učiteľom? Kto bude vzdelávať a vycho-
vávať naše deti a ich deti... Slabí trojkári, na
ktorých profibiznis nezvýši... Nuž škoda, že
nám tak málo záleží na vzdelaní!

O to obdivuhodnejšia je iniciatíva Učiteľ-
ského kolégia v Nowom Tomyšli. Im totiž na-
ozaj záleží na tom (hoci sa sami boria s množ-
stvom problémov), ako bude škola vyzerať o
pár rokov. A ešte možno Európskemu parla-
mentu, ktorý 15. novembra 2006 schválil
Program celoživotného vzdelávania pre žia-
kov, študentov, učiteľov a inštitúcie s cieľom
zabezpečiť nadnárodnú spoluprácu rôznych

častí systémov vzdelávania. Keď EU túto ini-
ciatívu schvaľovala, určite nemyslela na to, že
stretnutia budú poznačené večným pesimiz-
mom nemeniacej sa situácie v školstve v po-
stkomunistických krajinách. Že tie nebudú
môcť držať krok s vyspelými systémami Ne-
mecka a Śkandinávie, ktorých vyslaní učitelia
budú pôsobiť ako spokojní, sebavedomí zá-
stupcovia bohatej spoločnosti!

Od stretnutia učiteľov uplynul už nejaký
čas. Som vďačná, že moja škola – Stredná
odborná škola vo Svite, že ja sama, som
mohla byť pri tom. Som vďačná za každú no-
vú skúsenosť, možno za optimistický pohľad
do budúcna, za optimistickú víziu našej ško-
ly.  Som vďačná za nové kontakty obyčajných
ľudí, ktorí upísali svoj osud mládeži! 

(Za podpory Programu celoživotného
vzdelávania Európskej únie – Študijné
návštevy) 

PaedDr. Miriam Sterczová

ti. Veď mnohí z nich sú špeciali-
zovaní odborníci, inžinieri, lekári,
učitelia, úspešní podnikatelia,
významní predstavitelia miest
i obcí, funkcionári štátnych orgá-
nov doma i v zahraničí. Je chvá-
lyhodné, že na svoju školu neza-
búdajú a stále sa k nej hlásia. 

Chvály a úcty hodné sú vý-
sledky žiakov vo vedomostných
a umeleckých súťažiach. Získa-
né ocenenia presiahli rámec
okresu, regiónu i republiky. Žiaci
mali možnosť rozvíjať svoj talent
aj v mimoškolskej činnosti. Naj-
väčší záujem bol o krúžok letec-
kých modelárov a športový krú-
žok. Podtatranský región poznal
deti tejto školy ako veľmi úspeš-
ných atlétov, lyžiarov, basketba-
listov i leteckých modelárov.
V spomínaných disciplínach
úspešne reprezentovali školu
i mesto  na celoštátnych i celos-
vetových súťažiach. Zručné ruky
leteckých modelárov, rýchlosť ly-
žiarov získali niekoľko titulov maj-
stov republiky, Európy i sveta. 

Do povedomia sa meno ZŠ na

Komenského ul. dostalo aj v za-
hraničí - vďaka projektom. 

V rámci národno-vzdelávacie-
ho programu SOCRATES spolu-
pracovali s Fínskom, Írskom,
Španielskom a Gréckom. V tom-
to šk. roku je to ďalší projekt
COMENIUS, ktorého je svitská
škola organizátorom a pracujú
na ňom partnerské krajiny: Bel-
gicko, Poľsko, Švédsko, Špa-
nielsko, Rumunsko, Francúzs-
ko. Sú to ale i mnohé iné projek-
ty, do ktorých je ZŠ zapojená. 

Veľmi aktívne sa škola venuje
aj družobnej činnosti. Pravidel-
nými sa stali výmenné pobyty
žiakov a učiteľov ZŠ v Českej
Třebovej na ul. Habrmanovej. 

Škola, verná tradíciám dobrej
výchovy a vzdelávania,  pri ná-
ročnosti výchovy a vzdelávania
nezabúda ani na technický stav
budovy školy. Počas existencie
prešla mnohými stavebnými
úpravami. Okrem iných prác,
bolo napr. v škoskom roku
2005-06 vybudované futbalové
miniihrisko s umelou trávou.

V ďalšom roku 2007 vybudova-
né basketbalovo-volejbalové
ihrisko a učebňa výpočtovej
techniky. A v roku 2010 prebeh-
la najrozsiahlejšia rekonštrukcia
školy. Vďaka fondom a Mestu
SVIT táto rekonštrukcia trvala len
17 mesiacov a zmenila Komen-
ského školu na školu modernú. 

Aká je súčasnosť?
Škola zamestnáva 44 zamest-

nancov z toho 32 pedagógov
a 12 nepedagogických zamest-
nancov. 414 žiakov je rozdele-
ných v 23-ich triedach a 4-och
oddel. ŠKD. Našťastie disponu-
je kvalifikovaným a skúseným
učiteľským zbo-
rom, ktorého pri-
oritou je úspešný
žiak - spokojný ro-
dič. 

Veľká vďaka pat-
rí učiteľom, všet-
kým zamestnan-
com školy, ktorí za
celé tieto roky na
tejto škole pôsobili
a pôsobia. Osobit-

ne tým, ktorí odišli na zaslúžený
oddych - oni dali tejto škole
punc, súčasní ho udržiavajú,
i keď to nie je ľahké. 

„Žijeme tu ako jedna veľká ro-
dina, spoločne zdieľame radosti
ale i rôzne trápenia, zaujímame
sa o osudy našich detí nielen po-
čas rokov, ktoré prežili na tejto
škole, ale častokrát nás mnohí
navštevujú a prídu sa podeliť so
svojimi úspechmi aj o niekoľko
rokov.”

Z príhovoru riaditeľky 
školy Mgr. A. Coganovej 
spracovala V. Žoldáková
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Oslava šesťdesiatky
Škola pri príležitosti svojej šesťdesiatky
pripravila slávnostnú akadémiu, ktorú ve-
novala žiakom svitských škôl, ale i verej-
nosti a vzácnym pozvaným hosťom. Deti
sa prezentovali v tom najlepšom svetle a
dali oslavám peknú čerešničku na naro-
deninovej torte. Mala viacerým gratulan-
tov, medzi ktorými nechýbal aj primátor
mesta. Zaželal všetkým učiteľom a deťom
do ďalších rokov len to najlepšie!

Foto: S. Pjaták



Táto sa zamerala na oživenie tradície šikov-
ných rúk žien pri ručných prácach a zhoto-
vovaní krásnych pamiatkových predmetov,
rôznych ozdôb k skrášľovaniu svojich príbyt-
kov, ale aj príbytkov blízkych a priateľov.

Pod vedením pani Ľudky - za čo jej patrí
vďaka - si ženy oživili svoje dávne schopnos-
ti a na svoje vlastné prekvapenie dokázali vy-
hotoviť krásne predmety ako háčkované kve-
ty, vrecká na bylinky, vankúšiky s bylinkami,
vianočné svietniky a šiškové venčeky, veľko-
nočné kraslice, závesné veľkonočné venče-
ky a mnohé iné.Z týchto krásnych predme-
tov bola usporiadaná výstava na sviatky Veľ-
kej noci v chráme vo Svite, ktorá hýrila pes-
trosťou a krásou k potešeniu oka i ducha ná-
vštevníkov chrámu.

Tieto stretnutia majú však aj duchovný roz-
mer, pretože počas nich sa povie duchovné
slovo, modlitba a zaspieva pesnička.

Ženy sa vždy dopredu tešia na nasledujúci
mesiac, kedy sa stretnú a podľa aktuálnosti

ročného obdobia
budú vytvárať no-
vú krásu, ktorá im
obohacuje život.

B. Bendíková
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Po prvýkrát sme mali možnosť stretnúť
sa so Zdenkou Križanovou v roku 1976,
keď do Ľudovej školy umenia vo Svite na-
stúpila po skončení konzervatória. Vyučo-
vala hru na akordeón, hudobnú náuku,
ostatné roky sa venovala vyučovaniu na
modernom a populárnom keyboarde. Pod
jej vedením žiaci na koncertoch predvá-
dzali duá, triá, kvartetá, kvintetá, sextetá,
ale viedla i tanečnú hudobnú skupinu ZUŠ.
Spolupracovala s husľovým a gitarovým od-
delením, s ľudovou hudbou, s dychovým
oddelením a pripravovala akordeónové
sprievody pre žiakov ľudového spevu. 

Nikdy neľutovala čas, ktorý venovala svo-
jim žiakom aj mimo vyučovacích hodín a
trpezlivo ich pripravovala na rôzne vystúpe-
nia. Svojim umením celých tridsaťšesť ro-
kov jej žiaci napĺňali srdcia poslucháčov
nielen ako jednotlici, ale aj hudobné telesá.
Usporadúvala až dvojhodinové triedne ve-
rejné koncerty, na ktorých mali deti mož-
nosť previesť všetko, čo sa v škole  naučili.
Šikovní žiaci, neraz aj v sprievode svojej
učiteľky, vystupovali na rôznych kultúrnych
a spoločenských akciách v meste a hud-
bou napĺňali duše nás všetkých. Krásnymi
melódiami a precítenou hudbou obohaco-
vali program nejednej organizácie pri rôz-
nych príležitostiach a nechýbali napríklad

ani pri vernisážach výstav
svojich kolegov. Pani učiteľ-
ka moderovala množstvo
koncertov ZUŠ, ale aj vý-
chovné koncerty pre maters-
ké a základné školy. Určite
celé Slovensko nezabudne

na televízne relácie Modré z
neba či Slovensko má talent,
v ktorých sa predstavili žiač-
ky Zdenky Križanovej Ester-
ka Ko a Martinka Bobánová.
Svoj talent a umenie žiaci a
žiačky  predviedli aj publiku v
partnerskej Českej Třebovej.
Zásluhou Z. Križanovej vznik-
la pri ZUŠ aj country skupi-
na, ktorá svojim vystúpením
obohatila festival Country

Koliba vo Svite a mnohé ďal-
šie zaujímavé podujatia.

Naposledy sa nielen so
svojimi žiakmi, rodičmi, ale aj
ostatnými priaznivcami rozlú-
čila februárovým koncertom

s názvom V Cirkuse, ktorým
oficiálne ukončila svoje trid-
saťšesťročné účinkovanie vo
Svite.

Keďže sa Zdenka Križano-
vá venovala aj výuke dospe-
lých, práve mi by sme sa jej
chceli obzvlášť poďakovať za
jej čas, ochotu, obetavosť,
ale najmä trpezlivosť, s kto-
rou sa nám venovala a dovo-
lila nám aspoň chvíľu pozerať

na svet očami dieťaťa a rov-
nako sa aj cítiť.

Ing. Milan Gonda, .Ing.
Imrich Toth, Ján Bryja a

Ľubomír Rísik.

Pani učiteľka, ďakujeme!
Len nedávno ukončila svoju učiteľskú dráhu v Základnej ume-
leckej škole vo Svite Zdenka Križanová  a odišla do Bratislavy.
Pani učiteľka, ktorá celý svoj profesný život zasvätila tomu az-
da najkrajšiemu povolaniu, vyučovaniu hudby, ktorá nás všet-
kých robí lepšími, svoje vedomosti a zručnosti s láskou a trpe-
zlivosťou odovzdávala deťom od najútlejšieho veku až po do-
spelých, ktorí sa napriek vyššiemu veku rozhodli splniť svoj sen
a naučiť sa hrať na akordeón.

Z iniciatívy našej členky cirkevného zboru ECAV vo Svite pa-
ni  Ľudmily Ilavskej  sa začiatkom roka 2011 vytvorila sku-
pinka žien, sestier z uvedeného cirkevného zboru, ktorá sa
pod názvom "Tvorivé dielne" začala pravidelne raz mesačne
schádzať v zborovej sieni fary pri záujmovej činnosti.

Krása obohacujúca život



Koncertu predchádzala vyčer-
pávajúca generálna skúška s or-
chestrom pod dirigentskou taktov-
kou pani Agnieszky Kreiner, ktorá
bola umeleckou vedúcou Lubels-
kiej filharmónie, dirigentkou kra-
kowskej opery a Teatru Wielkiego
vo Varšave a spolupracuje aj so
sliezkou operou. Scenár pôstne
koncipovaného koncertu bol za-
meraný práve na toho dňa slávený
Zelený štvrtok, avšak taktiež na
pripomenutie si výročia úmrtia bla-
hoslaveného pápeža Jána Pavla
II. Bezchybne hrajúci tatranský or-
chester hodnotne umelecky do-
plnil spoločnými skladbami aj Mie-
šaný spevácky zbor Laudamus zo
Svitu. Sme veľmi radi, že sme prá-
ve veľkonočné trojdnie mohli tak-
to hodnotne začať. Samotnej kon-
certnej produkcii predchádzala
svätá omša za účasti duchoven-
stva, predstaviteľov mesta a mno-
hých hostí. Celebrujúci kňaz spo-
menul a osobne privítal aj zbor zo
Svitu. 

Do posledného miesta zaplne-
ný kostol svätého kríža v Zako-
panom si mohol vypočuť skutoč-
ne hodnotnú koncertnú produk-
ciu: pestrú paletu skladieb pre
sólový hoboj, alt, ako aj Kyrie z
Missa brevis Josefa Haydna, Mi-
kuláša Schneidera Trnavského,
J.S.Bacha v podaní orchestra a
zboru a v neposlednom rade aj

skladby a capella svetových hu-
dobných skladateľov v interpre-
tácii samotného zboru.

Nemožno pochybovať o pote-
šení, že okrem oficiálnych webo-
vých stránok mesta Zakopane a
serverov informujúcich o kultúr-
nych podujatiach sme si mohli aj
na stránkach Ministerstva zahra-
ničných veci Slovenskej republi-
ky prečítať aj túto diplomatickú
správu:

“Slovenský generálny konzulát
v Krakove informuje, že 5. apríla
sa v kostole sv. Kríža v Zakopa-
nom uskutoční poľsko-sloven-
ský koncert Crucifixus venovaný
blahoslavenému Jánovi Pavlovi
II. Na koncerte sa predstaví zbor
Laudamus zo Svitu pod diri-
gentskou taktovkou Petra Čapó,
Helena Poczykowska (alt), Kon-
rad Mika (hoboj), Stanislaw
Szyszka a Krzystof Najbor (ume-

lecké slovo) a predstavia diela
Vivaldiho, Bacha, Marcella, diela
slovenských skladateľov a frag-
menty poézie Karola Wojtylu.
Koncert organizuje mesto Zako-
pané v rámci projektu Kultúra
2012.”

Zo Zakopaného sme odchádza-
li naplnení radosťou a vierou, že aj
našim spevom sme obohatili se-
ba samých aj našich posluchá-
čov. Veríme aj do budúcna, že
členovia zboru Laudamus zo Svi-
tu budú môcť aj takýmto spôso-
bom reprezentovať naše podta-
transké mesto a získať tak okrem
umeleckých skúseností aj mnohé
hodnotné ľudské kontakty.             

Mgr. Peter Čapó
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Poľsko-slovenský koncert v Zakopanom
V rámci nadviazania úzkej spolupráce s Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna zo Zakopa-
neho a projektu organizovaného mestom Zakopané „Kultúra 2012“ sa dňa 5. 4. 2012
Miešaný spevácky zbor Laudamus zo Svitu zúčastnil poľsko – slovenského koncertu
pod názvom „CRUCIFIXUS“ venovaný pamiatke blahoslaveného Jána Pavla II. Pre všet-
kých členov početného speváckeho telesa bolo cťou účinkovať na tomto pódiu, kon-
krétne v Kostole sv. Kríža v Zakopanom, o to viac, že sme prijali osobné pozvanie bý-
valého veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku pána Jana Komornického a diri-
gentky orchestra Agnieszky Kreiner.

Prostredníctvom pútavých ex-
ponátov, početných aktivít a po-
kusov boli žiaci motivovaní k to-
mu, že šetrenie energie závisí od
samotného jedinca a práve oni,
ako mladá generácia, môžu svo-
jím konaním ovplyvniť ďalšie
smerovanie tejto spoločnosti.
Celá výstava pozostávala zo 4
tematických okruhov. Jej súčas-
ťou boli aj originálne interaktívne
exponáty, ako napríklad: parný

stroj, veterná a fotovoltická elek-
tráreň, uhoľná baňa, auto na vo-
dík, hybridný bicykel, úsporný
byt, solárny panel atď. Žiaci
mohli so všetkými exponátmi
pracovať a vyskúšať si ich. 

Celou výstavou nás sprevá-
dzala vyškolená lektorka, ktorá
so žiakmi realizovala rôzne po-
kusy a aktivity. Žiaci tak boli ve-
dení k vlastnému skúmaniu a po-
chopeniu témy. Výstava bola pre

žiakov zaujímavým prínosom do
života.  

Mgr. Daniela Pavlicová
ZŠ Mierova, Svit

O tom, čo je to energia, odkiaľ sa berie, ako ju šetriť, ako
používať nové technológie na jej úsporu, sa presvedčili
žiaci 8. B triedy v Podtatranskom múzeu v Poprade. Práve
tu bola nainštalovaná interaktívna putovná výstava na té-
mu: „Energia 3. tisícročia“. 

Interaktívna výstava „Energia 3. tisícročia“
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� 27. marca sa Mário K. a Stanislava G. zo
Spišskej Teplice vybrali peši do Svitu. Pri stud-
ničke sa stretli s podnapitými mladými mužmi
Petrom P., Stanislavom L. a Matúšom P., kde
došlo k agresívnym slovným výmenám. Po
skľudnení situácie si Matúš P. odniesol od po-
licajného zboru blokovú pokutu. 

� 29. marca na Ulici SNP v popoludňajších
hodinách došlo k rozbitiu sklenenej výplne na
dverách predajne Mäso – Tatry. Muž, ktorému
sa tento kúsok podaril, sa priznal. Zaplatením
sklenára musel siahnuť hlbšie do svojho vrec-
ka. 

� 29. marca skupinka šiestich mladých róm-
skych chlapcov sa opierala o súkromné vozid-
lá zamestnancov pekárne. Zo strechy jedného
z áut si spravili bar s fľašami alkoholu, popíjali a
zabávali sa. Aby nedošlo k poškodeniu niekto-
rého z vozidiel, nakoľko konanie v alkoholovom
opojení je nekontrolovateľné, hliadka MsP ich
vyzvala, aby išli domov. Mladí ľudia sa pohli
smerom do Batizoviec. 

� 2. apríla v obchode Sintra sa dopustil krá-
deže Július G. zo Svitu. Za krádež troch masiel
dostal blokovú pokutu a evidenciu do systému
priestupkov. 

� 4. apríla maloletý Roman S. z mestskej
časti Pod Skalkou sa dopustil krádeže v potra-
vinách Karmen. Maloletý sa nedopustil kráde-
že prvýkrát. S privolaným otcom maloletého
bol vykonaný pohovor. 

� 7. apríla hliadka mestskej polície bola ná-
pomocná pri zadržaní páchateľov, ktorí sa po-
kúsili o krádež puklíc a kolies z vozidla pochá-
dzajúceho z Popradu. Páchatelia Marek G. a
Ján D. z Popradu boli prichytení na parkovisku
predajne Billa, kde sa ich ujala štátna polícia z
Popradu. 

� 15. apríla bol nájdený bicykel opretý o by-
tový dom na Štefánikovej ulici, ktorý bol zle
uzamknutý. Majiteľ sa môže prihlásiť na útvare
mestskej polície. 

� 16. apríla sa odohrala humorná situácia,
keď istý občan mesta nahlásil, že po cyklistic-
kom chodníku sa pohybuje motorové vozidlo.
Hliadka, ktorá okamžite prišla na chodník však
zistila, že išlo o dva bicykle, ktoré išli vedľa se-
ba a mali silnejšie osvetlenie, čím vytvárali do-
jem idúceho vozidla. 

� 19. apríla nahlásila Anna M. vykrádanie zá-
hradných chatiek za železničnou stanicou. Pá-
chateľ sa vlámal do pristavených prístreškov
odkiaľ zobral záhradné náradie. Mestská polí-
cia o týchto vlámačkách informovala stálu služ-
bu OO PZ vo Svite. 

� 22. apríla vo večerných hodinách sa hliad-
ka na základe telefonickej informácie presunu-
la do mestskej časti Pod Skalkou na Priečnu
ulicu, kde ležal v podnapitom stave muž z Po-
pradu Ing. Vladimít T.. Muž krvácal z hlavy, pre-
to ho RZP odviezla do NsP Poprad na ošetre-
nie. 

� 26. apríla v predajni Lidl sa rozhodol pre
nákup alkoholu v hodnote 8, 99  bez zaplate-
nia Dušan F.Krádež mu vyniesla blokovú poku-
tu. 

Z denníka polície

PROGRAM  
kultúrnych a spoločenských podujatí v meste

do 31. mája 2012 - Mestská knižnica 
„VÁŽKY“ -  výstava s enviromentálnou tematikou 

19. mája 2012 od 9.30 hod. -obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie novonarodených detí – občanov Svitu

23. mája 2012 o 18.00 hod.-sála Domu kultúry
„PIATI V ŽUPANE“ - divadelná komédia v podaní Divadla TAK teda TAK pri ZUŠ vo
Svite pre verejnosť. Vstupné  dobrovoľné

25. mája 2012 o 17.00 hod. - sála Domu kultúry
„VÁM, VŠETKÝM MAMÁM” program venovaný Dňu matiek. 
Vystúpi ĽH PREŠOVČAN a finalistka superstar 2005 Petra Humeňanská so sestrou Ja-
nou. (viď samostatný plagát)

31. mája 2012 od 9.00 do 15.00 hod. - Mestská knižnica
Celoslovenský čitateľský maratón pre deti

31. mája 2012 o 15.30 hod. - zasadačka MsÚ 
16.riadne zasadnutie poslancov MsZ

2. júna 2012 od 10.00 hod.. - areál pri Kolibe 
DEŇ DETSKEJ RADOSTI – maratón súťaží, hier a zábavy pre deti pri príležitosti
MDD (viď samostatný plagát)

3. júna 2012 od 10.30 hod.  -  Rímskokatolícky kostol sv.Jozefa robotníka
Prvé sväté prijímanie 

PROGRAM
� Detské bábkové divadlo CILILING z Prešova: Zázračné kapsy
� Tanečné a hudobné vystúpenia detí svitských škôl
� Lesná hra o sladkosti pre deti
� Lukostreľba
� Prezentácia vojenskej histórie KVH Tiger Poprad
� Hry pre najmenšie deti - ZO ÚŽS Svit
� Súťaž v kresbe na chodníku -  ZO ÚŽS Svit
� Ukážky lovu rýb udicou - MO SRZ Svit
� Ukážky hasičskej techniky
� Plastikoví modelári - tvorivá dielňa
� Baby Centrum - výtvarná tvorivá dielňa
� Originálne maľovanie na tvár
� Tombola
� Občerstvenie

V prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie koná v ISKRA ARÉNE
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Bežci v apríli 2012
1.4.2012 Bratislava - ČSOB maratón (42 195 m) s
medzinárodnou účasťou (618 bežcov z rôznych
krajín sveta):
Muži do 39 rokov:  25. Tomáš Kačmarčík - 2:55:37
hod ( bez rozdielu veku 36.miesto),
35. Peter Gallik - 3:00:13 hod (bez rozdielu veku 52.
miesto).
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik  - 3:25:53 (bez
rozdielu veku 143.)

1.4.2012 Kysak - Beh Hornádskou dolinou - pol-
maratón 21, 1 km:
Ženy od 40 rokov: 1. Danica Božová (bez rozdielu veku
6.)

14.4. 2012 Košice - Furča: Furčiansky maratón -
Memoriál Štefana Semana
Muži od 60 rokov - maratón (42 195 m): 1. František
Gallik (bez rozdielu veku 12.)
Štafeta 2x polmaratón (2x 21,1 km): 1. Peter Gallik -
spolu s Erikom Onofreiom z Košíc 

25.4.2010 Budimírsky polmaratón - s medzinárod-
nou účasťou  (21,1 km):
Muži do 39 rokov: 15. Tomáš Kačmarčík
Ženy od 40 rokov: 3. D. Božová (bez rozdielu veku 8.)

28.4.2012 - Liptovský Mikuláš - Bodice: Beh oslo-
bodenia Bodíc
Muži do 39 rokov (12 km): 4. Tomáš Kačmarčík

28.4.2012 - Fiľakovo: Fiľakovský kros (13 km):
Ženy od 35 rokov: 1. D. Božová (zároveň 1. aj v abso-
lútnom poradí bez rozdielu veku)   

D.Božová - Fiľakovský kros (spolu s mužmi skon-
čila 19. zo 61 bežcov) -  s pohárom za prvenstvo
v súťaži žien.

Už v roku 1250 pred našim le-
topočtom sa v štyroch mestách
starého Grécka konali športové
hry. Už v roku 775 pred našim
letopočtom sa začali konať celo-
grécke hry v Olympii. Objavil sa
na nich  beh na krátke i dlhšie
trate, hod  diskom i oštepom, zá-
pasenie, box, umelecký pred-
nes básní a literárnych diel, ako i
hry na hudobných nástrojoch.
Víťazi boli odmenení olivovými
vencami, nasadenými na hlavy.
Pravdaže, s takou skromnou tro-
fejou bola spätá obrovská sláva,
ktorá sa rozšírila aj na rodinu a
domovskú obec atléta. Pri ná-
vrate bol triumfálne privítaný a na
jeho počesť sa konala hostina s
prednesenými chválospevmi,
zloženými na jeho zásluhy. Ne-
zriedka sa stalo, že mu postavili
pomník! Po niekoľkých storo-
čiach dostávali víťazi týchto hier
bronzové mince. Ženy sa ani ako
diváčky týchto hier nesmeli zú-
častniť.

Pred zánikom týchto hier

grécky senát okolo roku 550
p.n.l. odhlasoval zákon, podľa
ktorého víťazi jednotlivých disci-
plín dostávali sumu 500 dra-
chiem (pri prepočte na slovens-
kú hodnotu nám vyjde , že to bo-
lo približne 100 tisíc Sk.).

Neskôr zvýšili odmenu za ví-
ťazstvo v atletike až na 1000 dra-
chiem!! Zaujímavosťou je, že
niektorým atlétom táto výška ne-
stačila a pred konaním samot-
ných hier požadovali 1 500 až
2 000 drachiem. Ak im v uvede-
nom štátiku nevyhoveli, boli
schopní štartovať za iný štátik,
ktorý im za víťazstvo túto poža-
dovanú sumu prisľúbil. Už v tom-
to období vidíme obchodovanie
so športom!

To nie sú výmysly, ale historic-
ky podložené fakty! Pritom je za-
ujímavé, že za víťazstvo v kultúr-
nych disciplínach ostala suma
500 drachiem.

Tieto starogrécke hry dal zru-
šiť v roku 393 nášho letopočtu
rímsky kresťanský cisár Teodo-

sius.
A prečo sa vlastne začali tieto

hry konať? Nuž, o domácnosť sa
i vtedy starala žena, muži lovili
zvieratá a nudili sa ! A tak medzi
jednotlivými kmeňmi vyvolávali
šarvátky, končiace sa veľkou bit-
kou. Ak by sa boli sústavne opa-
kovali, hrozilo, že sa pomaly
mužská časť medzi sebou vybi-
je!!

Podmienkou pre vznik hier bo-
lo, že tieto bojové akcie sa ukon-
čia a  v celom Grécku musel byť
mier! Spočiatku sa konali každý
druhý rok, neskôr, až dodnes,
po 4-och rokoch.

Názov dostali podľa mesta
Olympia a zakladateľom novodo-
bých olympijských hier bol fran-
cúzsky barón Pier de Coubertin.

Prvé novodobé letné OH sa
konali v Aténach preto, lebo
vlastne Gréci dali základ vzniku
olympiády, bolo to  v roku 1896.

Najúspešnejšími olym-
pionikmi za bývalú Českoslo-
venskú republiku boli manželia
Emil a Dana Zátopkovci. V roku
1952 v Helsinkách získali spolu
4 zlaté medaily. Emil v behu na
5000m,10000 m a v maratóne.

Jeho manželka Dana v hode
oštepom. Na tejto olympiáde zís-
kal zlatú medailu v boxe aj Slo-
vák Ján Zachara. Mnohí budete
somnou súhlasiť, že politika do
športu nepatrí. Bohužiaľ, na
LOH v Mníchove v roku 1972
došlo k najväčšej tragédii v deji-
nách konania olympijských hier.
5.septembra skoro ráno pred 5-
tou hodinou prepadli palestínski
teroristi izraelských športovcov a
11-nástich zastrelili. V roku
1980 sa letné OH konali v Mo-
skve. Nezúčastnili sa ich nielen
športovci USA, ale i ďalších štá-
tov na protest proti obsadeniu
Afganistanu sovietskymi vojska-
mi. V roku 1984 v Los Ange-
les(USA) sa zas nezúčastnili
športovci Sovietskeho zväzu a
iných socialistických štátov.

Chcel by som veriť, že v bu-
dúcnosti sa takéto politicky mo-
tivované činy v športe nebudú
opakovať.

A ešte verím, že naši slovens-
kí olympionici nám v Londýne
urobia radosť a prinesú nejaké
medaily domov.

Všetci im to iste prajeme!

Karol Bereš, člen
Spišského dejepisného spolku

Keďže sa blíži termín letných olympijských hier v Londý-
ne, rozhodol som sa napísať čitateľom mestských novín
čosi z ich vzniku a histórie.

Olympiáda v zaujímavých faktoch

Náročná futbalová  jar
Futbalisti v regionálnej súťaži na jar odohrali 7 zápasov a v nich 4-krát

prehrali a trikrát doma vyhrali. Naposledy 6. mája hrali doma so Sp. Pod-
hradím.
Svit - Sp. Podhradie 2 : 1, góly za Svit Lesný a Kozák.

Bol to priemerný zápas, v ktorom domáci sa snažili prevziať iniciatívu v ofenzí-
ve, no opäť sa nedarilo úspešne zakončiť. Ešte že Lesný v I. polčase dostal Svit
do vedenia, lebo v II. polčase hostia  hru vyrovnali a strelou z diaľky prekvapili
brankára domácich Marušáka. Futbalisti Svitu  až v závere Kozákom rozhodli o
svojom víťazstve. Po 24. kole je Svit v tabuľke na 2. mieste so ziskom 45  bodov
so stratou 7 bodov na vedúce Humenné a 3 body pred treťou Haniskou.

Do konca súťaže ostáva odohrať 6 zápasov, a to Svit tri na domácej pôde:  20.
5. o 17.00 s Michalovcami „B“, 3. júna o 17.00 h s N. Hrušovom a 17. júna
o 17.00 s Vyšným Opátskym.  -ák-



Koncom júla 2011 sa v Koši-
ciach - na Furči konal 8. ročník
Extrém maratónu. Svojím prevý-

šením 1197 m predstavuje toto
podujatie najťažší cestný maratón
v strednej Európe. Motiváciou pre

zdolanie 42 195 m dlhej trate bo-
lo i pozvanie europoslankyne
Mgr. Moniky Smolkovej pre najrý-
chlejších do   Europarlamentu,
ktorá tento maratón slávnostne
otvorila.

Europoslankyňa dodržala slovo
a najrýchlejší maratónci v absolút-
nom poradí bez rozdielu veku na-
vštívili Europarlament v jeho fran-
cúzskom sídle - v Štrasburgu dru-
hej polovici apríla 2012. Boli me-
dzi nimi i dvaja bežci zo Svitu Fran-
tišek Gallik - pracovník Chemosvi-
tu, a.s (okrem víťazstva v kategórii
od 60 rokov mu patrila popredná
priečka i bez rozdielu veku) a Da-
nica Božová, učiteľka ZŠ Mierová
Svit (víťazka kategórie žien bez
rozdielu veku).  

Na foto s europoslankyňou
Mgr. Monikou Smolkovou
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Naši basketbalisti štvrtí
Basketbalsiti Bk Iskry Svit
posledným semifinálovým
zápasom v Nitre (prehrali
77:74), pomerom zápasov
2:1 v prospech Nitry defini-
tívne skončili extraligovú sú-
ťaž 2011/2012. Skončili na
peknom 4. mieste (titul zí-
skala Prievidza pred Komár-
nom a Nitrou), čo po rokoch
nepostúpenia ani do štvrťfi-
nále je úspechom.

Oprava

V mestských novi-
nách č. 4/2012 sme
v článku Šiesta pla-
vecká štafeta ne-
správne uviedli me-
no víťaza plaveckých
pretekov v kategórii
žiakov 5. ročníkov
základných škôl. 

Majstrom Svitu v
tejto kategórii sa stal
Tomáš Šterbák, Do-
minik Žugec sa
umiestnil na 2. mies-
te. 

Autorka článku sa
za chybu sa ospra-
vedlňuje.

N. Kumorovitzová

Ako nám povedal predseda
BK Iskra Svit Ing. Ján Drobný, tá-
to sezóna bola aj pre výbor kon-
solidačnou sezónou a na jej
priebehu i výsledkoch by radi
pripravili družstvo na sezónu na-
stávajúcu.

Po sformovaní sa kolektívu
hráčov v priebehu sezóny, ale
i zmene trénera (Milana Černic-
kého nahradil v decembri 2011
Ivan Fulgosi) sa podarilo reali-
začnému kolektívu pripraviť hrá-
čov tak, že veľa nechýbalo
a mohli hrať finále.

Kolektív hráčov poskladaný zo
6 legionárov štyroch národností
(Henderson, Mascoll, Jefferson,
Cvitanovič. Čosič, Berkis)
a slovenských hráčov - odcho-
vancov mládežníckeho basket-
balu vo Svite (Znanec, Míčka,
Polakovič, Findura, Madzin, Bu-
day a zo Sp. N.Vsi Repaský) sa
nakoniec postaral o milé prekva-
penie, bojoval o postup do finále.

Počas celej sezóny kolektív
napĺňal halu, bavil divákom pek-

ným basketbalom, za čo si čas-
to vyslúžili hráči ovácie v podobe
„ďakujeme, ďakujeme…!“ 

Počas sezóny sme sa stretli
z rôznymi názormi divákov na
zloženie hráčov. I keď väčšinou
hrávali len zahraniční hráči (a
nielen Svit, Prievidza hrala s 9 le-
gionármi!)  diváci videli atraktívny
basketbal najmä zo strany ame-
rických basketbalistov, ktorí do
toho slovenského (ten účasťou
až 49 legionárov v extralige veľa
nezískal) doniesli nové prv-ky.

Najmä známe „smečovanie“ do-
máceho Jefffersona vedelo divá-
kov zabaviť. Dobrú náladu
v priebehu sezóny na domácich
zápasoch vytváral maskot „Mi-
šo“ a výbor sa snažili skultúrňo-
vať extraligové zápasy vydáva-
ním buletinov, vystúpením mažo-
retiek a predajom klubových su-
venírov. 

Takže suma sumárum, ba-
sketbalová sezóna je za nami,
zhodnotia ju kompetentní. No
pre verejnosť bola zaujímavá

a pre svitského diváka atraktív-
na. Fan klub vedel vytvoriť doma
slušné a búrlivé prostredie, čo
ocenili aj samotní hráčí (na obr.).

Treba len veriť, že výbor BK
Iskra Svit za podpory mesta Svit,
sponzorov a rôznych zájemcov
o tento šport vo Svite a blízkom
okolí,  spoločne nájdu finančné
prostriedky pre zabezpečenie
činnosti basketbalového druž-
stva mužov v extralige aj pre na-
stávajúcu sezónu.

Text a foto M. Jurčák

Z Extrémmaratónu do Europarlamentu
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