
Zápis prváčikov
V dňoch od 4. do 7. februára v ZŠ na Komenského ulici vo
Svite prebehol slávnostný zápis do 1. ročníka. 

Rodičia s budúcimi prváčikmi prichádzali možno trochu neisto do
budovy školy, kde ich už pri vstupe srdečne vítali „vesmírni asistenti
(kozmonauti, hviezdy, mimozemšťania, planéty)“, aby odbúrali počia-
točný strach z prvej veľkej skúšky. Kým rodičia trávili čas vybavovaním
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Týmto Dodatkom sa určila
výška ekonomicky oprávne-
ných nákladov za sociálne
služby v zariadeniach ZOS
(26,81 €/deň/klient) a ZOS-
denný stacionár (16,96 €/
deň/klient). Poplatky za so-
ciálne služby v týchto dvoch za-
riadeniach nemôžu prekročiť
tieto ekonomicky oprávnené
náklady. Poplatok za soc.
služby v ZOS na Ul. kpt. Ná-
lepku je od 1. 11. 2012 vo výš-
ke 9,80 €/deň/klient a v ZOS
- dennom stacionári je 5,78
€/deň/klient.

Na základe nových predpi-
sov Ministerstva školstva, ve-
dy, výskumu a športu SR bolo

potrebné prijať a schváliť nové
VZN Mesta Svit č. 3/2013 o
financovaní základných ume-
leckých a materských škôl a
školských zariadení. VZN bo-
lo schválené. Následne poslan-
ci prijali rozpočtové opatrenie
na zvýšenie platov zamest-
nancov regionálneho škol-
stva financovaných v rámci ori-
ginálnych kompetencií v celko-
vej sume 7 528 € a dotáciu vo
výške 1 329 € na ten istý účel
pre zamestnancov SZUŠ Fantá-
zia.

Následne sa zaoberali finan-
covaním priorít mesta pre
tento rok a prijali rozpočtové
opatrenie vo výdavkovej časti
kapitálového rozpočtu vo vý-
ške 111 200 € na zabezpeče-
nie štyroch projektov – komu-

Na pravidelnom rokovaní sa po informácii hlavného
kontrolóra o plnení uznesení a vykonaných kontrolách
poslanci venovali schvaľovaniu Dodatku č.5/2013 k
VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a úhra-
dách za ne. 

Krížová cesta po rokoch 
v interiéri

Na Veľký piatok si celý kresťanský svet pripomína cestu Ježiša Krista od Piláta cez Golgotu až po víťazný hrob.
Táto Krížová cesta sa konala aj v našom meste a pre nepriaznivé počasie sa 14 zastavení tentokrát nekonalo
v uliciach Svitu, ale v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa robotníka. Zúčastnil sa jej i primátor R. Abrahám a jeho
zástupca M. Lopušniak. Foto: Stanislav Pjaták

nikáciu na sídl. “E“,
projektové dokumen-
tácie vr. ÚPRM, pro-
jekt na rekonštrukciu
budovy MsÚ a projekt
na inžinierske siete
pre výstavbu 8 rodin-
ných domov. 

Vo výdavkovej časti
bežného rozpočtu
schválili 14 300 €, z toho
12 500 € na výmenu
okien v 26 bytovej jed-
notke a 1 800 € na sta-
tický posudok na tribúnu
futbalového štadióna.

Zasadnutie poslancov
pokračovalo schvaľova-
ním dotácií na činnosť
pre športové a kultúrne
organizácie. Pre rok

www.svit.sk
(Pokrač. na 5. strane)

(Pokrač. na 2. strane)



2013 schválili žiadateľom tieto prostried-
ky:

Šport:
BK Iskra Svit 5 000 €
Atletický oddiel   2 000 €
BK Mládeže 4 500 €
Mládežnícky športový klub 
ISKRA Svit  2 200 €
Hokejový klub Svit Pod Skalka 450 €
Stolnotenisový klub 500 €
Futbalový klub  5 300 €
Miestna organizácia Slov. 
rybárskeho zväzu  400 €
Cyklistický klub Energia Svit  400 €

Kultúra:
Detský famózny svet 600 €
FS Jánošík 800 €
Spevácky zbor Laudamus 700 €
Rímskokatolícky farský úrad Svit  400 €
Umelecký klub Fantázia  950 €
Ľudová hudba Bystrianka  400 €

Primátorovi okrem toho odporučili schvá-
liť ďalšie dotácie:
Klub plastikových modelárov 300 €

Šachový oddiel 300 €
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti 

300 €
OZ Galaxia 100 €
Active Swim Svit 250 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit   

300 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Svit  

300 €
Dychová hudba Sviťanka 300 €
OZ Zábavná skupina Svittasenior 150 €
Vojensko-historický klub TIGER  100 €
Tieto prostriedky budú vyplatené do 30. 4.
2013.

Prehľad o hospodárení mesta za január
2013 predložila vedúca odd. ekonomických
činností MsÚ A.Balogová a poslanci ho vzali
na vedomie.

Rokovanie pokračovalo schvaľovaním
predaja časti pozemkov žiadateľovi Ta-
transká, s. r. o., SNP vo Svite. Rozhodlo sa o
predaji oboch požadovaných parciel o vý-
mere 85 m² a 394 m² za jednotnú sprieme-
rovanú cenu 18,16 € /m².

Schválený bol Dodatok č. 1/2013, ktorý
mení a dopĺňa Štatút Zboru pre občians-
ke záležitosti Mesta Svit.

Na základe žiadosti Technických služieb
bolo prijaté rozpočtové opatrenie vo výške
6 330 € na nákup techniky – 3 zariadení na
kosbu v meste Svit.

V závere schvaľovali plat primátora, ktorý
sa mení v náväznosti na priemernú mesačnú
mzdu zamestnanca v národnom hospodár-
stve. V zmysle príslušného Zákona č. 151/
2011 Z.z. mu odsúhlasili 2,34 násobok spo-
mínanej priemernej mzdy, čo činí 1 884 € a
zvýšenie základného platu vo výške 70%, čo
je 1 318 € - plat primátora činí spolu 3 202 €.

Na dofinancovanie rekonštrukcie cesty
SNP, ktorá prebiehala v roku 2012, bolo po-
trebné schváliť čiastku 18 550 €, nakoľko fak-
turácia prebehla až v roku 2013. Poslanci to
vyriešili schváleným rozpočtovým opatrením
č. 9/2013.

V interpeláciách sa J. Drobný opýtal na
výšku vybraných pokút za znečisťovanie mes-
ta psími exkrementami – vyžiadal si od náčel-
níka MsP písomnú odpoveď. Taktiež o písom-
nú odpoveď požiadal M. Bezák, od riaditeľa
TS mesta Svit chce vedieť, aký je časový har-
monogram čistenia mesta a opráv komuniká-
cií po zimnom období.

I. Zima poukázal na žalostný stav toaliet na
futbalovom štadióne – riaditeľka BP D.
Meriačová povedala, že o toalety sa stará ná-
jomca.

V diskusii sa poslanci zaoberali listom ob-
čanov bytového domu na Jesenského
ul.č. 201, ktorí požadujú uzavretie okolia ich
domu - touto žiadosťou sa bude zaoberať prí-
slušná komisia a na júnovom zasadnutí aj po-
slanci MsZ.

-vž-
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POZOR PRI ÚHRADÁCH DANÍ!
Vážení občania,

V zmysle novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov bu-
dú v najbližšom období doručované rozhodnutia, v kto-
rých budú zlúčené štyri dane (daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
automaty).

Preto prosíme občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri
úhradách týchto daní, uvádzaní správneho variabilného symbolu.
Napr. v prípade, že vlastníte nehnuteľnosť a máte aj psa budú v
rozhodnutí uvedené dve sumy a dva variabilné symboly, pod kto-
rými je potrebné tieto dane uhrádzať. Pri úhrade, kde bude uve-
dený chybný variabilný symbol, nebude možné správne priradiť
platbu a občan bude vedený ako neplatič.

Správne uvádzanie variabilného symbolu platí aj pri úhradách
poplatku za komunálny odpad. 

ZO ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA č. 4 VO SVITE 
organizuje

DETSKÚ BURZU 
JARNÉHO  DETSKÉHO  OŠATENIA, 

ŠPORTOVÝCH  POTRIEB A  HRAČIEK

PRÍĎTE  DOBRE  NAKÚPIŤ A  VÝHODNE  PREDAŤ!

KDE: v budove POŠTY – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 25.  4. 2013 od 8.00 - 17.00 hod.

v piatok 26.  4. 2013 od 8.00 - 17.00 hod.
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:

23. a 24. 04. 2013 od 15.00 - 18.00 hod.
VVDÁVANIE  NEPREDANÝCH VECÍ:

29. 04. 2013 od 12.00 – 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili veci
pre dospelých (sukne, šaty, obleky a zimné veci).
VSTUPNÉ 0,10 eur

1. Ako zabezpečiť majetok
2. Ako sa vyhnúť podvodom
3. Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
4. Ako predchádzať riziku prepadnutia
5. Ako sa správať v cestnej premávke
6. Ak sa niečo stane...........

Dnes 2. časť

1. AKO SA VYHNÚŤ PODVODOM
Podvodníci využívajú rôzne zá-

mienky, aby sa dostali k vašim pe-
niazom. Chcú vniknúť do vášho by-
tu a pokiaľ od vás nevylákajú pe-
niaze priamo, ovládajú veľa spôso-
bov, ako vás okradnúť.

� Nedôverujte neznámym ľu-
ďom a nikoho cudzieho nevpúšťaj-
te do bytu!

� Nedajte sa nachytať na nič, čo
znie až príliš dobre – vysoké zisky
za vložené peniaze, „výhodné“ kú-
py, fantastické dovolenky s ubyto-
vaním zadarmo, zázračné lieky, zá-
sielkové služby s p. o. boxami a iné
schémy „nízky risk – vysoký zisk“.

� Nikdy nikomu telefonicky ne-
hovorte čísla vašej kreditnej karty,
občianskeho preukazu, telefónnej
karty, číslo poistky alebo číslo váš-
ho účtu v banke. Zisťovanie týchto
čísiel na overenie je od obchodní-
kov protizákonné!

� Ak vám zazvoní opravár, pra-
covník úradu, či iných služieb (od-

počet plynu, elektriku a pod.) ne-
chajte si predložiť jeho služobný
preukaz alebo ešte lepšie, zavolaj-
te na úrad alebo inštitúciu, na kto-
rú sa pracovník odvoláva. V prípa-
de akýchkoľvek pochybnosti trvaj-
te na tom, že o ponúkanú službu
nestojíte.

� Dôležité telefónne čísla (polí-
cia, lekár, hasiči, blízki, susedia a
pod.) majte viditeľne blízko telefó-
nu, aby ste mohli čo najrýchlejšie
privolať pomoc.

� Nedovoľte nikomu, aby vás
nútil niečo podpísať – dohodu o
poistení, dohodu o kúpe či predaji
hnuteľného a nehnuteľného majet-
ku. Závažné rozhodnutia o vašom
majetku konzultujte s právnikom,
nechajte si poradiť od vierohod-
ných osôb. Väčšina inštitúcii a ne-
vládnych organizácii, ktoré posky-
tujú pomoc seniorom, ponúkajú
i bezplatnú právnu poradňu.

Dôležité telefónne čísla
polícia                                            158
integr. záchranný systém     112
mestská polícia   0905 636 715
záchranná zdrav. služba         155
hasičský a záchr. zbor         150
blízka osoba
moje telefónne číslo

(Pokračovanie v ďalšom čísle).

RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť !

(Dokončenie z 1. strany)



Keďže je potrebné pri-
stupovať k oceňovaniu
čo najobjektívnejšie, kaž-
doročne sa aj prostred-
níctvom týchto novín ob-
raciame na širokú verej-
nosť, aby nám písomne
(do 7. mája 2013) doru-
čila svoje návrhy na oce-
nenie osobností Cenou
mesta pre tento rok.

Je potrebné, aby tie-
to osobnosti spĺňali na-

sledujúce kritériá urče-
né štatútom mesta:

� vynikajúce tvorivé
výkony a významné vý-
sledky vedeckej, tech-
nickej, umeleckej, publi-
cistickej a verejnopros-
pešnej činnosti.

� významné pričine-
nie sa o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, je-
ho propagáciu doma i v
zahraničí

� činnosť pri záchrane
ľudských životov, majet-
ku mesta a jeho občanov

To sú kritériá na udele-
nie Ceny mesta Svit –
udelenie Ceny primátora
je v kompetencii pána
primátora a je v hierarchii
ocenení za Cenou mes-
ta. Ak však máte návrhy,
radi ich prijmeme a bu-
deme o nich rokovať.

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

Veríme, že aj tohto ro-
ku sa nám s vašou po-
mocou podarí nezabud-
núť na nikoho, kto si ta-
kúto pozornosť zaslúži.

-vž-
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Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať
najvyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa
významnou mierou podieľali na rozvoji mesta
v rôznych oblastiach života. Udeje sa tak ako
vždy v rámci  slávnostného zasadnutia MsZ,
ktoré sa bude konať v júni 2013 počas Dní
mesta Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť
všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.

V celoštátnej súťaži o najlepšiu kroniku a monografiu ob-
ce a mesta a iných zbierok, či informačných materiáloch
získala publikácia „História jednej myšlienky“ o histórii
nášho Svitu v kategórii „Monografia mesta, mikroregiónu,
regiónu“ krásne 2. miesto.

Monografiu napísal kolektív autorov †Ladislav Glorik, Zuzana Glo-
riková, Mgr. Štefan Holubkovič, Viera Jašová, Mgr. Miroslav Jurčák,
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Božena Malovcová, PhDr. Eva
Potočná, PhDr. Marián Soják, PhD., Mgr. Luďa Szabová a Veronika
Žoldáková. Zostavovateľkou monografie je PhDr. Božena Malovco-
vá.

Slávnostného vyhodnotenia a odovzdania ocenení sa 21. marca
2013 v Martine zúčastnila aj delegácia pozostávajúca z primátora
Svitu PaedDr. R. Abraháma, vedúceho oddelenia školstva, kultúry
a športu MsÚ Mgr. J. Ryšu, zostavovateľky a autorky PhDr. B. Ma-
lovcovej a autorky PhDr. Z. Kollárovej, PhD. (na foto).

Ide o nemalý a významný úspech tejto publikácie, ktorá zaujala
nielen odbornú hodnotiacu porotu, ale i laickú čitateľskú verejnosť.
Ak ste sa doteraz k tejto reprezentatívnej knihe nedostali, môžete si
ju zakúpiť v Mestskej knižnici vo Svite. Určite bude ozdobou vašej
domácej knižnice a zdrojom informácií i pre budúce pokolenia. -vž-

Z rúk ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušana
Čaploviča si 25. marca 2013
prevzali pedagógovia z celého

Slovenska pri príležitosti Dňa
učiteľov medaily a ďakovné listy
svätého Gorazda. Slávnostný
akt sa uskutočnil v priestoroch
historickej budovy NR SR na
Župnom námestí v Bratislave.

Morálne ocenenia v rezorte
školstva nesúce meno svätého
Gorazda - veľká medaila, malá
medaila a ďakovný list - sú naj-
vyšším stupňom ocenenia
v rezorte a tradujú sa od roku
1997. Udeľujú ho ministri škol-

stva pri príležitosti Dňa učiteľov
pedagógom, školským pracov-
níkom a pracovníkom v iných
oblastiach spoločenského ži-
vota, ktorí vykonali záslužnú
prácu pre školy a žiakov.

Aj naša pani riaditeľka Mgr.
Luďa Szabová bola ocenená
medailou za aktívnu prácu v
školstve a mimoriadne výsledky
v práci s talentovanými žiakmi.
Zo srdca jej všetci blahoželáme
a prajeme veľa úspechov. 

Kolektív zamestnancov 
ZŠ Mierová Svit

Medaila sv. Gorazda
Ludi Szabovej

Prestížne ocenenie
„Histórie jednej myšlienky”

Navrhnite Sviťanov na Cenu mesta

Prvenstvo Nelky Gloríkovej 
V utorok 12. marca 2013 sa v Prešove konalo
krajské kolo biologickej olympiády kat.C.

Prvenstvo v tejto náročnej súťaži porota prisúdila
Nelke Gloríkovej zo ZŠ Mierová vo Svite, ktorá
úspešne obhájila projekt Monitoring vodnára potoč-
ného a podpora jeho hniezdnych možností na rieke
Poprad vo Svite. Postúpila do celoštátneho kola,
ktoré sa bude konať 6.- 8. apríla 2013 v Bratislave.
Reprezentovať bude nielen svoju školu, ale i celý
Prešovský kraj.                   RNDr. Danica Božová
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� Koho zastupuje Jednota
dôchodcov na Slovensku a
ako dlho pôsobí v našom
meste?

Jednota dôchodcov na Slovens-
ku je občianske združenie, ktoré
vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti
zastupuje záujmy cca 100 tisíc se-
niorov. Na Slovensku žije asi 1,3
milióna dôchodcov a z toho 960 ti-
síc starobných. Úlohou občianske-
ho združenia, ktoré má v štruktúre
8 krajských, 68 okresných a okolo
tisícky základných organizácií, je
v zmysle stanov pomáhať pri prí-
prave občanov na život a prácu
v dôchodkovom veku, poskytovať
im sociálnu, zdravotnú a právnu
poradenskú pomoc, podporovať
celoživotné vzdelávanie, organizo-
vať kultúrne, športové a spolo-
čenské aktivity. Ústredie JDS sídli
v Bratislave a na IX. sneme v júni
2012 bol za predsedu zvolený

Ing. Ján Lipianský a čestným pred-
sedom sa stal doterajší predseda
RNDr. Kamil Vajnorský. 

ZO JDS vo Svite bola založená
v roku 1994 a jej prvým predse-
dom do roku 2010 bol Pavol Zá-
hradník. Okresná organizácia v
Poprade vznikla z troch organizá-
cií (dve v Poprade a naša zo Svitu)
pred dvomi rokmi.

� Mohli by ste predstaviť no-
vozvolené orgány? 

Po trojročnom funkčnom obdo-
bí vo výbore došlo k zmenám, na-
koľko z vekových, zdravotných dô-
vodov a na vlastnú žadosť odišli
niektorí členovia. Do výboru boli
členmi ZO zvolení: Mgr. M. Jur-
čák, A. Tokár, A. Gejdošová, M.
Dvornická, O. Legát, M. Guľvaso-
vá, J. Štefko. Do revíznej komisie
Ing. V. Rusnák, M. Diczházyová
a M. Želonka.

� Na čo sa chce ZO JDS za-
merať?

Je to napríklad starostlivosť
o parky pri DOS a kultúrnom stre-
disk Pod Skalkou, aktívna účasť
na pietnych aktoch kladenia ven-
cov, kultúrnych a spoločenských
podujatiach v meste, spolupráca
s mestom pri presadzovaní sociál-
nych požiadaviek a potrieb senio-
rov mesta, s okresnou organizáci-
ou JDS v Poprade pri organizova-
ní športových hier, prednese po-
ézie a prózy, kultúrnych a spolo-
čenských podujatiach pre senio-
rov a mnohé ďalšie akcie, o kto-
rých sme informovali aj prostred-
níctvom mestských novín. Z väč-
ších akcií uplynulého roku môžem
spomenúť návštevu pracovísk
v spoločnosti Chemosvit, a. s.,
návštevu parlamentu SR v Brati-
slave v spolupráci s poslancom
NR SR Petrom Šucom, tematický
zájazd do Levoče a na Spišský
hrad, rehabilitačno-relaxačné po-
byty v Spolcentre  a iné aktivity. 

Sme radi, že ZO JDS vo Svite
svojou činnosťou zaujala viace-
rých seniorov aj z radov mladších
ročníkov a na výročnej schôdzi
sme prijali ďaľších 7 nových čle-
nov, čím počet stúpol na 88 čle-
nov. Členmi ZO JDS sú aj dvaja
poslanci MsZ, ďalší traja pôsobia

v komisii sociálnej, bytovej a verej-
ného poriadku. Vo výbore ZO JDS
sú zastúpené aj oba kluby dô-
chodcov, Klub absolventov Baťo-
vej školy, máme členov aj z radov
hendikepovaných občanov.

� Takže otázka členstva
a činnosti v ZO JDS je otvo-
rená.

Samozrejme. Snažíme sa aktív-
ne spolupracovať najmä s klubmi
dôchodcov – dennými centrami,
ale i s tými, kde sú seniori organi-
zovaní, ako napr. v MO Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov. Spoločnú akciu sa nám
podarilo úspešne organizovať v ja-
nuári 2013 v Spolcentre vo Svite  -
novoročné stretnutie s primáto-
rom mesta a poslancami MsZ, ale
napr. aj tematické zájazdy. My si
nekonkurujeme, ale navzájom po-
máhame a hľadáme spoločne
cesty, ako seniorom v meste skva-
litniť život. Veď sú to ľudia, ktorí
celý život aktívne pracovali, odvá-
dzali dane, a teraz aj v dôchodko-
vom veku chce každý senior byť
podľa svojho zdravotného stavu
aktívny a prospešný. ZO JDS im
v tom chce pomáhať. 

Poďakovala: redakcia 

Webová stránka knižniceOO Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit
vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 
Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri hľadaní
zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými charakterový-
mi vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka. Zároveň chceme
touto cestou prejaviť úctu a lásku ku ženám – matkám, vzdať ob-
div ich obetavosti, huževnatosti, odvahe, pracovitosti a materstvu.

Podmienky súťaže : 
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia 
na základe týchto kritérií: 

� záchrana ľudského života
� obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré deti,

alebo starých rodičov
� víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie sa do ži-

vota
� opatrovateľka starých ľudí
� niekoľkonásobná darkyňa života
� výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom

dianí, ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto, okres

Návrhy a termín súťaže: Návrhy na titul Žena roka 2013 po-
sielajte do 3. mája 2013 na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Jilemnického 838/36
p. Ľ.Kederová (č. t. 0904 879 926 )
059 21 S v i t
Návrh musí obsahovať meno a adresu navrhovanej osoby, dôvod
návrhu a meno navrhovateľa – občana, resp. inštitúcie.

Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku
Dňu matiek v máji 2013.

V polovici marca sa v mestskej časti
Pod Skalka uskutočnila hodnotiaca
členská schôdza členov ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku vo Svite
(ZO JDS), na ktorej boli prijaté nové
úlohy pre rok 2013 a zvolené orgány
ZO. Bližšie o činnosti tohto občian-
skeho združenia sme sa dozvedeli od
predsedu ZO JDS vo Svite Mgr. Miro-
slava Jurčáka.

Svitskí seniori sa chcú zapájať do aktivít mesta

Mestská knižnica začiatkom roka sprístupnila na inter-
nete svoju novú webovú stránku na adrese

www.kniznicasvit.sk  
Stránka je ešte vo výstavbe, ale základné  úda-

je  o knižnici i informácie o službách a podmien-
kach ich poskytovania sú už k dispozícii. 

Zároveň chceme všetkých návštevníkov  upo-
zorniť, že spustením novej stránky sa zmenil i
vstup do on-line katalógu knižnice. Adresa
www.kniznicasvit.sk/katalog  je už neplatná.
Vstup do on-line katalógu sa nachádza na novej

stránke knižnice – www.kniznicasvit.sk  vpravo hore. Priamo tam je
možné vyhľadávať knihy podľa autora alebo názvu a tie,  ktoré sú
momentálne požičané si môžu čitatelia i zarezervovať. Do svojho či-
tateľského konta sa dostanú  po kliknutí na text rozšírené vyhľadá-
vanie. Otvorí sa tabuľka  na vyhľadávanie kníh.  Pod tabuľkou sa na-
chádza nadpis Vaše čitateľské konto. Po kliknutí naň sa zobrazí pri-
hlásenie, kde do tabuľky číslo preukazu sa vpisuje číslo podľa čita-
teľského preukazu, vydaného našou knižnicou a do tabuľky PIN sa
vpisuje dátum narodenia v tvare rok, mesiac a deň – napr. dátum
narodenia 2. 12. 2009 sa zapíše ako 091202. Vo svojom konte si
môžu používatelia prekontrolovať výpožičnú dobu požičaných do-
kumentov alebo si ju predĺžiť.

Zároveň sme v knižnici zaviedli dve nové služby. Prvou je zasiela-
nie dôležitých informácií, napr. o podujatiach knižnice alebo dňoch,
kedy bude knižnica zatvorená. Druhou službou je zasielanie upo-
zornenia – tzv. predupomienky, v ktorej čitateľom pripomenieme, že
sa končí výpožičná doba kníh, ktoré majú doma. K tomu, aby moh-
li používatelia tieto služby využívať je potrebné nahlásiť svoju e-mai-
lovú adresu pracovníčkam knižnice. Veríme, že tieto možnosti, kto-
ré skvalitňujú služby knižnice naši čitatelia privítajú a budú ich po-
užívať. 



�  Čo by nás - spotrebiteľov
malo prilákať ku Vášmu
mliekomatu, čím je toto
mliečko jedinečné?

Čerstvé surové mlieko je chut-
né, je presne také, aké ho vytvo-
rila príroda nie je priemyselne
spracované, nič z neho nie je
odoberané ani mu nič nie je pri-
dávané, nie je pasterizované ani
inak konzervované, je to plno-
hodnotná živá potravina.
�  Prečo je to dôležité, že je
to živá potravina?

Podstatou mlieka je podporo-
vať a posilňovať život. Nie je to
len tekutina, ktorá zaháňa smäd.
Mlieko je na začiatku života kaž-
dého narodeného cicavca. Prá-
ve tieto funkcie mlieka zabezpe-
čujú živé mikroorganizmy, ktoré
organizujú, tvoria a obnovujú
imunitu organizmu, pomáhajú
neutralizovať a vylučovať škodli-
vé látky z tela, zlepšujú stráviteľ-
nosť živín, odďaľujú starnutie or-
ganizmu, pôsobia na celkový
svieži stav človeka.

Mlieko bez života je ako auto
bez motora. Je rovnako krásne,
má rovnako veľký kufor, môže
jazdiť, dokonca je ekologickejšie
a bezpečnejšie a asi aj dlhšie vy-
drží, ale....
�   Aké mlieko dodávate do
mliekomatov?

Je to mlieko v prirodzenom
stave, po nadojení prefiltrované
a schladené. Naše mlieko nie je
pasterizované a sú v ňom zacho-
vané plnohodnotné tuky, bielko-
viny, vitamíny a probiotické kultú-
ry. Z nášho mlieka je možné zís-
kať smotanu na šľahanie alebo
varenie,je možné vyrobiť si do-
máce maslo, tvaroh, syr, kyslé
mlieko, jogurty. (na stránke
www.mliekomat.sk nájdete všet-
ky recepty na tieto produkty)

�   Kde všade, na koľkých
miestach vaša firma s pre-
vádzkou mliekomatov pô-
sobí?

V súčasnej dobe prevádzkuje
spoločnosť Laterra s.r.o 6 mlie-
komatov: dva v Poprade a po
jednom v Poprade – Matejov-
ciach, Kežmarku, Spišskej No-
vej Vsi a v meste Svit hneď ved-
ľa pošty. 
�   Ako sa vám osvedčil ten-
to druh predaja, nestretá-
vate sa s technickými pro-
blémami?

Tento druh predaja sa nám
osvedčil veľmi pozitívne, je prav-
da, že keď sa mliekomaty otvori-
li, bol ten predaj vyšší, ale je to
spojené s tým, že ľudí láka všet-
ko nové. Teraz však vnímame
opätovný nárast predaja, čo si
spájame s potravinovým škan-

dálmi pri potravinách dováža-
ných zo zahraničia a samot-
nou cenou mlieka, ktorá je
s porovnaním predaja plno-
tučného mlieka v klasických
obchodoch bezkonkurenč-
ná. Zdôrazňujem však - ak sa
bavíme o plnotučnom mlieku.

Čo sa týka technických
problémov, tie určite sú, sna-
žíme sa však byť k zákazní-
kom čo najviac ústretoví. 
�   Ako tento druh preda-
ja prosperuje v inom sve-
te - teda iných lokali-
tách?

Prosperuje najmä v kraji-
nách západnej Európy. Tam
je zavedený trend, že ľudia
nakupujú od výrobcu, ktorý je
z ich okolia a tým ho podpo-
ria, čo v končenom dôsledku
znamená, že podporia aj sami
seba. Veľmi dobre funguje
tento predaj aj v Českej repu-

blike. Mal som konkrétnu skúse-
nosť so zákazníkom, ktorý bol
z Talianska, manželku má
z Popradu, kupoval si mlieko
v mliekomate. Po vhodení 1 €

natankoval 1 liter mlieka a od-
chádzal preč a tak som ho zavo-
lal, že si zabudol výdavok. Bol
veľmi prekvapený,že máme mlie-
ko v mliekomate také lacné. 
�   Aké sú vaše ďalšie plá-
ny?

Naším prianím do budúcna je
finalizovať časť našej produkcie
a predávať finálne výrobky ko-
nečnému spotrebiteľovi – predaj
z dvora.

Máme hlavne na mysli spraco-
vanie a predaj výrobkov z ovčie-
ho mlieka. Máme mliekomaty,
stačí, ak vedľa výdajného auto-
matu na mlieko pridáme automat
na predaj výrobkov a mohlo by to
fungovať. Na to je potrebný čas
a peniaze, verím, že sa nám to
podarí. Takým spôsobom chce-
me ponúknuť naším obyvateľom
kvalitné potraviny. Potravinových
káuz je vo svete veľa a ani sami
netušíme, akú nekvalitu kupuje-
me v supermarketoch.

Treba veriť vlastným výrob-
kom, lebo vieme, ako ich vyrá-
bame a čo do nich dávame. Ma-
li by sme byť hrdí na vlastnú pro-
dukciu, ktorá naším ľudom po-

skytne pokrm, ale aj zamestna-
nie a zároveň prináša i pocit
z dobre vykonanej práce. 

Poďakovala V. Žoldáková

Mliekomat vo Svite majú občania mesta od roku 2010, aj vďaka podpore zo strany mes-
ta, ktoré túto myšlienku prijalo veľmi pozitívne. Mesto Svit na to od začiatku pozeralo ako
na službu pre občanov, čo je naozaj pravda. Ako túto ponuku prijali, čo všetko s takýmto
predajom mlieka súvisí, pozhovárali sme sa s Ing. Františkom Lizákom – konateľom spo-
ločnosti Laterra, s. r. o. (na foto).
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Viera vo vlastné výrobky a hrdosť na vlastnú produkciu

písomnosti, budúci prváčikovia prešli „ves-
mírnym kráľovstvom“, v ktorom boli pre nich
pripravené úlohy na nenásilné zistenie ich
pripravenosti do školy. 

Deti v pracovnom liste plnom vesmírnych
úloh hravou formou ukázali svoje schopnos-
ti, zručnosti i vedomosti nadobudnuté v škôl-
ke. Zoznamovali sa s prostredím, ktoré sa o

pár mesiacov stane na niekoľko ro-
kov ich druhým domovom. Žiaci si
vychutnali svoj prvý veľký krok do

sveta poznania a vedomostí. Svoje prvé veľ-
ké skúšky deti absolvovali pod dohľadom
skvelého tímu učiteliek našej školy. Každé-
mu sa tento deň veľmi páčil, o čom svedčili
usmiate tváre detí a ich určite hrdých rodi-
čov. Po príjemne strávených chvíľach si za
odmenu zo zápisu odniesli malú pozornosť,
ale asi najväčšiu radosť im urobila „vstupen-
ka“ do 1. ročníka. 

Musíme skonštatovať, že máme za sebou
úspešný zápis do 1. ročníka a to hlavne kvô-
li dôvere rodičov. 

Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom
za prejavenú dôveru pri výchove a vzdeláva-
ní svojich detí a tešíme sa na stretnutie v sep-
tembri 2013. Učitelia a vedenie školy pripra-
via aj ďalší školský rok tak, aby škola nestra-
tila dôveru rodičov a udržala si ich priazeň.

Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského

Zápis prváčikov
(Dokončenie z 1. strany)
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� NARODILI SA

Ondrej Kic, Leo Kilíšek, Karol Hrkeľ.

�� MANŽELSTVO UZATVORILI

Matúš Ondruš a Mária Dzivjaková, Dá-
vid Sidor a Michaela Labantová

�� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Michal Neuwirth, Oľga Pitoňáková, Jola-
na Procházková, Emília Gapková, Ing.
Mária Babčáková

75 ROKOV
Ján Gažo, Mária Genčúrová, Anna Ond-
rejmišková, Jozefína Sokolová, Žofia
Staroňová

80 ROKOV
Magda Kandríková, Mária Kazarová,
Anton Kazimír

85 ROKOV
Jozefína Hložková, Jozef Bednarčík, He-

lena Bačková

90 ROKOV
Margita Potočná

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Iveta Hurtová (49), Katarína Pich-
narčíková (77), Anna Katreniaková
(96), Justína Mirgová (77), Ida Bed-
náriková (85), Štefan Rástocký
(73), Anna Hrivňáková (90) a Alžbe-
ta Balážová (84).

Spoločenská rubrika

Inzeráty

Z úprimného srdca ďakujeme Vero-
nike Žoldákovej z MsÚ, hudobníkom
Marte Ištvánikovej a Petrovi Čapóovi,
Petrovi Sadloňovi a zamestnancom
Pohrebných služieb za vykonanie dô-
stojnej rozlúčky s našim milovaným
bratom 

Ladislavom POLOMSKÝM, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 57
rokov 27. 2. 2013. Ďakujeme všet-
kým kolegom, bývalým kolegom,
športovcom (kolky, futbal), priate-
ľom a známym, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť a odprevadiť ho na posled-
nej ceste. Všetkým ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Dňa 2. apríla 2013
uplynul rok od chví-
le, kedy nás navždy
opustila naša mam-
ka 

Helena FICOVÁ

Tí, ktorí ste ju pozna-
li, venujte jej, prosí-

me, tichú spomienku.
Deti s rodinami

� Predám 2-izbový byt vo Svite. Tel.:
0905 976 580.

Dňa 25. marca
2013 uplynul rok,
čo nás navždy
opustil náš milova-
ný manžel, otec,
starý otec a svokor

Ing. Ivan DIAČIK, DrSc.

Prosíme Vás, ktorí ste ho poznali,
o tichú spomienku.

Ďakuje manželka a deti s rodinami

Dňa 18. februára
2013 uplynul rok, čo
nás navždy opustila
vo veku 88 rokov na-
ša milovaná mamič-
ka, stará a prastará-
mama 

Elígia BUČINOVÁ.
Ktorí ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú: syn s
manželkou, dcéra, vnúčatá 

a pravnúčatá.

� Predám 2-izb., tehlový byt s vlast-
ným kúrením, na Ul. kpt. Nálepku. Byt je
po kompletnej rekonštrukcií. 2/3 po-
sch. tel: 0903 760902. 

Marcové prijatie jubilantov, ktorí si pripo-
menuli 70, 75, 80, 85 a 90 rokov života,
v obradnej sieni MsÚ.   Foto: A. Pálešová

Spomienky

Poďakovanie

Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička!
aj pre dôchodcov a SZČO.
od   300 - 3 000 €
od 6000 - 100 000 €
- ručenie nehnuteľnosťou, BEZ REGISTRA!
0911/913849,Poprad, Moyzesova 25

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený

I. trieda 3,80 eur, II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

MASKOT CVČ 
- hlasovacia súťaž

Centrum voľného času vo Svite
pripravuje v termíne od 2. do 30.
apríla 2013 hlasovaciu súťaž -
MASKOT CVČ.
Do hlasovania sa môžu zapojiť dievčatá,
chlapci, ale aj dospelí a bude prebiehať na
FACEBOOK-u: CENTRUM VOĽNÉHO ČA-
SU SVIT. Vyhráva návrh s najvyšším počtom
kliknutí.
Všetci účastníci hlasovania majú možnosť
vymyslieť aj meno pre MASKOTA.
Autor víťazného návrhu a mena MASKOTA
CVČ bude ocenený.

MASKOT bude mať premiéru počas
Dňa otvorených dverí (29. máj 2013). 



Početnú skupinu súťažiacich tvo-
rili deti z detských folklórnych sú-
borov z okresov Kežmarok, Levo-
ča a Poprad. Za Kežmarok domi-
noval Maguráčik - najskúsenejší z
kežmarských kolektívov.  Tanečné
schopnosti, výber materiálu a vý-
borný hudobný sprievod jedenásť
člennej ľudovej hudby ich predur-

čili k ďalšiemu postupu na krajskú
súťaž v Raslaviciach. Maguráčik
nesklamal a opäť potvrdil  svoje do-
minantné postavenie v okrese. 

Medzi stálice detskej tradičnej
kultúry pod Tatrami patria i  svitský

Jánošíček a Poprads-
ká Letnička. Jánoší-
ček zápasí v súčas-
nosti s problémom
nedostatku členov,
ale napriek tomu ve-
dúca Vlasta Horňáko-
vá pripravila zaujíma-
vé programové číslo

"Oddavanina na malinách".
Ukázali predsvadobné zvyky z
oblasti Horného Liptova.

Letnička z Popradu zazname-
nala už množstvo úspechov.  V
minulom roku oslávila  20 rokov

svojej činnosti, kde uviedla aj niek-
toré najnovšie čísla. Z tohto pro-
gramu bolo vybraté i pásmo "Vitaj
jar" znázorňujúce vynášanie more-
ny, šmertky a palicový tanec. Už
tradične prepracované pásmo za-

nechalo u divákov veľmi dobrý do-
jem a odborná porota v zložení La-
dislav Bačinský a Emil Jacko z Ko-
šic s Dankou Rožárovou, zástup-
kyňou organizátora z POS v Po-
prade poslalo Lentičku na krajskú

prehliadku do Raslavíc,
kde bude reprezentovať
okres Poprad. 
Môžeme skonštatovať, že
tohtoročný festival Z Ta-
tranského prameňa prinie-
sol ďalšie poznatky zo ži-
vota našich predkov a po-
tvrdil, že tradičná kultúra
pod Tatrami stále žije, pre-
kvitá a napreduje. O tejto
skutočnosti sa mohli pre-
svedčiť i hostia z ukrajin-
ského súboru Podpolia-
nočka, ktorý spestril pro-
gram deťom medzi vyhlá-
sením výsledkov súťaže
Deti deťom a Šaffova os-
troha.

Juraj Švedlár,
odborný garant  podujatia
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V sobotné mrazivé ráno  23. marca 2013 sa v Dome
kultúry Svit stretávajú členovia detských folklórnych
súborov a seniori z Kežmarského Maguráka, aby spo-
ločne oslávili sviatok folklóru na podujatí pod názvom Z
Tatranského prameňa 2013. Festival pripravilo Podta-
transké osvetové stredisko v Poprade  s mestom Svit. 

Tradičná kultúra pod Tatrami stále žije

Šaffova ostroha:
kat. D - voľný výber
Bronzové pásmo
Matúš Barbierik DFS Jánošíček Svit

Zlaté pásmo s postupom
"Bedeme še grač" DFS Maguráčik Kež-
marok

Strieborné pásmo
"Jak še podarilo Ďurovi koňa predac"  -
prípravka DFS Venček Poprad
"Oddavanina na malinách" - DFS Jáno-
šíček Svit

Zlaté pásmo
"Jak male dzeci prejšľi veľkym dzecom
cez rozum" - DFS Venček Poprad

Zlaté pásmo s postupom
"Vitaj jar" - DFS Letnička Poprad

Pri príležitosti marcového Medzinárodného dňa
žien, sa  dňa 6.3. 2013 v Spišskej Teplici rozozvu-
čali tóny hudobných nástrojov v podobe koncertu
pod názvom „Vánok na lupienkoch Fantázie“. 

Predstavili sa najmä žia-
ci, ktorí navštevujú  SZUŠ
Fantázia v Spišskej Teplici
a niekoľkými číslami pris-
peli do programu aj žiaci zo
Svitu. 

Jednotlivé čísla boli ve-
dené pod odborným do-
hľadom vyučujúcich.
O výstavu a výzdobu sa
postarala Mgr. Stanislava
Šutáková, o hudobné čísla
Mgr. Monika Fáberová,
Rastislav Ilčík, Terézia Ma-

liňáková, Viera Piekielnicka
a Mgr. Edita Lorková
a o choreografiu s názvom
„Matkine slzy” Jana Grego-
rová. 

Niektoré hudobné či ta-
nečné čísla nás reprezen-
tovali na súťažiach, kde zí-
skali krásne ocenenia.
Sme radi, že aj v takej ma-
lej dedinke akou je Spišská
Teplica sa rodia mladé ta-
lenty.

Je na mieste poďakovať

starostovi obce za
spoluprácu pri tomto
podujatí, no netreba
však zabudnúť na žia-
kov, učiteľský zbor
a zvukára, ktorí po-
mohli vytvoriť jedno
z nezabudnuteľných
vystúpení.

M. F a R.I.

Vánok na lupienkoch Fantázie

V skratke
� Od 1. 2.2013 je ria-

diteľkou MŠ na Ul. škol-
skej vo Svite Mária Han-
dzušová.

� Na poste nového
riaditeľa ZUŠ vo Svite
pôsobí od 1. 3. 2013
PaedDr. Peter Kovalčík.

DFS Letnička

DFS Maguráčik



Hlavným organizátorom súťaže
je SNK v Martine a hlavným partne-
rom Knižnica P. O. Hviezdoslava v
Prešove. Tvorcovia kampane pred-
pokladali, že reklama čítania a kniž-
níc, ktorú pripravia čitatelia osob-
ne, osloví mladú generáciu adres-
nejšie a pritiahne ich pozornosť. 

Na základe pozitívnych reakcií
verejnosti  vznikla v roku 2012
kampaň „Do knižnice 2“ s mot-
tom Nakazení čítaním. Snahou
kampane  bolo pripomenúť, že
byť nakazený čítaním je zdravé a
že práve knižnice sú miestami,
kde sa táto nákaza najviac šíri.
Pripravené boli 4 súťaže pre deti,
mládež i dospelých. Výrazný
úspech sme zaznamenali vo vý-
tvarnej súťaži „Ticho! Smejeme
sa“, ktorá bola zameraná na kre-
slené vtipy o knižniciach a čítaní.
Do súťaže prišlo 74 príspevkov, z
ktorých tie najvydarenejšie vybe-
rala porota v zložení Miroslav Re-
gitko – ilustrátor a karikaturista,
Daniela Zacharová – ilustrátorka
a karikaturistka a Emília Antolíko-
vá – knihovníčka. Za najvydare-

nejší vtip a celkového víťaza po-
rota vybrala vtip nášho zástupcu
Jindřicha Ottu. Porota na vtipe
ocenila výstižnosť, vynikajúcu po-
intu a jednoduché stvárnenie.

Súťažiaci v jednotlivých kate-
góriách reprezentujú nielen se-
ba, ale i svoju knižnicu a hlavní ví-
ťazi tak zabezpečia výhru – kniž-
ný dar i pre svoje knižnice. Vďaka

Mesiac knihy v Mestskej knižnici

Osmijanko podnietil i vznik zaují-
mavej celoslovenskej čitateľskej
súťaže „Čítame s Osmijankom“.  

Deti zo ZŠ na Mierovej ulici sa
zúčastňujú tejto súťaže od roku
2008. Každý školský rok riešia 8
literárnych úloh, pri ktorých sa
zoznamujú s knihami, spisovateľ-
mi a ilustrátormi, ale tiež sami tvo-
ria – kreslia, vytvárajú koláže, ro-
dostromy, vymýšľajú  básničky a
rozprávky. Uvažovali sme, že

všetky deti zapojené v súťaži urči-
te poteší osobná návšteva Osmi-
janka vo Svite.  

Na naše potešenie Osmijanko
prijal naše pozvanie a osobne pri-
cestoval  ku nám do knižnice. Do-
niesol i prekrásnu výstavu Osmi-
janko v Písmenkove – Osem ro-
kov s Osmijankom. Sprevádzal ho
i jeho verný kamarát Osmidunčo a
na otvorenie výstavy doviedol so
sebou i svoje výborné kamarátky
– riaditeľku neziskovej organizá-
cie Osmijanko Miroslavu Biznáro-
vú a metodičku pre tvorivú drama-
tiku Elišku Sadílekovú. Tie sa po
slávnostnom otvorení výstavy spo-
ločne s deťmi zabávali a pracova-
li v tvorivej dielni pod názvom Vi-
dieť ušami. Veríme, že výstava po-
tešila všetkých návštevníkov a po-
vzbudila ich k čítaniu a láske ku
knihám.
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Deti z materskej školy sa do-
zvedeli ako sa vyrábajú a vznika-
jú knihy. 

Prváci oboch základných škôl
mesta sa zapísali za čitateľov
knižnice. 

Pre žiakov ZŠ mesta i ŠZŠ zo
Svitu a Batizoviec bola priprave-
ná výstava  a hovorená  biblio-
grafia kníh, ktoré sme získali
vďaka výhre a žiaci mladšieho
školského veku navštívili i výsta-

vu Osem rokov s Osmijankom.  
Zapojili sme sa aj do celoslo-

venskej súťaže ku Dňu ľudovej roz-
právky i súťaže o najlepšiu detskú
knihu Zlatá rybka. Vylosovaní súťa-
žiaci z našej knižnice si môžu vy-

zdvihnúť malé odmeny.  Sú to:
Aneta Ridilová, Filip Lelkeš, Da-
niela Marušincová, Oliver Su-
chý, Alena Balážiková, Roman
Čonka, Lucia Račeková, Patrí-
cia Dudeková a Samuel Zaťura.

Dňa 19. 3. 2013 sa v knižnici konala milá
slávnosť – prijatie Ing.  Jindřicha  Ottu, ví-
ťaza celoslovenskej súťaže „Do knižnice“.
Táto celoslovenská kampaň vznikla v roku
2010 ako reakcia na nedostatočnú pozor-
nosť, ktorá je venovaná čítaniu a slabú in-
formovanosť verejnosti týkajúcu sa kniž-
níc a knižnično-informačných služieb. 

Mestská  knižnica  Svit pripravila pre návštevníkov i ten-
to rok v marci pestrý program. 

tomu Mestská knižnica Svit zí-
skala knihy pre deti a mládež v
hodnote 1 000 €. Spolu to bolo
129 titulov, z ktorých 48 kníh bo-
lo zaradených do knižničného
fondu pobočky Pod Skalkou.

Pre žiakov oboch základných
škôl mesta sme v Týždni sloven-
ských knižníc pripravili výstavu
týchto kníh a s radosťou sme im
predstavili i nášho víťaza. Ako vý-
raz vďaky sme J. Ottovi  pripravi-
li ďakovný list a malý knižný dar-
ček, ktorý mu odovzdal vedúci
oddelenia kultúrnych, športo-
vých a školských činností Ján
Ryša (obr. dole). 

Víťaz celoslovenskej súťaže Do knižnice

Osem rokov s Osmijankom
Rozprávkového chlapčeka Osmijanka, ktorý vznikol vo fan-

tázii detí poznajú nielen tí menší, ale snáď si na neho spo-
menú i tí skôr narodení.  Jeho  rozprávky, ktoré sme mohli
dlhé roky počúvať v rozhlase, písala spisovateľka Krista Ben-
dová a neskôr vyšli i knižne. 

Astronóm V. Rušín v knižnici
Vojtech Rušin pracuje v As-
tronomickom ústave v Ta-
transkej Lomnici. Hlavným
predmetom jeho výskumu je
fyzika Slnka.

Publikoval viac ako 200 vedec-
kých prác, rôzne prednášky a
články. Je autorom a spoluauto-
rom 4 kníh. Je členom viacerých
medzinárodných a domácich ve-
deckých organizácií. Za svoju
prácu získal rôzne ocenenia napr.
Pribinov kríž II. triedy, Cenu Mes-
ta Vysoké Tatry, Cenu SAV za ve-
deckú prácu i za vedecko-popula-
rizačnú činnosť a pod. Asteroid
číslo 26390 bol pomenovaný je-
ho menom „Rušin“. Za pracovný-
mi povinnosťami navštívil 60 krajín
sveta a absolvoval 19 expedícií za
zatmením Slnka. Jeho koníčkom
je fotografovanie. 

V knižnici sa na dvoch bese-
dách stretol s deviatakmi zo ZŠ na
Mierovej ulici, ktorým predstavil
vesmír a slnečnú sústavu. Stredo-
školákom zase pripravil prednáš-
ku o Slnku a priblížil im jednotlivé
expedície za zatmením Slnka.

Stranu pripravila Mgr. D. Šipošová



Prvého sme našli cisára
z rozprávky „Cisárove nové ša-
ty.“ V krátkom časovom limite
sme cisárovi šili obdivuhodné
šaty. Našťastie sme to všetci
stihli a tak sme dostali pečiatku
na Andersenovu vstupenku. 

Nasledovalo hľadanie ďalšej
tajomnej bytosti. Bola ňou „Prin-
cezná na hrášku.“ Vraj sa už
dávno dobre nevyspala, tak sme
jej pomocou hmatu pomáhali
spočítať na koľkých hráškoch
spí. Magický hrášok sa dá od-
riecť len ťažko. No pomocou
slamiek a nášho dychu sa nám
podarilo odčarovať ho. 

K ďalšiemu stanovišťu nás lá-
kali zvuky mora. Tam sme obja-
vili „Malú morskú vílu“ vyplavenú
z hlbín. Všetkými svojimi silami
sme jej pomáhali vrátiť sa späť
preliezaním cez morské víry
a chytaním rýb, ktoré ju mali do-
praviť domov.  

Na poslednom stanovišti nás
čakala veľká zima. Našli sme tam
malé uzimené dievčatko. Bolo to

„Dievčatko so zápalkami.“
Aby sa zahriala, spoločnými
silami sme jej so zaviazanými
očami pomohli obliecť sa
a zápalkami sme jej ukázali cestu
k teplému domovu. Za odmenu
sme si od nej odniesli sviečky,
z ktorých sme urobili rám pre ob-
raz H. CH. Andersena. 

Celý tento krásny večer sme
ukončili čítaním Andersenových
rozprávok v spacáku.

Všetkým, ktorí nám pomohli
patrí veľká vďaka. Zvlášť ďakuje-
me našim kolegyniam- rozpráv-

kovým postavám, rodičom za
pohostenie a skvelú Anderse-
novú tortu. Tešíme sa na ďalšiu
magickú noc. 

Vychovávateľky ŠKD

Vkusné pozvánky prilákali na túto akciu
najmä mladé členky našej spoločenskej
organizácie, ktoré prišli spolu s deťmi.
Inšpiráciou pre tvorivú prácu bola pre-
krásna výstavka s veľkonočnými motívmi,
ktorou sa prezentovala pani Gabika. Vy-
stavovala nevšedné, umelecky hodnotné
kraslice a iné ozdoby z cesta a moduritu.
Zaujali najmä prekrásnymi, ručne maľo-
vanými motívmi. Nadšené účastníčky zís-
kali motiváciu a po úvodnom srdečnom
privítaní predsedníčkou ÚŽ Jankou Bo-
bulovou pozornosť upriamili na lektorku,
ktorá pripravila cesto na modelovanie.

Podľa ukážky sa začala samotná prá-
ca, na ktorej sa podieľali i detičky. Šikov-
né ruky žien vytvárali podľa vzoru nielen
ovečky ale i motýle, zajačiky, kuriatka,
kvietky a iné figúrky. Deti dostali od p.
Gabiky zajačiky z moduritu, ktoré ľubovoľne

vymaľovali temperovými farbami. Bola radosť
pozerať sa na vznikajúce veľkonočné figúrky,

ktoré si žienky odnášali domov., aby
s nimi vyzdobili interiéry príbytkov. Mno-
hé budú výslužkou pre kupačov. 

Poznatky zúročíme i v domácom pro-
stredí a vďaka obetavosti Gabiky nám
výtvory budú pripomínať príjemné

a užitočné stretnutie s priateľkami v tvorivej
dielni.                    Mária Černajová
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Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami pripravil výbor Únie žien Pod Skalkou
veľmi obľúbené a čoraz viac navštevované podujatie, ktoré sa vďaka aktivite na-
šej novej členky Mgr. Gabriele Roháľovej uskutočnilo 23. marca v sále Kultúrneho
domu.

Kto bol Andersen? Spýtajte sa na to našich detí, ktoré
s týmto novým kamarátom strávili piatkový podvečer
a celú noc z 15. na 16. marca v ŠKD na Komenského
ulici 2 vo Svite, istotne vám budú vedieť odpovedať.
Rozprávkové postavy z jeho príbehov v túto noc ožili
a našli si miesto na štyroch stanovištiach v našej „ta-
juplnej nočnej škole.“ Jedinou povolenou pomôckou
na zdolanie všetkých prekážok bola baterka. Podľa in-
štrukcií sme sa vybrali na putovanie za Andersenom.
Pri každom stanovišti sme mali uhádnuť postavu
a rozprávku, z ktorej bola. 

OPÄŤ TVORIVÉ DIELNE

Poďakovanie rodičov:

Bolo to prvý raz, čo naše ratolesti, druháci až
štvrtáci, strávili noc v školskej družine, mnohí
z nich prvú noc na karimatke v spacáku. Už
v priebehu celého týždňa rezonovali chodbou
školskej družiny prípravy a plány detí, čo a ako
podniknú v tú očakávanú noc v škole s baterkou
v ruke a očakávania sa stupňovali s blížiacim sa
piatkom. 

V piatok večer o 19 tej hodine boli chodby
plné lúčiacich sa rodičov, poniektorí s malou du-
šičkou, či to ten ich drobec bez nich zvládne.

Prešla noc, a ráno, medzi deviatou
a desiatou, sme sa húfne ponáhľali do školy,
kde nás vítali usmiate deti, čerstvé muffiny, kto-

ré dostal aj každý rodič a obetavé vychovávateľ-
ky, ktorým patrí touto cestou nesmierna vďaka
všetkých rodičov. Okrem toho, že zvládli celú
prípravu na potulky školou s Andersenom
s baterkou v ruke, deti sa nám vrátili plné nových
vedomostí o tomto spisovateľovi, ale hlavne zá-
žitkov zo školy v takom nezvyčajnom nočnom
čase, a príbehov, ktoré si večer v spacákoch
v prítmí školského klubu mohli šepkať. 

Veľká vďaka za vašu vynaliezavosť, trpezli-
vosť, lásku a Váš čas po skončení pracovného
týždňa. Vďaka patrí aj pani riaditeľke, že
s takouto akciou súhlasila a odobrila myšlienku
vychovávateliek Školskej družiny na ZŠ Komen-
ského. 

Vďační rodičia



Rozpoviem vám príbeh.... za horami za
dolami, tam kde len tvrdou prácou dostať
sa dá, a vytrvalosť desiatich prstov na
rúčkach dovedie vás k zámku v Bojni-
ciach.... a tak si učitelia z Fantázie našli
svojich bojovníkov, čo na šiestich gašta-
nových koňoch čelili veterným trémam,
popadaným notickám a kritické oči a uši
odbornej troj až päť hlavej porote...
a víťazstvo sa dostavilo... spokojné tváre,
radosť... oslobodené melódie z pút oča-
kávaní... a v rukách našich rytierov strieb-
ro a plné priehrštia bronzových dukátov...
usilovnosťou sme sa prebrnkli k nášmu
víťazstvu... a teraz tak napísať článok do
novín... pre tých čo skúšajú porozumieť
rozprávkam z lietania teda na zem...
a najskôr však veľké poďakovanie: Žia-
kom čo mali odvahu ísť na celoslovenskú
súťaž v Bojniciach, ktorá sa uskutočnila
14. a 15. marca a nacvičiť repertoár, kto-

rý našich gitaristov zo SZUŠ Fantázia stál
nemalé úsilie... nie len však ich, ale aj
úsilie učiteľov Moniky Piekielnickej
a Editky Lorkovej... a veľkej obetavosti
rodičov Emila Čížika a Moniky Žugeco-
vej. Zažili sme krásnu atmosféru, vypo-
čuli recitál gitaristu Dávida Hnata a kopec
spontánnych zážitkov. Je veľmi milé, keď
sa rodičia vedia priblížiť deťom a urobiť
z detí živý kolotoč... pozor, pán Čížik ne-
točí nikoho nad meter štyridsať. Tí
s najprísnejším okom nemali núdzu
o úsmevy... pre mňa ste všetci zo zlata,
vašou iskrou v očiach očakávaním, ra-
dosťou, bezprostrednosťou, ďakujem,
že vďaka vám práca učiteľa nebude nik-
dy rutinou, veľa šťastia milí naši gitaristi...
gratulujem, cvičte si vaše šikovné prstíky,
nech vám struny spievajú do melódie
FANTÁZIA.

Gitarová súťaž  s medzinárodnou účasťou
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V stredu 20.marca popoludní si všetci priaznivci cestovania a kvalitnej lite-
ratúry vo Svite prišli na svoje. V Dome kultúry sa predstavil držiteĺ Krištáľo-
vého krídla 2010 za literatúru a úžasný rozprávač BORIS FILAN. Vo veĺmi
príjemnej atmosfére sme sa zasmiali,zaspomínali a nakoniec podujatia po-
ďakovali za venovania s podpisom do našich obĺúbených kníh.         

Milan Špiner, 
predseda Klubu rozvoja kultúrnej a športovej činnosti 

Boris Filan vo Svite

Tu je tabuľka odborov, o ktoré
majú moji spolužiaci  záujem (od
najžiadanejších):

Medicína 10
Masmediálna komunikácia 5
Psychológia 4
Učiteľstvo 3
Informatika 2

Žurnalistika 2
Architektúra 
Spolužiakov  vôbec  nezarazi-

la  ani moja   otázka, prečo  sa
chystajú na vysokú školu do veľ-
kých miest. Chcú žiť študent-
ským životom, spoznávať no-
vých ľudí, učiť sa nové veci,

nájsť si popri škole aj nejakú prá-
cu a mať viac možností na seba-
realizáciu.

Štúdium na vysokej škole ne-
prináša starosti a problémy, kto-
ré riešia mladí ľudia, ktorí sa po
strednej škole rozhodnú praco-
vať. Študenti si môžu ďalej žiť
svoj „bezstarostný“  študentský
život.  Tak prečo nevyužiť mož-
nosti, ktoré nám dnešný svet po-
núka? Samozrejme,  vysokú
školu treba brať svedomito
a vzdelávať sa, keďže  vysoko-
školský titul nám v živote prine-
sie viac príležitostí,či možností
uchádzať sa o pracovné miesta.

Záujem o vysokoškolské
vzdelanie stále prevyšuje nad
možnosťami niektorých univer-
zít. Počet študentov, ktorí sa hlá-
sia na jednotlivé fakulty, univerzi-
ty nie sú schopné často prijímať. 

Na Slovensku máme v súčas-
nosti  3 štátne vysoké školy, 12
súkromných a 20 verejných.
Všetci stredoškoláci, ktorí chcú
študovať ďalej, majú  len niekoľ-
ko  týždňov, aby sa dostatočne
pripravili na maturitné skúšky, či
príimacie pohovory  na vybraté
vysoké školy. Tak si spoločne
zaželajme  veľa úspechov!

Denisa Korenková

Kam pôjdeme ďalej?
Som žiačka 4. ročníka gymnázia, a tak som sa spýtala
v triede spolužiakov, aké majú ďalšie  plány a ako chcú po-
kračovať po strednej škole. Keďže z gymnázia nemáme nič
a zároveň možno aj najviac vzdelania,  všetci sa rozhodli
dať si prihlášky na vysoké školy. Všetci dúfame a veríme,
že sa na našu vysnívanú vysokú školu dostaneme.

Svitskí chovatelia
Na území mesta Svit máme jednu

chovateľskú osadu vo východnej čas-
ti mesta a v mestskej časti Pod Skal-
kou pôsobí ZO Slovenského zväzu
chovateľov, ktorá patrí v podtatran-
skom regióne medzi najväčšie.
Dvadsaťtri členov zhodnotilo svoju činnosť za rok

2012 a prijalo úlohy, ktoré by mali pomôcť nielen
rozšíriť záujemcov o drobnochov aj z radov mla-
dých občanov Pod Skalkou, ale zvýšiť podiel cho-
vateľov na výstavach.

Aj naďalej je potrebné sa venovať čistote chovu
a hygienickým podmienkam. Kladne bola hodnote-
ná účasť chovateľov na výstavách, kde sa Dušan
Karkošiak zúčastnil viacerých výstav ako chovateľ
králikov baranovitých. Činnosť členov spočíva aj
v pomoci pri organizácii výstav, ako to bolo napr. pri
Oblastnej výstave v Štrbe, kde pomáhali pri likvidá-
cii klietok členovia M. Vošček, Kovalčík, E. Horňák
a Leskovjanský.    E. Horňák
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Exkurzia, ktorej sme sa zúčastnili v
piatok 21.3.2013, nám všetkým dala
veľmi veľa. Ukázala nám mnoho vecí,
ktoré by sme v škole nevideli. Navští-
vili sme podnik Chemosvit, a.s. Po
úvodnom privítaní   Ing. Evou Ovčari-
kovou sme si pozreli krátky videofilm o
podniku Chemosvit, a.s. Nasledoval
príhovor pána  riaditeľa Ing. Jána
Olekšáka a pána zástupcu SOŠ Mgr.
Rudolfa Kolárika.  

O bezpečnosti v podniku počas ex-
kurzie nás poučil pán bezpečnostný

technik.  Následne po  občerstvení
nasledovala prehliadka prevádzky na
výrobu obalových fólií Chemosvit fo-
lie,a.s. Tiež sme mali možnosť nazrieť
do priestorov laboratória, kde sa zis-
ťovali fyzikálne vlastnosti fólií. Exkurzia
sa nám veľmi páčila, ďakujeme za
možnosť nahliadnúť do priestorov fir-
my. Sme radi, že sme sa jej mohli zú-
častniť. 

Za žiakov IX.A a IX.B Diana Var-
holíková a Lea Talpašová

ZŠ Mierová Svit

Po roku v Chemosvite

� 27. februára na južnej strane budovy Domu smútku sa
niekto zabával tak, že kopnutím do dverí spôsobil ich zne-
hodnotenie. Celé sklo dverí bolo popraskané. A aby toho
nebolo dosť, tak 9. marca bolo rozbité sklo na dverách zo
severnej strany Domu smútku. Privolaná OO PZ sa zača-
la týmito prečinmi zaoberať. 

� 1. marca hliadka mestskej polície spolu s OO PZ Svit
zasahovali v pohostinskom zariadení Kolkáreň, kde sa
pohyboval so zbraňou v ruke Karol Š. zo Svitu. Pre po-
dozrenie z trestného činu výtržníctva bol menovaný zais-
tený a prevezený pohotovostnou motorizovanou jednot-
kou do Popradu. 

� 2. marca v neskorých večerných hodinách požiadali
o pomoc manželia, ktorých syn Martin G. zo Svitu obťa-
žoval pod vplyvom alkoholu. Správal sa arogantne
a hrubo. Rodičia si neželali, aby ich syn zotrval u nich,
pretože na tejto adrese nemá trvalý pobyt. 

� 8. marca pri obhliadkovej činnosti mesta hliadka MsP
zaznamenala ležiacu ženu Máriu L. zo Svitu, ktorá bola
tak silne pod vplyvom alkoholu, že hliadke sa ju nepoda-
rilo prebrať. Naložením na nosidlá bola pracovníkmi RZP
prevezená sanitkou do nemocnice v Poprade. 

� 12. marca priniesol pán Pavol Č. túlavého psa. Psík,
mláďatko vlčiaka, bol prevezený do útulku do Kežmarku. 

13. marca v pohostinstve Trafo sa začali biť hostia a popri
bitke rozbíjali poháre. Podnapití Michal M. a Matej O. sa
v prítomnosti mestskej polície upokojili a uhradili škody,
ktoré danému pohostinstvu spôsobili. 

� 13. marca v predajni CBA bol pri krádeži prichytený
pracovníčkou predajne Peter G. z Batizoviec. Chcel si
odniesť bez zaplatenia 1, 5l vína, čo sa mu nepodarilo.
Pretože to nebola jeho prvá krádež, putoval do rúk štát-
nej polície. 

� 14. marca sa podarilo pani Jane I. zo Svitu prichytiť pri
krádeži jej peňaženky Vieru Č. zo Spišskej Novej Vsi, kto-
rá jej ju chcela zobrať z nákupnej tašky, keď stála v rade
pred pokladňou v predajni Lidl. Keď sa pokúšala Viera
Č. po krádeži dať peňaženku svojej komplicke, tak im
spadla na zem a začali krádež zapierať, čo sa im nepo-
darilo. 

� 17. marca požiadal pán Miroslav Š. o pomoc pri hľa-
daní jeho psa rasy doberman. V dopoludňajších hodi-
nách oznámila SBS služba z Chemosvitu, že hľadaný pes
sa pohybuje v areáli podniku. Po odchytení psa mestskou
políciou bol doberman odovzdaný do rúk majiteľa. 

� 21. marca z časti lesa v blízkosti nájomnej bytovky na
Ulici Jilemnického bolo vidieť dym, akoby horel les. Pri
kontrole lesa hliadka našla Jozefa P. zo Svitu, ako si me-
dzi stromami vypaľoval medené káble. Z lesa bol vykáza-
ný a poučený o jeho nebezpečnom konaní. 

� 23. marca v nájomnej bytovke na Ulici Jilemnického
mala problém babka so svojou vnučkou Janou P.. Vnuč-
ka, ktorá má len 14 rokov, neustále konzumuje alkoholic-
ké nápoje. Hliadka sa okamžite spojila s pracovníčkou
sociálneho oddelenia, ktorá jej problémové správanie už
rieši. 

� 23. marca v pivničných priestoroch bytového domu na
Ulici 9. mája sa nachádzali traja neznámi ľudia. Jakub
U. zo Svitu, Roman S. z Popradu a Michaela Š. z Vyšných
Hágov tvrdili, že kvôli veľkej zime sa schovali do pivnič-
ných priestorov. Objavili neuzamknutú pivnicu, usadili sa
v nej a popíjali víno. Majiteľ pivnice zistil, že dvere pivni-
ce, ktoré mal uzamknuté, boli pri násilnom otvorení po-
škodené, preto boli traja popíjajúci predvedení na odde-
lenie OO PZ na ďalšie vyšetrovanie. 

Z denníka polície

Ako udržať poriadok v meste?
To je otázka, na ktorú často v priebehu roka hľadáme odpoveď.
Väčšina z nás má rada poriadok, doma, v okolí svojho domu, resp.
na svojom pozemku. Ale čo s tým pozemkom, ktorý mne nepatrí
a o ktorý sa stará mesto prostredníctvom Technických služieb?

Práve pred veľkonočnými sviatkami prišla do redakcie novín mesta Svit ob-
čianka mesta, ktorá sa sťažovala na trvalý neporiadok v meste pri nákupnom
stredisku na Ul. mieru. Vzniká pri kontajneroch, či na verejných priestran-
stvách práve nedisciplinovanosťou občanov mesta, ktorí často bez toho, aby
otvorili kontajner, radšej odpad odhodia vedľa. Veď to niekto odprace.

Taktiež sme svedkami, ako občania ale i mládež odpadky pri konzumácii
potravín počas chôdze jednoducho hodia na zem, nie do koša. Najmä teraz,
keď po zime už zmizol sneh, vidíme koľko odpadu nachádzame po sebe na
zemi, v parkoch, kriakoch atď. To všetko sme spôsobili my, občania mesta
a darmo teraz hľadáme aj nevhodné slová na adresu TS, že mesto nie je čis-
té. Mesiac apríl, najmä pre tých skôr narodených, pritom bol vždy aj mesia-
com jarného upratovania.

Technické služby v priebehu celého roka svojimi pracovníkmi pravidelne
podľa stanoveného rozpisu odvážajú separovaný odpad z kontajnerov, ktoré
sú na sídliskach plné len preto, že občania mesta nesledujú rozpis odváža-
ného odpadu a dávajú  ho (najmä plasty, kartóny papiera) aj keď sú plné kon-
tajnery. Neporiadok v okolí nich ale narobia aj skupinky obyvateľov, ktorí vy-
berajú z kontajnerov vyhodené veci a tým znečisťujú okolie. Je to problém
všetkých miest a obcí. Preto je na mieste aktívnejšia spolupráca nás, občanov
mesta s mestskou políciou. Keď vidíme, ako niekto robí neporiadok, svojvoľ-
ne znečisťuje okolie, vtedy by sme mali zavolať mestskú políciu, určite urobia
nápravu.

A čo psie exkrementy? To je už ďalšia téma. Všade sú a to i napriek tomu,
že každý majiteľ psa tvrdí, že po svojom psovi odpad zbiera. Česť výnimkám,
no pri pohľade na chodníky znečistené exkrementami a voľné priestranstvá
v meste vidíme, že to nerobia všetci.

Takže poriadok a čistota mesta nie je len vecou Technických služieb, ale
v prvom rade nás občanov. Správajme sa k mestu ako ku svojmu pozemku!
Len vtedy budeme s poriadkom a čistotou mesta spokojní! -ák-
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Divadlo bez opony:
Aladinova lampa

Rozprávka z kon-
čín bájneho Orien-
tu, ktorá podniecuje
fantáziu divákov šir-
šej vekovej kategó-
rie otázkou, čo by si
priali oni sami pri
pošúchaní zázrač-
nej lampy, v ktorej
už stáročia prespá-
va mystický džin.
Príbeh chudobného
chlapca Aladina,
ktorý prejde dlhú
cestu nástrah po-
splietaných záker-
nými úskokmi jeho falošného strýka čarodejníka, divákov pobaví, ale
určite okúzli i dramatickým, výtvarným a hudobným spracovaním a
pripomenie deťom v dnešnom uponáhľanom a zložitom svete, že
dobro vždy nakoniec zvíťazí nad zlom, ale i to, že odpoveď na otáz-
ku, kde sa to dobro ukrýva musí každý hľadať  i bez kúziel a čarov.
Ale kedže sme vo svete rozprávok, hodvábu a korenistých vôni, -
možno i budeme lietať. Samozrejme na koberci! Tešíme sa na vás
21. 4. 2013 o15. h v Dome kultúry vo Svite!

Projekt Comenius – medzinárodné školské partnerstvá
prebieha na našej škole už od júla 2012. Po úspešnom
prvom stretnutí partnerských škôl v októbri 2012 vo
Svite, sa konalo druhé medzinárodné stretnutie vo fran-
cúzskom Rauzan od 26. februára do 4.marca 2013.

Hosťujúca škola Collège Pierre Martin, privítala  delegátov
z piatich partnerských krajín vrátane našej školy. Francúzski kolego-
via nám pripravili dni plné poznávania, komunikácie, výmeny skúse-
ností, či spoznávania ich regiónu. Predstavili nám svoju školu, sys-
tém vzdelávania, v rámci úloh projektu sme absolvovali aj niekoľko tu-
ristických výletov. Navštívili sme historický významne mesto ich re-
giónu - Bordeaux, krasovú jaskyňu Celestine, pútnicke mesto St.
Emilion, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO, (La Du-
ne du Pilat) pri Atlantickom oceáne spojenú s návštevou ustricovej
farmy. Vo večerných hodinách sa konali pracovné stretnutia, kde ko-
ordinátori prezentovali doterajšie prebiehajúce aktivity svojej školy,
ako bolo logo projektu a vytvorenie 3D mapy. Naši žiaci participujú
na projekte aj plnením čiastkových úloh prispievajúcich k splneniu vy-
týčených projektových úloh. Žiaci geografického krúžku napríklad vy-
nikajúco spracovali 3D mapy nášho budúceho „Comenius chodní-
ka“, ktoré boli na tomto stretnutí prezentované.

Päť dní v partnerskom mestečku ubehlo veľmi rýchlo a záve-
rečný večer pripravený rodičmi žiakov sa niesol v družných roz-
hovoroch, v priateľskom duchu zábavy, ale aj blížiacou sa rozlúč-
kou. Teší nás, že ďalší žiaci a učitelia sa stretnú na najbližšej ná-
všteve, ktorá sa bude konať v belgickom Philippeville v máji 2013.

Mgr. Silvia Karabínová
ZŠ Komenského Svit

Základná škola Komenského vo Francúzsku

Program podujatí v meste Svit
13.4.2013 od 9.00 hod.- Dom kultúry vo Svite
SPELEOMÍTING – medzinárodné stretnutie speleológov
Prezentácia výskumu a prieskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete – slo-
vom i na kinoplátne.

18. a 19. 4. 2013 od 10.00 hod. - Dom kultúry vo Svite
DEŇ TANCA – Festival detského nefolklórneho tanca – organizuje
POS Poprad.

21. 4. 2013 o 15.00 hod.-  Dom kultúry vo Svite
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA 
Divadelné predstavenie Divadla bez opony B. Bystrica pre deti. Vstup-
né 1,50 eur.

23. 4. 2013 o 9.00 hod. - Dom kultúry vo Svite
JACK AND JOE
Divadelné predstavenie Divadla bez opony pre ZŠ Mierová .

30. 4. 2013 o 17.00 hod.
STAVANIE A OHRÁVANIE MÁJOV
17:00 Nám. J. A. Baťu, 17:45 Pod Skalkou, 18:30 Koliba, od 19:00
ľudová veselica a zapálenie vatry
Účinkujú: DFS Jánošíček, ĽH Bystrianka, ĽH Mlátok a DSS Kolovrátok
pri ZUŠ Svit.

1. 5. 2013 o 18.00 hod. - Dom kultúry vo Svite
M. Kováč - Adamov: NÁŠ V NÁS JÁN PAVOL II.
Divadelné predstavenie ochotníkov zo Svitu  k Roku viery. Vstupné
dobrovoľné.     

7. 5. 2013 o 16.00 hod. - Dom kultúry vo Svite
FESTIVAL MENU
Slávnostná akadémia ZŠ Komenského ul. ku Dňu matiek 
vstupné dobrovoľné

10. 5. 2013 o 18.00 hod. - Dom kultúry vo Svite
VÁM, VŠETKÝM MAMÁM
Slávnostný program ku Dňu matiek – organizuje Mesto Svit
Účinkuje : Folklórny súbor Vagonár s výročným programom „SPIŠ“

Pripravujeme:
25. 5. 2013 o 20.00 hod. - Futbalový štadión
IMT SMILE – koncert populárnej skupiny
Predpredaj : M.Špiner 0907353 843 a  Ticketportal

30. 5. 2013 o 19.00 hod. - Dom kultúry Svit
„POLOOBLAČNO“  - divadelné predstavenie RADOŠÍNSKEHO
NAIVNÉHO DIVADLA.

Divadlo Commedia
Skrotenie zlej ženy

Divadlo Commedia teší srdcia divákov už 45 rokov. V marci
uviedlo dve úspešné premiéry hry Wiliama Shakespeara Skro-
tenie zlej ženy, v ktorom excelovala v ženskej úlohe Veronika
Žoldáková, redaktorka mestských novín Svit. Okrem nej sa
v hre predstavia aj Dušan Kubáň, Michal Novák ako Hortenzio
a Natanel a Vlado Benko ako Baptista a Filip. 

Pre tých, ktorí nezohnali vstupenky na premiéru, máme dob-
rú správu: prvá repríza bude uvedená 28. apríla o 20. h
v divadle v Poprade-Spišskej Sobote. 

Vstupenky: V. Benko 0903 825 050.
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Dopoludnia odštartoval štafetu pri-
mátor mesta PaedDr. Rudolf Abra-
hám plaveckými pretekmi žiakov
základných škôl a strednej školy
O majstra Svitu. Pretekalo sa na
trati dlhej 25 resp. 50 m podľa ve-
kových kategórií ľubovoľným spô-
sobom. Majstrami Svitu sa stali:
v kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ Li-
lian Slušná a Filip Janík, v kategórii
3. a 4. ročníkov ZŠ Sabína Kuku-
rová a Alex Fábry, v kategóriách 5.
ročníkov ZŠ Alexandra Dzurillová
a Matej Budzák, 6. ročníkov ZŠ
Karolína Steinerová a Dominik Žu-
gec, 7. ročníkov ZŠ Milana Krišan-
dová a Samuel Hrablay, 8. a 9.
ročníkov ZŠ Júlia Vallušová a Filip
Kušnír, v kategórii SOŠ Eva Dole-
žalová a Slavomír Macurák..
Žiacke súťaže ukončila plavecká
štafeta  družstiev škôl na 8 x 50 m.
Zvíťazila ZŠ na Mierovej ul. pred

Strednou odbornou školou
a ZŠ na Komenského ul.,
pričom stredoškoláci prete-
kali s hendikepom deväť
pretekárov.
Popoludní bazén patril indi-

viduálnym plavcom. Plavecká štafeta bola moti-
vovaná Svetovým dňom zdravia a jeho témou -
hypertenziou.  Organizátori chceli zapojiť do
športovej aktivity čo najviac obyvateľov mesta
a upozorniť ich na zdravý životný štýl.
V plaveckých dráhach sa až do dvadsiatej ho-
diny striedali plavci všetkých vekových kategó-
rií – chlapci, dievčatá, mládež a najmä dospelí.
V priestoroch plavárne bol sprístupnený poster
s kódom zdravého života (30 minút pohybu
denne, 0 cigariet, tlak 80/120, cholesterol 5
mmg), na ktorom mohli účastníci vyjadriť svoje
pocity zo svojho kódu zdravého života. A aké
sú? Sú hrdí na svoj život v pohybe a bez zdra-
votných problémov a na dosiahnutie kódu zdra-
vého života odporúčajú všetkým striedmosť,
denný pohyb minimálne 50 minút a bez ciga-
riet. Je potešujúce, že plávanie má v meste čo-
raz viac priaznivcov a plavecká štafeta svojich
pravidelných účastníkov. Organizátorom tejto
už tradičnej športovej aktivity bolo Mesto Svit,
plaváreň, Centrum voľného času, základné
i stredná škola.. Mimoriadne poďakovanie však
patrí najmä pracovníkom plavárne za starostli-
vosť o všetkých účastníkov.              

N. Kumorovitzová

Naši lukostrelci ešte len získa-
vajú cenné skúsenosti, oproti
ostatným klubom, napriek tomu
Filip Janík získal vynikajúce me-
dailové umiestnenia a to v kate-
górii olympijský luk – chrobáci
(žiaci do 10 rokov) 2. miesto v
Liptovskom Mikuláši a 3. miesto
v Kežmarku. Úspešní boli aj ďalší
lukostrelci. 

V kategórii olympijský luk –
chrobáci sa umiestnil Matúš
Zboinský na 6. mieste, Marko
Masloviak na 7. mieste, v kategó-
rii holý luk – starší žiaci Andrea

Havlíčková na 5. mieste, Karolína
Cehulová na 6. mieste a v kate-
górii mladší žiaci Simona Polače-
ková na 5. mieste a Jakub Habaj
na 8. mieste.

Všetkým lukostrelcom k do-
siahnutým výsledkom a rodičom
za ich podporu ďakujeme a pra-
jeme veľa úspechov. 

Mladí lukostrelci trénujú v krúž-
ku pri Centre voľného času vo
Svite pod vedením trénerov Ivana
Šima a predsedu klubu Karola
Havlíčka. 

Karol Havlíček

V stredu 20. marca 2013 sa v plavárni vo Svite ko-
nal siedmy ročník Plaveckej štafety. Aktívne v ten-
to deň plávalo 196 plavcov a spoločne vytvorili no-
vý rekord.  Preplávali celkom 149 950 metrov, čo
je na plavca priemer 765 m.

Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit sa v mesiaci ma-
rec zúčastnil na svojich prvých turnajoch v Kežmarku a v
Liptovskom Mikuláši v rámci Slovenského pohára  v halo-
vej lukostreľbe. 

Plavecká štafeta po siedmykrát

Prvé úspechy lukostreleckého klubu 

Na foto sprava majsterka Svitu v kate-
górii žiačok 3. - 4. roč. ZŠ Sabína Kukuro-
vá, strieborná Simona Talarčíková a bron-
zová Ema Ondrušková. 

Tradičný karneval na snehu
Spoločnosť SKI CHEM, a. s., prevádzkujúca lyžiarske vleky
v Lopušnej doline aj tento rok na záver lyžiarskej sezóny pripravila
pre svojich prívržencov karneval na lyžiach. A to priamo na veľko-
nočnú nedeľu 31. marca.

Tohtoročný karneval bol však poznamenaný nepriazňou počasia, dokonca pr-
šalo a tak sa to odzrkadlilo aj na návšteve strediska. SKI CHEM však pod vedením
predsedu predstavenstva Ing. Ladislava Jašša a výkonného riaditeľa Ondreja Zo-
ričáka pripravili aj v nepriaznivom počasí program, v ktorom nechýbala ľudová hud-
ba, ukážky cyklotrialu, samozrejme vyhodnotenie masiek v rôznych vekových ka-
tegóriach a dobrá nálada.

A nezabudlo sa na záver poďakovať všetkým, ktorí do strediska v Lopušnej do-
liny počas zimy chodili, taktiež tým, ktorí poskytovali v stredisku servisné
a občerstvovacie služby a nakoniec členom SKI CHEM, ktorí zabezpečovali pre-
vádzku strediska. Foto: M. Jurčák



V prvom zápase v Nitre 23. 3. (na
obr.) prehrali v pomere 106:97, keď zá-
pas bol vyrovnaný a len v závere domá-
ci zápas doviedli do víťazného konca.

V druhom zápase play-off v stredu 27.
marca po excelentnom výkone Svit do-
ma vyhral o 20 bodov, no následne v
Nitre prehral 77:70. Vo štvrtom zápase
play-off Svit nezvládol zápas doma a
prehral v pomere 65:72 a tým sa ba-

sketbalová sezóna 2012/
2013 pre Svit skončila,
nakoľko do semifinále po-
stúpila Nitra.

Na zhodnotenie účin-
kovania družstva v extrali-
ge je nateraz ešte prisko-
ro, no táto sezóna pre
Svit bola netypická už len
tým, že družstvo sa for-
movalo v priebehu sezó-
ny, došlo aj k zmene tré-
nera. Po prvýkrát v histó-
rii klubu v zostave druž-
stva figurovalo až osem
legionárov, bola to aj
zmena herného štýlu
družstva pre divákov. Bo-
lo dobré, že svojim špor-
tovým majstrovstvom

oproti legionárom nezaostali svitskí od-
chovanci, kapitán družstva Edo Znanec,
Roman Findura a Martin Míčka, ktorí
svojou bojovnosťou za podpory divákov
strhávali družstvo k dobrým výkonom.
Na vypredaných zápasoch vládla v Iskra
Aréne veľmi dobrá atmosféra, ktorú vy-
tvárali najmä diváci z Fan klubu a k nim
sa pridávali postupne ďalší. Výboru BK
Iskra Svit sa i napriek vyšším cieľom
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Basketbalisti v play-off
Basketbalisti extraligovégo BK Iskra Svit po dokončení základnej čas-
ti, kde skončili na predposlednom 8. mieste, v play-off dostali za sú-
pera v poradí druhú Nitru.

družstva podarilo pre divákov pripraviť v basketbalovej sezó-
ne veľmi pekné športové divadlo, a to sa odrazilo na záver
posledného aj keď neúspešného zápasu s Nitrou spoloč-
ným „Ďakujeme, ďakujeme...“.

V poslednom zápase za Svit proti Nitre nastúpili hráči:
George, Channels, Bond, McNeal, Jackson, Mascoll (chý-
bal zranený Smidt) z USA, Cvitanovič z Chorvátska a slo-
venskí hráči Znanec, Findura, Míčka, Hrabčák a Buday. Tré-
nerom družstva bol David Solomon a asistent Stephen Trust
z USA.       M. Jurčák

9. 2. 2013  Dannax
Košice - MŠK Iskra
Svit 47:76  (16:41),
body nášho družstva
Bolozová 17, Drobná
15, Fábryová 10, Gri-
gerová a Ukaová po 8,
Kubová 6, Sojáková 5,
Čižmárová, Mlynarčí-
ková a Lorenčíková po
2, Rusnáková 1

10. 2. 2013  CBK
Košice - MŠK Iskra
Svit  66:68 (39:32),
body nášho družstva
Bolozová 21, Drobná
17, Grigerová 12,
Ukaová 5, Fábryová 4,
Chripková 3, Mlynarčí-
ková, Sojáková a Kubo-
vá po 2, 

23. 2.2013  MŠK Iskra Svit -
MBK Ružomberok 85:51
(46:26), body Drobná 19, Ukao-
vá 16,  

Bolozová 11, Sojáková 10, Gri-
gerová 8, Mlynarčíková 5, Fá-
bryová, Chripková, Lorenčíková
a Kubová po 4.

9. 3. 2013  MŠK Iskra Svit -
BKM Junior UKF Nitra  52:48
(20:20), body Bolozová 13,
Drobná  11, Ukaová a Kubová po
6,  Grigerová 5, Fábryová 4, So-
jáková 3, Chripková  a Mlynarčí-
ková po 2.

10. 3. 2013  MŠK Iskra Svit -
ŠBK Šamorín 53:65  (24:33), bo-
dy Drobná 19, Ukaová a Sojáková
po 7, Chripková, Lorenčíková a Bo-

lozová po 4, Fábryová, Mlynarčíko-
vá, Grigerová a Kubová po 2

23. 3. 2013  MŠK Iskra Svit
- BKŽ Levice  57:49  (30:21),
body Grigerová 13, Drobná a Bo-
lozová po 12, Sojáková 9, Fá-
bryová 4, Mlynarčíková 3, Loren-
číková a Chripková po 2

24. 3. 2013  MŠK Iskra Svit
- BK ZŠ Zvolen  82:50
(41:18), body Drobná 19, Bolo-
zová 16, Ukaová 13, Kubová 10,
Rusnáková, Chripková a Sojáko-
vá po 4, Pacigová, Fábryová,
Mlynarčíková, Lorenčíková, Ulič-
ná a Grigerová po 2

J. Ryša, foto: M. Jurčák

Celoslovenská basketbalová žiacka liga pokračovala ďalšími
zápasmi. Naše dievčatá z Mládežníckeho športového klubu
(MŠK) Iskra Svit odohrali ďalšie zápasy.

Naše dievčatá zatiaľ druhé

1 ŠBK Šamorín 10  10 0     844 502 20
2 MŠK Iskra Svit 10    8 2     691 542 18
3 BKM Junior UKF Nitra 10    7 3     742 477 17
4 BKŽ Levice 10    7 3     645 517 17
5 CBK Košice 10    3 7     571  712 13
6 MBK Ružomberok 10    3 7     576  777 13
7 BK ZŠ Zvolen 10    1 9     491 708 11
8 DANNAX SPORT KE 10    1 9     463 788 11

Futbalisti začali
Futbalisti FK Svit hrajúci v IV. lige, skupina vý-

chod po odloženom 17. 18. a 19. kole pre ne-
priaznivé povetrnostné podmienky nezačali jarnú
súťaž ani na Veľkonočnú nedeľu, nakoľko boli zá-
pasy v regióne Popradu odvolané VsFZ. 
Diváci futbalistov FK Svit uvidia prvýkrát na domácej

pôde v stredu 17. apríla, keď o 16. h hostia futbalistov
zo Sabinova.

Futbalisti FK Svit vstúpili do  jarnej časti súťaže v ne-
deľu 7. apríla, keď hrali v Giraltovciach s výsled-
kom 2:0 (1:0).

Bol to prvý zápas Svitu na tráve na jar a i napriek veľ-
mi dobrému výkonu najmä brankára Marušáka a nevyu-
žitým gólovým príležitostiam Svit v Giraltovciach opäť
prehral.

Káder hráčov pre jarnú časť IV. ligy: brankári Ma-
rušák a Frank, hráči: Kostolník, Fridman, Jarkuliš,
Tropp, Šilon, Koch, Grigera, Poľanovský, Barabas pri-
šiel z V. Lomnice, Jurčo zo Sp. Bystrého, Kosek, Jam-
bor, Badzík, Chyba, Petriľák a Hurčala z dorastu.

V realizačnom tíme je: športový riaditeľ Mgr. V. Se-
man, lekár MUDr. J. Chlebec, masér I. Richnavský,
vedúci družstva A. Palušák. Trénerom družstva je J.
Kleščík, asistent M. Jambor.                              -ák-
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