
Po pozdravnom príhovore
primátora R. Abraháma pre-
vzali kytice kvetov predsed-
níčky mestských organizácií
žien. Členka výboru okresnej
organizácie ÚŽ Janka Bobu-
lová vyhlásila Ženu roka, kto-
rou sa stala pani Ľubica Kede-
rová (na obr. s primátorom). Tá
sa ktorá okrem celoživotných

pracovných aktivít, obetavej
činnosti na poste predsedníčky
okresnej i mestskej organizácie
Únie žien Slovenska momen-
tálne podieľa na výchove šty-
roch vnúčat, ktoré má v ná-
hradnej starostlivosti. 

Všetkým mamám a Žene
roka patril nádherný program,
ktorým sa predstavil jubilujúci
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Zainteresovaní odpovedali, že z položky
dotácie pre športové kluby im už tohto
roku nie je možné pomôcť, poslanec I.
Zima navrhol, aby sa tým ešte zaoberala
finančná komisia. Druhá delegácia pozo-
stávala z mamičiek detí mladších ako 3
roky, ktoré sa pre obmedzenú kapacitu
Materskej školy vo Svite nemôžu umiestniť
v terajších priestoroch. Žiadali poslancov
o pomoc. 

Primátor vysvetlil, že plánovaná cir-
kevná MŠ sa v tomto roku zrejme neot-
vorí, nakoľko Biskupský úrad, ktorý ju plá-

Zvýšiť kapacitu materskej školy
Májové rokovanie sa začalo vypoču-
tím prítomných hostí – občanov
mesta, ktorí predniesli svoje požia-
davky. Najskôr to boli mestskí luko-
strelci, ktorí požiadali o finančnú po-
moc pre oddiel, ktorý sa rozrástol až
na 50 členov. 

Vám, všetkým mamám... 
Počasie nebolo najlepšie, napriek tomu sa na tradičný deň
detí prišlo zabaviť množstvo malých Sviťanov. Bližšie na
strane 3.         Foto: V. Žoldáková 

Z obsahu

www.svit.sk(Pokrač. na 2. strane)

Pod týmto už tradičným názvom sa v máji uskutočnilo
v Dome kultúry vo Svite podujatie, ktoré tentokrát sledo-
vala takmer plná sála pozvaných hostí. 

Kytica kvetov pre mamičku
15. mája deti materskej školy vo Svite uvili svojim milým,

starostlivým a nenahraditeľným mamičkám k ich sviatku kyticu
kvetov v podobe pekného programu, s ktorým vystúpili v Dome
kultúry vo Svite. Všetky deti netrpezlivo čakali, kedy nadíde
ich čas a budú môcť darovať z úprimného srdiečka svojej
mamke to najdrahšie, čo majú – seba. Ich snahu nemožno ne-
oceniť, prejavili svoje tanečné i recitačné schopnosti v pestrých
kostýmoch kvetov. Tí najmenší našli odvahu vystúpiť na veľ kom
vysvietenom javisku. Nejednej mamke vyhŕkli do očí slzy radosti
a nesmiernej hrdosti a lásky k svojim ratolestiam, a to bolo na-
ším cieľom, ktorý sa nám, dúfame, podarilo naplniť.          -r-

FS Vagonár z Popradu a zaviedol nás do folklóru
a tradícií rôznych národností a etník, ktoré žili na
Spiši. Za vysoko profesionálny program zožali dlho-
trvajúci potlesk.          

-vž Foto: S. Pjatak
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MS Slovenského Červeného kríža 
vo Svite

sa obracia na darcov, občanov a mládež
v meste Svit a okolí s výzvou pre darovanie krvi
v akcii
„Kvapka krvi pre mesto“.
Odber sa uskutoční vo štvrtok 27. júna
2013 od 10.00 do 14.00 hod. v Dome kul-
túry vo Svite.   
Keďže sa odber uskutoční v čase od 10.00 -

14.00 hod., prosíme darcov, aby v ten deň kon-
zumovali len ľahké jedlá a neužívali alkohol. Krv
je nenahraditeľná a dá sa získať len vďaka dob-
rovoľným darcom, preto príďte podporiť túto
akciu aj vy! Ďakujeme. Mária Zentková

predsedníčka MS SČK vo Svite

nuje zriadiť, na vykrytie nákla-
dov pre rok 2013 nemá finan-
cie. Požiadal Mesto Svit o fi-
nančnú podporu. Tá je však
nereálna, pretože Mesto do cu-
dzieho majetku investovať ne-
môže. Nakoľ ko je situácia
v tejto oblasti vážna, poslanci
a Mesto sa týmto problémom
budú v blízkej budúcnosti za-
oberať. 

Pokračovalo sa plánovanými
bodmi. Najskôr poslanci schvá-
lili dotáciu pre ZO Únie žien
Pod Skalkou na činnosť vo výš-
ke 400,- €. Schválili účtovnú
uzávierku spoločnosti Bytový
podnik Svit, s. r. o. za rok 2012
a rozdelenie výsledku jej hos-
podárenia, schválili aj zahra-
ničnú služobnú cestu primá-
torovi mesta a ďalším osobám
na podujatia v družobných
mestách Č. Třebová a Knurów. 

Zaoberali sa aj záverečným
účtom mesta za rok 2012

a rozdelením výsledku hos-
podárenia (513 293,86 €) do
Fondu rozvoja a rezerv
(488 0214,41) a Fondu rozvoja
bývania (25 079,45) – tento
dokument taktiež schválili. 

Pre Dni mesta, ktoré sa plá-
nujú 29. 6. 2013 v novom prie-
store pri Iskra Aréne bolo po-
trebné navýšiť rozpočet na
kultúrne vystúpenia, ktoré
budú prebiehať plných 12 ho-
dín – rozpočtové opatrenie vo
výške 1500,- € prijali. 

Žiadosť Tenisového klubu
o dotáciu na činnosť na návrh
poslancov stiahli z rokovania.
Správu tržnice vo Svite zverili
Technickým službám mesta
Svit, vrátane hmotného ma-
jetku tohto objektu. 

V zmysle Uznesenia Vlády SR
č. 220/2013 prijali rozpočtové
opatrenie č. 13/2013 vo výške
7 528 € na zvýšenie platov za-
mestnancov regionálneho
školstva financovaným v rámci
originálnych kompetencií. 

Jednohlasne rozhodli o ude-
lení tohtoročnej Ceny mesta
Jánovi Eštvánikovi. Vyhoveli aj
žiadostiam o výpožičku neby-
tových priestorov MS SČK
a Klubu filatelistov a dvom žia-
dostiam o zníženie, resp. od-
pustenie príspevku na čias-
točnú úhradu výdavkov na
štúdium v ZUŠ žiadateľ kám A.
Horčíkovej a V. Zámečníkovej.
Schválili aj prenájom častí pri-
ľahlého pozemku trom žiada-
teľom, vlastníkom bytov na Ul.
Štúrovej č. 226/13 a Ul. Štefá-
nikovej s. č. 280 a č. 308. 

Za prebytočný majetok
mesta určili byt č. 37 v byto-
vom dome na ul. Mierovej vo
Svite a uložili právničke mesta
zabezpečiť právne úkony k jeho
odpredaju. 

Z dôvodu plánovanej revita-
lizácie centrálnej zóny Pod
Skalkou odsúhlasili kúpu po-
zemku pri potravinách COOP
Jednota o výmere 282 m² za
celkovú sumu 2 960,-€ a na zá-

klade žiadosti Národnej diaľnič-
nej spoločnosti prijali zmenu
uznesenia MsZ č. 22/2013, tý-
kajúcu sa zriadenia vecného
bremena. 

Na jedinú interpeláciu po-
slanca I. Zimu ohľadom kvality
odstraňovania výtlkov odpove-
dal riaditeľ TS J. Žiak. Povedal,
že celé mesto je urobené tak,
že jednotlivé výrezy sa robia
väčšie, nerobí sa penetrácia,
ale používajú horúcu štrkodrvu. 

Na záver sa v diskusii prí-
tomní dozvedeli, že otváranie
obálok na verejnú súťaž na re-
konštrukciu Štúrovej ulice sa
koná 17. júna 2013, poslanec
Jurčák predložil primátorovi ná-
vrh na udelenie jeho Ceny Na-
dácii Chemosvit pri príležitosti
jej 10. výročia vzniku a schválili
úpravu rozpočtu na zakúpenie
nového dopravného značenia
v meste a prevádzkovanie ve-
rejného osvetlenia mesta spo-
ločnosťou TS Mesta Svit. 

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

4. AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
PREPADNUTIA

n vyhýbajte sa odľahlým, neprehľadným
a neosvetleným miestam. Choďte rad-
šej frekventovanejšími ulicami;
n kabelku alebo tašku noste v ruke,
alebo na rameni smerom od ulice, aby
vám ju z cesty nemohol nikto vytrhnúť
a ukradnúť;
n Ak vám chce niekto kabelku ukradnúť,
nebráňte sa za každú cenu. Zdravie
alebo dokonca život sú cennejšie, ako
peniaze;
n po chodníku choďte radšej ďalej od
vchodov domov, prípadne kríkov, kde
by mohol číhať prípadný páchateľ a mo-
hol by vás stiahnuť dovnútra;
n pri vstupovaní do domu sa pozorne
rozhliadnite a nevchádzajte tam s nie-
kým neznámym. Taktiež vo výťahu ne-
jazdite s niekým, koho nepoznáte. Rad-
šej počkajte na prázdny výťah;
n neprijímajte sprievod ponúkaný ne-
známymi ľuďmi, aj keby vyzerali dôve-
ryhodne. Ochota „pomocníka“ môže
byť len zámienkou na to, aby sa dostal
do vášho bytu a tam vás okradol, hoci
aj za použitia násilia;

n keby ste mali pocit, že vás niekto sle-
duje, snažte sa čo najrýchlejšie dostať
na miesto, kde je nejaký obchod alebo
viac ľudí. Medzi nimi budete v bezpečí;
n keby vás niekto napadol, kričte aj
vtedy, keď v blízkosti nikoho nevidíte.
Mohol by vás počuť niekto za rohom
a pribehnúť na pomoc;
n v prípade nutnosti môžete pre svoju
ochranu použiť sprej (deodorant, lak na
vlasy alebo slzný plyn), ktorý nosíte
v taške alebo kabelke. Páchateľa tým
prekvapíte, možno aj odradíte a sami
tak získate čas na privolanie pomoci.
Spustenie vášho osobného alarmu môže
útočníka vyľakať a odradiť od útoku;
n snažte sa vyhnúť čakaniu na ľudo-
prázdnych zastávkach hromadnej do-
pravy, predovšetkým v skorých ranných
alebo večerných hodinách;
n keď cestujete autobusom, vlakom
alebo mestskou hromadnou dopravou,
sadnite si blízko vodiča. Jeho blízkosť
môže prípadného lupiča od zlého
úmyslu odradiť, alebo vám v prípade
obťažovania či napadnutia vodič rýchlej-
šie pomôže.

Dôležité telefónne čísla:
polícia 158
integrovaný záchranný systém    112
mestská polícia            0905 636 715
záchranná zdravotná služba       155
hasičský a záchranný zbor          150
blízka osoba
moje telefónne číslo

Pokračovanie v ďalšom čísle 

RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť!

(Dokonč. z 1. strany)
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vo Svite odštartoval kúzelník
DEŇ DETÍ

Kúzelník MAERS vystúpil na Dni detskej radosti pre svitské
deti ako prvý z množstva ďalších účinkujúcich a z ich reakcií
bolo jasné, že sa skvele bavili. Vystriedalo ich Divadlo bez
opony z B.Bystrice rozprávkou Ako vlka rozboleli zuby a
deti našich základných umeleckých škôl a MŠ Pod Skalkou.
Popritom sa súťažilo a hralo v celom areáli. Skauti pripravili
na kopci súťaže, dole pod holým vrchom deti obdivovali
hasičské auto, strieľali z luku, maľovali, kreslili a hrali sa. Ne-
spadla ani jedna kvapka, takže i to prispelo k tomu, že detí
bolo pomerne dosť. Poďakovanie patrí Sintre, s.r.o. a Únii
žien vo Svite za ich príspevky vo forme sladkostí.

Pod Skalkou prekvapenia a radosť
Nedeľné popoludnie Dňa detskej radosti Pod Skalkou už

tradične začalo zaujímavým divadelným predstavením, ktoré
upútalo nie len deti, ale i rodičov a starých rodičov. Autorom
divadelnej hry Paťko a Paťka v krajine Nebojácno bol básnik.
Ján Marton, režisérkou Soňa Ivanová, vynikajúca recitátorka,
bábkoherečka, ktorá svojím hereckým nadaním a  láskou
k  umeleckému slohu dokázala nadchnúť deti k  peknému
prejavu. Obdiv patrí aj Márii Faixovej, ktorá svojím kultivo-
vaným hlasovým prejavom upútala divákov v  postavičke
Gašparka a právom bola výborom Únie žien pri príležitosti
Dňa matiek ocenená za aktívnu prácu v bábkovom súbore
Mladosť. Po ukončení predstavenia čakali pred kultúrnym
domom deti na stanovištiach rôzne súťažno – zábavné hry.
Najzručnejší boli odmenení cenami a všetky deti obdržali
sladkosti.

Deň detskej radosti sa vydaril a dúfame že prispel k pek-
nému prežitiu nedeľného popoludnia celým rodinám. V let-
ných mesiacoch pripravujeme zájazd pre členky Únie žien
a ich deti do známeho rozprávkového strediska Habakuky.    

Mária Černajová

Mesto Svit 6/2013 3

Fo
to

 n
a 

2.
 a

 3
. s

tr
an

e 
I. 

Sa
rn

ov
sk

á 
a 

M
. K

le
in

ov
á

MN_6_2013_Sestava 1  12.6.2013  14:33  Stránka 3



Projekt „Učíme sa moderné
technológie" v rámci prog-
ramu Leonardo da Vinci je za-
meraný na získanie praktických
zručností v tejto oblasti. Je ur-
čený pre študentov študijného
odboru biotechnológia a far-
makológia.

Hlavným cieľom projektu je
rozvoj praktických zručností
a odborných spôsobilostí v ob-
lasti moderných technológií
v chémii a biotechnológii
s ohľadom na uplatnenie účast-
níkov v praxi. Na tento hlavný
cieľ nadväzujú čiastkové ciele:
nadobudnutie skúseností s no-
vými formami a metódami
práce v laboratóriu, s legislatí-
vou EÚ, prácou v medzinárod-
nom tíme, získanie Europasu,
zlepšenie komunikačných zruč-
ností v anglickom jazyku, zvý-
šenie počítačovej gramotnosti.

Prvou mobilitou bola pra-
covná stáž v Portugalsku v
żdňoch 27. 4. - 11. 5. 2013,
ktorej sa zúčastnilo 14 študen-
tov 4. ročníka a dvaja učitelia.
Hosťujúca organizácia mala pre
našu skupinu pripravený kaž-
dodenný program.

Prvý deň boli študenti oboz-
námení s pravidlami bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri
práci. Ich úlohou bolo natočiť
krátke videá, znázorňujúce štyri
pravidlá BOZP v laboratóriu.
Druhý deň sa zaoberali proble-
matikou znečistenia vôd ťaž-
kými kovmi v oblasti severného
Portugalska. Dozvedeli sa za-
ujímavé informácie o tomto
probléme. Na túto tému nad-
väzovali aktivity tretieho dňa,
keď študovali legislatívu a spô-
soby merania znečistenia v rie-
kach. Štvrtý deň sa zaoberali
BAT technológiami, čo bola
pre nich úplná novinka. Pred-
nášky absolvovali s portugals-
kou expertkou na tento pro-
blém, Alexandrinou Santos.

Po tejto štvordňovej teórii
prišla prax. Študenti pracovali
striedavo na 4 pracoviskách -
v modernej čistiarni odpado-
vých vôd ETAR do Ave pri mes-
tečku Vila do Conde, v chemic-
kom a mikrobiologickom labo-
ratóriu firmy PIMENTA DO
VALE LABORATÓRIOS Barce-
los a v textilnom podniku ACA-

TEL Barcelos. Študenti odobe-
rali vzorky vôd, stanovovali
ukazovatele čistoty spektrofo-
tometricky, metódou vysokoú-
činnej kvapalinovej chromato-
grafie a klasickými odmernými
metódami. Veľmi zaujímavá
bola práca v mikrobiologickom
laboratóriu, kde mali možnosť
testovať potraviny na prítom-
nosť baktérií.

Využitie voľného času bolo
taktiež veľmi pestré. Strávili
sme ho navštevovaním rôznych
kultúrnych pamiatok. Bývali
sme v malom mestečku Barce-
los, ktoré bolo sídlom prvého
portugalského grófstva a pr-
vého vojvodu z Bragançy.
Mesto je známe svojím trhom

keramiky a umeleckých reme-
siel, ale najviac ho preslávil le-
gendárny kohút, ktorý sa stal
portugalským národným sym-
bolom. V čase nášho pobytu
sa v tomto meste konala fiesta
a tak sme mali jedinečnú príle-
žitosť spoznať kultúrne zvyky
miestnych obyvateľov. Navští-
vili sme aj najväčšie mestá
v tomto regióne Porto a Bragu. 

Porto, druhé najväčšie mes-
to v Portugalsku, leží na ústí
rieky Douro do Atlantického
oceánu. Je to krásne mesto so
spletitými úzkymi uličkami, po-
zoruhodnou históriou a množ-
stvom pamiatok. Vo svete sa
preslávilo predovšetkým po-

rtským vínom. Aj my sme mali
možnosť zoznámiť sa s proce-
som jeho výroby  priamo
v priestoroch jedného z najväč-
ších portugalských vinárskych
domov FERREIRA Porto.

Braga, tretie najväčšie mesto
v Portugalsku, je považované

za „portugalský Rím“. Už po
stáročia tu sídlia biskupi aj
hlava portugalskej cirkvi. Ne-
zabudnuteľným zážitkom bola
návšteva kostola Bom Jesus de
Monte. Tento kostol z konca
18. storočia situovaný na vr-
cholku Monte Espinto neďa-
leko Bragy je jednou z najzná-
mejších turistických atrakcií
Portugalska. 

Veľkým zážitkom bol pre nás,
suchozemcov, výlet k Atlantic-
kému oceánu do malebného
mestečka Viana do Castelo
s krásnymi piesočnými plážami.
Aj keď počasie nám neprialo,
neodolali sme a okúsili sme stu-
dené vody Atlantiku.

Ako to vnímali študenti:
„Za veľ ký prínos pokladám

možnosť využiť teoretické po-
znatky zo školy na reálnom pra-
covisku. Možnosť vyskúšať ana-
lytické laboratórne techniky
v praxi bolo veľmi zaujímavé.“
(Roman)

„Počas mobility som nado-
budla lepšie zručnosti pri práci
v laboratóriu, viem lepšie ko-
munikovať v angličtine, poznám
veľa odborných anglických slov,
ktoré sú potrebné pri práci v la-
boratóriu v zahraničí, veľmi ma
tiež obohatili poznatky o kul-
túre inej krajiny. Zážitky počas
mobility ma povzbudili k ďal-
šiemu štúdiu v mojom odbore
a otvorili mi dvere za hranice
mojej krajiny.“ (Veronika)

„Keď budete mať možnosť,
zapojte sa do takýchto projek-
tov. Prinesie vám to mnoho no-
vých zážitkov a spomienok na
celý život.“ (Bibiana)

A. Mlynská

Pracovná stáž študentov SOŠ Svit v Portugalsku

„Učíme sa moderné technológie"
Biotechnológie patria ku kľúčovým technológiám 21. storo-
čia. Aplikácia nových biotechnológií môže pomôcť v riešení
globálnych problémov ľudstva. Predstavujú základné vý-
skumné a technologické priority aj v rámci programov EÚ.
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Život nás učí, že chváliť
treba, ale za preukázateľné
skutky a činy. Po úspešnom
monitore deviatakov, prijíma-
cích pohovoroch na stredné
školy nás, okrem spokojnosti
rodičov s našou prácou, pre-
dovšetkým zaujímajú výsledky
našich žiakov vo vedomost-
ných, umeleckých a športových
súťažiach. Za nimi sa skrýva zá-
ujem a talent žiakov, systema-
tická a kvalitná práca pedagó-
gov s deťmi v škole i mimo nej.

Tento školský rok nám pri-
niesol mnohé úspechy, dovo-
lím si tvrdiť, že väčšie ako v ro-
koch minulých. Žiaci sa zapojili
do 50 súťaží. Najväčším je
úspech Nely Glorikovej v bio-
logickej olympiáde, keď v ce-
loslovenskom kole postúpila
medzi piatich najlepších a bu-
de sa uchádzať o účasť v me-
dzinárodnom kole v Tbilisi.

Darilo sa aj ďalším žiakom,
keď úspešne reprezentovali
mesto Svit a školu najskôr
v okresných kolách, potom
v krajských kolách. V krajskom
kole uspeli Adam Alexaj vo fy-
zikálnej olympiáde, Miriam
Krettová v matematickej, de-
jepisnej, v chemickej olym-
piáde, v biblickej (spolu so Zu-
zanou Krettovou a Matejom
Kováčom), Dominika Paci-
gová v dejepisnej olympiáde.
Pre šiestakov sa krajské kolo
dejepisnej olympiády neorga-
nizovalo, a tak Beáta Beňová
z 1. miesta v okrese nepostu-
povala. Veľ kým úspechom
v umeleckých súťažiach je 3.
miesto tretiačky Veroniky Fai-
xovej v krajskom kole Slávik
Slovenska.

V okresnom kole biblickej
olympiády gréckokatolíckej
získali Lenka Ridillová, Adrián

Sedlák, Tibor Ridilla cenné 2.
miesto, vo fyzikálnej olympiáde
sa Igor Sedlák umiestnil na 3.
mieste., Sylvia Janečková
v matematickej olympiáde na
3. mieste, v Archimediáde – fy-
zikálna olympiáda a v dejepis-
nej olympiáde Jana Petrovská
bola tretia. Veronika Faixová
v okresnom kole vyspievala 3.
miesto v súťaži Slávici z lavice.
V okresných kolách Šaliansky
Maťko sa Emma Brontvayová
umiestnila na 3. mieste, v ré-
torike Štúrov Zvolen získala
Lenka Nagyová 2. miesto, Mi-
chaela Mrštinová 3. miesto,
v súťaži Hviezdoslavov Kubín
Jana Petrovská 3. miesto.
V technickej olympiáde sa
Martin Vendrinský umiestnil
na peknom 4. mieste.

Do 10. miesta v okrese sa
umiestnili Filip Kušnír v tech-
nickej olympiáde, Miloš Str-
menský vo fyzikálnej olym-
piáde, Terézia Gáliková v olym-
piáde slovenského jazyka,
Adam Faix a Peter Kubaský
v geografickej olympiáde, Ma-
rek Tkáč v matematickej olym-
piáde, Daniel Handzuš v olym-
piáde anglického jazyka,
Šimon Matušek v Pytagoriáde,
Alena Balážiková v biologickej
olympiáde. Natália Šoltisová
v dejepisnej olympiáde, Peter
Kubaský v Archimediáde – fy-

zikálna olympiáda. Medzi pia-
tich najlepších piatakov v prí-
rodovednom regionálnom pro-
jekte Botanikiáda v Košiciach
patrili Emma Brontvayová
a Róbert Bango.

Svojej dobrej povesti nezos-
tali nič dlžní ani športovci.
V okresných kolách sa umiest-
nili na 2., 3. alebo 4. mieste
v cezpoľnom behu dievčat, vo
volejbale chlapcov aj dievčat,
vo vybíjanej, v basketbale diev-
čat, vo florbale dievčat, v atle-
tike chlapcov. Horúcim želiez-
kom v atletike zostáva naše
družstvo dievčat, ktoré postú-
pilo do krajského kola v Pre-
šove. Trinásť žiakov sa zapojilo
aj do celoslovenského projektu
Zo školských lavíc do atletickej
haly Elán v Bratislave, 2 žiaci
súťažili v celoslovenskej Kalo-
kagatii v Trnave v speed bad-
mintone. 

Za každým umiestnením
týchto žiakov stoja učitelia, aj
obetaví a chápaví rodičia –
všetkým patrí úprimné poďa-
kovanie. Nás teší, že aj naši bý-
valí žiaci, ktorí úspešne študujú
na osemročných gymnáziách
a gymnáziách, sa zapájajú do
rôznych súťaží a sú medzi pr-
vými. Sú nimi napríklad Martin
Nagy, Oliver Želonka, Zuzana
Petrovská.

Mgr. Luďa Szabová,
ZŠ Mierová

A sme vo finále
Koniec školského roka sa blíži a s ním aj
hodnotenie celoročnej práce. My, pedago-
gickí zamestnanci, sme pod drobnohľadom
rodičovskej verejnosti, ktorú zaujímajú vý-
sledky, ktoré škola dosiahla. Škola, to sú
žiaci, deti, ktoré 10 mesiacov plnia školské
povinnosti, učia sa zodpovednosti, praco-
vitosti, vytrvalosti.Všetky chcú zažiť čo i
len malý úspech, počuť pochvalu z úst dospelých.

Stretnutie 
naplnené spomienkami
Po roku sa v priestoroch školskej je-
dálne zišli bývalí pedagogickí za-
mestnanci, aby sa nielen potešili zo
spoločného stretnutia, ale si znovu
zaspomínali na dni, ktoré strávili
v škole. Aj keď už sú na zaslúžilom
odpočinku, ich záujmom a aktivitám
niet konca. Všetci si prezreli rekon-
štruované priestory školy, školský
klub detí, moderné učebne.        

Luďa Szabová
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Botanikiáda 2013 s vynikajúcim
úspechom dvojice našich piatakov 
V priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ Košice sa v stredu

29.mája 2013 konalo regionálne kolo projektu Botanikiáda. Účasť
si vybojovalo 66 žiakov piateho ročníka z 33 základných škôl Pre-
šovského a Košického kraja. 

Organizátori spomedzi všetkých účastníkov odmenili diplomom
a vecnými cenami päticu najúspešnejších žiakov (bez určenia po-
radia). Boli medzi nimi i obaja zúčastnení školáci z našej školy -
Emma Brontvayová z 5.B a Róbert Bango z 5.A. Organizátori
konštatovali, že takýto skvelý dvojnásobný úspech sa v histórii
tohto štvorročného projektu ešte žiadnej zúčastnenej škole ne-
podarilo dosiahnuť. RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová 
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Prvenstvo v kate-
górii C, v ktorej sú-
ťažili žiaci ôsmeho
a deviateho ročníka
základných škôl a
príslušných ročníkov
osemročných gym-
názií patrí Nele Glo-
ríkovej so ZŠ Mie-
rová vo Svite. 

Okrem toho zís-
kala Nelka i Cenu
dekana Prírodove-
deckej fakulty Uni-
verzity Komenského
Bratislava a postup
do užšieho reprezen-
tačného výberu na
medzinárodnú súťaž
do Tbilisi

RNDr. D. Božová

Miroslav Saniga je rodákom
z Liptova. Je autorom mno-
hých kníh nielen pre deti, ale
aj pre dospelých. Pracuje ako
vedecký pracovník, publikuje
množstvo vedeckých príspe-

kov, spolupracuje s masovoko-
munikačnými prostriedkami,
bol spolutvorcom filmov o prí-
rode, robí osvetu na školách
a vhodnou formou deťom po-
pularizuje prírodu. Inak tomu

nebolo ani tentokrát. Veľmi rád
sa podelil s deťmi o svoje skú-
senosti a zážitky, ktoré už od
detstva získaval z krás matky
prírody. Svojím zaujímavým
a pútavým rozprávaním vzbudil
ich zvedavosť a trpezlivo im
odpovedal na množstvo rôzno-
rodých otázok. 

Nepýtali sa však iba deti.
Otázky kládol aj M. Saniga, no
a na správne odpovede nemu-
sel dlho čakať. Dozvedeli sme
sa všeličo o medveďoch, mu-

rárikovi červenokrídlom aj
o iných druhoch zvierat. Pri po-
čúvaní príbehov sa u detí strie-
dali pocity napätia so smie-
chom, a tak si ani neuvedomili,
ako rýchlo plynul čas. Z besedy
odchádzali veľmi spokojné,
a ako to už býva, aj o niečo
múdrejšie. Nášho milého hosťa
sme odprevadili s potleskom
a úsmevom.

Mgr. Erika Antalová
ZŠ Komenského Svit                                                                                                    

Celoslovenská konferencia 
Učíme pre život 

aj s našou účasťou
V dňoch 15. - 17. marca 2013 sa v Poprade konala celoslo-
venská konferencia Učíme pre život, ktorej témou bola Slo-
boda učiteľa a jej využitie v prospech žiaka. Zúčastnilo sa na
nej 260 pedagogických pracovníkov a odborníkov z oblasti
školstva.

Náš príspevok zúčastnených zaujal a ukázal, že okrem učiteľov
sa na tvorbe učebných pomôcok môžu podieľať aj žiaci - pre-
svedčila ich o tom Nelka Gloríková, ktorá k vytvoreným posterom
pridala i vhodný komentár.     D. Božová, ZŠ Mierová

My, Podtatranci, máme jednu
veľkú výhodu oproti zvyšku republiky.
Bývame pod najvyšším a  najkrajším
pohorím nášho neveľkého Slovenska.
Veľ kou škodou však je, že mnohí
z nás nepoznajú krásne zákutia našich
veľ hôr. Preto sa pani učiteľ ky zo ZŠ
Komenského 2 vo Svite rozhodli uká-
zať štyridsiatim trom žiakom 6. roč-
níka jedno krásne, no málo poznané
miesto - Náučný chodník Pramenisko,
kam sa vybrali 29. mája 2013. Pra-
menisko rozpráva o  jedinečnom
území, kde výnimočnú úlohu zohráva
voda. Je to horský lužný les so zaují-
mavosťami z ríše hornín, nerastov, by-
lín a  živočíchov. Leží v  blízkosti Ta-
transkej Lomnice a bol vyhlásený za
národnú prírodnú rezerváciu. Prechá-
dzka bola nesmierne poučná a najmä
žiaci si z  nej odniesli množstvo po-
znatkov. Určite sa naň oplatí ísť po-
zrieť.

Mgr. Katarína Hudáčová

Návšteva Náučného chodníka „Pramenisko“
Mesto Svit 6/2013 6

„Kto má rád prírodu, nemôže byť zlým človekom...“ Týmito
slovami nás privítala pani riaditeľka dlhoročného a skúse-
ného ochranára Miroslava Sanigu na besede o prírode,
ktorá sa uskutočnila pre žiakov 1. stupňa našej školy. 

Beseda s ochranárom 

Nelka vyhrala celoštátne kolo
V Bratislave sa 6.-8. apríla 2013 konalo Celoštátne kolo
projektovej časti biologickej olympiády. 

Nela Gloríková
s posterom víťaz-

ného projektu 
a diplomom.
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Človek má rád pekné
veci. Najjednoduchšie
je ísť do obchodu,
trendy oblečenie, rôzne
doplnky a milé veci do
domácnosti si kúpiť,
ale....

Je to až neuveriteľné,
čo všetko dokáže pevná
vôľa a snaha, čo všetko
sa dá vlastnými rukami
vytvoriť pod vedením
trpezlivej a ochotnej
lektorky.

Na našich stretnu-
tiach sme sa učili šiť –
začínali sme ťažko, s
jednoduchými vankú-
šikmi, keď sa naše zruč-
nosti zdokonalili, pridali
sme si rôzne taštičky,
sukne, nohavice a
zvládli sme aj jednodu-

ché spoločenské šaty. Mali sme
možnosť vyskúšať si  rôzne
techniky výroby netradičných
doplnkov. Skúšali sme svoju
zručnosť v starej, ťažkej, ale
krásnej technike patchworku.
Vyrobili sme jedinečné originály
a najdôležitejšie je, že sme si
to vytvorili sami. 

Každú stredu o 17:00 sa na

Strednej odbornej škole vo
Svite rozsvecujú svetlá v tvori-
vých dielňach, ktoré ponúkajú
mnoho možností pre šikovné
ruky žien rôzneho veku. Stroje
usilovne trkocú, ceruzky píšu,
nožnice strihajú a okrem rúk
poctivo pracujú samozrejme aj
jazýčky. O zábavu je teda vždy
postarané.    Alica Skokanová

Trasa viedla z CVČ po Mie-
rovej ulici popri Dome kultúry
a pošte ku Kolibe. Pri Kolibe
deťom pripravili dobrovoľníci
z mládežníckeho parlamentu
veselé hry i streľ bu zo vzdu-
chovky. Keď sa deti do sýtosti
vyšantili, na záver si pochutili
na slávnostnej torte. Pochod je
pripomienkou nenahraditeľnej
úlohy matky v rodine i v spo-
ločnosti.

Oslavy Dňa matiek sú jed-
ným z mnohých aktivít Baby

Centra, v ktorom sa pravidelne
v CVČ trikrát týždenne stretá-
vajú mamičky na materskej do-
volenke so svojimi ratolesťami.
Okrem voľných hier v herni sú
populárne aj tvorivé dielničky,
dramatizácie rozprávok a roz-
právkové cvičenie. Vo februári
sa deti zabávali v maskách na
karnevale a v herni oslávili aj
MDD. Mamičkám boli určené
prednášky Baby masáže s prak-
tickými ukážkami masírovania
detí odbornou masérkou a di-

skusné stretnutie s detskou
psychologičkou.

V júni Baby Centrum ukon-
čilo v tomto školskom roku

svoju činnosť a na opätovné
stretnutie sa deti môžu tešiť
v septembri.

N. Kumorovitzová

Deň matiek je sviatkom, ktorý umožňuje každému vyjadriť
vďaku a úctu svojej mame. Centrum voľného času spolu
s Baby Centrom zorganizovali pochod s kočiarmi naším
mestom pod názvom Kráčajte s nami pre naše mamy. 
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Stredná odborná škola vo Svite nezaháľa
V októbri, v rámci projektu otvorená škola, SOŠ otvorila
svoju bránu širokej verejnosti a ponúkla kurz tvorivosti.
Koniec školského roka je pred dverami, tak nastal čas zhod-
notiť našu aktivitu. 

Zlatá žatva Fantázie 
SZUŠ Fantázia – Tanečný odbor sa v máji zúčastnil

tanečnej súťaže Kasel Dance Cup 2013 v Bardejove.
Medzi tanečnými klubmi, školami, ZUŠ z celého
Slovenska získali naši tanečníci tieto umiestnenia:
show choreografie: „Zabočte do ľava, prichádza
oprava“ – 1. miesto (deti), tanečné scénky: „Máte
právo nevypovedať“ – 1. miesto (deti), scénické
choreografie: „Nespútané krídla“-1. miesto (juni-
orky), „Objatie“ – 2. miesto (mládež). Naša výprava
zo 70-timi tanečníkmi úspešne reprezentovala nie-
len našu SZUŠ, ale aj naše rodné mesto Svit. Ich
tvrdá práca na tréningoch si zaslúži uznanie. Za vy-
nikajúce výsledky našich žiakov treba poďakovať
trénerke a choreografke Jane Gregorovej, rodičom,
ktorí bezprostredne na tejto súťaži pomáhali a ria-
diteľ ke školy Viere Piekielnickej. Všetkým prajeme
ešte veľa radosti z ďalších úspechov a srdečne bla-
hoželáme...

Na obr. gitarové TRIO DAMISI – zlaté
pásmo v súťaži Komorných telies Gel-
nica 2013. SZUŠ Fantázia organizuje
dňa 14. júna 2013 od 15.00 hod. vo
Svite pri Kolibe „Deň Fantázie“ – I. roč-
ník. 

Nové básnické
zbierky

V týchto dňoch
vyšli vo Vyda-
vateľstve Hla-
doHlas dve
nové básnické
zbierky nášho
svitského po-
eta Janka Mar-
tona. Na pul-
toch kníhku-
pectiev ich náj-
dete pod ná-

zvami „Atentát na tmu“
a „Láskoslovník“.
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„Nezomrel ten, kto ostáva v našich
srdciach.“

Dňa 3. júna 2013 si
p r i p o m e n i e m e
veľmi smutné výro-
čie, kedy nás náhle
a navždy opustil vo
veku 79 rokov náš
drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec 

Richard Paták.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Ďakujeme a s láskou a úctou stále
na neho spomíname.

Smútiaca rodina

Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička! 
Aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 € od 6000 - 100 000 € 
- ručenie nehnuteľnosťou 
BEZ REGISTRA!
0911/913849, Poprad,Moyzesova 25

Z NARODILI SA
Patrik Koky, Tamara Gáliková, Ivan Pe-

tráček, Mia Marcela Capáková
Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Tibor Bako a Lenka Petríková, Marián

Federman a Anastázia Ondrejovičová, Ti-
bor Trommler a Erika Paprčková, Franti-
šek Živčák a Katarína Exnerová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - máj
70 ROKOV

Magdaléna Bilšáková, Ján Gajanec,
Emília Hudáková, Anna Rusnáková. 
75 ROKOV 

Emília Gancarčíková, Žofia Kiovská,
Irena Mišuthová,Helena Tobolová,Vero-
nika Vadová.
80 ROKOV

Mária Bednarčíková, Ján Eštvánik, Mar-
gita Fodorová, Milan Habaj, Mária Jen-
drušiaková, Matej Lukáč, Ján Mlýnek, An-
ton Podolský, MUDr. Ľudovít Slavkovský,
Jana Vargová.
85 ROKOV

Žofia Birková, Helena Semanová, Imrich
Valášek.
90 ROKOV

Margita Miškovičová
91 ROKOV

Helena Hlinická
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Brezinová(78), Katarína Pacoltová
(89), Tatiana Šeligová (78), Milan Mlynar-
čík (65). Michal Šeliga (84), Rozália Her-
cegová (86), Jozef Sarnovský (74) a Anna
Šulíková (84).

Spoločenská kronika

Inzeráty

= Spomienka

Neváhajte a navštívte našu pre-
dajňu TATRAGAS, v ktorej okrem to-
varu z kanalizácie, vody, kúrenia,
plynu, sanitárnej techniky môžete

nájsť už aj nový sortiment ŽELEZIARSKYCH POTRIEB a ZÁHRADNEJ TECHNIKY
od skrutiek, matíc až po rôzne náradia. Naša ponuka je pestrá na sortiment,
pričom sa snažíme udržiavať primerané ceny. Samozrejme, našu ponuku každým
dňom nielen rozširujeme, ale hlavne skvalitňujeme, takže už len stačí prísť k nám,
a naprázdno neodídete.

Hlavné dôvody, prečo u nás nakupovať:

n tovar máme len od autorizovaných distribútorov,
n dlhoročná tradícia,
n primerané ceny,
n stálym zákazníkom poskytujeme zľavy a bonusy.

Kontakt: Ul. kpt. Nálepku 865, Svit       Otváracia doba:
tel. číslo:  052/77 56 112         Pondelok - piatok 7.00 - 18.00  
mobil: 0905 262 194,          Sobota                 8.00 - 12.00

0903 628 868

EKOLOGICKÉ MOBILNÉ UMÝVA-
NIE VOZIDIEL, T: 0944530263, 

I: WWW.SVIEZAJAZDA.SK 
l Predám 3-izbový byt v 8-byto-

vom dome na Ul. J.Jesenského vo
Svite. Inf.: č.t. 0918 629 107.

l Predám 1-izbový byt na Ul.
9.mája č.15, plocha 28m² na 2/3 po-
sch., čiastočne prerobený. Č.t. 0918
706 662.

l Predám novú, ešte nerozbalenú
komodu OMBRA, svetlý javor, 170š,
82v, 43h, veľmi pekná. Pôvodná cena
126 eur, teraz 110 eur. Tel.: 715 2101,
0905 905 384.

l Predám motor z Trabanta, ro-
zobratý na súčiastky. Tel.7756471.

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.

Združenie projektantov 
pri KENNEK PRO s.r.o.,

so sídlom v AB Chemosvit 
vám ponúka projekčné služby v oblasti architektúry,
statiky, PO, technológie, vzduchotechniky, chlade-
nia, vykurovania, elektroinštalácie, MaR, zdravotech-
niky, plynofikácie...

Kontakt: 
Telefón: +421 52 77 55 443
Mobil: 0918 821 735, 0905 851 439
E-mail: stano@kennekpro.sk

HotSpoty od ANTIKU
už aj vo Svite

Telekomunikačná spoločnosť ANTIK
Telecom, spol. s. r. o. v rámci spolu-
práce s mestom Svit spustila v meste
do ostrej prevádzky 3 HotSpoty na
bezplatný prístup na internet. Wifi sig-
nálom sú pokryté parky pred a za kul-
túrnym domom, park pred mestským
úradom a autobusová stanica. 

Prostredníctvom HotSpotu je možný
bezplatný prístup na internet na zariade-
niach s Wifi technológiou (notebooky, mo-
bilné telefóny, I-pady...) 1 hodinu denne.
Používateľov na tento fakt upozorní aj
úvodná prihlasovacia stránka HotSpotov.
Veríme, že HotSpoty ocenia ako obyva-
telia, tak aj návštevníci Svitu. 
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Detský divadelný súbor Im-
proOpona pri ZUŠ vo Svite pod
vedením Martina Fečundu,
DiS.art., vyučujúceho LDO, sa zú-
častnil na celoslovenskej pre-
hliadke „Dielo tvojich rúk 2013“,
ktorá sa konala v Topoľčanoch 14.
a 15. mája 2013.

Súťažnou časťou bola aj diva-
delná prehliadka. V kat. „Činohra
– ZUŠ“ sa predstavilo celkom 9
divadelných súborov s 11 hrami.
Rozprávka „Mrázik“ nášho svit-
ského divadelného súboru získala
v silnej konkurencii 3. miesto (1.
nebolo udelené, 2. miesto ZUŠ
Levoča a CZUŠ sv. Lukáša Topoľ-
čany). Deti boli úžasné, ani troška
na nich nebolo vidno trému a po-
dali naozaj výborný výkon. Porota
ich chválila za veľ ké zlepšenie

oproti minulému roku, ocenila
dobrú výslovnosť a zrozumiteľnosť
textu, stvárnenie jednotlivých po-
stáv a zaujímavý javiskový pohyb.

Všetkým deťom ďakujem za re-
prezentáciu nášho mesta a pra-
jem im veľa divadelných úspe-
chov. Zároveň pozývam všetkých
priaznivcov na absolventské pred-
stavenie s titulom „Rocker a dve
staré dámy“, ktoré sa uskutoční
v utorok 18. 6. o 17. h v Dome
kultúry vo Svite.

Ing. Eliška Zimová, 
krstná mama Divadla ImproOpona

Mrázik sa páčil aj v Topoľčanoch

Program podujatí

Mesto Svit 6/2013 9

Skúšky detí 
vo FS Jánošík

Pre všetkých, ktorých za-
ujíma folklór a majú záujem o
členstvo vo Folklórnom sú-
bore Jánošík oznamujeme, že
skúšky súboru sa konajú takto:

Deti od 4 do 7 rokov:
pondelok od 17. do 18. h.
Deti od 8 rokov:
streda od 18. do 19. hod.
Skúšky budú podľa mož-

nosti na javisku, alebo v prie-
storoch prízemia Domu
kultúry.

Skúšky vedie Eva Čimbo-
rová, č.t. 0908 260 599.

3. 6. - 12. 7. 2013 – Mestská knižnica Svit
Výstava fotografií Vojtecha Rušina „Poézia ľudskej duše“
14. júna 2013 od 15. h pri Kolibe
Deň Fantázie – I. ročník. - organizuje SZUŠ Fantázia 
15. 6. 2013 – od 10. h Dom kultúry
„Heel & Toe show“ - Celoslovenský festival country tancov s me-
dzinárodnou účasťou, o 20:00 Country bál pri Kolibe
18. 6. 2013  - Dom kultúry vo Svite o 17. h
Absolventské divadelné predstavenie žiakov literárno dramatic-
kého odboru ZUŠ vo Svite. Deti pod vedením učiteľa a režiséra
Martina Fečundu nás pobavia komediálnou detektívkou Jany Pac-
nerovej "ROCKER A DVE STARÉ DÁMY".
21.- 22. júna 2013 – ihrisko pri ZŠ Komenského
7. ročník medzinárodného futbalového turnaja detí
25. 6. 2013 o 9. h – futbalový štadión
7. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
26. 6. 2013 o 14. h – obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov
28. a 29. 6. 2013 DNI MESTA SVIT – viď plagát na str. 13.
PRIPRAVUJEME:
21. alebo 28. 7. 2013 
Druhý turnaj Majstrovstiev Svitu v beachvolejbale trojíc. Bližšie

info a prihlášky: Milan Špiner 0907 353 843.

Vám ponúka štúdium v týchto odboroch:
Hudobný:
klavír, organ, husle, gitara, zobcová flauta, spev,
zborovy ́spev

Tanečný:
klasicky ́tanec, moderny ́tanec, scénicky ́tanec
jazzovy ́tanec

Výtvarný:
kresba, maľ ba, grafika, keramika

Literárno dramatický:
malé javiskové formy, divadelné hry

NOVINKA - Audiovizuálny:
práca so zvukom, videom a grafikou
Prvý polrok pre prípravný ročník ZDARMA
Prvý školský rok pre výtvarný odbor ZDARMA

Zápis do 20. júna 2013 v ZŠ Komenského a ZŠ Mierová
www.skolafantazia.eu      e-mail: info@skolafantazia.eu
Prihlášky prijímame aj prostredníctvom internetu
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Mám najlepšiu mamu na svete...

7. mája praskala sála KD vo Svite vo švíkoch. Tento deň žiaci ZŠ Ko-
menského prišli potešiť programom svojich rodičov, starých rodičov,
ale hlavne svoje mamičky. Už je dlhoročnou tradíciou, že škola pri-
pravuje akadémiu ku Dňu matiek a tak aj tento rok to nebolo inak. 
250 účinkujúcich žiakov našej školy (ale aj obidvoch MŠ zo Svitu) pod

vedením učiteľov pripravilo slávnostné „menu“ v podobe kultúrneho pro-
gramu pod názvom Náš nenápadný nápad...alebo festival dobrého jedla.
Scenár tvorilo množstvo čísel tancov, slova, scénok či spevu a to všetko
s myšlienkou osláviť sviatok našich kuchárok – mamičiek. Praženica, ovocie,
kokteil, špagety, klobáska, alebo ryža, špenát, torta, kola, cukríky, ryba, či
syr... toto všetko bolo naservírované všetkým prítomným. Ale asi najviac
im chutila čerešnička na záver, v podobe prezentácie fotiek mamičiek
a vyznaní ich detičiek. Poďakovanie zďaleka nepatrí len nám (režisérkam)...
my dve sme sa snažili zlepiť peknú krabicu, ale jej obsah vynikajúco chutil
vďaka našim úžasným deťom, lákavo vyzeral vďaka našim tvorivým učite-
ľom, ale čo z toho, keby krásne vyzeral, fantasticky chutil a nemal ho kto
zjesť. Takže touto cestou chceme poďakovať úžasnému publiku, ktoré
nás neutíchajúcim potleskom presvedčilo o tom, že sa to oplatí robiť! No
a každý z hostí sa dúfam najedol do sýtosti! 

Monika Dudinská a Milica Molnárová, režisérky programu

Prvky výchovy k starostlivosti o zdravie sa prelínajú celým procesom
výchovy a vzdelávania v materských školách. V priebehu roka získavajú
deti v edukačných hrách potrebné poznatky o zdravom spôsobe života
a na elementárnej úrovni si osvojujú zručnosti potrebné pri poskytovaní
prvej pomoci.

Cieľom tohto podujatia je poskytnúť prvú pomoc vzhľadom na vek
dieťaťa emotívnou hrou. Naučiť deti, čo je zdravý spôsob života, ochrana
zdravia a prvá pomoc, získavať poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti
poskytovania prvej pomoci. Predchádzať úrazom a ochoreniam detí v ma-
terskej škole, ale i doma. 

Na samostatnom stanovišti „Prvá pomoc“ bola pripravená modelová
situácia, kde mali deti k dispozícii lekárničku so základným vybavením.
Na chorej bábike Evičke si deti pod odborným vedením členiek MŠ SČK,
prakticky vyskúšali ošetrenie odretého kolena, alebo poraneného lakťa.

Deti mali možnosť získané poznatky z danej oblasti v plnom rozsahu
preukázať na 8 stanovištiach. Za priebeh hry a celkovú organizáciu po-
dujatia zodpovedali členky MS SČK, učiteľ ky – zdravotníčky, žiačky zdra-
votníckej hliadky zo ZŠ Mierová Svit a praktikantky so SPgŠ v Levoči.
Veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníkovi Marcelovi z SČK územný spolok
v PP, s ktorým si deti vyskúšali poskytnutie umelého dýchania na resusci-
tačnej bábike.  

M. Zentková, riaditeľka MŠ

Deň matiek možno právom označiť ako prvý sviatok
pre každého syna, dcéru i  tie najmenšie- vnúčatá.
Nie je náhodou, že tento významný deň sa oslavuje
v najkrajšom mesiaci v roku, v máji. Veď matka vždy
stojí pri svojom dieťati, verí mu aj keď ho ostatní od-
sudzujú, miluje ho, aj keď ho ostatní nenávidia. 
Matka je nositeľ kou života a je potrebné vzdať jej úctu.

Preto sme aj my - výbor ZO dňa 29.5. usporiadali pre
naše členky posedenie s programom. Spestrili nám ho
deti z Materskej škôlky (na obr. vpravo) pásmom spevov,
básní a tancom pod vedením svojich učiteliek, za čo sa
im chceme ešte raz poďakovať. 

Dobrú náladu nám hudbou a spevom dodali manželia
Horňákovci z Pod Skalky. Hrali na želanie a spoločne sme
si zaspievali. 

Ľ. Kuzmíková, ZO SZZP

Matka je nositeľka života

Evička je opäť zdravá
Na školskom dvore MŠ vo Svite bolo 25. 5. 2013 veľmi rušno. Zišlo
sa tam 29 detí zo 7 MŠ z okolia - Gerlachov, Sp. Teplica, Mengusovce,
Vyšné Hágy, Lučivná, Svit – Pod Skalkou a Svit. MS SČK Svit zorga-
nizoval zdravotnícku hru „Evička nám ochorela“.

AKADÉMIA 
ku Dňu matiek

Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica.
A tak deti ZŠ Komenského pre svoje mamky na
Deň matiek uvili kyticu tancov, piesní a scénok.
Bola to nádherná kytica, ktorou všetky mamky aj

babky dojali k slzám. Krásne výkony detí, krásne kos-
týmy a celková atmosféra bola sviatočne vybičovaná až
do krajnosti.

Ďakujeme našim deťom za nádherný darček, ďaku-
jeme učiteľ kám ZŠ Komenského, ktoré program pri-
pravili. Veľ ké ďakujem.

Za rodičovské radu pri ZŠ Komenského
K. Dobiasová
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Denník polície

n 30. apríla známy Evy M. zo Svitu mal obavy o jej zdravotný
stav, pretože už druhý deň nevychádzala z bytu. Dvere bytu
boli uzamknuté z vnútornej strany, preto jediná možnosť do-
stať sa do bytu bola plošinou cez pootvorené balkónové
dvere. Privolaní záchranári po vyšetrení zdravotného stavu
previezli majiteľ ku bytu na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. 

n 1. mája do pohostinského zariadenia bola privolaná
hliadka mestskej polície, kde bratia Ján a Vladimír M. zo
Svitu vypovedali, že ich pri riešení sporu napadol zbraňou
Tomáš R. z Gánoviec. Neskôr sa ukázalo, že použitá pištoľ
bola plynová. Incident prešiel do rúk štátnej polície. 

n 3. mája na parkovisku pri bývalom Obchodnom dome
predával mladé stromčeky a iné rastliny Stanislav N. z Uher-
ského Hradišťa. Za porušenie VZN mesta o predaji a povolení
od MsÚ na daný predaj, mu bola udelená bloková pokuta. 

n 4. mája na Ulici okružnej v mestskej časti Pod Skalka ne-
známe osoby chodili po domoch a predávali hrnce, nože
a iný tovar. V aute s medzinárodnou značkou Maďarska sa
nachádzali dvaja muži a jedna žena, ktorí nevedeli, že podo-
mový predaj je u nás zakázaný. 

n 4. mája v predajni Sintra prišiel muž s nákupom k pokladni
a vypýtal si 4 krabičky cigariet, ktoré si vložil do vrecka noha-
víc. Pri platení „akože“ zistil, že si zabudol peňaženku v aute.
Predavačka ho v dobrej viere pustila po peniaze. Zo záberov
kamerového systému bolo vidieť, že podvodník nešiel k autu,
ale sa vydal smerom po Ulici mieru. Podľa výpovede preda-
vačky muž hovoril česky. 

n 7. mája sa hrali v priestoroch Domu kultúry dve deti so
psom, ktorý pošpinil chodbu exkrementami. Po upozornení,
aby očistili chodbu sa deti dali na útek, ale psa si so sebou
nevzali. Matka Boženy P. zo Svitu, ktorá bola majiteľ kou psa,
sa vulgárnym a drzým spôsobom vyhrážala službukonajúcej
hliadke. 

n 11. mája v oblasti Koliby ležala na zemi krvácajúca žena.
Svetlana B. z Batizoviec bola veľmi dezorientovaná, nevedela
podať o sebe žiadnu informáciu. Zranená bola v oblasti tváre
a hlavy, preto ju RZP odviezla do NsP Poprad. 

n 12. mája nahlásila krádež pani K. z Ulice SNP. Z neuzamk-
nutej verandy domu jej niekto ukradol kabelku, kde mala
doklady, mobil a iné drobnosti. Okolo 15. 00 hodiny počula
nejaký šramot z verandy, nevenovala však tomu pozornosť.
Až o dve hodiny neskôr zistila, že prišla o kabelku. 

n 12. mája v ranných hodinách zavítali do areálu materskej
školy dve srny, ktoré si areál obzreli a po preskočení oplotenia
pokračovali v obhliadke areálu ZŠ, odkiaľ sa im podarilo do-
stať sa otvorenou bráničkou školy a zmiznúť z dohľadu. 

n 17. mája pri zariadení Café 33 sa nachádzal maloletý
chlapček, ktorý sa stratil. Keď hliadka pokračovala v obhliadke
mesta, zaregistrovala ženu, ktorá evidentne niečo hľadala,
hneď bolo jasné, že stratený chlapček patrí žene, ktorá si ho
šťastná prevzala.. 

n 17. mája z vchodu bytového domu na Ulici Štúrovej bol
ukradnutý horský bicykel. V ten istý deň, keď Štefan D. o bi-
cykel prišiel, ho objavil v záložni vo Svite, kam ho doniesol
Miroslav H.  z Popradu. 

n 19. mája horelo niekoľ ko plastových kontajnerov. Požiar
nebol rozsiahly, ale aj tak museli zasahovať hasiči. Mestská
polícia zaistila štyroch páchateľov zo Svitu - Dávida G., Miku-
láša P., Tomáša R., Jakuba U., ktorých si prevzala štátna polí-
cia. 

n 24. mája hliadka spozorovala nekoordinovanú jazdu vo-
zidla Škoda Octávia. Z dôvodu podozrenia opilosti vodiča
bolo uvedené vozidlo zastavené. Privolaná OO PZ Svit pod-
robila vodiča Daniela Š. z Batizoviec dychovej skúške, kde
mu bolo namerané 0,99 mg/l alkoholu v krvi. 

n 24. mája čakala na odvoz Jarmila F. z Gerlachova. Stála
pri dverách budovy a za dverami mala dve nákupné tašky.
V tom do budovy vošiel František M. zo Štrby a v zápätí
prišla o peňaženku. Ale okradnutá žena sa okamžite rozbehla
za zlodejom, ktorý už po vybratí peňazí hádzal peňaženku
do koša. Podarilo sa jej ho chytiť, začala kričať a to už pribehli
dvaja muži, ktorí jej pomáhali až do príchodu hliadok. 

Tu je len niekoľ ko odporúčaní,
ako takejto krádeži predísť.
n pri odstavení bicykla na ulici po-
užite vždy bezpečnostný zámok a
snažte sa bicykel pripútať k pev-
nému bodu (stĺp, zábradlie, sto-
jan); 
n ak ste v prítomnosti viacerých
cyklistov, dajte prednosť fyzickej
prítomnosti jedného z vás pri od-
stavených uzamknutých bicyk-
loch; 
n ak si odkladáte bicykel v spoloč-
ných priestoroch v dome, kde bý-
vate, dbajte na stále uzamknutie
týchto priestorov a bicykel v nich
uzamknite, rovnako na balkóne, v
pivnici a pod.; 
n zabezpečte si kvalitný kovový
uzamykací systém; 
n pokiaľ idete napr. do obchodu,

bicykel sa snažte postaviť na také
miesto, kam naňho z obchodu
aspoň občas uvidíte; 
n cenné veci a vybavenie bicykla
si vždy zoberte zo sebou (napr. ta-
chometer, tašky a pod.); 

Bicykle sa kradnú viac ako inokedy
Polícia zaznamenala zvýšený počet krádeží bicyklov. Tieto patria
medzi často kradnuté veci, pretože ich zlodeji môžu ľahko speňažiť.
Krádežiam neraz napomáhame svojim ľahkovážnym konaním. 
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Vďaka spolupráci s Mestskou or-
ganizáciou Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v našom
meste sa v našich priestoroch usku-
točnila beseda spojená s ukážkami
bojovej techniky s členmi Klubu vo-
jenskej histórie vo Svite. Okrem no-
vých pohľadov na vojnové udalosti
bolo pre nás zvlášť atraktívne vidieť
a  doslova si ohmatať sovietske
a  nemecké dobové  uniformy a
zbrane. Ďakujeme!

Svoje hlboké vedomosti z obdo-
bia II. svetovej vojny u  nás i  vo

svete preukázalo naše družstvo
v zložení Jozef Mareček, Eduard
Meriač a  Adam Nahálka v me-
dziokresnej súťaži deviatakov Me-
dzníky II. svetovej vojny, keď zo
zúčastnených 19-ich súťažných
kolektívov obsadilo 1. miesto.
Blahoželáme!

A tretie podujatie? Na to sa ešte
len pripravujeme. Navštívime vy-
hladzovací tábor Osvienčim, naj-
väčšiu nacistickú „továreň na
smrť“. Dokáže sa ľudstvo poučiť?

Deviataci
ZŠ Komenského ul.

Tri pohľady na udalosti 2. svetovej vojny
Už sa stalo dobrou tradíciou, že žiaci deviateho ročníka sa o uda-
lostiach Druhej svetovej vojny dozvedajú aj iným spôsobom ako
z učebníc dejepisu. 
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Prvou zastávkou bol Pamätník
padlých na Partizánskom cinto-
ríne vo Vrútkach–Priekope.
Okrem položenia venca k reliéf-
nej plastike odznela slovenská
hymna na počesť vyše 700 pad-
lých a zavraždených počas po-
vstaleckých bojov druhej sveto-
vej vojny. Práve tu a v blízkom
okolí sa totiž odohrávali naj-
tvrdšie boje povstalcov v Turci.

Druhá zastávka a odborný vý-
klad lektorky Literárneho múzea
vrátil účastníkov zájazdu do doby
dávno minulej. Múzeum sloven-
skej dediny v Jahodníckych há-
joch v Martine je najväčšou ná-
rodopisnou expozíciou v prírode
a okrem tradičného staviteľstva
a bývania prezentuje aj spôsob
života na Slovensku v 2. polovici
19. storočia a 1. polovici 20. sto-

ročia. Zaujímavé bolo prezrieť si
v skanzene expozíciu Romano
drom – Cesta Rómov v Múzeu
kultúry Rómov na Slovensku.
Prezentuje pôvod a dejiny Ró-
mov od odchodu ich predkov
z indickej pravlasti až po príchod
do Európy. Prvá písomná zmien-
ka o prítomnosti Rómov na na-
šom území je z roku 1322.

Obec Sklabiňa sa zapísala do
dejín ako stredisko partizán-
skeho hnutia a vlani si pripome-
nula 770. výročie prvej písomnej
zmienky o obci. Starosta obce
Ján Brodenec si našiel čas aj na
účastníkov zájazdu a spoločne si
uctili padlých Sklabiňanov polo-
žením kytice kvetov k pamätníku
padlých v obci a na obecnom
cintoríne, kde zaspievali Parti-
zánsku hymnu. Starosta priblížil
históriu a súčasnosť Sklabine, ale
najviac sa hovorilo o partizán-
skych bojoch a zbytočných obe-

tiach tejto nezmyselnej vojny.
V Pamätnej izbe na obecnom
úrade je sústredená  fotodoku-
mentácia, zbrane a písomné zá-
znamy tých čias i česko-slo-
venská zástava, vztýčená na
dome Samčíkovcov už 21. 8.
1944, ako v prvej obci na Slo-
vensku. Starosta s úsmevom pri-
pomenul, že SNP vlastne začalo
v Sklabini, nie v Banskej Bystrici.
Pozoruhodné bolo, že na jednej
z dobových fotografií „sa našiel“
aj účastník zájazdu, Ján Hubáček
zo Svitu, ktorý v tejto oblasti
v roku 1944 bojoval. Ako pove-
dal, je to už druhá fotografia,
o existencii ktorej nevedel. Tú
prvú objavil vo Svidníku. Pre
úplnosť azda dodajme, že
čestné občianstvo pri príležitosti
osláv 770. výročia obce bolo
udelené aj organizátorovi zá-
jazdu, dnes Sviťanovi Jánovi Pe-
rinajovi, rodákovi zo Sklabine. 

Nemožno nespomenúť po-
zvanie a pohostenie všetkých
účastníkov zájazdu na návštevu
k jednej zo sestier Jána Perinaja.
Poslednou zastávkou boli zrúca-
niny Sklabinského hradu z I. pol.
13. storočia. 

Deň plný histórie skončil.
Smutné návraty do minulosti,
spojené s vojnovým besnením,
by však mali byť výstrahou pre
všetky národy na svete. Za zmy-
sluplne prežitý deň patrí určite
vďaka organizátorom zájazdu
Emílii Nedzelovej, Jánovi Peri-
najovi, členkám výboru ZO SZPB
a spoločnosti Chedos, a. s.,
ktorá sponzorsky poskytla na
tento zájazd autobus.  

Text a foto: -reš-

Deň plný histórie v Turci 
Po stopách histórie možno nazvať tematický zájazd, ktorý
pripravila ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov vo Svite. Takmer päťdesiatka členov SZPB, ZO JDS, ale
aj ďalších spoločenských organizácií mesta sa spolu s pri-
mátorom R. Abrahámom vydala do Martina a okolia. Ján
Perinaj, predseda revíznej komisie ZO SZPB, od štartu až
do cieľa, hovoril o ťažkých bojoch povstaleckej armády, ale
aj o histórii oslobodzovania miest a obcí, ktorými autobus
prechádzal. Účastníkov určite prekvapil hlbokými znalosťami
a autentickými spomienkami na obdobie spred 69 rokov.
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Najskôr sme si prezreli
Tropicarium a oceanárium.
Prechádzali sme dažďovým
pralesom s hodvábnymi
opičkami a exotickými vták-
mi, ponad lenivé mi-ssis-
sipské aligátory, popri naj-

väčšom morskom akváriu
v strednej Európe, v kto-
rom plávali dvojmetrové
žraloky a rôzne druhy fa-
rebných rybiek. Okrem
tohto obrovského akvária
s morským tunelom sme
obdivovali v ďalších (vyše
40 menších), všelijaké dru-
hy morských živočíchov
a farebných rybičiek z ce-
lého sveta. Každý si mohol
pohladiť raje, ktoré plávali
v okrúhlej nádrži.

V popoludňajších hodi-
nách nás čakala prehliadka
budapeštianskych mostov
a historických pamiatok.
Z nábrežia Dunaja sme sa
pozerali na Chrám kráľa
Mateja, Citadelu, Budatín-
sky hrad, na Baziliku sv.
Štefana. Veľ kým zážitkom
bola prehliadka hlavného
priečelia maďarského par-
lamentu – Országház, ktorý
je najväčšou budovou
v Maďarsku a v súčasnosti

je druhou najväčšou parla-
mentnou budovou v Eu-
rópe. So záujmom sme si
prezerali celý komplex,
ktorý meria 268 m. Všet-
kých očarila novogotická
96 m vysoká kopula, 88
plastík maďarských náčel-
níkov, kráľov a sedmohrad-
ských vojvodov.

Všetci sme v podvečer
sadali do autobusov plní
krásnych zážitkov a ďako-
vali sme Ing. Elene Bere-
zovskijovej, zástupkyni ria-
deľ ky školy, za úžasný
nápad a bezchybnú reali-
záciu tohto vydareného po-
dujatia. 

V autobuse na spiatočnej
ceste padali návrhy na ďalší
spoločný výlet, ktorý by
mohol byť na jeseň. Už te-
raz sa všetci tešíme.  

Za rodičov
Ing. Denisa Zajacová

ZŠ Mierová

V sobotu 20. apríla sa rodičia a učitelia
so svojimi deťmi a rodinnými príslušníkmi
vybrali na spoločný výlet. Tri autobusy
so 146 cestujúcimi v skorých ranných ho-
dinách sa vydali spred školy na trasu Zvo-
len - Šahy - Budapesť. Teplé počasie
a dobrá nálada vládli po celý deň.

Spoločný výlet do Budapešti
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Piatok 28. júna 2013
17.00 - sála Domu kultúry
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CENY MESTA

A CENY PRIMÁTORA MESTA SVIT
Účinkuje: PUĽS Prešov - „Duša plná ľudí“

Sobota 29. júna 2013 
- areál pri ŠH ISKRA ARÉNA

10.00 Tanečný krúžok pri CVČ a MŠ Svit, ZUŠ Svit,
SZUŠ Fantázia Svit, DFS Jánošíček,TS Štýl 

11.00 Super detská diskotéka s UJOM ĽUBOM

12,10 Združený spevokol Senior Svit
DH SVIŤANKA- Svit, FS JÁNOŠÍK SENIOR

13.30 GIZELA OŇOVÁ – populárna speváčka Repete
Módna prehliadka – SOŠ SVIT

14.00 GIZELA OŇOVÁ

14.30 DRUHÉ JA - country a folk-rocková dievčenská
kapela

15.15 Z HADICE ŠLAJFÍK - Svit 

16.30 FOX – country kapela

18.00 ABBA REVIVAL (ČR)

19.30 KARAVÁNA – reggae & ska - Sp.Nová Ves 

21.00 Hudobná skupina 4-ka - Poprad (Zbyňo Džadoň,
Mário Karas, Slávo Mikuláško,  Oliver Ondráš) 

Moderujú: Dušan Kubáň a Michal Novák – Commedia
Poprad

V areáli sú k dispozícii občerstvovacie a predajné
stánky, atrakcie pre deti, maľovanie na tvár a iné
Vstupné: 1,- €

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
25. júna 2013 o 9.00 – futbalový štadión
7. Svitská olympiáda materských škôl

21. - 22. júna 2013 – ihrisko pri ZŠ Komenského
7. ročník medzinárodného futbalového turnaja detí

27. júna 2012 od 10. - 14.h - Dom kultúry - MS SČK Svit 
Kvapka krvi pre mesto – bezpríspevkové darovanie
krvi 

28. a 29.júna od 12.00 do 17.00 – nad poštou
Výstava prác absolventov a žiakov výtvarného od-
boru ZUŠ Svit

29. júna 2013od 14.00 – hokejbalové ihrisko Svit Pod
Skalkou
Majstrovstvá Svitu v hokejbale

Mesto Svit   
vás pozýva na

Dni mesta Svit
28.- 29. júna 2013
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Na obr. vynovené Námestie J. A. Baťu pre Domom kul-
túry, kde sa v piatok uskutoční slávnostné odovzdávanie

cien mesta a primáora mesta Svit.  Foto: Karol Nowak
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Deviaty ročník ukončia aj
dvaja priatelia – šikovní mladí
historici, ktorí nás opakovane
veľmi úspešne reprezentovali na
obvodných a  krajských kolách
dejepisnej olympiády. Prvým
z  dvojice je Jozef Mareček
(sprava), žiak 9. B triedy, ktorý
tri roky za sebou zvíťazil v ob-
vodnom kole, čo sa okrem neho
nepodarilo žiadnemu inému žia-
kovi z nášho okresu počas šes-
ťročnej existencie tejto vedo-
mostnej súťaže. Trikrát nás
reprezentoval na krajskom kole

dejepisnej olympiády a vždy bol
úspešný riešiteľ. Najlepšie sa
umiestnil na 5. mieste. Druhým
spomínaným je žiak 9. A triedy
Eduard Meriač (1. zľava). Tak-
tiež nás reprezentoval na ob-
vodnom kole tri roky za sebou,
pričom dvakrát obsadil druhé
a raz tretie miesto a dvakrát re-
prezentoval náš okres na kraj-
skom kole, pričom najlepšie sa
umiestnil na štvrtom mieste.

Chlapci svoje súťaženie za-
vŕšili pred niekoľ kými dňami,
keď spolu s  Adamom Nahál- kom (v strede) z 9. A triedy zví-

ťazili v 6. ročníku medziokresnej
súťaže Medzníky druhej sveto-
vej vojny. Čo dodať na záver?
Je radosť učiť takých žiakov.

A  ešte niečo – ďakujeme,
chlapci a budete nám chýbať!

Mgr. Viera Kicová, 
ZŠ Komenského ul.   

Moderátorom Adamovi Kačmarákovi
a Petrovi Tomečkovi sa spoluúčinkovanie
vydarilo. Prítomným sa predstavilo 16 pre-
zentácií a projektov. Až neskutočne prav-
divo vyznela nápaditá scénka členov zdra-
votníckeho krúžku pod názvom Záchrana
Zeme, keď so zvukmi sanitky záchranárov
a rozhovorom s dispečingom záchrany oži-
vovali našu Zem. Tentoraz sa im ju podarilo
zachrániť. Zo strednej odbornej školy ako
hosť s prezentáciou Plesne prišla Ivana To-
maškovičová spolu s Ing. Martinou Gá-
novskou.

Svojimi vystúpeniami zaujali všetci
účastníci konferencie, ale v ankete
o najprojekt najviac hlasov získali:
1. Monitoring vodnára potočného -

Nela Gloríková VIII.A Kabinet kuriozít -
Nela Gloríková Lenka Nagyová, VIII. A

2. Záchrana Zeme - členovia zdravot-
níckeho krúžku (Lenka Ridillová, Katka Mi-
čianová, Stanka Fendeková, Romana Zú-
riková a Cyril Legutky)

3. Chránené rastliny - Sára Pavlovičová,
VII. A

4. Fauna Ze-
me - Martin
Ferjanček, Ma-
túš Žonda, II.A
a z III.B Gabriela Bachratá

5. Naša cesta okolo

sveta – Marko Habiňák, Dominika Paci-
gová, VIII. C. 

Vďaka sponzorom pekné ceny získali
nielen autori najúspešnejších prezentácií,
ale každý účastník si prevzal z rúk vedú-
ceho odboru školstva, kultúry a športo-

vých činností Mgr. Jana Ryšu Pochvalný
list a malý darček z rúk svojich učiteliek.
Sprievodným programom konferencie boli
ako vždy vystavené projekty, literárne a vý-
tvarné práce žiakov, ako i 3D výrobky
a makety. Garantom konferencie boli
Ing. Elena Berezovskijová, zást. riaditeľa
a Mgr. Daniela Pavlicová. 

Úprimné poďakovanie patrí všetkým pe-

dagógom, ktorí svojich žiakov na konfe-
renciu pripravovali. Takto o rok vás radi
privítame na piatom, jubilejnom ročníku
našej školskej konferencie.

Ing. Elena Berezovskijová, ZŠ Mierová

V sobotu 25.5. večer sa v ARÉNE SVIT konal koncert kapely IMT
SMILE s predskokanom Adamom Ďuricom. Kto prišiel,neľutoval-
kapela spolu s fanúšikmi vytvorili úžasnú atmosféru plnú pozitívnych
emócií.  

Vrcholom bolo 2500 farebných srdiečok lietajúcich nad hlavami
davu pri záverečnej pesničke BOZK.             MŠ

IMT SMILE vo Svite
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Po štvrtý raz sa v našej škole uskutočnila celoškolská
odborná konferencia, a to na tému „Naša Zem.“ Začala
sa prezentáciou Vývoj Zeme, ktorú pripravili Peter
Tomečko a Jozef Balážik. Plná školská jedáleň hostí,
rodičov, starých rodičov, bývalých a súčasných peda-
gógov potvrdila ich záujem a zvedavosť.

Potlesk pre projekty a prezentácie

Chlapci, ďakujeme!
Ďalší školský rok sa onedlho končí. Definitívne sa rozlúčime
s našimi deviatakmi. Je čas na krátku bilanciu...
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V prvú júnovú nedeľu 2.6. odohrali futba-
listi FK Svit na domácej pôde zápas s V.
Opátskym a vo vyrovnanom zápase. Obe
družstvá si vypracovali niekoľ ko gólových
príležitostí, ktoré však najmä domáci Jambor
a  Jurčo nedokázali premeniť. Tak sa zrodila
bezgólová remíza. Za pozornosť zápasu stojí
fakt, že za domácich musel do bránky na-
stúpiť hráč Adrian Tropp, nakoľ ko obaja
brankári Marušák a Frank sú zranení a vďaka
pozornej obrane a neschopnosti útočníkov
hostí si udržal čisté konto.

V predposlednom 27. kole futbalisti Svitu
hrali vo V. Revištiach a prehrali 2:0.

Svit je takto pred posledným 28. zápasom
súťaže s Haniskou na 12. mieste so ziskom
32 bodov.

-ák- 

Svit má nového rekordmana v plávaní! Bežci v máji
1.5.2013 - Michalovce - Podvihorlatský
maratón (42,195 km)
Ženy bez rozdielu veku: 3.Danica Božová
8.5.2013 - Veľká Lomnica - Lomnická dva-
nástka (12 km)
Ženy bez rozdielu veku: 1. D. Božová, muži
do 39 rokov: 5. Tomáš Kačmarčík, muži od
60 do 69 r.: 3. Stanislav Miškár
12.5.2013 - Volkswagen marathon Praha
(42,195 km) - 5769 pretekárov z celého
sveta
Muži do 39 rokov: 148.Peter Gallik (bez roz-
dielu veku 163.) - ako piaty najlepší Slovák
12.5.2013 - Olcnava - Olcnavská osmička
(8 km)
Muži od 40 do 49 rokov: 5. Richard Macje-
jak, ženy od 50 rokov: 1. D. Božová (bez
rozdielu veku 5.) 
18.5.2013 - Vyšný Kubín - Beh do Choča
(6 km, prevýšenie 1090,7 m) - 227 preteká-
rov zo Slovenska a Poľska
Muži do 39 rokov: 34. Tomáš Kačmarčík,
muži od 40 do 49 rokov: 12. Richard Mac-
jejak, ženy od 50 rokov: 2. D. Božová
19.5.2013 - Spišská Nová Ves - Májová
hodinovka Jozefa Česlu
Muži do 39 rokov: 4. Peter Gallik (bez roz-
dielu veku 6.), muži od 60 rokov: 1. Stanislav
Miškár, ženy od 35 rokov: 5. D. Božová (bez
rozdielu veku 7.)  

Ani z takejto pozície pred opustenou bránkou sa nepodarilo domácemu Jur-
čovi hlavou dať gól do siete V. Opátskeho. Foto: M. Jurčák

Vrcholným podujatím tejto sezóny v Slovenskom plá-
vaní je nepochybne "Veľká Cena Slovenska", ktorá
sa konala v dňoch 24. 5. - 26. 5. 2013 v Bratislave. 

Za účasti plavcov z 11-tich krajín a kompletnej Sloven-
skej reprezentačnej špičky vynikol svojimi výkonmi mladý
plavec zo Svitu Filip Somogyi (na obrázku). Člen klubu
Active Swim Svit, pod vedením trénera Rastislava Kaňuka,
zaplával dva nové slovenské rekordy na 100 m a 200 m
prsia. Na 200 metrovej trati zlepšil 10 rokov starý Sloven-
ský rekord 14 ročných s časom 2:31,13 s. Na 100-metrovej
trati pokoril starý slovenský rekord už v ranných rozplav-
bách časom 1:09,31 s, ktorý dokázal vo večernom finále
zlepšiť o necelú sekundu na čas 1:08,58 s. Filip si výrazne
vylepšil aj svoje osobné rekordy na 50 m a 100 m voľný
spôsob, ktoré sú pre neho stále len doplkové disciplíny. 

Bodové hodnotenia Filipových výkonov ho už teraz za-
raďujú do Juniorského reprezentačného družstva Slovenska,
do ktorého vekovo dorastie až na budúci rok. Reprezentační
treneri a trénerská verejnosť ho už teraz označujú za ná-
stupcu nášho doteraz najlepšieho prsiara Tomáša Klobučnika (učastnik olympijskych hier,
majstrovstiev sveta). Filipovi k jeho fantastickým výkonom gratulujeme! RK
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Futbalisti FK Svit zohrajú posledné  28. kolo futbalovej IV.ligy skupina východ v ne-
deľu 16. júna o 10.30 h s futbalistami Hanisky a tým uzavrú kapitolu súťaže ročníka
2012/2013.

Futbalisti pred posledným kolom

V sobotu 4. 5. 2013 sa sedem
členov klubu zatúlalo k suse-
dom na Moravu, kde sa konal
X-ty ročník medzinárodného
MTB Author Šela maratónu v
Lipníku nad Bečvou,  zaradený
do slovenského seriálu marató-
nov a do medzinárodnej série
IMS (Inter Mountain Serries),
kde štartovalo okolo 1200 bor-
cov vo všetkých kategóriách.
Okrem Čechov to bola asi
stovka Slovákov, Maďar, Poliaci.
V kat. MASTERS B 40-49 rokov
na 52 km okruhu umiestnil Ján
Bučina na 18. mieste (prvý zo

slovenských jazdcov) časom
02:37:42, Peter Multáň 81., Ja-
roslav Šugarek 98. 

V kat. MASTERS C 50-59 r.
Ján Niedoba 35. a Valentín Ka-
lakaj 49. miesto. V juniorskej
kat. Martin Antoni 31. miesto
(02:55:14). Na dlhej trati 91 km
19-29 r. získal Timotej Mikuš 57.
miesto (06:31:35)

V ten istý deň bol aj maratón
BBB Vlkohron, kde boli ďalší
traja bikeri a na 34 km juniorov
skončil Andrej Žec na 9. mieste. 

O týždeň neskôr 11. 5. 2013
sa skupinka ôsmich nadšencov

tohto športu popasovala s bla-
tom na maratóne HQBC BI-
KESTOPA Skalka-Kremnica
kde štartovalo 225 pretekárov.
Na 45 km trati to náš predseda
Janko Niedoba napriek technic-
kým problémom nevzdal a po-
kračoval na najľahších prevo-
doch, čo mu stačilo na 10.
miesto (03:20:59) v kategórii, a
Valentín Kalakaj získal 17. m. 

V juniorských kategóriách:
Dávid Dolinay 2., Diana Cetlová
1., Ondrej Soják ml. 4., Martin

Antoni 5. miesto a kadeti 15-16
r.: Andrej Žec 5. V kat. muži 20-
39 r.: Jaroslav Žec 24 a v kat.
senior: Peter Benko 3. miesto
(02:18:26)

Ďalším v poradí bol 18. 5.
2013 maratón v Dolnej Marí-
kovej. Je špecifický tým, že je
na ňom veľa singlov a technic-
kých pasáží. Tu sa šiel 40 km
okruh. V juniorskej kategórii ob-
sadil Dávid Dolinay 8. priečku s
časom 02:28:06 a Ondrej Soják
ml. 11. miesto (02:44:53). 

V seniorských kategóriách 40-
49 rokov: Peter Benko 3. miesto
(02:02:34),  Peter Multáň 38.
miesto (02:58:58) a v kat. vete-
ráni 50-59r.: Ján Niedoba 21.
m. (03:03:51), Pavel Kazár 25.
m. (03:13:41) a Valentín Kalakaj
34. m. (04:16:16). 

Ján Bučina, CK ENERGIA Svit

Svitskí cyklisti v máji
Po tohtoročnej predĺženej zime cyklistov pribúda ako húb po
daždi a začína sa cyklistická sezóna 2013. Náš klub sa v máji
zúčastnil hneď niekoľkých podujatí na Slovensku i v zahraničí. 
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BK Iskra Svit v piatok 31. mája však basketbalovú
sezónu ukončil v Iskra Aréne zápasom hráčov z roku
2003, ktorí vybojovali pre BK Chemosvit majstrov-
ský titul v novodobej histórií slovenského basket-
balu. Súperom im boli bývalí a súčasní hráči Svitu
so „služobne“ najstarším a najskúsenejším trénerom
BK vo Svite Ing. Ivanom Preislerom.

Výbor BK Iskra Svit pod vedením prezidenta
klubu Ing. Jána Drobného pripravil zápas v ktorom
sa predstavilo 8 hráčov (Edo Znanec, Peter Janko-
vič, Tibor Kmetoni, Miloš Pažický ml, Jozef Zábav-
ník, Jozef Krajčo, Marcel Madaj, Martin Veber a tré-
ner Miloš Pažický) ktorí získali v roku 2003 titul
a v ďalšom družstve hráči, ktorí vo Svite niekedy
hrávali. Predsedom klubu bol vtedy Ing. Peter Fer-
janček, podpredsedom Ing. Ján Valluš, členmi rea-
lizačného kolektívu boli MUDr. Juraj Lörincz,
MUDr. Marian Balog, Vladimír Mlynský, Zoltán Ku-
banyi. 

A veru, bolo sa na čo pozerať, keď na úvod stret-
nutia prekvapil Richard Klein (z Levíc) viacerými troj-
kovými hodmi. Edo Znanec s Marcelom Madajom
(teraz hráč Handlovej) predvádzali ukážkové zakon-
čenia podkošových hráčov, vtipnou rozohrávkou
ale i trojkovými hodmi sa zaskvel asistent trénera M.
Kováčika v majstrovskom družstve žien z Košíc Peter
Jankovič, aj Štefan Svitek ukázal pod košom zo
svojho basketbalového umenia. A tak by sme mohli
pokračovať v priehliadke skvelých basketbalistov,
ktorí aj po rokoch radi do Svitu prišli a majú na
športovú činnosť len tie najlepšie spomienky. 

Výbor BK Iskry Svit sa snaží do extraligového
mužského basketbalu okrem športovéhpo majs-
trovstva, najmä pri výchove mladých basketbalistov
v klube vniesť aj jeho spoločenský charakter. Tak
to bolo aj v uplynulej sezóne, kde legionári- ame-
rickí hráči aj s trénerom pravidelne chodili medzi
mladých hráčov v klube a absolvovali s nimi trénin-
gové jednotky. 

Bolo veĺmi príjemné na tomto exhibičnom stret-
nutí vidieť divákov aj majstrov Československa
z roku 1961 ako napr. Rudolfa Vraniaka, Zdenka
Setničku, bývalého predsedu BK Jozef Kŕča a ďaĺ-
ších bývalých hráčov Svitu ako Branislava Saku, An-
tona Kazimíra ale i trénera a funkcionára Milana
Veverku, ktorý pôsobil nielen vo Svite, ale i v Če-
chách a vo Švédsku. 

Bolo to milé podujatie, len škoda, že s menšou
propagáciou a tým aj menšou diváckou kulisou.
Určite by sa ho bolo rado zúčastnilo viacero priaz-
nivcov basketbalu vo Svite. Možno pri ďalšom po-
dobnom podujatí organizovanom BK Iskra Svit
v roku 2014, kedy si mesto Svit bude pripomínať
80 rokov vzniku. 

Text a foto: M. Jurčák
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Basketbalisti skončili sezónu
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Basketbalová sezóna extraligy mužov
2012/2013 sa definítivne skončila v sobotu
1. júna 2013, kedy v siedmom zápase extra-
ligy mužov Komárno doma prehralo s Inte-
rom Bratislava 80:82 a tým sa Inter stal
majstrom Slovenska.

Družstvo majstrovského BK Chemosvit z rokov 2002/2003 tvorili hráči:
Edo Znanec, Tibor Kmetoni, Miloš Pažický ml, Jozef Zábavník, Peter
Fabšo, Peter Jankovič, Peter Holúbek, Peter Sedmák, Dejan Stojanovič,
Jozef Krajčo, Marcel Madaj, Martin Veber, Nikola Jakšič, trénerom bol
Miloš Pažický. Na obr. len osem hráčov z tohto majstrovského kolektívu. 

Družstvo súčasných a bývalých hráčov Svitu (dole), vedené trénerom Ing.
Ivanom Preislerom (na obr. prvý zľava hore), ktorí nastúpili proti hráčom
majstrovského družstva z roku 2003. 

Foto: M. Jurčák
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