
zmena sa uskutočňuje v rámci veľkých zmien ÚPM.
Mesto Svit je vybudované v leteckej zóne, Letec-
ký úrad v Bratislave sa vyjadrí k tejto zmene na zákla-
de meraní, ktoré sa uskutočnia v siedmych obvodoch
mesta, zmerajú sa najvyššie budovy a najvyššie stro-
my, bude vypracovaná dohoda s výnimkami pre mes-
to Svit. R. Abrahám ju doplnil, že cena za m² pozem-
ku v lokalite Breziny nie je ešte určená.

M. Martočko sa opýtal, či bude predĺžený prenájom
záhrad v záhradkárskej osade. Primátor odpovedal,
že sa uvažuje len o predaji pozemkov. Otázka za-
znela aj k novej tržnici, ktorá vznikla pri autobusovej
stanici a dostáva svoju definitívnu podobu. Ivan Zima

Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

MsZ Svit prerokovalo

Prvým z nich bol priamy prenájom
časti nehnuteľnosti mesta. Ním
schválili prenechanie majetku mesta
Svit do nájmu Tomášovi Danesovi s vý-
škou nájomného 20 eur/m²/rok, na
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpoved-
nou lehotou. Predmetom nájmu je ne-
hnuteľnosť - časť pozemku z parc. č.
229/15 s výmerou 50 m² za účelom
uskladnenia stavebného materiálu
a následného vybudovania parkova-
cích miest. Nájomca musí zabezpečiť
prekládku plota Materskej školy na
vlastné náklady.

Druhým bodom rokovania bola zme-
na Územného plánu mesta Svit v lo-
kalite Bagrovisko, ktorú pod číslo 7
schválili. V tejto súvislosti schválili aj
VZN č.  8/2012, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č.7/2007. Podrobnejšie in-
formácie nájdete na stránke mesta
www.svit.sk v časti Dokumenty.

Interpelácie otvoril J. Babčák otáz-
kou, prečo sa nekosí Pod Skalkou a
prečo TS už kalkulujú s novými cenami
za pohrebné služby napriek tomu, že
cenník za ne nebol ešte schválený. Na-
koľko na zasadnutí nebol riaditeľ TS –
odpoveď dostane na budúcom rokova-
ní.

Poslanec I. Zima sa opýtal, v akom
stave je zmena ÚPM v lokalite Brezi-
ny. A. Kromková informovala, že táto
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Po tretíkrát sa stretli v tomto volebnom období poslanci na mimoriadnom
zasadnutí, ktoré malo v programe dva hlavné body. 

Začal sa
školský rok

Brány všetkých škôl vo Svite sa
v pondelok 3.septembra otvorili
slávnosťou, na ktorej nechýbal ani
náš fotograf. Záber je na prváčikov
zo ZŠ Mierová ul. (vpravo hore)
a Komenského ul. (dole). 

Foto: S. Pjaták

(Pokrač. na 2. strane)

Územný plán mesta je stále živý materiál...

Augustové rokovanie otvorilo vystúpenie hlavné-
ho kontrolóra, ktorého správu o jeho činnosti vzali
poslanci na vedomie a odsúhlasili jeho kontrolnú
činnosť na nasledujúce obdobie. 

Nové cenníky

Po ňom Mgr. Milan Špiner prezentoval svoju plánovanú ak-
tivitu v oblasti kultúrno-športovej činnosti na území mesta
a poprosil poslanecký zbor o jeho morálnu podporu. Násled-
ne sa hlasovalo o finančnej podpore Spišskej katolíckej
charite – dotácia vo výške 3 300,-  eur  jej bola schválená. Po-
tom odsúhlasili aj uzavretie zmlúv o výpožičke nebytových
priestorov žiadateľom MŠK Iskra Svit, FS Jánošík, Únii
žien Pod Skalkou, DH Sviťanka a ZO SZZ Breziny

(Pokrač. na 2. strane)



Kladenie vencov k SNP
Kladením vencov k Pamätníku padlým sme si pripo-

menuli  68.výročie SNP.  Sprevádzalo ho pekné letné
počasie. Prítomným zarecitovala Emília Nedzelová
a slávnostný príhovor predniesol viceprimátor Milan Lo-
pušniak. DH Sviťanka hrala pochod pri kladení kytíc
a vencov, ktoré položili zástupcovia MsÚ, Tatrasvit-Svit
Socks, a. s., Chemosvitu, a. s.,  a MO SZPB vo Svite.  

-vž-, Foto: S. Pjaták

poďakoval mestskej polícii za
vyriešenie problému s usídle-
ním bezdomovcov na sídl. A.

Diskusia pokračovala otázkou
M. Bezáka, či by mesto nemoh-
lo vykosiť lúku pri Mladosti. A.
Kromková odpovedala, že mes-
to nemôže investovať do cudzie-
ho majetku, ktorým táto zóna je.

V.Seman sa zaujímal, prečo

bola zlikvidovaná lavička pri
tzv.“škvarkárni” na Ul. Štúro-
vej – odpoveď znela – na žia-
dosť okolobývajúcich občanov,
sťažujúcich sa na rušenie noč-
ného pokoja vysedávajúcimi
partiami mládeže. V závere po-
žiadala o vystúpenie bývalá uči-
teľka ZUŠ Z. Križanová, ktorá
vyjadrila nespokojnosť s (z jej
pohľadu) neprofesionálnym prí-

stupom riaditeľa ZUŠ k zamest-
nancom a chybami, ktorých sa
údajne dopustil riaditeľ voči jej
osobe v súvislosti s uplatnením
jej pracovno-právnych nárokov. 

Primátor reagoval, že táto vec
už bola predmetom šetrenia na
MsÚ a tieto obvinenia sa nepot-
vrdili. M. Berkeš podotkol, že
najvyšším orgánom pre ZUŠ je
školská rada, ktorá má právo

riešiť tieto problémy, pričom
môže konzultovať s hlavným
kontrolórom, poslanci nemajú
právo do toho vstupovať a riešiť
problémy týkajúce sa vnútor-
ných záležitosti organizácii zria-
dených mestom.

-vž-
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Územný plán mesta je stále živý materiál...
(Dokončenie z 1. strany)

a poskytnutie priesto-
rov ZŠ Komenského
pre Farský úrad Svit na
podujatie One Way od
31. 8. - 2. 9. 2012. Za-
oberali sa VZN č. 2
/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb
a úhradami za sociál-
ne služby – z dôvodu
navýšenia sadzby v ZOS
(o 0,33 eur/klienta/deň)
a dennom stacionári toh-
to zariadenia (o 1,50
eur/klient/deň) schválili
Dodatok č. 4/ 2012 toh-
to VZN. 

Rokovania sa zúčastni-
li aj občania – obyvateľ-
ky Ul. Sládkovičovej,
ktoré vyzvali a poprosili
poslanecký zbor, aby
prehodnotil cenu za
prenájom pozemkov
pri ich domoch (zá-
hradky), ktoré užívajú
na relaxačné účely a kto-
ré si zveľadili. 

Odsúhlasili aj VZN
č. 6/2012, ktorým sa
vydáva Prevádzkový
poriadok pre pohre-
biská vrátane cenníka
za tieto služby. Plné
znenie obidvoch novo-
prijatých nariadení sú
uverejnené na stránke
mesta Svit. 

Pre havarijný stav
strechy spojovacej
chodby ku telocvični
ZŠ Komenského je aj
z dôvodu bezpečnosti
nutná jej rekonštrukcia.
Na tento účel pôjde
z rozpočtu mesta čiastka
4 000,- eur. 

Žiadosti o predaj pri-
ľahlého pozemku k by-
tovému domu na Ul.
kpt. Nálepku 102 vyho-
veli za cenu 3535,80
eur. Potom schválili zá-

mer prenechať do nájmu
pivničné priestory Do-
mu kultúry (2 miestnos-
ti – 31,10 m² a 42,35m²)
na prevádzku dielen-
ských, skladových a
obchodných činností. 

Na vedomie vzali Moni-
torovaciu správu Pro-
gramového rozpočtu
za 1. polrok 2012. 

Z dôvodu nevyhovujú-
ceho technického stavu
jedného motorového vo-
zidla pre MsÚ odsúhlasi-
li rozpočtové opatre-
nie na nákup nového
služobného auta vo vý-
ške 11 976,- eur. 

V bode interpelácie
poslanec J. Lörincz po-
ukázal na viaceré „nedu-
hy“ v meste – rozpadajú-
cu sa studničku oproti
Mladosti, chodník
pred lekárňou Viva,
rozbitý chodník na
Štúrovej ulici od Kop-
čeka po Jilemnického
ul. a požiadal o prešetre-
nie dôvodu zápachu
v nočných hodinách
v okolí rieky Poprad.
V tejto náväznosti podot-
kol M. Bezák, že aj ry-
bári budú pátrať po príči-
nách mierneho úhynu
rýb v tejto rieke. 

Diskusia zahŕňala in-
formáciu vedúcej A. Ba-
logovej o hospodárení
mesta za 7 mesiacov
roka 2012 a po nej po-
slanci schválili predaj
jedného vysúťaženého
bytu a opätovné vy-
hlásenie prebytočné-
ho majetku mesta – 3
bytov v nájomnom by-
tovom dome na Ul. P.
Jilemnického 838
a podmienky obchodnej
verejnej súťaže na od-
predaj týchto nehnuteľ-

ností. 
M. Jurčák sa v diskusii

dotkol pretrvávajúceho
zlého stavu vzhľadu
bývalého Motorestu
a priľahlého pozemku
návrhom na zverejnenie
podoby a výzoru tohto
objektu na inernetovej
stránke mesta tak, ako
to napr. urobili v Levi-
ciach. Poďakoval TS
mesta Svit za opravu as-
faltového povrchu
mosta cez rieku Poprad
ku kostolom, poukázal
na neporiadok v parku
pred Spolcentrom a
nedostatok miest na
sedenie v Dome smút-
ku. J. Drobný v závere
poďakoval TS mesta Svit
za výraznú pomoc pri or-
ganizácii Streetballu
2012.        V. Žoldáková

Nové cenníky

Nová tržnica - Od augusta zdobí autobusovú stanicu nová tržnica, ktorá má uni-
verzálne využitie. Lavičky, ktoré slúžia cestujúcim na oddych sa v prípade potreby
zmenia na predajné pulty. V blízkosti je i pitná fontána, ktorú lemujú kvetinové záho-
ny. Opäť sa skultivoval ďalší priestor pre občanov a návštevníkov Svitu.

Foto: S. Pjaták 

(Dokončenie z 1. str.)
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S účastníkmi odboja

Je už dlhoročnou tradíciou, že
padlým sa chodia pokloniť najma
občania mesta v dôchodkovom
veku. Nebolo tomu inak ani v
uvedený deň, keď po pietnom
akte, kladení vencov a príhovore
viceprimátora mesta Milana Lo-
pušniaka výbor ZO JDS vo Svite
zorganizoval pri Kolibe stretnutie
seniorov s účastníkmi MO
SZPB.Bolo čo spomínať a roz-
právať, ale i informovať sa o ve-
ciach verejných. Umožnilo to aj
stretnutie s prímátorom mesta
Rudolfom Abrahámom, predse-
dom klubu Smer SD vo Svite La-

dislavom Havlíkom a poslancom
MsZ a predsedom ZO JDS Miro-
slavom Jurčákom.

-ák-

Aj tohtoročné oslavy Slovenského národného povsta-
nia, ktoré sa konali 28. 8. 2012 pri pomníku padlých vo
Svite prebiehali vo veľmi dôstojnej spomienke na tých,
ktorí padli za našu slobodu.

K vydarenému stretnutiu pri
Kolibe prispeli aj harmoniká-
ri, členovia ZO JDS Emil Hor-
ňák a Mária Voščeková.

Foto: A. Gejdošová

Seniori na výlete
Výbor ZO JDS vo Svite na 5.
9. 2012 pripravil pre senio-
rov mesta tematický zájazd
do mesta Levoča a na Sp.
hrad. Zájazd sa uskutočnil
zásluhou vedenia spoloč-
nosti Chemosvit Chedos,
ktorý pre účastníkov posky-
tol autobus. Zájazd, ktorého
sa okrem členov JDS zúčast-
nili aj členovia MO SZPB
a SZI splnil svoje náučné
a poznávacie poslanie.
Účastníci zájazdu aj touto
cestou ďakujú spoločnosti
Chedos, a. s.,  a organizáto-
rom zájazdu výboru ZO JDS,
osobitne vedúcim zájazdu
Alexandrovi Tokárovi a Anne
Gejdošovej za nezabudnu-
ťeľné zážitky .  

Mestský tábor
CVČ vo Svite pripravilo pre dievčatá
a chlapcov prostredníctvom mestské-
ho tábora aktívne využitie voľného ča-
su letných prázdnin.
Počas 1. turnusu sa deti mali možnosť

oboznámiť so základnými pojmami a sym-
bolmi olympijských hier vedomostnými akti-
vitami, prezentáciami, kvízom, tvorivou diel-
ňou, zážitkovým vzdelávaním. Zúčastnili
sme sa výstavy vynálezov génia 15. storočia
Leonarda da Vinciho v Slovenskom tech-
nickom múzeu v Košiciach. Rozšírili sme
deťom rozhľad aj o poznávanie prírody Vy-
sokých Tatier, navštívili sme múzeum TA-
NAP-u. 

V 2. turnuse účastníci putovali s pirátmi,
rytiermi (Kežmarský hrad), archeológom
(Podtatranské múzeum v Poprade), so zvie-
ratami (ZOO V Spišskej Novej Vsi) a do bu-
dúcnosti. 

Na záver tábora deti vyhodnotili činnosť
hodnotiacou aktivitou, ktorou sme dostali
pozitívnu spätnú väzbu na pripravený prog-
ram.            LM 

Účastníci zájazdu pod Spišským hradom. 
Foto: M. Jurčák



Absentujúci sortiment bol v zbere textílií.
Preto sme prijali ponuku sprostredkova-
teľskej firmy, ktorá ponúkla zber aj v tom-
to sortimente odpadov.

Predmetom ich ponuky je bezplatné za-
požičanie kontajnerov špeciálneho preve-
denia, ich vyprázdňovanie v dvojtýžden-
ných cykloch a udržiavanie poriadku v ich
okolí. Celkovo nám bolo zapožičaných 11
kusov týchto nádob.

Plechové kontajnery béžovej farby budú
rozmiestnené v blízkosti hniezd klasické-
ho separovaného zberu. Z pochopiteľ-
ných dôvodov nebudú ich bezprostred-
nou súčasťou. 

Do týchto kontajnerov musia byť umiest-
nené len:

� odevy
� textil

� obuv
� hračky
Ovládanie kontajnera s príslušným upo-

zorňovacím nápisom vhodnosti uskladne-
nia odpadov je jednoduchý. Nad priečnou
ovládacou pákou je zberný otvor, kde po
položení predpísaného odpadu a zdvih-
nutím páky zložky odpadu sa dostávajú do
zberného zásobníka. Spätný výber odpa-
du nie je možný. Kontajnery sú uzamyka-
teľné. 

Pilotným rozmiestnením sledujeme cieľ,
aby sa znížil podiel tuhého komunálneho
odpadu a značného znemožnenia migru-
júcich obyvateľov priľahlých obcí v pre-
hrabávaní kontajnerov a kuka nádob. Vý-
ťažky z tejto činnosti sú potom následne
triedené za železničnou stanicou, v časti
Pod Skalkou a iných lokalitách, čím sú

tvorené nepovolené
skládky na ktorých likvi-
dáciu vynakladáme ne-
malé prostriedky. 

Z týchto dôvodov apelu-
jem na obyvateľov mesta,
aby sme dodržiavali po-
žadované zásady a u-
miestňovali príslušné od-
pady do nádob kde pat-
ria. 

Aj v tejto oblasti Vás žia-
dam o účinnú spoluprácu
pri tvorbe a ochrane náš-
ho životného prostredia

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS

Obdobie od odovzdania diela bolo pozna-
menané výskytom nedostatkov, pre ktoré sa
nedal objekt využívať. Prvé problémy nastali
pri odpadávaní krycích dosiek bočných vý-
plní a následne bortením samotných okrajo-
vých prvkov konštrukcie. Proces bol nezadr-
žateľný a v pôvodnom stave neodstrániteľný.
Hlavný dôvod tohto stavu bolo porušenie zá-
sad v oblasti hydroizolácie.

Prvé kroky boli smerované na vykonanie
troch reklamačných konaní, žiaľ, bezúspeš-
ne. Potom nasledoval zdĺhavý proces na zís-
kanie dodávateľa, ktorý by dodatočnú hy-
droizoláciu vykonal. Uskutočnili sme mnohé
jednania s renomovanými firmami, ktoré sa
touto oblasťou zaoberajú.

U každého bola podmienka úplného rozo-
bratia jednotlivých častí. Tieto návrhy sme
neakceptovali. Jedna firma sa podujala na

skúšobnej vzorke aplikovať hydroizoláciu na
podklade Americko-kanadského patentu. Po
polročnom vizuálnom sledovaní sme na zá-
klade objavenia sa trhlín ustúpili od tohto rie-
šenia.

Následne sme začali pracovať na iných
opatreniach, ktorých cieľom bolo zamedze-
nie prieniku vlhkosti do jednotlivých buniek
kolumbária. Pokusne sme riešenie vykonali
na dvanástich bunkách. Ďalším sledovaním
prieniku vody sme si potvrdili správnosť zvo-
lenej technológie.

Pridelením finančných prostriedkov sme
zrealizovali komplexnú opravu spodnej stav-
by kolumbária. Táto pozostávala:

� z dôslednej hydroizolácie zadného opor-
ného múru.

� položenia krycích čiapok na všetky tra-
vertínové konštrukcie cintorína.

� vytmelenia spojov prekrytia buniek
s oporným múrom.

� vysprávky rozpadávajúcich sa travertíno-
vých múrov.

� plastovej úpravy 120 kusov buniek na
spodnom podlaží.

� následného dvojnásobného náteru exte-
rierovými hmotami celej konštrukcie.

Hlavný úspech bol dosiahnutý odstránením
výplňového muriva nevhodne použitým mate-
riálom bez narušenia statiky. 

Aj keď celý proces bol časovo náročný, je
možné konštatovať, že sme v štádiu pred de-
finitívnym ukončením. V mesiaci september
2012 odbornou firmou nainštalujeme pre-
krývajúce dosky bočných výplní jednotlivých
sekcií a ďalšími vizuálnymi úpravami. Pripra-
víme spodnú radu k používaniu.

Samotné krycie dosky jednotlivých buniek
na základe ponúknutých vzoriek budú vý-
hradne zabezpečovať Technické služby
mesta Svit vrátane kamenomaliarstva, bez-
pečného a demontovateľného uchytenia do
nosnej konštrukcie. 

Som presvedčený, že takto pripravený
komplex bude na dlhé obdobie slúžiť
k spokojnosti a účelu, na ktorý je toto pietne
miesto určené.

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit
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Netradičné kontajnery

V našom meste evidujeme viac takzvaných pomníkov, ktoré znehodnoco-
vali samotný vzhľad mesta a neslúžia svojmu účelu. Jedným z nich sú aj ko-
lumbária na mestskom cintoríne.Tieto majú slúžiť na umiestnenie ostatkov
po kremácii našich zosnulých v urnových obaloch. Rozmery buniek kolum-
bária umožňujú na večný odpočinok umiestniť aj 6 ks urien, čiže dá sa po-
vedať, že samotné schránky sú projektované ako rodinné záležitosti.

Mesto v rámci Technických služieb zabezpečuje separáciu desiatich
druhov odpadov vrátane nebezpečných.

Kolumbárium pred dokončením

otvára 
konverzačný kurz 

ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO 
JAZYKA PRE DOSPELÝCH

zápis: 17. a 18. september 2012 
od 15. do 17. hod.

v Centre voľného času, Mierová 134, Svit

Od slov k činom
Aj takto by sa dala nazvať reakcia správcu šta-
dióna vo Svite, Bytového podniku, a. s., Svit na
stav atletickej dráhy, 

Tá totiž už niekoľko rokov chátrala. Niekedy veľ-
mi obĺúbená škvarová dráha, na ktorej sa odohrá-
vali aj celoslovenské súboje desaťbojárov, prete-
kali tu aj olympioničky sestry Veľďákové, už strati-
la adeptov atletiky aj v domácich podmienkach
a na súťaže sa skôr využíva tartanová mini dráha
na školskom dvore ZŠ Ul. mieru.

Začiatkom augusta riaditeľka Bytového podniku
Ing. Meriačová rozhodla, že atletickú dráhu dajú
do takého stavu, aby ju mohli využívať žiaci Stred-
nej odbornej školy, žiaci základných škôl, atléti
AO Svit a ďaľší športovci nielen zo Svitu, ale i jeho
okolia.Chvályhodný počin hospodárskej organizá-
cie v meste pre adeptov športu. Veď atletika je
kráľovnou športu a k nej patrí aj 400 m atletická
dráha. Treba len veriť, že vynaložené prostriedky
správcu štadióna budú zúročené aktivitami špor-
tovcov a verejnosti pri jej využívaní.               -ák-



� Prekvapilo vás rozhodnu-
tie o udelení tejto ceny?
Priznávam, začul som také „šu-

my“, že sa pripravuje návrh na
moju osobu, ale to, že
u poslancov prešiel(návrhy boli
až tri, pozn. autora), to ma na-
ozaj prekvapilo. Bol to dobrý po-
cit a zároveň aj možnosť rekapi-
tulácie, čo som to vlastne za ten
môj život všetko urobil. 

� Cenu ste získali najmä za
mimoriadne aktivity pre se-
niorov. Kedy a prečo ste sa
tejto oblasti začali venovať?
Ako čerstvý dôchodca som bol

rok na Ukrajine v dcérskej firme
Chemosvitu zaúčať tamojších
pracovníkov - tlačiarov obalo-
vých fólií. Po mojom návrate
v roku 1999 prišiel za mnou vte-
dajší poslanec Paľo Záhradník
s otázkou „čo keby sme založili
Klub dôchodcov?“. A stalo sa.
Bolo to 18. októbra 1999. Vtedy
sme nemali žiadne financie, tak
sme si prvú tisícku korún zarobi-
li zberom železa. Po sto dňoch
našej existencie som zložil účty
a odišiel za „veľkú mláku“ - do
Ameriky. Počas môjho tri a pol
ročného pobytu tam ma zastu-
poval pán Majkut. Vrátil som sa
a odvtedy som opäť vo funkcii
predsedu až doteraz. A prečo to
robím? Mám z toho radosť, som
rád, keď sa vždy niečo deje... 

� Pokúšali ste sa aj o spolu-
prácu s mládežou.. Asi to bol
nielen neštandardný, ale i tro-
chu naivný cieľ, čo poviete?
Asi áno. Viete, mali sme problé-

my s mládežou, ktorá nám ničila
zariadenie strediska, rozbíjala sto-
ly, lampy, lavičky. Tak sme sa sna-
žili o spoločnú „reč“ - ale nešlo to,
na naše pozvanie vždy prišli dvaja,
traja – vždy tí vzorní a aktívni, tak
som vlastne ostal sklamaný. Asi
som bol naozaj naivný. Škoda. 

� Vy ste, pán Tokár, taký
večne nespokojný človek,
ktorý stále musí čosi meniť,
vylepšovať, že?
Baví ma to. Veď- nie je to ra-

dosť, keď vidíte, ako prospeje
všetkým, keď si skvalitníme pro-
stredie v našom klube? Je nás
pomerne dosť – 65 členov, tak-
že potrebujeme aj príručnú ku-
chynku, ktorú sa mi už podarilo

zriadiť na poschodí, zväčšujem
priestory na akcie v novej klu-
bovni na poschodí a stále nie-
čo.. S pánom Dicházym sme na-
treli lavičky, zháňam stále spon-
zorov, materiál, dobrých ľudí, čo
nám pomôžu. 

� Poznáme vás ako člove-
ka, ktorý si ide za svojim cie-
ľom, ale potrebuje k sebe aj
spolupracovníkov. Kto je
vám takým blízkym pomoc-
níkom?
Je to iste pán Walter Dicházi

a Ján Bučina, ale i pani Staru-
chová. O nich sa môžem vždy
oprieť. Ale nájdu sa aj iní, ktorí,
keď treba, pomoc neodmietnu. 

� A čo spevokol? To je tiež
Vaša „srdcovka“. 
Od začiatku. Pôvodne sme si

v našom „kanadskom“ klube
spievali len tak pre seba – piati
chlapi. Mali sme i muzikanta
Emila Horňáka a ten bol i dvor-
ným harmonikárom ženám vo
svitskom klube. 

Návrh zlúčiť tieto malé skupiny
do spoločného spevokolu vzišiel
od pani Točekovej – harmonikár
bol spoločný a zrazu sme boli 13-
členné teleso. Bolo to v roku

2004. Vznikol Senior, mesto
a sponzori nám pomáhali, reperto-
ár sa nám rozširoval (dnes máme
95 piesní) a vystúpení pribúdalo. 

Ja sám som zložil 38 autor-
ských piesní. (Okrem toho i 4
básne a 5 veselých hier) A počuli
nás diváci na mnohých miestach
doma i za hranicami. 

� Vy ste boli v mladosti mu-
zikantom?
Ako slobodný som 2 roky hral

v dychovej hudbe na krídlovku,
ale potom som dal prednosť
iným záujmom... Dnes mám
v ruke vlastnoručne vyrobený
ozembuch. 

� Do Svitu ste po prvýkrát
prišli v 1949-om roku. Ako si
na to spomínate?
Mal som tu sestru (pani Šva-

grovská) a bol som tu u nej na
návšteve. Očarili ma vtedy uni-
formy mladých mužov a o tri ro-
ky, po meštianke som tu prišiel
natrvalo. Nebohý Ondrej Lap-
šanský mi 15. septembra 1952
povedal – voľné je už len miesto

zlievača alebo chemika. Tak ma
dali za chemika. Spočiatku ma to
nebavilo, ale časom som našiel
čaro aj v tejto profesii. Popritom
som študoval. Večerne Strednú
priemyselnú školu vo Svite, po-
pritom polygrafickú školu v Mar-
tine a neskôr i vysokú školu – tú
som pre vážne zdravotné problé-

my nemohol ukončiť. Pracoval
som ako technológ výroby
a vedúci prípravy tlačových fa-
rieb. Pozeral som sa okolo seba
a stále špekuloval, ako pomôcť,
uľahčiť, vylepšiť. Tak sa postup-
ne zrodilo mojich 99 zlepšova-
cích návrhov. 

� Svedčí to o vašich schop-
nostiach a šikovnosti. Viem,
že ste ale i mimoriadne zruč-
ný remeselník – s drevom a
iným materiálom robia vaše
ruky divy a pekné i užitočné
veci...  Čo vás teší a aké má-
te ešte plány?
Áno, tvorím a som šťastný, ak

môžem svojim výtvorom niekoho
potešiť. Urobiť mu radosť darče-
kom z dreva. Teším sa z mojich
vnúčat, zvlášť tých najmladších-
jeden a pol ročnej Ninky, ale
i pravnučky Chiary. Mám ešte
chvála Bohu energie a sily dosť,
tak by som ešte chcel dožiť
v šťastí a radosti, ale aktívne, le-
bo vymýšľanie, práca a pohyb –
to je môj život!

Pán Tokár sa v máji dožil 75-
tich rokov. Jeho energia
a elán sú závideniahodné –
mohol by ich rozdávať. Nuž –
prajem mu k tomu ešte dar
najcennejší – zdravíčko!
A ak sa toto prianie splní, bu-
deme o ňom určite ešte po-
čuť. V. Žoldáková

Vkročil ku mne s rukou plnou modrých šiltoviek a hneď
ho bola plná kancelária! Radosť na tvári dávala vedieť, že
sa mu čosi podarilo. Následne vysvetlil, že tie šiltovky
ozdobí erbom mesta Svit a na hlavy si ich nasadia jeho
seniori – pripravujú totiž spartakiádnu zostavu. Pri roz-
hovore, ktorý zvyčajne nahrávam na diktafón, som mi-
krofón pre jeho typický hlasný prejav umiestnila dosť ďa-
leko. Reč je o jedinom nositeľovi tohtoročnej Ceny mes-
ta Alexandrovi Tokárovi. 
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Nositeľ Ceny mesta Svit: Alexander Tokár

Vymýšla, zlepšuje, tvorí, organizuje...

Hore - Slávnostný akt 
oceňovania.

Vpravo - A. Tokár v roku
1965 s rodinou.

ˇ



Okresný výbor SZZ v Poprade
a Kežmarku, sa snaží byť nápo-
mocný všetkým záhradkárom
bez rozdielu, veď krásna a zdra-
vá záhrada je prvoradá. Odporú-
čanie spočíva v dobrej spolu-
práci s pomológmi, odborníkmi
s dlhodobými skúsenosťami s
pestovaním ovocia a zeleniny v
našich podtatranských oblas-
tiach.

Od jari cez výročné schôdze
OV SZZ podával informácie o
pestovaní a následných ochra-
nách pri pestovaní ovocných
drevín a kríkov pre našu podta-
transkú oblasť. Uskutočnil via-
cero stretnutí s pomológmi - od-
borníkmi priamo v záhradkár-
skych osadách v Kežmarku - Ľu-
bici, Poprad-Veľká, Poprad -
Dubina III, Brezinách, Máj a Što-
kava I (všetky vo Svite), pri ukáž-
kach jarného rezu, pred ošetre-
ním jarným postrekom, kde sa
zúčastnilo cez 200 členov a prí-
domových záhradkárov. Veríme
že takéto ukážky sú účinnejšie,
ak si záhradkár vypočuje a záro-
veň môže aj vyskúšať rez priamo
na vybraných stromoch. Tu pri-
chádzajú k pochopeniu z ukáž-
ky aj najväčší laici. Veď nespráv-
nym rezom sa väčšina záhradká-
rov oberá o úrodu a zároveň mô-

že narušiť rast a výživu ovocných
stromov.

Neustála celoročná práca na

parcelách, až po letnom období
odovzdá úspech v podobe ra-
dosti z dosiahnutej úrody. Môže-
me sa zapojiť do výstavy ovocia
a zeleniny, ktorú organizujú
mestské základné organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov
Breziny, Štokava I, Máj, Štokava
II v spolupráci s Klubmi dôchod-
cov vo Svite s podporou primá-
tora mesta.

Tohtoročná Podtatranská vý-
stava ovocia a zeleniny je orga-
nizovaná v priestoroch nad Poš-
tou vo Svite v jubilejnom 55-tom
roku založenia Slovenského
zväzu záhradkárov,

v dňoch 26.až 28.septembra
2012.

Pripravené oznamy - plagáty
budú vyvesené v základných or-
ganizáciách, v obciach či mes-
tách, na miestach k tomu urče-
né, pre zapojenie sa aj prídomo-
vých pestovateľov z celej podta-

transkej oblasti. Sú to také malé
dožinky, kde sa záhradkár nie-
len chváli svojimi úspechmi, ale
môže si odniesť aj poučenie, čo

si má zlepšiť pre budúcnosť. Zá-
kladné organizácie sú nezisko-
vé, preto oslovujú podniky, zá-
vody, podnikateľov a médiá, kto-
rí sú naklonení tejto aktivite. Vy-
stavené exponáty ovocia a zele-
niny po ukončení poputujú do
školských zariadení a klubov na
spestrenia jedálnička.

Organizačný výbor oslovuje
sponzorov, ktorí môžu pomôcť -
finančne alebo materiálovo, aby
bola možnosť oceniť vystavova-
teľov, za čo im vopred ďakuje-
me. Služby počas výstavy budú
mať členky klubu dôchodcov,
pripravujeme aj pre odbornú
prednášku pomológa.

Všetkých sponzorov zverejní-
me v priestoroch výstavy.

Za organizačný výbor 
Jozef Kalakaj

predseda OV SZZ 
a podpredseda ZO Breziny

SVIT 6

Podtatranská výstava ovocia a zeleniny vo Svite

Záhradkári na AGROKOMPLEX-e Nitra

Keď sledujeme trend pestovania ovocia a zeleniny, dostáva-
me sa do obdobia, keď pod Tatrami dopestujeme aj také od-
rody, ktoré pred niekoľkými rokmi boli známe iba v dolných
krajinách - čiže v teplejších klimatických oblastiach.

ZO Breziny je nielen garantom tohtoročnej podtatranskej vý-
stavy ovocia a zeleniny, ale pre svitských záhradkárov zabez-
pečila aj zájazd  na  tohtoročný Agrokomplex v Nitre. Takýto
zájazd je pre poučenie a výmenu skúsenosti v záhradách veľ-
mi prospešný.
Po príchode sa stretli s pánom Gyurikom, ktorý ich oboznámil s

umiestnením záhradkárskych stánkov, nakoľko v týchto priestoroch
sa v dnešnej dobe viac sústreďuje na biznis a v spleti ostatných prie-
storov by účastník nestihol tie podstatné zamerania. Predseda re-
gionálneho výboru Ing. Jakubek zabezpečil účastníkom využitie vlá-
čika, ktorý obchádzal poľnohospodárske priestory. Tu sa niektorí
účastníci stretli aj s ministrom hospodárstva Jahnátkom. 

Najväčším bonusom zájazdu bol náš člen - pomológ Štefan Joppa,
ktorý pomáhal pri výbere sadeníc a odrôd v našich podtatranských
podmienkach.

Cestou naspäť bola napriek horúčave výborná nálada a účastníci
hodnotili zájazd kladne, za čo patrí A. Tokárovi, aj organizátorom po-
ďakovanie. Dúfajme, že všetci si zo zájazdu doniesli nielen pekné
spomienky, ale aj množstvo nových poznatkov a odrôd, ktoré v bu-
dúcnosti budú v prospech všetkých záhradkárov v podtatranskej ob-
lasti. 

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ a podpredseda ZO

Okienko 
záhradkára

Mestské ZO Slovenského zväzu záhradkárov Breziny,
Máj, Štokava I a II

v spolupráci s Klubom dôchodcov vo Svite

Vás pozývajú na 

PODTATRANSKÚ VÝSTAVU 
ovocia a zeleniny

pri príležitosti 55. výročia 
Slovenského zväzu záhradkárov

konanú v priestoroch

nad Poštou vo Svite

v dňoch:

26. septembra 2012 (streda) od 10. do 17. hod.
27. septembra 2012 (štvrtok) od 8. do 17. hod.
28. septembra 2012 (piatok) od 8.  do 15.hod.

PRÍJEM EXPONÁTOV: 25.09.2012 do 12.oo hodiny v priesto-
roch výstavy
každá ZO, prídomový pestovateľ si zabezpečí zvoz na zberné
miesto
MINIMÁLNE TRI EXPONÁTY – bez úprav, neleštené, 
zachované stonky, kvetný kalich,...
Nadmerné zeleniny – jeden kus (kapusta, tekvica a pod.)
Môžu sa prezentovať výrobky (zaváreniny, kompóty, sirupy, su-
ché zmesi)
EXPONÁTY OZNAČTE: názov O a Z, meno pestovateľa, orga-
nizácia

NEVYŽIADANÉ EXPONÁTY BUDÚ DAROVANÉ KLUBOM
A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM
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Hlavnou myšlien-
kou bolo založiť  fes-
tival, ktorý sa bude
spájať s  oslavami
600–tého výročia,
založenia tohto
mesta s účasťou do-
mácich chorvát-
skych a európskych
súborov, ktorí pies-
ňou a tancom, za
zvuku rôznych inštrumentálnych ná-
strojov, ľudovej hudby a tradičnej do-
mácej tamburice prinášajú divákovi
najrozličnejšie  kultúrne podoby a tra-
dície. 

Priebeh festivalu bol zaujímavý svo-
jim družným  charakterom a spoznáva-
ním účastníkov medzi sebou. Mali ve-
ľa času tráviť spolu na rôznych fakulta-
tívnych programoch, ktoré organizáto-
ri pripravili pre všetkých zúčastne-
ných. Zastúpenie kolektívov bolo rôz-
ne. Zúčastnili sa ho kolektívy z Gréc-
ka, tri kolektívy z Ruska, Ukrajiny, dva
kolektívy zo Slovenka a tri domáce
chorvátske súbory. 

Programy vystúpení prebiehali
v mestách Novi Vinodolsk a Crikvenici,
ktoré boli tradične zahájené sprievo-
dom mestom. Diváci mohli vidieť zná-

me grécke kolá a kolá
balkánskeho oblúku,
cez tamburášske hu-
dobné zoskupenie,
tradičnú ruskú
a ukrajinskú kultúru s
nádychom akademic-
kého tanca či orientál-

ne tance a  pestré tance južného
a severného Slovenska. 

Dôstojnou reprezentáciou sloven-
skej kultúry v zahraničí, spoznávaním
iných kultúrnych tradícií a krajín s ich
históriou ako aj  konfrontovať  v rámci
tradičnej kultúry s ostatnými národmi
sa podarilo účasťou na tomto festivale
naplniť účel tohto projektu, ktorý po-
máha jeho účastníkom v rozhľade. 

Jánošíček svojou činnosťou a pro-
jektmi oslovuje mnohých zanietencov.
Už dnes sa pripravujú na rôzne vystú-
penia, súťaže a zájazdy. 

Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť
na 

tel. č. 0903/901 323,  
www.janosiceksvit.sk. 

V. Horňáková

Jubilejná prezentácia 
Jánošíčka v zahraničí

Jánošíček v júni reprezentoval v Chorvátsku na
medzinárodnom festivale „Adriatica folk fest
2012“ vďaka rodičom detí, Nadácii Chemosvit,
Venuj 2% a Mestu Svit.  Tento festival začal písať
svoju históriu práve tento rok, kedy zrealizoval
svoj prvý ročník. Je to festival zameraný na tra-
díciu kultúry v turistickom meste Crikvenica. 

Na kolesách do Knurówa
Veľmi zaujímavý nápad zrealizovala skupina odvážnych
nadšencov – cyklistov (na foto) v zložení: Ing.Stanislav
Pjaták, Eduard Cetl, Milan Lopušniak, Maroš Lištiak
s Ing. Jozefom Dluhým, ktorý riadil sprievodné vozidlo.
Táto partia sa vybrala 4. augusta o 5-tej hodine ráno
spred Domu kultúry vo Svite do družobného mesta Knu-
rów na bicykloch.
Časť cesty išli s nimi aj cyklisti, ktorí v ten deň išli okolo Vyso-

kých Tatier a aj kamaráti a známi. Prvý deň prešli 157,6 km, no-
covali pri rybníkoch pri Graboszyciach.

Počas 2.dňa prešli 81,3 km a v cieli – Knurówe boli o 11:30,
kde  za doprovodu miestnej Mestskej polície a predstaviteľov
mesta Knurów prešli mestom ku pamätníku, venovanému obe-
tiam nešťastí v baniach, položili tam veniec a zúčastnili sa  sláv-
nostného spustenia fontány v parku. Miestny zbor im zahral
a zaspieval mix československých ľudoviek.

Tretí deň absolvovali 139,4 km a po prenocovaní na Oravskej
priehrade prešli posledných 119 km a vrátili sa do Svitu.

Celkom prešli 497,3 km za 24:04:01 čistého času na bicykli
s priemernou rýchlosťou 20,67km/h a zvládli to šťastne, bez
zranenia.  red.



Poďakovania
Úprimne ìakujeme v‰etk˘m za vykonanie
dôstojnej rozlúãky s na‰im drah˘m zosnu-
l˘m

Tiborom Voitom,

ktor˘ nás navÏdy opustil dÀa 2. 6. 2012 vo
veku 72 rokov.
Rodine, susedom, priateºom a známym,
ìakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina.

� � �

S bolesÈou v srdci úprimne ìakujeme evan-
jelickému farárovi p. Midriakovi, zástup-
covi VÚCHV a.s., Dychovej hudbe, p. Sad-
loÀovi a ostatn˘m pracovníkom Pohreb-
n˘ch sluÏieb za dôstojnú rozlúãku s na‰im
drah˘m zosnul˘m pánom 

Františkom Ďurecom, 

ktor˘ nás opustil dÀa 21. 7. 2012 vo veku 85
rokov.

ZároveÀ ìakujeme b˘val˘m spolupracov-
níkom, priateºom, susedom i blízkym za
prejavenú sústrasÈ a kvetinové dary, ktor˘-
mi sa snaÏili zmierniÈ ná‰ Ïiaº.       

Smútiaca rodina

� � �

ëakujeme pracovníkom Pohrebn˘ch slu-
Ïieb, zamestnancom MsÚ,dychovej hud-
be, Malému muÏskému zboru, priateºom

a známym za dôstojú rozlúãku 

s Júliusom Matošom,
ktor˘ nás opustil vo veku 86 rokov 10. 6.

2012.ëakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Spomienka
DÀa 27. 9. 2012 si
pripomenieme pr-
vé v˘roãie, ão nás
navÏdy opustil
ná‰ drah˘ manÏel,
otec, dedko a pra-
dedko 
Ján Liška. 
ëakujeme za ti-
chú spomienku

v‰etk˘m, ktorí ste ho poznali a nezabud-
li. S láskou smútiaca rodina.
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� NARODILI SA

Olívia Ondíková, Liliana Podobinská, To-
máš Šarközi, Jakub Mlynarčík, Martin Čiž-
már, Dan Helebrandt, Radoslav Kočan, Ma-
tália Kušmireková, Peter Vojsovič, Dominika
Mirgová, Matúš Lipár, Emília Kohútová.

�� MANŽELSTVO UZATVORILI

Tomáš Kilíšek a Erika Kravčáková, Ján Bie-
ľak a Jana Uhríková, Tomáš Fabka a Adria-
na Novotná, Rastislav Lazarovský a Alena
Centková, Andrej Kromka a Denisa Dulá-
ková, Štefan Andreides a Silvia Bednárová

�� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

júl, august
70 ROKOV

Ján Ridilla,Mária Černajová, Mária Paučíko-
vá, Anna Vojtková, Šebastián Bombara, An-
na Zoričáková, Anna Bednarčíková, Vojtech
Živčák, Anna Lešíčková. 

75 ROKOV
Mária Levárska, Štefan Černaj, Anna Bu-
ňová, Jozef Kudláč, Mária Bruzíková, Pa-
vel Hauke, Anna Hlavatovičová, Mária Mi-
klášová, Marta Bobulová

80 ROKOV
Katarína Zimová, Mária Hrnčiarová, Irena
Kukuricášová, Katarína Kicková, Mária
Frankovičová, Štefan Šmálik, Mária Pe-
trášková, Anna Kaľavská, Agnesa Karabi-
nová, Ján Stašák, Anna Zelinová, Vladimír
Turzák, Mária Froncová, Mária Hudáko-
vá, Helena Jacková, Anton Knapec, Mar-
gita Kubíková, Júlia Patríková

85 ROKOV
Anna Akurátna, Eva Lišková, Ján Blazoň, An-
na Galanská, Ida Bednáriková, Andrej Aku-
rátny, Katarína Andrášová

92 ROKOV
Ladislav Sieber

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Helena Papcúnová, Ružena Dračková,
Štefan Kozák, Helena Borovičová, Franti-
šek Ďurec, Štefan Persche, Alžbeta Hlav-
čáková, Mária Luptáková, Ján Kubaloš,
Anna Michlíková, Mária Magerová, Pavel
Lupták, Rudolf Mišenčík, Václav Hajduk,
Zuzana Rušinová, Ján Makariv.

Spoločenská rubrika

Vyhotovujeme geometrické plány, 
vytyčujeme stavby a pozemky. 

Geodetická kancelária, 
Štefánikova 7, Svit,

0903 376 570, 775 7167

Banka Vám nepožičia?
Pôžička na ČOKOĽVEK

Pre zamestnaných a dôchodcov 
do 5000 €

3-mesačný odklad splátok.
Diskrétne, bez registra a bez poplatku.

0911/913849

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený, I. trieda 4,00

eur, II. trieda 3,00 eur. V ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

PILOTOM NA SKÚŠKU
Vyskúšajte si  

na letisku v Spišskej Novej Vsi 
na dvojmiestnom ultraľahkom 

motorovom lietadle so skúseným
inštruktorom. Ďalej môžete pokračovať 

vo výcviku a získať najlacnejšiu
licenciu motorového pilota, 
alebo si len voľne polietať.

Informácie
Ing. Čech, www.ULpilot.sk

0903 721576, telsat@post.sk.

Od 1.januára 2012 pracuje v ambulancii
po MUDr. Ondríkovej lekárka pre deti
a dorast

MUDr.Ivana Švagrovská, ktorá 11 ro-
kov pôsobila na detskom a novorodenec-
kom oddelení v Kežmarku, posledných
5 rokov vo funkcii primárky tohto oddele-
nia. Má bohaté skúsenosti v oblasti pediat-
rie, 2 atestácie z pediatrie, jednu na úrovni
európskej únie, disponuje bohatými skú-
senosťami s liečbou akútnych stavov,    ke-
ďže 5 rokov pracovala aj na záchrannej
službe.

Uvíta všetkých, ktorí potrebujú jej odbor-
nú radu a pomoc.

Kontakt: Fraňa Kráľa 14, Svit, č.t. 77
56 556

Od augusta majú
Sviťania k dispozí-
cii novú jedáleň na
I. poschodí budovy
Obchodného cent-
ra. Varí pre nich fir-
ma AMZET, s. r. o.,
ktorá predtým po-
skytovala stravu
v a. s. Chemosvit.

Foto:
M. Jurčák

Kúpim časopisy ABC a pôvodné sta-
ré hračky z obdobia socialistického Če-
skoslovenska – automodely, vláčiky
a angličáky (matchbox). Kontakt:
Tel.: 0910 186 942.



� V čom je z vášho pohľadu
táto zbierka iná? 

Ani neviem či je iná. Skôr nie
ako áno. Je to pohľad na svet
staršími očami. Asi tak by som to
charakterizoval. Verše sa v nej
ale točia, presne okolo toho is-
tého sveta, ako v tej predošlej.
Skôr tie oči to všetko vidia zase
trošku z iného uhla, v inej farbe
a v inom obraze. 

� Je to vlastne vaše vnútro,
ktoré vytrysklo a zhmotnilo
sa v novom šate - ako sa cíti
básnik, keď ho pošle medzi
ľudí, do sveta....?

Moje vnútro je vždy mojim.
Som presvedčený, že autor nie
je čitateľovi dlžný, okrem vytlače-
nej stránky, žiadne iné vysvetle-
nie. Čitateľ to buď prijme, alebo
nie. A ako sa cítim? Momentálne
dobre. Je plus 30 a ja leto milu-
jem. Cítil by som sa určite dobre,
aj keby som svoje verše do sve-
ta nevypustil. Čiže je to relatívne.
Taká remíza pocitov. Je to skôr
otázka pre čitateľa... ako sa cíti
po prečítaní, prípadne vypočutí
mojich veršov. Aj keď si myslím,
že poézia je až príliš intímna na
to, aby vždy jednoznačne po-
núkla výpovednú hodnotu. Čiže
nie každému môžu moje verše
ponúknuť vnútorné naplnenie
rovnako. Čo je chvála Bohu dob-
ré. Vždy hovorím, bola by to ho-
tová katastrofa, keby nebola po-
ézia okrajovým žánrom, každý by
ju „žral“, každý by ju chápal

a každému by sa páčila. To
by bol fakt hotový koniec
sveta. Určite! 

� Čo je vlastne pre
básnika najväčším za-
dosťučinením? 

Úprimne? Ja necítim
žiadne zadosťučinenie.
Pocitovo som večne so
svojimi veršami nespokojný. Stá-
le viem, že mám rezervy. Takže
možno o rok, keď sa budeme
rozprávať, nejaké budem cítiť
a opíšem ho. Aj keď neviem, či
je toto zadosťučinenie, ale naj-
viac na celej planéte sa z mojich
kníh teší moja mamka a mňa to
veľmi teší. Ona bola tá, ktorá sa
najviac tešila z každého môjho
víťazného diplomu z literárnych
súťaží. Takže ak nejaké zadosťu-
činenie, tak jedine to. Ale samo-
zrejme, na druhej strane som
rád, že niekto má doma v poličke
nejakú moju zbierku básní. 

� Dá sa povedať, že básnik
Marton dozrieva? 

Aj Marton človek, aj Marton
manžel, aj Marton otec, aj Mar-
ton syn, aj Marton priateľ. Takže
určite aj Marton básnik. Zaruče-
ne. Keď napíšem básnické die-
lo, hodné dozretého Martona,
určite sa o tom dozviete. Zatiaľ to
vo mne všetko len raší a pripra-
vuje sa na veľký tresk. (Smiech)

� Čo vás v tejto chvíli
v súvislosti s vaším novým

"dieťaťom", akým je nová
zbierka, najviac hreje, teší
a naopak, čo znepokojuje.... 

Moje nové dieťa nie je dieťa,
lebo človek by mal mať všetky
svoje deti rovnako rád. Je to kni-
ha, ktorá obsahuje listy. Rád cí-
tim vôňu listov v knihách, preto
som absolútny odporca akých-
koľvek digitálnych čítačiek kníh,
alebo čítania kníh na internete.
Bridí sa mi to! Moja posledná
zbierka je na svete a ja už s tým
nič nenarobím. Našťastie. Hreje
ma, že sa vydaril obal, ktorý
mám najradšej so všetkých troch
a vnútro nechám na čitateľov. Čo
ma na nej znepokojuje? Neviem,
asi práca testosterónu a povypa-

dávané vlasy na mojej fotke vza-
du. (Smiech).

� Zapĺňa sa váš tvorivý "šuf-
lík" ďalšími veršami? Môže-
me sa tešiť na ďalšiu zbier-
ku? Alebo to chce čas, od-
dych a najmä peniaze...?
Začnem koncom. Peniaze

nie. Môj vydavateľ a priateľ
v jednej osobe Paľko HIRAX Ba-
ričák ma vydáva, lebo sa mu mo-
je verše asi tak trochu páčia.
Moje zbierky vyšli v Martinskom
vydavateľstve HLADOHLAS. Ne-
dávam do toho ani mincu. Ďalšia
zbierka je už skoro komplet
v šuflíku. Moje básne nechcú
čas ani oddych, jednoducho
musia zo mňa von, lebo by som
vybuchol. V posledných rokoch
to zo mňa ide akosi vo veľkých
dávkach, takže verím, že budúci
rok sa dočkáme ďalšieho, o nie-
čo dozretejšieho Martona. 

Všetkým mojim nečitateľom
a aj čitateľom prajem veľa lásky,
prirodzenej pokory, ľudskosti na
každom vystresovanom kroku
a veľa dobrých kníh vo Vašich
poličkách. 

Poďakovala: V. Žoldáková
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Som nesmierne rada, že môžem čitateľom nášho me-
sačníka ponúknuť zopár myšlienok v podobe odpo-
vedí na moje otázky, položené talentovanému mla-
dému mužovi. Jeho pohľad na svet má čarovnú po-
dobu básní, tie uzreli svetlo sveta už v troch zbier-
kach. Po prvej s provokujúcim názvom „Život nie je
pes, je to suka“ vyšiel „Eskimák na korze „ a v júli
sme originálnym spôsobom - kamienkami uviedli do
života ostatnú zbierku „Blues pre masy“. 
Zhováram sa s „kanaďanom“ - básnikom Jánom Mar-
tonom. 

"Poézia je až príliš intímna na to,
aby vždy jednoznačne ponúkla vý-
povednú hodnotu " (Ján Marton). 

Náš rozhovor s básnikom Jánom Martonom

Krst knižky Blues pre masy
26. júla 2012 sa v Mestskej knižnici vo Svite konal krst knihy

„Blues pre masy“ mladého autora zo Svitu Jána Martona. Jeho ver-
še ukazujú súčasne vnímanie života so všetkým, čo k nemu patrí.
Krstnou mamou novej knihy sa stala dlhoročná priateľka Soňa Iva-
nová. Knihu krstila kamienkami a to preto, že tak, ako sa nedá for-
movať kameň, tak sa nedá ovplyvniť ani autor a má svoj vlastný vy-
hranený štýl. Janko nám predstavil i zarecitoval svojich obľúbených
básnikov a jeho verše zase predniesla Soňa Ivanová. V priebehu be-
sedy prítomným autor i zaspieval a zahral na gitare svoje vlastné
skladby. „Nášmu“sympatickému a skromnému poetovi prajeme ve-
ľa inšpirácie a nových kníh a tešíme sa na ďalšie stretnutia. msk

Hudobný večer - V závere júla pripravilo Mesto Svit  zaujímavý
hudobný večer. Svitskej verejnosti sa predstavila domáca kapela
„Z hadice šlajfík“ (na obr.) zložená z učiteľov ZUŠ Svit. Dušou tejto
zostavy so skutočne originálnym názvom je Martin Terneny a tomu
sa za výdatnej pomoci kolegov Mariána Leskovjanského, Mateja
Kovalčíka a Ladislava Bakitu podarilo prilákať do sály Domu kultúry
(koncert mal byť pri peknom počasí na námestí) okolo 100 divákov.
V ich podaní zazneli známe a populárne československé hity. Táto
kapela mala svojho dôstojného „predskokana“ - vzácneho hosťa –
Duo Farsa. František Godla a Dušan Onody priniesli do Svitu horú-
ce rytmy flamenca, nádherné skladby pre dve gitary a toto vystúpe-
nie bolo skutočnou hudobnou lahôdkou. Profesionálne výkony
oboch špičkových inštrumentalistov vyvolali u poslucháčov búrlivé
nadšené reakcie. -vž- Foto: S. Pjaták



Počas troch dní mohli účastníci projektu "Učí-
me sa učiť", rozvíjať svoje sociálne vlastnosti a
zručnosti, za pomoci dobrovoľníkov a animátorov
občianskeho združenia Familiaris.

Najmä pre deti, ktoré pochádzajú z rodín,
v ktorých často chýbajú nielen financie, ale naj-
mä láska, porozumenie  a pocit spolupatričnosti,
to bol silný zážitok. 

Po príchode do Lopušnej doliny  a ubytovaní sa
deti využili teplé lúče slnka a rozvíjali svoje špor-
tové a pohybové aktivity. Po večeri nasledoval tá-
borák a na rad prišli " umelecké a kultúrne vystú-
penia" aj tých najmladších účastníkov projektu.
Odmenou im bolo opekanie špekáčikov. S do-
spelými  a s niektorými mamičkami sa uskutočni-
li odborné poradenské rozhovory a s niektorými
neplnoletými deťmi animátori nacvičovali o.i. aj
základy stolovania. 

Na druhý deň po výdatných raňajkách
a obdržaní balíčka so suchým obedom,  mamič-
ky a deti s animátormi navštívili Vysoké Tatry, pre
najmladšie deti už len jazda električkou na
Štrbské Pleso a späť bol mimoriadne silný záži-
tok. Účastníci projektu navštívili veľké jazero na

Štrbskom Plese, ale aj Jazierka lásky a keďže bo-
lo mimoriadne chladno a po daždi, zahriali svoj
organizmus horúcim čajom. V reštaurácii
v Lopušnej doline ich už čakala chutná večera.
Naši dobrovoľníci deťom pripravili tzv. Pokladov-
ku. Jej cieľom bolo po splnení vedomostných
úloh a rozvíjaní ich psycho-sociálnych vlastností
a zručností (kreslenie, maľovanie, spievanie, ve-
domostné otázky o Slovensku  a prírode), nájsť
Poklad v podobe - školských potrieb, ktorý bol
ukrytý v blízkosti chatiek.  

V posledný deň spoločného pobytu, ktorí
účastníci projektu strávili už ako dobrí známi
a priatelia, sa malo uskutočniť "medzinárodné"
priateľské futbalové stretnutie Slovensko - Poľ-
sko (oproti bývajúci boli Poliaci), žiaľ začalo pršať
a prudko sa ochladilo. Naše cesty preto neviedli
na letné kúpalisko, tak ako to bolo plánované, ale
do  Važeckej  jaskyne. 

Svoje zážitky neskôr deti opisovali a hodnotili
po premietaní DVD filmu, ktorý ako darček k na-
rodeninám dostali naši dvaja účastníci projektu.
Naše spoločné stretnutie sme končili výbornou
palacinkovou večerou, ktorú nám pripravila teta
Eva Vargová so svojim  kolektívom. A nastalo lú-

čenie. Pre niekoho so smiechom, pre iných so
slzičkami a nádejou na ďalšie stretnutie možno
o rok. Pre animátorov a dobrovoľníkov to bola tiež
praktická ukážka toho, s akými sociálnymi pro-
blémami sa vo svojej praxi budú stretávať. 

Pre mňa osobne bol najsilnejším emocionál-
nym prejavom vzdych malého chlapca, ktorý sa
so slzami v očiach opýtal, či už musí ísť domov,
späť do prostredia, v ktorom dominujú základné
rodinné stereotypy.

Projekt  "Učíme sa učiť" však nekončí,  po-
kračuje v dvoch častiach:
1 Škola volá - naučiť sa "ako sa učiť", (do-
učovanie neprospievajúcich žiakov, zvláda-
nie rodičovských problémov vo výchove),
"Poznaj svoje telo - chráň si svoju dušu" - intím-

ne rozhovory o láske, sexe, poznávaní seba
a sveta dospelých

2. Psychosociálny výcvik rodín "Vieme po-
môcť sami sebe" nácvik asertivity, empatie,
kongruentného správania
Prihlásiť sa môžu všetci,ktorí chcú zvládať  príp.

ťažkosti nového školského roka!
Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli

akýmkoľvek spôsobom. Projekt podporili:
Zastupiteľstvo prešovského  samosprávneho

kraja, Nadácia Chemosvit,Mesto Svit,Hotel Lo-
pušná dolina,Mäso-údeniny "U Hudače-
ka",Fantázia spol. s r.o.,CENTTAXI Svit, Media-
care spol. s r.o.Kežmarok, študenti sociálnej
práce Rado, Anka, Valika, Erika, Andrea, Martin-
ka s otcom a dobrovoľníci Lukáš a  Mária. 

PhDr. František Drozd, PhD. 
vedúci projektu
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Od marca 2012 sme sa schá-
dzali vo viac-menej hojnom počte,
my, starší, ktorí budeme od sep-
tembra viesť skautské družiny
v našom meste. Príprava trvala do
konca školského roka. Zavŕšili
sme ju letným stanovým táborom
na čistinke pri Šuňavskej obecnej
chate, cca 7 km od Šuňavy. Tábor
sa konal od 11. do 19. augusta. 

My, starší sme si rozdelili celý
týždeň a každý z nás si pripravil
program. Bol veľmi pestrý, niesol
sa v znamení Skautskej teórie
a praxe. Piatok bol pre nás veľký
deň. Konali sa nováčikovské skú-
šky. Samozrejme, že všetci štyria
nováčikovia ich zvládli bravúrne
a môžu sa smelo vydať plniť stup-
ne skautského chodníka. Tábor
sme zavŕšili slávnostným táborá-

kom za účasti rodinných príslušní-
kov a našich skautských priateľov.
Záverom sa patrí zhodnotiť tohto-
ročný tábor ako mimoriadne dob-
rý a pre všetkých nezabudnuteľný
zážitok.

Nakoľko chceme dopriať tieto
krásne zážitky aj iným, ktorí by ma-
li záujem spoznávať život
v prírode, získať nových kamará-

tov, zažiť veľké dobrodružstvá, po-
zývame Vás na 1. tohtoročné
skautské stretnutie s názvom
HAPPENING, ktoré sa uskutoční
30. septembra o 15:00 pri Kosto-

le sv. Jozefa Robotníka vo Svite.
Tešíme sa na vás! So skaut-
ským pozdravom  

VAŠI SKAUTI

Mohlo by sa zdať, že hnutie skautingu je vo Svite mŕtve, veď
niekoľko rokov, až na pár výnimiek (Betlehemské svetlo, krí-
žová cesta a pod.), nebolo o skautoch vo Svite ani počuť. Je
pravda, že skauting mal nejaké problémy, preto akoby upa-
dol, no určite nevymrel...

„Skauting môže byť kľú-
čom k novej výchovnej me-
tóde, k tomu, ako zaujať
mládež, tisíce a státisíce
mladých ľudí! Bude to druh
bratstva bez rozdielu pôvo-
du, rasy a vyznania, bohat-
stva i chudoby.“

Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell

Skauti sú späť!

V dňoch 9 - 11. augusta 2012 sa v chatovej oblasti v Lopušnej doline vo Svi-
te uskutočnilo pobytové stretnutie občanov, ktorí pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Projekt: UČÍME SA UČIŤ

13. 9. 2012 Spolcentrum
Výročná členská schôdza K-ABŠ
20. 9. 2012 o 13.00 hod.
Pod Skalkou
II. ročník Okresných športových hier
seniorov
28. 9. 2012 o 10,00 hod.
Ľubomír Jančok – prezentácia knihy

Glamour Paríža a beseda pre žiakov
SOŠ

26.9.2012 o 14,00 – obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za
2.štvrťrok 2012
27.9.2012 o 15,30 – zasadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov MsZ
29.9.2012  - obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie novonarodených detí

Pripravujeme:
25.októbra 2012 – o 19,00 hod. Dom
kultúry Svit
„ZAMILOVAT SE” 
úspešné predstavenie komédie Divadla Ka-
lich Praha - Pavel Zedníček a Jana Paulová
potvrdzujú, že zamilovať sa dá v každom ve-
ku. Vstupné 15,- €, rezervácie a predaj vstu-
peniek: 052/ 7875114, 0908406 147

Program september
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Je mesto Svit pre Vás "výzvou"? Aké má-
te z doterajšieho pobytu v ňom  pocity? 
Pastorácia v Sp. Kapitule bola náročná, keď-

že farnosť tvorilo 6 filiálok s kostolmi a Kate-
drála sv. Martina. Na novom pôsobisku sú kos-
toly len 2, no samotná farnosť – čo sa týka
počtu veriacich – je možno dvakrát taká veľká.
Je to už mestské prostredie. S radosťou som
konštatoval, že i v Kostole sv. Jozefa, robotní-
ka i v Kostole sv. Cyrila a Metoda sa dá pekne
rozvinúť liturgia. Milo ma prekvapil fakt, že sú
tu ľudia, ktorí aktívne pomáhajú kňazovi pri li-
turgii (akolyti, mimoriadni rozdávatelia sv. prijí-
mania, lektori). Prekvapený som bol aj zo sa-
motnej budovy farského úradu. Pokojne by tu
mohli sídliť aj dva. Privítal som možnosť spolu-
práce s miestnou rehoľnou komunitou sestier.
Som rád, že budeme spolupracovať na poli li-
turgickom, katechetickom, ale i pri iných príle-
žitostiach. 

Mohli by ste nám prezradiť Vaše vízie,
resp. plány, ktoré chcete v našej farnosti
realizovať? 
Pastoračnej práce bude neúrekom. Po strán-

ke materiálnej vidím ako prioritu opravu veží
oboch kostolov. Nebude to ľahké, lebo finanč-
ných prostriedkov je pomenej. Vzhľad veží
však naznačuje, že s opravou nemôžeme príliš
otáľať. Už som o tom hovoril aj s členmi hos-
podárskej rady a príde čas, keď tieto skutoč-
nosti predostrieme verejnosti. 

Po stránke pastoračnej je prioritou (ako pre
každého kňaza, tak aj pre mňa) ohlasovať Je-
žišovo Evanjelium. Na tomto poslaní sa nič me-

nič nebude ani dnes, ani v budúcnosti. Už
2000 rokov Cirkev hľadá tie najsprávnejšie
prostriedky, aby Evanjeliom oslovila srdcia ľu-
dí. Ak prejdeme do konkrétností, tak spome-
niem prípravu na prijatie sviatosti birmovania,
ktorá začne na jeseň, už tradičnú prípravu na
prvé sv. prijímanie, začiatkom decembra to bu-
dú misie, ktoré povedú bratia redemptoristi
a ktoré už dohovoril môj predchodca, dp. Ján
Čuchran. Nakoniec, nový liturgický rok bude
Rokom viery, najmä v súvislosti s 1150-tym vý-
ročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. 

S pastoračnou radou chceme dohodnúť
konkrétne aktivity, ktoré sa viažu k tomuto po-

žehnanému obdobiu. Som povzbudený tým,
že mám schopných spolupracovníkov – p. ka-
plána Vladímíra Maleca a dp. Petra Nákačku,
riaditeľa Katolíckeho biblického diela, ktoré

žiaľ, vo Svite končí. Ďalšia úloha bude spočívať
v tom, že budeme hľadať alternatívu, ako využiť
uvoľňujúce sa priestory Biblického diela. Bu-
deme hľadať také riešenie, ktoré by podporilo
náboženský a cirkevný život vo Svite. 

Budem sa snažiť hľadať k ľuďom cestu, bu-
dem sa modliť, aby veriaci hľadali cestu ku
mne. Dúfam, že sa stretneme v nejakom prie-
sečníku, v nejakom bode, ktorý Pán požehná
svojou milosťou. Ide o proces. Pretože aj rast
Božieho kráľovstva, podľa Ježišovych slov,
prebieha postupne, plynule, akoby po kvap-
kách, po semienkach... Svit chápem ako pô-
sobisko, ktoré vyhovuje mnohým mojim krité-
riám: pomerne blízko sa nachádza moje rodis-
ko, blízko (v Poprade sídlia inštitúcie, ktoré ob-
siahnu celý spoločenský život človeka), blízko
sú Tatry, diaľnica, a teda možnosť relatívne
rýchlo sa presúvať v rámci našej diecézy. Spo-
ločne, dúfam, sa budeme snažiť, aby do far-
nosti Svit bola vtlačená pečať Kristovej prítom-
nosti. Budúcnosť sa črtá iba v takej viere, kto-
rá je živá, aktívna, podporená sviatostným ži-
votom a praktickou službou lásky. Už vopred
ďakujem všetkým, ktorí sa budú za mňa modliť
a budú mi pomocníkmi pri dosahovaní cieľov. 

So želaním naplnenia týchto túžob a plá-
nov za rozhovor poďakovala

V. Žoldáková

“Budem sa snažiť hľadať k ľuďom cestu...”

Predstavujeme nového
správcu rímskokatolíckej

farnosti vo Svite

Po 16- ročnom pôsobení odišiel zo Svitu správca rímskokatolíckej
farnosti Mgr. Ján Čuchran. Dostal novú farnosť, tentokrát podstatne menšiu
– v Kravanoch. Na jeho miesto od 12. júla 2012 nastúpil nový pán farár Šte-
fan VITKO, ktorého Vám aj touto cestou chceme krátko predstaviť. 

Narodil sa v roku 1964 v Spišskom Bystrom, vysvätený za kňaza bol v roku 1990 a až do
príchodu do nášho mesta pôsobil v Spišskej Kapitule v rôznych službách. Venoval sa vý-
chovnej a pedagogickej činnosti v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Sp. Kapi-
tule. V roku 2004 bol menovaný za farára vo farnosti Spišská Kapitula, pričom ešte stále
prednášal pastorálnu teológiu pre kandidátov kňazstva. 

Štefan Vitko

POĎAKOVANIE
Touto cestou úprimne ďakujeme poctivým

nálezcom - dobrým ľuďom – Pavlovi Kazimí-
rovi a Štefánii Kozákovej z Domova SOŠ vo
Svite za to, že nám našli a vrátili stratenú pe-
ňaženku a dôležité doklady. Za tento skutok
odmietli akúkoľvek našu odmenu. Za ich
hlboko ľudský čin im patrí  veľké  uznanie
a ešte raz naše obrovské „ďakujeme“. 

Rodina Mišendová zo Svitu



V hudobnom odbore pô-
sobilo niekoľko speváckych a
inštrumentálnych zoskupení,
ktorým sa darí nielen vďaka hú-
ževnatosti pedagógov, ale aj za-
nietenosti ich členov, žiakov. Aj
v tomto školskom roku pracova-
la Ľudová hudba Mlátok
a dievčenská spevácka skupi-
na Kolovrátok pod umeleckým
vedením učiteliek Bobríkovej
a Ištvánikovej, zoskupenie
zobcových fláut pod vedením
uč. Felbera a riaditeľa Ištvánika,
gitarové kvarteto uč. Terneny,
hudobná skupina Chrobáci
uč. Kovalčíka a komorný or-
chester pedagógov a žiakov
ZUŠ Svit pod vedením Petra
Čapó.  

Viac ako 50 verejných vy-
stúpení má aj v tomto školskom
roku za sebou Ľudová hudba
Mlátok a dievčenská spevácka
skupina Kolovrátok, na ktorých
mali možnosť účinkujúci žiaci
ukázať sa nielen domácemu
svitskému publiku, ale aj širokej
verejnosti v blízkom, ale aj
vzdialenejšom okolí. Napriek to-
mu, že tieto zoskupenia pracujú
na pôde školy len tri roky, ovo-
cie tvrdej práce žali žiaci a pe-
dagógovia na mnohých súťa-
žiach:

Na medzinárodnej súťaži
vo Vysokých Tatrách získali:
1. miesto: Ľudová hudba Mlá-
tok, mladší žiaci; 2. miesto:
Bianka Petriláková, spev; 2.
miesto: Patrícia Ceľuchová,
spev; 1. miesto: Ľudová hudba
Mlátok, starší žiaci; 1. miesto:
Nikola Remeňová, spev; čestné
uznanie: spevácke trio: Nikola
Remeňová, Veronika Bobríková
a Miriama Kičinová a dievčens-
ká spevácka skupina Kolovrá-
tok. Medzinárodná porota oce-
nila aj pedagóga týchto žiakov
Moniku Bobríkovú za vysoký
profesionalizmus. V tej istej sú-
ťaži sa taktiež umiestnilo na pr-
vom mieste husľové duo
v zložení Lenka Kozáková, Bar-
bora Bocková z triedy Marty
Ištvánikovej. Rovnako prvé
miesto si odnieslo trio zobco-

vých fláut z triedy
uč. Ľubomíra Fel-
bera a skupina
Chrobáci pod ve-
dením uč. Mateja
Kovalčíka.

Ďalšia úspešná
súťaž, ktorej sa zú-
častnili niektorí žia-
ci a pedagógovia

hudobného a výtvarného odbo-
ru bola medzinárodná súťaž
"Súhvezdie hôr" v Liptov-
skom Mikuláši, taktiež s vý-
bornými umiestneniami:

1. miesto: Ľudová hudba
Mlátok, 1. miesto: dievčenská
spevácka skupina Kolovrátok,

staršie žiačky, 2. DSS Kolovrá-
tok, ml. žiačky, 2. miesto: Jana
Koreňová, spev, 3. miesto: Pa-
trícia Ceľuchová, spev, 3. mies-
to: Nikola Remeňová, spev, 3.
miesto: Gréta Dunajová a Domi-
nika Lištiaková, duo spev, čest-
né uznanie: Dominika Lištiako-
vá. Všetci spomenutí žiaci sú

z triedy Moniky Bobríkovej.
Z tejto súťaže si odniesli čestné

uznanie Barbora
Bocková a Len-
ka Kozáková,
husľové duo
z triedy uč. Mar-
ty Ištvánikovej.
V hre na zobco-
vú flautu skončili
na treťom mieste
žiačky Zuzana
Krettová
a Ľudmila Haraj-
dová a čestné
uznanie získalo
duo zobcových
fláut. 

V tejto medzi-
národnej súťaži

sa okrem hudobného odboru
prezentoval aj výtvarný odbor.
Z triedy Jarmily Lehockej si za vý-
tvarný odbor odniesli ocenenia tí-
to žiaci: Daniel Kováč, ktorý
skončil na 3. mieste a čestné
uznanie patrilo Filipovi Janíkovi,
Petre Šimonovej a Alexandre Ja-
šovej. Z gitarovej triedy Martina
Ternenyho si čestné uznanie do-
mov odniesla Patrícia Janíková
a taktiež z gitarovej triedy uč. Ma-
teja Kovalčíka si poďakovanie
odniesla hudobná skupina Chro-
báci. Všetky klavírne doprovody
na tejto súťaži robil učiteľ Marián
Leskovjanský.

Nemožno nespomenúť oce-
nenia ZUŠ Svit z regionálnej
súťaže "z Tatranského pra-
meňa" v Dome kultúry Svit:
v kategórii sólisti, speváci: zlaté
pásmo: Patrícia Ceľuchová,
strieborné pásmo: Jana Kore-
ňová, Bianka Petriláková, spe-
vácke duo Gréta Dunajová
a Patrícia Ceľuchová, bronzové
pásmo: Dominika Lištiaková.

Zlaté pásmo s priamym po-
stupom na krajskú súťaž do Ra-
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Základná umelecká škola vo Svite aj v škol-
skom roku pokračovala v dobre nastúpenej
tradícii a tak ako po minulé školské roky jej
pedagógovia, ale najmä žiaci ju úspešne re-
prezentovali na mnohých interných a verej-
ných podujatiach školy, ale aj umeleckých sú-
ťažiach na regionálnej, slovenskej, ako aj me-
dzinárodnej úrovni. 

Bilancia úspešného roka ZUŠ vo Svite

Súhvezdie hôr v Liptovskom Mikuláši
v strede súťaž v Raslaviciach.

Absolventský koncert



Do najväčšej tanečnej súťaže
na Slovensku - DANCE SHOW
FEST 2012 sa prihlásili aj naše
dievčatá. Zapojili sa tak do sú-
boja o najlepšiu tanečnú formá-
ciu na Slovensku a postúpili do
verejného hlasovania.
Cena je lákavá – víťaz berie päťti-

síctisíc eur. Na tanečnom parkete sa
o ňu bude usilovať dvanásť formácií z
celého Slovenska. 

Práve fanúšikovia tanečných sku-
pín mohli rozhodnúť o tom, ktoré dve
choreografie postúpia do finále v ka-
tegórii juniori a mládeže. Finále pre-
behne 13.októbra v Dome odborov v
Bratislave.  Skupiny by mali zaujať po

všetkých stránkach.  Porota nebude
preferovať žiadny tanečný štýl, za-
meria sa na tanec a výkon. Výkony
jednotlivých skupín môžete nájsť aj
na facebooku na stránke -
www.facebook.com/DanceShowFe
st. Okrem víťazov hlasovania porota
vyberie päť ďalších fínálových sku-
pín.  Celkovo  bolo prihlásených 70
choreografií a z nich postúpilo do ve-
rejného hlasovania 25, medzi nimi
tanečníčky z Fantázie.

Ďakujeme   Gabike Bujdošovej,
Simonke Hanovej, Lenke Košťálovej,
Ivanke Petrušovej, Sárke Drugajovej
a ich skvelej trénerke Janke Grego-
rovej.

vp
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slavíc v kategórii ľudové
hudby získala Ľudová hud-
ba Mlátok a strieborné pás-
mo v kategórii spevácke
skupiny dievčenská spe-
vácka skupina Kolovrátok.
Na krajskej súťaži detského
folklóru v Raslaviciach
v kategórii ľudové hudby zí-
skala Ľudová hudba Mlátok
strieborné pásmo.

Veľkú radosť Základnej
umeleckej škole vo Svite
robí žiačka Patrícia Ceľu-
chová. Jej spev ocenila
porota na speváckej súťa-
ži "Slávici z lavice" v po-
dobe prvého miesta na re-
gionálnej úrovni a v tej iste
súťaži na krajskej úrovni si
Paťka v silnej konkurencii
vybojovala za spev piesne
"Budem tu s vami" z muzi-
kálu "Neberte nám princez-
nú" nádherné druhé mies-
to. Na klavíri ju doprevádzal
uč. Marián Leskovjanský. 

Vysoká úroveň spomína-
ných telies sa drží aj vďaka
osobnému zanieteniu a od-
bornému prístupu ich pani
učiteľky Bobríkovej.

Aktivity ZUŠ Svit nespo-
čívajú len v súťažných vy-
stúpeniach. Žiaci a peda-
gógovia školy účinkovali na
mnohých interných a ve-
rejných koncertoch v
meste Svit, v blízkom, ale
aj vzdialenejšom okolí. Po-
zitívny ohlas zo strany po-
slucháčov, najmä rodičov
majú aj interné triedne kon-
certy z tried uč.Terneny,
Kovalčíka, Čapó, Felbera,
Bobríkovej, Ištvánikovej,
ako aj riaditeľa J. Ištvánika. 

Príjemným prekvapením
v podobe skvelých muzi-
kantských čísel bol aj ab-
solventský koncert, ktorý
sa konal 14. júna 2012
v koncertnej sále ZUŠ.
Alžbeta Bulavová, Viktória
Mezovská, Marek Rástoc-
ký predviedli interpretačne
mimoriadne náročné kon-
certy pre sólové husle so
sprievodom klavíra z triedy
M. Ištvánikovej, Alica Brtá-
ňová, Veronika Bobríková
a Martina Froncová zahrali
absolventský program na
zobcových flautách so
sprievodom čembala z trie-
dy riaditeľa Ištvánika, svo-
jou hrou na klavíri obohatila
tento umelecky bohatý
koncert Dominika Lištiako-
vá z triedy uč. Leskovjan-
ského a Dominika Grigero-
vá v hre na akordeóne

z triedy Z. Križanovej. Kla-
vírnu spoluprácu pre absol-
ventov mali na starosti uč.
Leskovjanský a Čapó. Je
potešiteľné, že z úst mno-
hých poslucháčov odznela
skutočne vysoko hodnote-
ná umelecká a interpretač-
ná úroveň absolvujúcich
žiakov. 

Ďakujeme aj občianske-
mu združeniu rodičov pri
ZUŠ Svit, ktoré sa postara-
lo o zakúpenie kníh pre ab-
solventov.

Aj vďaka podpore sa da-
jú tvoriť hodnoty. Uvedomu-
jeme si, že i vďaka podpo-
re vedenia mesta Svit,
ktoré nám umožňuje vystu-
povať na rôznych kultúr-
nych a spoločenských po-
dujatiach. 

Teší nás zároveň plodná
spolupráca s rôznymi člen-
skými organizáciami a fir-
mami na pôde mesta, ale aj
v blízkom okolí. Za finančnú
pomoc ďakujeme Nádacii
Chemosvit, ktorá nám pre
žiakov umožnila zakúpiť po-
užité krojové súčiastky.
Taktiež patrí veľké „ďaku-
jem“ za finančnú podporu
aj  MUDr. Eve Ammero-
vej. Keďže uvedené množ-
stvo vystúpení je spojené aj
s prepravou žiakov na mies-
to určenia, veľké poďako-
vanie patrí najmä pánovi
riaditeľovi a rodičom,
ktorí nezištne pomáhali a
svojimi dopravnými pro-
striedkami zabezpečovali
prevoz na vlastné náklady.
Menovite ďakujeme za túto
pomoc najmä p. Legutké-
mu, p. Lištiakovi, Ing. Bo-
bríkovi, p. Pristáčovej, p.
riad. Ištvánikovi, p. Petri-
lákovej, ale aj ostatným
rodičom. Keďže škola ne-
disponuje finančnými pro-
striedkami navyše, veríme,
že sa na rodičov našich žia-
kov budeme môcť obrátiť
so žiadosťou o pomoc aj v
nastávajúcom šk. roku. Na-
šu veľkú vďaku vyslovuje-
me aj Natálii Lištiakovej,
ktorá pomáha s vyhotove-
ním krojových súčiastok
pre žiakov ĽH Mlátok a DSS
Kolovrátok. Všetky tieto
úspechy sa, samozrejme,
dosiahli aj vďaka podpore a
práci riaditeľa našej školy
Jozefa Ištvánika, ktorý vy-
tvára pre našu prácu priaz-
nivé podmienky.

Učitelia ZUŠ Svit

FANTÁZIA v semifinále 

Základná umelecká škola vo Svite

ponúka
záujemcom o štúdium v školskom roku 2012/2013 možnosť 
študovať v nasledovných odboroch:

HUDOBNÝ
– husle,  gitara, novinka: elektrická gitara,

– klavír, akordeón, keyboard, organ,
– zobcová flauta, klarinet, saxofón, trúbka, fagot, lesný roh,bicie

– ľudový spev, zborový spev

Hudobná skupina Chrobáci                                               
Ľudová hudba Mlátok
Dievčenská spevácka skupina Kolovrátok
Gitarové kvarteto
Komorný orchester učiteľov a žiakov

VÝTVARNÝ
TANEČNÝ
Detský folklórny súbor Jánošíček
Tanečná skupina Štýl

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ
Divadelný súbor Improopona
Divadelný súbor TAK teda TAK!

Vo všetkých odboroch ponúkame aj štúdium pre dospelých.
Tešíme sa na vás!

Prihlásiť sa môžete e-mailom na: zussvit@gmail.com
alebo na tel. číslach: 052/77 553 63, 0905 680 800, prípadne
osobne v ZUŠ Svit  najneskôr do 12. septembra 2012.

Viac info nájdete na: www.zussvit.edupage.org



� 6. júla Mestská polícia prijala telefonickú informáciu o
tom, že v areáli Základnej školy na Ulici mieru sa stretávajú
vo večerných a nočných hodinách bývalí žiaci tejto školy a
popíjajú alkoholické nápoje. Prázdne fľaše od alkoholu po-
rozbíjali a tak zanechali za sebou rozbité fľaše a rôzny odpad. 

� 11. júla sa v uliciach mesta pohybovali dve osoby róm-
skeho pôvodu, ktoré sa legitimovali preukazom zdravotnej
poisťovne, pričom ponúkali hlavne starším osobám vitamíno-
vé doplnky na predaj. Skôr ako mestská polícia mohla za-
siahnuť, vitamínoví díleri veľmi rýchle opustili mesto. 

� 13. júla v mestskej časti Pod Skalkou vozidlo strhlo káb-
le telekomunikačnej firmy Telecom z dôvodu, že boli zave-
sené nízko. Privolaný pracovník danej firmy káble z cesty od-
stránil a na vzniknutej poruche sa pracovalo v ďalších dňoch.

� 20. júla sa mali postarať o odchyt mladého diviaka po-
ľovníci z poľovníckeho združenia Spišská Teplica. Diviak de-
vastoval úrodu nešťastným majiteľom v záhradkárskej osade
Máj. 

� 21. júla v predajni pekárne Včela sa arogantným a agre-
sívnym správaním rozhodli nezaplatiť za nakúpený tovar Pe-
ter S. zo Štrby a Daniel D. z Partizánskeho. Do príchodu
hliadky MsP tovar zaplatili a tiež si upratali neporiadok, ktorý
pri obchode spravili. Po ospravedlnení sa ich privolaný taxík
odviezol. 

� 22. júla vykradli už známi páchatelia Pohrebné služby.
Do budovy sa dostali cez nimi prepílené mreže okna, vnik-
li do kancelárie vedúceho a okrem veľkého neporiadku,
porozhadzovaných vecí si odniesli zanedbateľnú finančnú
čiastku. Tento prípad putoval do rúk štátnej polície vo Svi-
te. 

� 28. júla v skorých ranných hodinách na železničnom
priecestí do obce Batizovce ležal na koľajniciach mladý muž
Matúš P. zo Svitu. Vďaka pohotovému taxikárovi, ktorý túto
udalosť nahlásil, ho polícia odtiahla z koľajníc skôr, ako by
došlo k nešťastiu a naložila do RZP, odkiaľ bol prevezený do
nemocnice. 

� 29. júla bol nájdený vo svojom byte v kaluži krvi Štefan
P. zo Svitu. Menovaný prekonal operáciu na nohách, kde
pravdepodobne následkom otvorenia operačnej rany vykr-
vácal. Keďže žil sám, nedal sa určiť presný čas úmrtia. Po-
dľa predbežnej informácie obhliadajúceho lekára nešlo o
cudzie zavinenie. 

� 2. augusta nevyšla krádež v obchode Sintra obyvateľke
z Lučivnej Márii K. Tá sa pokúšala odniesť si z obchodu bez
zaplatenia liter Borovičky, čo sa jej však nepodarilo. 

� 5. augusta našla pracovníčka pohostinstva Pod Topo-
ľom rozbitú sklenenú výplň na vchodových dverách. Pácha-
telia, podľa popisu svedkov, boli nájdení v železničnej čakár-
ni. Peter R. a Ľubomír M., obaja z Pod Skalky sa dostali do
riešenia štátnej polície. 

� 14. augusta v mestskej časti Pod Skalkou sa pokúšal
rozobrať spomaľovací retardér Dominik F. z tejto mestskej
časti. Podarilo sa mu odniesť iba jednu časť z retardéra, kto-
rú vrátil. Za tento prečin si odniesol blokovú pokutu. 

� 15. augusta kontaktoval hliadku pracovník predajne Mo-
datex, že v kancelárii mal neznámeho zákazníka, ktorý ho
okradol o 70€. Pracovník si krádež všimol neskoro, po pá-
chateľovi nebolo ani stopy. 

� 17. augusta službukonajúcu hliadku pristavila skupinka
českých turistov so žiadosťou privolania RZP. Jeden zo sku-
pinky spadol, rozbil si čelo a zlomil nos, čo mu spôsobilo sil-
né krvácanie z rán. 

� 22. augusta došlo ku krádeži peňazí z vozidla Mitsubis-
hi Fuso. Poškodený Juraj K. z Košíc pri vykladaní tovaru si
nezabezpečil predné dvere automobilu, následkom čoho mu
bolo doposiaľ neznámym páchateľom ulúpených 1465 €.
Podľa istého svedka existuje popis muža, ktorý sa v inkrimi-
novanom čase nachádzal v blízkosti auta. 
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Z denníka polícieSúťaž o trojmesačný jazykový kurz
v Poprade

Pre čitateľov novín Svit sme opäť po roku pripravili súťaž o kurz an-
gličtiny, španielčiny alebo nemčiny v Jazykovej škole TARGET
v hodnote 149 eur. Stačí vám správne odpovedať na otázku, na kto-
rú odpoveď nájdete na stránke www.target-skola.sk.
Súťažná otázka:

Koľko vyučovacích hodín má trojmesačný kurz JŠ Target?
Odpoveď zašlite na adresu: info@target.skola.sk s označením Súťaž-noviny
Svit, najneskôr do  24. septembra 2012.

Jazyková škola TARGET ako jediná v Poprade (a od septembra aj
v Kežmarku) vyučuje dynamickou a efektívnou metódou Direct Method pre vý-
učbu cudzích jazykov. Všetky kurzy v JŠ TARGET sú akreditované Minister-
stvom školstva SR a od nového školského roku je škola oprávnená vykoná-
vať medzinárodné skúšky City & Guilds, ktoré platia aj ako náhrada maturit-
nej skúšky z anglického jazyka. Študenti posledných a predposledných roč-
níkov stredných škôl, ale aj záujemcovia o medzinárodný certifikát z angličtiny
nájdu viac informácií na webovej stránke školy www.target-skola.sk.
Všetkym našim klientom ponúkame nadštandarné služby za priaznivé ceny. 

� Certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou Ministerstva školstva SR pre
anglický jazyk
� Profesionálne priestory v tesnej blízkosti autobusovej stanice v Poprade
� E –learning  a online študentská zóna 
� Cenové zvýhodnenie pri pokračovaní v štúdiu u nás
� Target karta so sériou zliav v obchodoch a službách v regióne
� Bezplatné piatkové konverzačné hodiny
� Prístup do knižnice Jazykovej školy Target s beletriou v angličtine už za 1 euro
� Recepciu, free wi-fi zónu v každej učebni a príjemnú atmosféru v našej ja-
zykovej škole považujeme za samozrejmosť. Navyše, ponúkame zľavy pre
verných klientov, študentov, nezamestnaných a prihlásených do 7. septemb-
ra. Ak nám navyše odporučíte Vásho známeho, môžte získať ďalšiu zľavu
a ušetríte spolu až 30 eur!

Aby ste sa presvedčili o kvalite výučby u nás, pozývame vás na ukáž-
kové hodiny úplne zadarmo – každý septembrový pondelok a stredu
o 16:00 a 17:00 alebo sa prihláste na tel. č. 0948 47 46 01 alebo mai-
lom na info@target-skola.sk a vyberte si:
� ranný alebo popoludňajší kurz angličtiny, nemčiny a iných jazykov
� kurz španielčiny pre začiatočníkov
� maturitný kurz anglického a nemeckého jazyka 

(zmaturujte priamo u nás!)
� detský kurz  angličtiny KIDS
� kurz BUSINESS ENGLISH

Jazyková škola TARGET 
- Najrýchlejšia cesta k cudzím jazykom!

Dievčatá a ženy! Neprehliadnite!

Stredná odborná škola vo Svite otvára svoje dvere širokej verej-
nosti !

Chcete si ušiť jednoduché nohavice, šaty, alebo čokoľvek „na seba“  a po-
trebujete pomôcť?

Túžite tešiť sa z vlastnoručne vyrobených bytových doplnkov, darčekov a po-
mohli by Vám odborné rady, ako na to?

Za malé peniaze si toto a mnohé iné milé, užitočné veci a vecičky môžete
zhotoviť pod odborným vedením lektoriek našej školy!

Stačí, ak svoj záujem prejavíte prihlásením sa do kurzu kreatívnej tvorivosti
šikovných rúk, ktorý pre záujemkyne mesta a blízkeho okolia otvárame

od októbra 2012  za skutočne symbolickú cenu -1,- € za jedno stretnutie
týždenne! Prihlásiť sa môžete do konca septembra 2012.
Bližšie informácie získate 

na č. t. 0904 996 920  u p. Skokanovej.
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K jedným z takých mladých
hráčov golfu, ktorí už dosahujú
na medzinárodnom poli veľmi
slušné výsledky, patria aj súro-
denci Laila a Jakub Hrindovci,
ktorí vo veku 13 a 12 rokov aj na
poslednom turnaji v júli tohto ro-
ku vo Veľkej Lomnici obsadili v
kategórii 14 ročných Jakub prvé
a Laila tretie miesto.

Ako sa k tomu dostali,
o tom sme sa rozprávali
s Jakubom a jeho starým
otcom Vendelínom Vojso-
vičom zo Svitu.

Rodičia týchto dvoch
mladých športovcov štu-
dovali v Košiciach na kon-
zervátoriu a to na hru na
klavír a fagot.Ako to u mla-
dých ľudí býva, zaľúbili sa
a po skončení konzervató-
ria šli za prácou do Prahy,
kde hrali  v komornom or-
chestri. Anna Hrindová, vy-
študovaná muzikologička
a hudobná manažérka si
založila vlastnú agentúru
a spolu s manželom šli za
novým poznaním do zahra-
ničia. Začali veľa cestovať
po Azii a Južnej Amerike,
organizovali množstvo
koncertov v Európe, Ame-
rike, Austrálií a Japonsku.
Až dostali ponuku do Ma-
lajzie do filharmónie v
Kuala Lompure. Tu žili 10
rokov a tu sa im narodili

dcéra a syn. Neskôr dostali pra-
covnú ponuku do Kataru, kde v
súčasnosti žijú vDohe, kde Anna
pôsobí ako manažérka vážnej
hudby a Daniel Hrinda hrá na fa-
gote ako člen štátneho orchest-
ra. Deti navštevuju školu s an-
glickým jazykom a hrávajú golf.

„Ja som od malička hrával ba-
sketbal, ale i zo starým otcom te-

nis, no okrem
toho od 6-ich
rokov som pri-
voňal ku golfu,
ku ktorému ma
viedol najmä
otec. V Katare
sú veľmi dobré
klimatické pod-
mienky, je tu
teplo, a tak golf
sa tu dá hrať po
celý rok.Golf
ma baví a okrem
štúdií by som sa
chcel tomuto
športu venovať neskôr profesio-
nálne,“ vyznáva sa 12-ročný Ja-
kub Hrinda.

Veď aj posledné športové
úspechy v tomto roku (majster
Kataru hráčov do 16 rokov, vi-
ťazstvo na medzinárodnom tur-
naji v Bahrajne a vo V. Lomnici
a nominácia na majstrovstvá sve-
ta do Dublinu v Írsku v septembri
2012) ho predurčujú, aby sa
týmto športom aj naďalej zaobe-
ral. Letné prázdniny obaja súro-
denci trávia u starých rodičov
Vendelína a Margity Vojsovičov-
cov vo Svite, koncom augusta na
ZŠ Ul. mierová robia postupové
skúšky do 7. a 8. ročníka zo slov.
jazyka a dejepisu. Obaja majú
slovenské občianstvo a tak je tu
snaha zo strany Slovenskej aso-
ciácie golfu ich získať pre repre-
zentáciu Slovenska.

To však ukáže čas. Je sympa-
tické, že keď mladí športovci,
ktorí chodili od malička vo Svite
do školy a v súčasnosti žijú
a bývajú s rodičmi vo vzdialenom
Katare, radi sa na Slovensko vra-
cajú a pokiaľ bude záujem slo-
venskej reprezentácie, radibudú
jej farby reprezentovať. Nám ne-
ostáva nič viac, ako týmto mla-
dým športovcom so slovenskými
koreňmi, so slovenskými rodičmi
a starými rodičmi vo Svite
i Michalovciach, zaželať hlavne
veľa zdravia, úspešné pokračo-
vanie v štúdiu vo vzdialenom Ka-
tare, povzbudivé športové vý-
sledky na turnajoch k dosiahnu-
tiu cieľov, ktoré si obaja dali.

M. Jurčák

Na obr. Jakub Hrinda
(vpravo) so starým otcom

V. Vojsovičom vo Svite 

Golf medzi mladými
I keď to zatiaľ nie je olympijská disciplína, stále viac sa do popredia do-
stáva aj na Slovensku šport, ktorý dosiaľ bol výsadou len v západných
krajinách – golf. Na Slovensku vznikajú nové golfové ihriská a do tejto hry
sa stále viac zapájajú všetky generácie. A čo je potešiteľné, aj medzi mla-
dými, i napriek tomu, že tento šport, čo do financovania, nepatrí medzi tie
lacnejšie.

www.mapamesta.sk

TRIUMF PETRA GALLIKA
Podtatranská obec Východná bola
v nedeľu 26.augusta 2012 dejiskom
24.ročníka cestného behu Podta-
transká pätnástka.
Mužov čakala trať dlhá 15 km,  ktorá vied-

la peknou podtatranskou prírodou
z Východnej smerom k Čiernemu Váhu
a späť. Jej náročnosť zvýšilo výrazné výš-
kové prevýšenie. V cieli  organizátori ako
prvého privítali 33- ročného Petra Gallika,
pracovníka Chemosvitu, a.s., ktorý zvíťazil
časom 58:42 min - ako jediný zo všetkých
štartujúcich zvládol náročnú trať v kratšom
čase ako jedna hodina. 

8.7.2012 - Malý štrbský maratón (31,8
km - medzinárodná účasť)
Muži do 39 rokov: 15. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 6. František Gallik
Ženy od 35 rokov: 3. Danica Božová

21.7.2012 - Liptovský Mikuláš (21,1 km)
Muži do 39 rokov: 4. Tomáš Kačmarčík
Ženy bez rozdielu veku: 1. D. Božová
Majstrovstvá SR v pomaratóne hasičov: 2.
Tomáš Kačmarčík

21.7.2012 Slovenský pohár v behu do
vrchu -Memoriál Jána Stilla, Nová Lesná -
Hrebienok (medzinárodná účasť)
Muži do 39 rokov: 9. Peter Gallik

11.8. 2012 Rajecký maratón (42,195 km
- medzinárodná účasť)
Muži do 39 rokov: 10. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik
Ženy bez rozdielu veku: 6. D. Božová

25.8.2012 Slovenský pohár v behu do
vrchu - Gerlachov - Sliezsky dom
(medzinárodná účasť)
Ženy do 34 rokov: 4. Miroslava Grešová
Ženy od 35 rokov: 3. D. Božová

26.8.2012 Východná - Podtatranská pät-
nástka
Muži do 39 rokov: 1. Peter Gallik
Ženy: 2. D. Božová 

Bežci počas letných prázdnin



Deň sa niesol v duchu dobrej nálady
a veľmi kvalitných volejbalových výko-
nov, na ktorých si zgustlo početné pu-
blikum. Prihlásilo sa 12 družstiev. Zá-
pasy sa odohrávali na asfaltovom a
dobre upravenom škvarovom ihrisku.
Tento rok k nám zavítali družstvá so
Starej Ľubovne, Lipt. Mikuláša, či Hra-
novnice. Stálicami sú tímy z Pod Skal-

ky, Svitu alebo Popradu. Hráči boli
rozdelení do 3 skupín – A, B, C. V kaž-
dej skupine boli 4 družstvá, čo zna-
menalo 6 zápasov v skupine – každý s
každým. O priebeh zápasov sa posta-
rali rozhodcovia Vošček, Kazimír, Lu-
ha a Jesenský. Športový areál Pod
Skalkou bol naplnený radosťou, čo
prezrádzali úsmevy na tvárach ľudí,

Plavecký klub v zložení: Barbora Cehláro-
vá, Matrin Duras, Filip Somogyi a Alexandra
Somogyiová sa zúčastnil pretekov na jar v
poľských Debiciach, Rakúskom St. Poltene,
na plaveckom meetingu v Prahe,  kde získa-
li v širokej medzinárodnej konkurencii skvelé
medailové umiestnenia. Záver a zároveň
vrchol sezóny boli majstrovstvá Slovenska. 

Barbora Cehlárová a Martin Duras na me-
dzinárodných pretekoch v Rakúsku (St. Pol-
ten) stáli na stupňoch víťazov a priniesli cen-
né kovy do mesta Svit. Filip Somogyi na pre-
tekoch v Prahe, vo velkej konkurencii plav-
cov z Čiech, Slovenska, Litvy, Poľska, Izrae-
la, Maďarska a Ukrajiny štartoval v troch dis-
ciplínach. Vo všetkých troch získal zlatú me-
dailu. 

Vrcholom sezóny boli majstrovstvá Slo-
venska. Martin Duras v kat. 11-ročných zís-
kal v disciplínach 800 m, 400 m, 100 m voľ-
ný spôsob jednu zlatú, jednu striebornú a

jednu bronzovú medailu a definitívne sa za-
pisal do slovenskej špičky vo svojej vekovej
kategórii. Barbora Cehlárová(na obr.
2.sprava) získala v kat. 11-ročných dve zlaté
a jednu bronzovú v disciplínach na 800 m a
400 m voľný spôsob a100 m znak. Filip So-
mogyi v kategórii 13-ročných získal jednu
striebornú a dve bronzové  medaily. 

Plavecký klub ActiveSwim Svit, pod vede-
ním trénera Rastislava Kaňuka, dlhoročné-
ho úspešného reprezentanta v plávaní a drži-
teľa slovenských rekordov, sa po svojom len
prvom roku fungovania zapísal do sloven-
ského plávania veľkými písmenami a získal si
obdiv u všetkých plaveckých klubov na Slo-
vensku. Pre mesto Svit tak začína písať novú
históriu pre zviditeľnenie sa v športe v rámci
Slovenskej republiky. Spolu s plaveckou
školou (ktorá prevádzkuje kurzy plávania pre
deti od 3 rokov) tak úspešne rozvíja nový
olympijský šport v meste Svit.                -rk-
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Plavecký klub ActiveSwim Svit, ktorý funguje vo Svite prvý rok, má za se-
bou veľmi úspešnú plaveckú sezónu. Plavci klubu sa už od začiatku tejto
sezóny zúčastnovali rôznych pretekov na Slovensku, ale aj v zahraničí,
kde dosahovali úžasné uspechy a úspešne reprezentovali mesto Svit.

Svit má najlepších plavcov na Slovensku

Veronika Chrkavá 
– nádej voltíže zo Svitu.

Občianske združenie Galaxia sa zaoberá voltížnym,
drezúrnym a paradrezúrnym jazdením. Voltíž je gym-
nastické cvičenie na cválajúcom koni. Na Olympij-
ských hrách v roku 1920 v Antverpách bola zarade-
ná medzi olympijské disciplíny. Patrí k tzv. netradič-
ným disciplínam. 
Galaxia sa voltížnemu jazdectvu venuje 10 rokov, vznikla

po rozpade Jazdeckého oddielu v Kvetnici a tretí rok pô-
sobí v priestoroch za Sp.Teplicou smerom „na ba-
ňu“.Združuje deti a mládež z Popradu, Kežmarku, Vyso-
kých Tatier, Sp. Teplice a Svitu. Počas uplynulých desia-
tich rokov sa môže pochváliť 4 titulmi Majstra SR, raz vi-
cemajstrom v juniorskej kategórii, dvomi bronzovými me-
dailami z ME a mnohými inými, zaoberá sa aj handicapo-
vanými športovcami, ktorí dosiahli významné medzinárod-
né úspechy.

OZ Galaxia sa  predstavuje v roku 2010 v novom zlože-
ní, kde nechýba mladá Sviťanka Veronika Chrkavá, ktorá
si ako členka juniorskej skupiny odniesla dve bronzové
medaily a v roku 2011 sa ako jednotlivkyňa prebojovala do
finále a tým obsadila celkové 8.miesto. Tento rok sa pre-
stavila aj na medzinárodnom poli, kde v Budapešti v kat.
Children 2* obsadila 18. (kôň Grand 9) a so svojou kole-
gyňou v kat. Pas-De-Deux 1. miesto (kôň Benita)

Na ďalších nominačných pretekoch v Nitre sa dvojica
umiestnila na 3.mieste, čím potvrdila svoju účasť na ME vo
voltíži v Pezinku. Tam za účasti 18-tich štátov skončili na
peknom 8.mieste (kôň Benita). Blahoželáme! red

Mestská časť Pod Skalkou žila opäť volejbalom. Aktivistom  sa po štvrtý
krát podarilo zorganizovať obľúbený amatérsky  turnaj.

Canada Volleyball Cup 2012

ktorí sledovali vyrovnané súboje. Športovci si dopĺňali
energiu výborným gulášom z rúk Ing. J. Vnenčákovej a
jej pomocníkov. Tu sú najlepší:

1. Elektro Alica Stará Ľubovňa
2. Stár Poprad
3. Liptaj Hranovnica Comany
Turnaj Canada Volleyball Cup 2012 sa uskutočnil vďa-

ka aktivistom a nadšencom volejbalu z Pod Skalky a to
N.Kumorovitzovej, M. Rodákovej, M. Šutákovej, P. Nie-
dobovej a mnohým ďalším. Pomocnú ruku k dielu prilo-
žili šikovné ženy z MO Únia žien Svit – Pod Skalkou. 

Ďakujeme všetkým sponzorom: Mesto Svit, Trucks and
Trans Tatry, s.r.o., Hudy Sport Poprad, BOP, Kvety Tat-
ry,  Reštaurácia Červený Mak, Milan Remeň Crazy Dis-
co, Freetech, Família Smokovec s.r.o., Papiernictvo JM
Svit, Svit 33 Lukáš Jančík, Chemosvit Fibrochem,
Vúchv,  OZ Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti ob-
čanov Pod Skalky, Mobil Trans s.r.o., Peter Šmida, Pi-
vovary Topvar. Mgr. M. Rodáková



Podľa slov domácich i zahraničných účast-
níkov je Horal jeden z najťažších maratónov
na Slovensku, ale okolitým prostredím záro-
veň aj jeden z najkrajších. Podľa mnohých je
kvalitou organizácie s odstupom najlepším
maratónom na Slovensku a môže sa porov-
návať s podobnými podujatiami v Európe. Aj
tohtoročný celkový víťaz Ondřej Fojtík
z Česka nešetril slovami chvály. Cyklista, kto-
rý mimochodom povyhrával svetové poduja-
tia najvyššieho rangu napr. Crocodile trophy
v Austrálii, Salzkamergut trophy v Rakúsku
a aj zrejme najťažší etapový pretek na svete
Rockybike v Talinasku, povedal, že HORAL
TOUR si napriek oveľa skromnejšiemu roz-
počtu s týmito podujatiami v ničom nezadá,
naopak v mnohom ich predčí.

Za takýto úspech nenápadného podujatia
v malom mestečku patrí veľká vďaka všetkým
230-tim dobrovoľným organizátorom, mestu
Svit, ktoré aj napriek finančným problémom
opätovne prispelo na sprievodný kultúrny
program, Technickým službám mesta Svit
a Bytovému podniku mesta Svit za organi-
začnú výpomoc a zapožičanie ich zariadení
a priestorov. 

Samozrejme, veľká vďaka patrí Mariánovi
Bezákovi za zapožičanie celého areálu Koli-
ba. Z množstva partnerov podporujúcich to-
to podujatie treba spomenúť aspoň miestne
firmy. Veľká vďaka patrí jednému
z generálnych partnerov firme ALTO Slova-
kia, ako aj ďalším partnerom zo Svitu: Nadá-
cii Chemosvit, Chemosvit Fibrochem
a.s. a Chemosvit Skichem a.s. Aj Prešov-

skému samosprávnemu kraju, ktorý fi-
nančne podporil túto akciu.

Škoda len, že si toto podujatie stále eš-
te nezískalo väčšiu priazeň u Sviťanov a že
neprídu vo väčšom počte povzbudiť špor-
tovcov tak, ako to býva v iných mestách pri
podobných pretekoch, a dokonca  si ne-
prídu pozrieť a popočúvať aj bohatý sprie-
vodný a kultúrny program.         Ivan Zima

riaditeľ pretekov

HORAL a HORAL TOUR opäť na výbornú

Už po 13-ty krát sa vo Svite zišli horskí cyklisti na podujatie, ktoré je medzi cy-
klistickou komunitou považované za legendu medzi MTB maratónmi. Aj na-
priek sobotňajšiemu nepriaznivému počasiu sa ich vo Svite zišlo 487 z desia-
tich európskych krajín. Väčšina z nich prišla na klasický jedodňový MTB mara-
tón HORAL, ale 98 z nich si prišlo vyskúšať a užiť niečo výnimočné - trojdňový
etapový HORAL TOUR. Je výnimočný tým, že umožňuje pretekárom vystúpať
do vysokohorského prostredia na 1946 m vysokú Kráľovu hoľu, kde sa pohy-
bujú na základe mimoriadnej výnimky v národnom parku Nízke Tatry a  je to je-
diný etapový MTB pretek na Slovensku.
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1.Ondřej Fojtík (CZ - Olomučany), 2. Mi-
chal Lami (SK - Košice), 3. Martón Blaz-
só (HU – Szegéd)

V sobotu 1.9.2012 sa na cy-
klistickom chodníku  uskutoč-
nili 1. majstrovstvá Slovenska v
časovke jednotlivcov na kolies-
kových korčuliach. Usporiada-
nia  pretekov za zhostil domáci
Podtatranský in line klub Po-
prad.
Dĺžka trate podľa vekových kate-

górii bola 2,4,6,8 km.
Pretekov sa zúčastnilo celkom 70

pretekárov z celého Slovenska.
V hlavnej kategórii žien na 8 km

zvíťazila Karabová Renáta z časom
14:54:88 RKIC IDEE print Košice
pred Barborou Bakošovou
14:55:22 z Inline BSS.sk Bratisla-
va a 3. Renátou Zmyjovou z RKIC
IDEE print Košice.

Medzi mužmi bol najrýchlejší Jakub
Leščinský CSRS Košice 13:25:92,
druhý Michal Slota IC Žilina 13:33.78.
Na 3. mieste Peter Ambrus I-riders
Bratislava s časom 13:43:97

Obdiv si zaslúži 70-ročný najstarší
účastník Jaroslav Meriač z domáceho
PIK Poprad, ktorý túto trať zvládol za
17min a 56 sekúnd.

O skvelú náladu sa postaral miestny
moderátor Milan Špiner a na bezpeč-
nosť dohliadala MsP Svit, za čo im ďa-
kujeme. 

Podujatie malo medzi súťažiacimi
skvelý ohlas a požiadavku na pokračo-
vanie aj o rok.

-ml-

Majstrovstvá Slovenska v rýchlokorčuľovaní na “in-lajnoch”

Rovnako, ako v minulom roku, aj tentoraz si naše dievčatá dosiahnutými vý-
konmi zabezpečili miesta v reprezentácii Slovenska na Medzištátne trojstretnu-
tie atlétov do 17 rokov medzi Českom, Maďarskom a Slovenskom, ktoré sa ko-
nalo netradične v utorok 17. júla 2012. 

Lajčákovej striebro

Vlani sme vycestovali do maďarského
Veszprému, tentoraz sme mali výhodu do-
máceho prostredia v Nových Zámkoch. Na
preteky v jednotlivých disciplínach je nomi-
novaná len top špička atlétov – prví dvaja
najlepší z každej krajiny!  Na výborne pri-
pravenom štadióne a za ideálneho počasia,
ktoré prialo pretekárom fantasticky zabojo-
vala v takejto silnej medzinárodnej konku-
rencii Stanka Lajčáková. Vo svojej silnej dis-
ciplíne v behu na 100m prekážok si vychut-
nala skvelú súťažnú atmosféru a vyhecovala
sa k výbornému výkonu. Aj keď nepatrila pa-
pierovo medzi hlavné favoritky pretekov
riadne prekvapila, pretože časom 14,48
s dobehla na úžasnom 2. mieste a pre Slo-
vensko i seba  vybojovala veľmi cenné

striebro! Ďaleko od medaile nebola ani Len-
ka Poništová, ktorá obsadila v skoku do
diaľky bodované štvrté miesto. V náročnej
súťaži v poslednom šiestom pokuse dolete-
la do vzdialenosti 563 cm. Tento výkon ju
v konečnom poradí delil len 1 cm od bron-
zu a 2 cm od striebra, keď súperky skočili
tretia 564 cm a druhá 565 cm!!!  Tentoraz
sa do troch centimetrov zmestili tri prete-
kárky!

Taký ale býva šport, taká je atletika –
o medailách rozhodujú stotiny a centimetre.
Úspešnou reprezentáciou SR, ziskom strie-
bornej medaile z medzinárodných pretekov
a výbornými výkonmi sme tak uzavreli prvú
polovicu tohtoročnej pretekmi nabitej atle-
tickej sezóny.                            L. Potočný



Výsledky - dievčatá do 15 rokov: 1. Hej apple team,
2. Pridaj na ceste, 3. Jupik team, chlapci do 15 rokov:
1. Show time, 2. MTMAM, 3. Vlasáči. 

Chlapci do 18 rokov: 1. King of the rock, 2. Azerbaj-
džan, 3. Pendreky, ženy: 1. Ženy treba ľúbiť, 2. Mirec, 

Hlavná kategória bez rozdielu veku: 1. M, 2. Dubaj,
3. OÚ Je baby, nad 35 rokov: 1. Majstri.

Večer, po skončení turnaja vystúpili hudobné skupiny
AMO, Silvayovci, Perpetuum Mobile a Vidiek. Organizáto-
rom bolo ľúto, že večerný dážď narušil priebeh veľmi vyda-
reného dňa, nakoľko začalo pršať. Kapely však svojim
priaznivcom odohrali skvelú produkciu.

Podujatie sa uskutočnilo za podpory mesta Svit, BK Isk-
ra Svit a reklamných partnerov, ktorí už niekoľko rokov pod-
porujú akciu určenú pre všetkých, ktorí majú ra-
di basketbal. 

red.

Postupne sa však omla-
dený kolektív dostáva do
tempa súťaže a po výhre v
Starej  Ľubovni 2:3 doma
vyhrali nad Giraltovcami
2:0, Svidníkom 5:0, v Sa-
binove 0:1 a v Krásnej re-
mizovali 0:0. V 8. kole 9.
9. 2012 hostili futbalistov
zo Stropkova a remízovali
3:3, góly: Chyba, Rusnák
a Tropp. Svit je v tabuľke
na 4. mieste s počtom bo-
dov 15 a skóre 16:10.

Cieľom futbalistov Svitu

je byť v súťaži v popredí ta-
buľky. Nebyť zaváhania na
domácej pôde, boli by po
polovici súťaže už v čele
tabuľky. Pozitívom však je,
že družstvo vedené tréne-
rom Jánom Kleščíkom a
asistentom Milanom Jam-
borom dáva popri starších
a skúsenejších hráčoch,
ako je Marušák, Koch,
Fridman, Jarkuliš, Jam-
bor, Badzík, príležitosť
mladým odchovancom,
ktorí sa osvedčili - ako na-

pr. Šilon, Grígera, Lesný,
Chyba, Poľanovský. Je to
prísľub do budúcna aj pre
ďalších mladých futbalis-
tov vo Svite, že po dosiah-
nutí patričnej výkonnosti
sa s nimi počíta do kádra
mužov.

Najbližšie sa futbalisti
FK Svit predstavia doma
23. 9. o 15.00 h, keď
hostia Bardejovskú Novú
Ves a 7. 10. Barcu.  -ák-

Podľa prezidenta BK Iskra Svit
Ing. Jána Drobného tomu zod-
povedá aj príprava 9 družstiev,
ktoré sa do celoštátnej súťaže
prihlásili, lebo do tejto súťaže sa
dostane 6 najlepších družstiev
po základnej časti.

Družstvo pod vedením trénera
Ivana Fulgosiho začalo s prípra-
vou začiatkom augusta, a to v
domácich podmienkach. Po

kondičnej príprave prešli na her-
nú a už zohrali aj prvé prípravné
zápasy so Sp. N. Vsou a B. By-
stricou. V kádri je zatiaľ z bývalé-
ho kádra Znanec, Findura, Bu-
day, Sedlák, Dratva, Míčka, pri-
budli ďalší slovenskí hráči -
Hrabčák z Prešova a Kovalík zo
Sp. N. Vsi. Zo zahraničných hrá-
čov je v kádri  25-ročný, 213 cm
vysoký Nikola Vladovič z Chor-

vátska, 27-ročný krídeľník Mar-
ko Pužič zo Srbska a 23-ročný,
188 cm vysoký stredný rozohrá-
vač Jontae Schredom z USA. V
októbri by mal do Svitu pricesto-
vať ďalší americký krídelný hráč
Julian Mascoll, ktorý v uplynulej
sezóne za Svit hral a uvažuje sa
ešte o ďalších dvoch Američa-
noch, podkošových hráčoch.

Svit z rozhodnutia SBA začne
novú sezónu už v sobotu 29. 9.,
keď doma o 18:00  hostí bas-
ketbalistov z Levíc a o týždeň, 6.
10. družstvo zo Sp. N. Vsi.

Výbor BK Iskra Svit robí všetko

preto, aby zabezpečil taký káder
hráčov, ktorý by hral basketbal
pre športové vyžitie divákov a po
základnej časti skončil do 6.
miesta a hral aj dôstojnú úlohu v
boji o Slovenský pohár.

Výbor BK Iskra Svit na nastáva-
júcu sezónu schválil jenodnotné
vstupné  3,- eurá na zápas a per-
mamentky v hodnote 60,- eur na
celú sezónu. Tie sa začali pre-
dávať od 10. 9. na sekretariáte
BK Iskra Svit v pracovné dni v
čase od 10. do 12. h a od 16.
do 18. hodiny.

-ák- 
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Basketbalisti vstupujú do náročnej sezóny

Streetbal opäť nesklamal, len počasie večer áno

Začiatok futbalovej súťaže IV. ligy pre FK
Svit v súťažnom ročníku 2012/2013 sa ne-
začal najlepšie. Veď prehrali doma 1:4 zo
Sninou a hneď nato aj doma remizovali s V.
Tatrami 1:1. 

Basketbalistov BK Iskra Svit čaká náročná sezóna, a to
vzhľadom na to, že sa od sezóny 2013/2014 pripravuje
spoločná česká a slovenská súťaž, v ktorej bude hrať 10
českých a 6 slovenských družstiev.

132 účastníkov sa tohto roku zapojilo do tradičnej špor-
tovej akcie mesta, ktorá už presahuje hranice nášho Svi-
tu – Streetball festu 2012. Za dopoludňajšej priazne po-

časia sa hralo systémom troch proti trom, pričom v kaž-
dom družstve mohli byť maximálne štyria súťažiaci, teda
jeden na striedanie.

Po ôsmom kole štvrtí

1.9. sa na beachvolleybalovom ihrisku pri Mladosti uskutočnil 1. turnaj zo
série troch "O majstra Svitu". Víťazom sa stalo družstvo TO SU ONI v zlo-
žení Čade, Peko, Bubo, 2. miesto obsadilo družstvo Zemiakové placky
a 3. team Huby. Ďalší turnaj sa koná v nedeľu16.9. o 13.00. Prihlásiť sa
môžte u Milana Špinera, 0907 353 843. 
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