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Tentokrát sa pod réžiu programu podpísala Sú-
kromná ZUŠ  Fantázia zo Svitu. A priniesla pod-
netné zaujímavé novinky. Javisko patrilo nádejným
muzikantom, hercom, spevákom a tanečníkom.
Vo vestibule sa čistili čižmičky, predával chlieb

s masťou a cibuľou, ale i jabĺčka a nádherné výrobky z dielne ši-
kovných výtvarníkov. Výťažok z predaja bol určený OZ Familiaris
na pomoc tým, ktorí ju potrebujú.Vyše hodinový bohatý pro-
gram vyvrcholil príchodom najočakávanejšieho hosťa - Mikuláša
s čertom a, samozrejme, rozsvietením vianočného stromčeka
vďaka prskavkovým šípom malých lukostrelcov. Nezabudnuteľ-
ným zážitkom bol aj ohňostroj. 

Veľ ké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim zo SZUŠ Fan-
tázia a jej riaditeľ ke V. Piekielnickej, deťom z CVČ, Emilovi Číži-
kovi za nezištnú pomoc,Technickým službám, Únii žien vo Svite
za perníčky a Sintre, s.r.o. za sladkosti. Poďakovanie patrí ale aj
tým, ktorí kvôli počasiu narýchlo pripravili scénu v Dome kultúry. 

-vž-, foto: S. Pjatak
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Vážení spoluobčania,
neúprosne, ale spravodlivo

plynúci čas nás opäť posunul
pred prah najkrajšieho obdo-
bia roka - Vianoc! Vonku sa
objavil prvý sneh.  Ľudia vedú
dišputu o tom, či budú alebo
nebudú Vianoce biele.
Svorne sa zhodnú, že na blate
by ich netešili.  

Obchodníci sa tešia z naras-
tajúceho nákupného ošiaľu.
Okrem iného, nakupujeme
netradičné potraviny, pochu-
tiny, pitie, v  obave, len aby
počas sviatkov doma nikomu
nič nechýbalo.  Všetci hľadá-
me  a potom kupujeme dar-
čeky pre nám najbližších, ako-
by  boli jediným symbolom
Vianoc.  V  atmosfére týchto
dní zabúdame, že Vianočné
sviatky by mali byť predovšet-
kým o láske, odpúšťaní a ná-
deji.  Mali by byť viac o duši
a veciach duchovných.  

Už je to tak, že ľudia sa ob-
čas počas roka poškriepia,
bezdôvodne si ublížia, aj sa
vzájomne pourážajú a sú
k sebe nespravodliví.  Prichá-
dzajú však Vianoce, kedy za-
vládne všade mier.  Je tu prie-
stor na zacelenie a zahojenie
rán, sporov a krívd.  Odpus-

tenie, láska a porozumenie je
to, čo potrebujeme. Nech za-
plnia naše duše. 

V  tomto duchu nech Via-
nočné sviatky upevňujú v nás
základné ľudské hodnoty

a najmä nech prehĺbia v nás
jedinečnú silu, ktorej hovo-
ríme rodinné puto.  Pri po-
hľade na jasličky s  Ježiškom
pod stromčekom nech sa
v nás prebúdza dobro, ktoré
máme v duši, aby sme do no-
vého roka vstupovali s čistým
štítom a  s  nádejou, že bu-
deme žiť lepšie. 

Každému, kto bude čítať
týchto niekoľ ko mojich riad-
kov, prajem milostiplné Via-
noce, veľa viery, lásky a  ná-
deje počas celého budúceho
roka.  Nech bude šťastnejší,
úspešnejší a  spravodlivejší,
ako tento práve sa končiaci. 

Rudolf Abrahám
primátor mesta

Vianočný 
príhovor

Mimoriadna fujavica v piatok 6.decembra zne-
možnila organizátorom spustiť program ku pri-
vítaniu Mikuláša vonku na námestí. Jediné rie-
šenie bolo presťahovať sa do sály Domu
kultúry, ktorá zas po čase praskala vo švíkoch. 

Láska a porozumenie je to, čo potrebujeme
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Schválili rozpočtové opatrenie v súvi-
slosti so 74-bytovým nájomným domom
– prerozdelenie splátok úveru medzi istinu
a úroky. Aj tentokrát bolo potrebné prijať
rozpočtové opatrenie v oblasti školstva
– dotácií na prenesené kompetencie v ná-
väznosti na počty žiakov jednotlivých zá-
kladných škôl. Toto rozpočtové opatrenie
schválili, rovnako ako ďalšie, týkajúce sa
ZUŠ – poslanci odsúhlasili účelovú dotáciu
na činnosť tejto škole vo výške 1800,-€. 

Na rad prišli žiadosti o výpožičky ne-
bytových priestorov od FS Jánošík
v Dome kultúry, ZO SZZ Štokava 2 v miest-
nosti nad poštou, ZO SZZ Štokava 1 a ZO
JDS v Dome kultúry. Poslanci týmto žia-
dostiam neziskových organizácií vyhoveli. 

Na základe ďalších žiadostí schválili pre-
nájom priestorov v Dome kultúry pre OZ
Detský famózny svet, v Kult. dome Pod
Skalkou na nácvik hudobnej skupiny R. Ho-
loškovi a V. Jesenskému v ŠH Iskra Aréna
na umiestnenie predajného kávomatu.
Z dôvodu hmotnej núdze odpustili prí-
spevok na čiastočnú úhradu výdavkov
v ZUŠ žiadateľ ke D. Kokyovej. 

Ako prvý interpeloval primátor mesta.
Prečítal list od občana, ktorým poukazuje
na poklop pred práčovňou. Ten je pod
úrovňou cesty a môže spôsobiť problémy
vodičom. Pripomenul na chýbajúce madlo
(zábradlie) na schodisku ku čínskemu ob-
chodu v Obchodnom centre. M. Jurčák
poukázal na chýbajúci poklop pred kom-

plexom Mladosť – je to cesta patriaca
Chemosvitu. K tejto téme sa pridal aj M.
Bezák a pripomenul, že veľmi zlý stav vo-
zovky (množstvo výtlkov) je aj pri kostole. 

M. Jurčák predložil prosbu občanov síd-
liska „A“ na riešenie objektu Baba – veľmi
im chýbajú potraviny a poukazujú i na
vzhľad budovy. I. Zima sa opýtal na závady
po rekonštrukcii Námestia J. A. Baťu
a to, či sa odstraňujú ( schody – chýbajúca
dlažba, nefunkčné osvetlenie, stromy).
A. Kromková odpovedala, že reklamácia
týchto závad sa rieši. M. Jurčák sa zaujímal
o to, či sa neuvažuje s legalizáciou par-
koviska pred Materskou školou na Mie-
rovej ulici, aby sa zamedzilo parkovaniu
na trávniku. M. Martočko položil otázku,
či by nebolo možné pri Spolcentre a ná-
kupnom Obchodnom centre na Ul. SNP
umiestniť informačnú tabuľu o dianí
v meste, opýtal sa na budúcnosť bagro-
viska v súvislosti so štúdiou na túto lokalitu
a zaujímal sa o termín začatia prevádzky
kompostárne. Odpovedal riaditeľ TS J.
Žiak. S otvorením prevádzky biologicky
rozložiteľného odpadu sa počíta koncom
marca 2014. Téma bagroviska rezonovala
u viacerých poslancov, štúdiu zhotovili štu-
denti Technickej univerzity, avšak sú tam
problémy s priepusťami a iné. Táto oblasť
zatiaľ ostáva prírodným jazerom. 

V diskusii čakalo poslancov ešte zopár
bodov. Prvým schválili jednorázovú od-
menu hlavnému kontrolórovi mesta za

2. polrok 2013 vo výške 439,80 €, potom
vzali na vedomie hospodárenie mesta za
10 mesiacov roka 2013.

Nakoľ ko je Mesto vlastníkom ešte niek-
torých pozemkov pod cestou 1. triedy
I/18, došlo k rokovaniu a dohode so Slo-
venskou správou ciest o vysporiadaní
týchto pozemkov. Poslanci odsúhlasili ich
odpredaj za kúpnu cenu stanovenú znal-
com vo výške 294 835,05 €. 

Primátorovi a jednej osobe ním pove-
renej schválili zahraničnú služobnú cestu
do Zakopaného 5. - 6. 12. 2013. 

Vyhoveli žiadosti firmy Štrkopiesky na
posun termínu 3. splátky nájomného za
ťažbu štrkov. 

Pomerne bohatú diskusiu vyvolalo upo-
zornenie M. Berkeša na skutočnosť, že
pri diaľničnom vjazde a výjazde je množ-
stvo smerových tabulí s nápisom Men-
gusovce a Svit sa na nich nevyskytuje -
akoby zmizol z mapy. Žiadal rokovať s NDS
o náprave, aby aspoň na 2 návestiach boli
doplnené nápisy SVIT. Primátor vysvetlil,
že o tomto probléme bolo rokované
s kompetentnými už pred 4 rokmi, avšak
bezúspešne. I. Zima dodal, že je nutné
túto diaľničnú spoločnosť „bombardovať“
a neustále žiadať o nápravu. 

M. Bezák podal poslanecký návrh, aby
sa táto úloha sledovala a kontrolovala. 

Na otázku M. Jurčáka, či mesto pripra-
vuje podujatia ku 80. výročiu založenia
Svitu, odpovedal primátor. Zo strany Che-
mosvitu, a. s., došlo k návrhu o spojení síl
a financií na dané výročie a o zmene ter-
mínu osláv na začiatok mesiaca jún 2013.                                                    

vž

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svite

Dostane sa Svit konečne na diaľničné tabule?

Rozpočet na 2014 schválený

Poslanci sa stretli na 32. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období a rokovať
začali tradičnými bodmi – správou hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
a plnení uznesení. 

Darcovia nemyslia iba
na seba. Sú nositeľmi
šťastia, nie slovom
a prázdnym gestom, ale
vysoko humánnym či-
nom. Sme hrdí na to, že
máme v našom meste ta-
kých novodobých hrdi-
nov, ktorí chápu povin-
nosť humanity a pravidel-
ne darujú krv.

Tento rok SČK ocenil
osem darcov zo Svitu-
bronzovou a dvoch strie-
bornou Jánskeho plake-

tou. Zlatú plaketu dostali
Katarína Šlebodová, Ja-
roslav Jína, Marek Kač-
marčík a Gabriel Spod-
ník. Mgr. Ladislav Mo-
ravčík získal diamantovú
Jánskeho plaketu.

Ďakujeme za ľudskosť
a šľachetnosť, za solidár-
nosť a humánnosť, ktorá
z nich robí hrdinov dneš-
nej modernej doby. 

M. Zentková, 
predsedníčka 
MS SČK Svit

Najkrajší dar
Každoročne tisíce našich občanov vďačí za zá-
chranu svojho života darcom krvi. Darovať krv
z čistej lásky človeka k človeku, z morálneho
presvedčenia je jedným z najkrajších darov. 

Decembrové rokovanie poslancov malo dôležité body – všetky však
prešli súhlasným stanoviskom. Schválilo sa Všeobecne záväzné na-
riadenie(ďalej VZN) č.5/2013 o postupe pri vybavovaní žiadostí na
pridelenie bytov osobitného určenia v DOS,  VZN č.1/2014 o miest-
nych daniach a poplatku a VZN č. 2/2014 o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení, zriadených na území mesta. 
Najpodstatnejší materiál – rozpočet - všetci prítomní poslanci schválili.

Súčasťou schváleného Rozpočtu Mesta Svit sú aj zámery, ciele a merateľné
ukazovatele v rámci 15 programov. Rozpočet  pre rok  2014 bol schválený
ako vyrovnaný v celkovej príjmovej aj výdavkovej časti vrátane finančných
operácii vo výške 6 234 300 €. Na rozvoj mesta cez kapitálový rozpočet
bolo schválených 1 202 402 €, z toho 552 615 € z vlastných zdrojov. Sa-
motný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a výdavkov so schodkom
415 066 € bol vyrovnaný cez finančné operácie, t. j. doplnením príjmov
z minulých rokov. 

V ďalšom schválili prenájom pozemkov ZO Breziny v cene 0,01036 €/
m2/rok a tým sa zjednotila cena so ZO SZZ Máj s tým, že ročná výška ná-
jomného bude podľa miery inflácie zvyšovaná, najbližšie od 1. 2. 2014. 

Interpelácie sa týkali problémov s údržbou prístupov ku Domu kultúry
a školám (M. Berkeš). Na prevádzku klziska sa opýtal M.Martočko a I.Zima
pochválil TS mesta za vzorné opratávanie snehu počas Mikulášskej sne-
hovej nádielky. Zároveň sa zaujímal o zóny určené na venčenie psov.
A.Kromková odpovedala, že tieto sa budú koncepčne riešiť v januári. -vž-



Z 51 kandidátov na post poslanca VÚC
Prešov za obvod Poprad, (napriek tomu,
že som dostal viac hlasov ako pred štyrmi
rokmi), skončil som na desiatom, nepo-
stupovom mieste. Do zastupiteľstva VÚC
Prešov postúpili prví ôsmi kandidáti. 

Mnohým voličom i mne samotnému to
bolo ľúto, iným občanom je to jedno
a niektorí sa z toho tešia.  Faktom zostáva,
že z  troch miest v  našom okrese jedine
Svit nebude mať najbližšie 4 roky v zastu-
piteľstve VÚC Prešov žiadneho zástupcu. 

Pri pohľade na počty hlasov, ktoré boli
dané v jednotlivých okrskoch jednotlivým
kandidátom konštatujem, že voliči zo Svitu
veľmi štedro rozdávali hlasy kandidátom
z okolitých miest a obcí, ale voliči z okoli-
tých miest a obcí voči kandidátom zo Svitu
už takí štedrí neboli. Ale o tom sú voľ by.
Demokratickejší inštitút zatiaľ nebol vymy-
slený. 

Pretože môj doterajší mandát poslanca
VÚC Prešov v týchto dňoch končí, pova-
žujem za opodstatnené informovať obča-
nov mesta, mojich bývalých voličov a tak-
tiež i  nevoličov, čo som za tie štyri roky
v  poslaneckých laviciach v Prešove pre
mesto Svit konkrétne vykonal. 

n V prvom rade je to prevod športovej
haly, teraz Iskra Arény a trávnatej plochy
vedľa „betónky“ z  majetku VÚC Prešov
do majetku mesta Svit. Z  dôvodu vyso-
kého nájomného pre basketbalové mlá-

dežnícke kluby i ligové mužstvo reálne hro-
zil zánik basketbalu v meste Svit. Po roko-
vaniach, ktoré som viedol s predsedom,
poslancami i  odbornými zamestnancami
VÚC Prešov sa nakoniec majetok podľa
znaleckého posudku ohodnotený na cca
535 tis. € podarilo získať za 1 €. Pod pa-
tronátom mesta sa tak vytvorili dobré pod-
mienky na následnú modernizáciu tohto
športového stánku a najmä  športovania
v ňom. 

n Po rokovaniach, ktoré som viedol
s predstaviteľmi VÚC Prešov, odkúpili sme
pre ďalší rozvoj mesta pozemok, na kto-
rom dnes stoja spoločnosť BILLA, autobu-
sová stanica a park až po Hviezdoslavovu
ulicu za 1,1 €/m2. Pre porovnanie, trhová
hodnota podobného pozemku v meste sa
pohybuje cca 40-60 €/m2. 

n Pozemok okolo 36 bytovej jednotky
oproti Zdravotnému stredisku sme odkú-
pili podobne po rokovaniach s predstavi-
teľmi VÚC za dohodnutú cenu 1€/m2. 

n Z  dôvodu potreby vydania staveb-
ného povolenia inicioval som odstránenie
vecného bremena na pozemok, na ktorom
sme pripravovali výstavbu novej autobu-
sovej stanice a budúceho trhového miesta,
nakoľ ko toto odstránenie bremena museli
schváliť poslanci VÚC Prešov. 

n Budovu bývalej SOŠ /tehlovú/ a park
pred budovou sme po viacnásobných
osobných rokovaniach, ktoré som viedol

s predsedom VÚC, členmi majetkovej ko-
misie a poslancami VÚC, odkúpili na bu-
dúce sídlo mestského úradu za 50 tis. €, t.
j. za hodnotu investície, ktorú vynaložil
VÚC do nových eurookien na budove, čo
predstavovalo desatinu hodnoty znalec-
kého posudku na budovu. 

n Vo VÚC Prešov som zabezpečil finan-
cie vo výške 2600 €, mesto prispelo 1400
€ na opravu pamätníka padlých. Pamät-
níku reálne hrozilo rozpadnutie sa. 

n Občianskemu združeniu Familiaris vo
Svite som zabezpečil od VÚC Prešov
1 046 € ako peňažný príspevok na projekt
„Učíme sa žiť“.

n Organizátorom a  funkcionárom ŠK
Horal - Alto Slovakia som zabezpečil od
VÚC Prešov peňažný príspevok 1308 € na
medzinárodný cyklomaratón Horal v roku
2012.

Pozorní čitatelia našich mestských novín
si spomenú, že tieto informácie už boli
postupne, tak ako sa realizovali, uvedené
v mestských novinách a taktiež som o nich
informoval občanov pri rozličných stretnu-
tiach a príležitostiach. Teraz sú zhrnuté do
jedného celku. 

Mnohí nevedia posúdiť, či je to veľa,
alebo málo, To už nechám na čitateľov. Ja
osobne môžem povedať, že poslancov
VÚC Prešov, ktorí môžu predstúpiť pred
voličov s takýmto výsledkom posledného
volebného obdobia, je pomenej. 

Na záver, ešte raz všetkým voličom, ktorí
mi dali hlas v posledných voľbách do VÚC
srdečne ďakujem a  prajem veľa zdravia
a všetko najlepšie. 

PaedDr. Rudolf Abrahám
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Poďakovanie primátora voličom

Voľby do vyšších územných celkov v roku 2013 sú za nami. Ako jeden z kan-
didátov na post poslanca VÚC Prešov na nasledujúce obdobie ďakujem všet-
kým občanom- voličom z nášho mesta i okolia za hlasy, ktoré mi v týchto
voľbách dali. 



V meste Svit sa v prvej fáze inštalo-
vali kapilárové pomerové rozdeľovače
vykurovacích nákladov (ďalej PRVN).
Neskôr začala väčšina bytových domov
využívať elektronické. Samotné od-
počty a zber dát sú časovo náročné
a vykonávajú sa tradičným pochôdzko-
vým spôsobom, často opätovne v ná-
hradnom termíne. Zaťažujú nielen
vlastníka ale aj odpočtovú službu. Stáva
sa, že dochádza k časovému nesúladu
odpočtu v rámci bytového domu, čo
ovplyvní koeficient rozdielu spotreby
vody medzi bytovými vodomermi a do-
movým vodomerom. 

V záujme riešenia týchto problémov
a zjednodušenia spôsobu odpočtov vý-
robcovia prikročili k technologickej ob-
nove a zlepšeniam PRVN a bytových vo-
domerov. Do popredia sa dostávajú PRVN
a bytové vodomery s rádiovým odpočtom.
Majú nesporné výhody v spôsobe odpo-
čítavania:
n Žiadny prístup sčítača k vodomeru. 

n Vyššia trieda presnosti. 
n Veľ ká kapacita zberu
a prenosu dát v krát-
kom čase. 
n Pravidelný odpočet,
presnosť a merací kom-
fort. 

n Bezproblémová korekcia a oprava
chýb. 
n Nízke personálne náklady. 
n Spracovanie dát ONLINE. 

Nevýhodou sú vyššie prvotné ná-
klady. Rádiové PRVN a rádiové mo-
duly bytových vodomerov majú funkč-
nosť 10 rokov, a preto pozitíva tohto
riešenia ďaleko prevyšujú nevýhodu
vyššej vstupnej ceny. Výrobcovia v sú-
časnej dobe upúšťajú od výroby kla-
sických elektronických PRVN, takže
v nasledujúcich rokoch budú na trhu
dostupné len meradlá s rádiovým od-
počtom. Možno očakávať, že sa
v tomto smere pripraví aj nová legi-
slatíva. 

Veríme, že vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v meste Svit rovnako
ocenia výhody diaľ kových systémov
zberu a prenosu dát. Postupne začnú
využívať meradlá s rádiomodulmi, čím
si zabezpečia ochranu súkromia, rý-
chlejší, presnejší a komfortnejší odpo-
čet spotreby.  

Ing. Dana Meriačová
konateľ ka BYTOVÝ PODNIK SVIT,

s. r. o.
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Vývoj technológie bytových meračov vody a tepla

Blíži sa koniec roka a to je obdo-
bie, počas ktorého sa vykonávajú
odpočty určených meradiel. Súčas-
nosť v oblasti merania spotreby si
vyžaduje nielen presné meranie, ale
i exaktný a racionálny zber name-
raných dát, ich prenos a v nepo-
slednom rade rýchle a presné spra-
covanie. 

Projekt je evidovaný pod ná-
zvom „Regionálne centrum

biologicko rozložiteľných od-
padov v meste Svit“ (ďalej

BRO). Tento projekt vo všeo-
becnosti nazývame ako „Kom-
postáreň“. Samotná kompo-
stáreň je väčším podielom
projektu. Ostatná časť je orien-
tovaná do aktivít zvýšenia efek-
tívnosti separovaného zberu. 

Centrum BRO svojím charak-
terom zabezpečí zhodnocova-

nie BIO odpadu ako sú konáre,
tráva, lístie a ostatné kompo-
nenty vhodné pre spracovanie. 

Čo sa týka priebehu prác na
dokončenie akcie, sme v štádiu
realizácie vnútorných elektro-
rozvodov, rekonštrukcie trafos-
tanice a prekládky stĺpov vyso-
kého napätia ako aj drobných
dokončovacích prác. 

To je reálny stav samotnej
stavebnej časti. Následne bude
prebiehať montáž jednoúčelo-
vej technológie. Súčasne sú
spracovávané potrebné prevá-
dzkové poriadky. 

Celá akcia bude sprevá-
dzaná rozsiahlou reklamnou
kampaňou v regionálnej tlači
ako aj v mestskom mesačníku. 

Problematika realizovaných
aktivít je veľmi rozsiahla, preto
budem obyvateľov mesta po-
stupne informovať o technoló-
gií, technike a pripravovaných
organizačných opatreniach
v jednotlivých ucelených blo-
koch. 

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS

Regionálne centrum BRO pred dokončením
Posledné mesiace boli sprevádzané zvýšenou stavebnou
iniciatívou dodávateľa stavebných prác na určite najväčšiu
investíciu mesta za ostatné roky. Na jej realizáciu boli po-
užité zdroje Európskej únie, Kohézneho fondu a zdrojov
spolufinancovania z mestského rozpočtu. Celkový predpo-
kladaný objem finančných prostriedkov predstavuje výšku
3 340 075 €. 



Aj v tomto školskom roku
nám naši vyučujúci spestrujú
vyučovanie. Dôležitý a na dô-
važok aj maturitný predmet
EKONOMIKU sme mali obo-
hatený besedou na tému Ma-
nažment a teórie manaž-
mentu. Významným predstavi-
teľom teórie manažmentu bol
Baťa, a tak sme si na našu
Strednú odbornú školu vo
Svite pozvali dvoch absolven-
tov Baťovej školy práce Vladi-
míra Vlhu a Jána Eštvánika.

Na úvod nám premietli
krátky film o výstavbe Svitu.
Rozprávali nám o štúdiu v Ba-
ťovej škole práce, o živote,
o pracovnom režime, o vzdelá-

vaní, o internáte... Porozprávali
nám svoje veselé i vážne zá-
žitky, príbehy. S nadšením
a hrdosťou nám popisovali uni-
formy, svojich učiteľov, vycho-
vávateľov, majstrov. Počas roz-
právania sme si uvedomili, že
náš život je oveľa jednoduchší,
ako ho mali oni kedysi. Pre nás
bolo ich rozprávanie veľmi za-
ujímavé a poučné. Na záver
sme sa odfotili pri soche To-
máša Baťu. 

Verím, že každý jeden tretiak
SOŠ vo Svite si zobral k srdcu
slová pána Vlhu, ktorý nás na-
bádal k tomu, aby sme sa sve-
domito učili a vedomosti zúro-
čovali v praxi. 

Nikola Dračková, 3.B, SOŠ 

Zaujímavá beseda
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Počas celého zimného obdobia
budú naši zamestnanci nepretr-
žite v pohotovosti monitorovať
konkrétnu situáciu a vykonávať
potrebné služby. Pre tento rok v
rámci pohotovosti máme zabez-
pečených štyroch pracovníkov
obslužných činností mechaniz-
mov, je pripravených päť doprav-

ných systémov so zimnými prí-
davnými zariadeniami. Toho času
sme predzásobení 76 tonami po-
sypového materiálu. 

Našou snahou bude počas
celej zimnej sezóny odstraňovať
snehové nánosy  nad 10 cm na
komunikáciach. Hlavné trasy
údržby budú orientované do

prístupných zón zdravotníckych
zariadení, škôl, obchodného zá-
sobovacieho systému, parko-
vísk, prístupu k zberným nádo-
bám odpadov, atď. 

Meteorologická situácia je za-
tiaľ pre nás priaznivá. Dokedy?

Nech je to akokoľvek, verím,
že iná situácia nás zásadne ne-
prekvapí. Toto dávame obyva-
teľom mesta. A čo oni môžu dať
nám?  

Je vhodné používať príslušnú
obuv pre prípadné pošmyknutie
sa, hlavne apelujem na vodičov
súkromných motorových vozi-

diel, aby nám v maximálnej
miere umožnili prejazd zimnej
techniky v trajektórii rozmerov
pluhovacích zariadení. Je to
veľmi dôležité. 

Tak, ako sme si v mnohých
prípadoch pomáhali v priebehu
celého roku verím, že aj túto
zimnú sezónu zvládneme s va-
ším pochopením.  

Pracovníci TS Mesta Svit vám
prajú pokoj vo vašich rodinách,
pekné sviatky a mnoho dob-
rého do nového roku.              

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS mesta Svit

Technické služby mesta sú na prídel snehu pripravené 
Každoročne si pripomíname asi najkrajšie sviatky vianočnej
pohody a príchodu nového roku. Sme v očakávaní, ako bu-
deme obdarovaní a koho obdarujeme my. Technické služby
mesta Svit, tak ako každoročne, sa pripravili na zabezpečenie
týchto sviatkov pre obyvateľov mesta Svit, ako aj na celé
zimné obdobie údržbou mestských komunikácií. 



Okrem toho vštepujeme
deťom formy slušného
správania, ale aj to, že k di-
vadlu patrí slušné obleče-
nie a slušné správanie, v di-
vadle sa nevyrušuje,
nedesiatuje, nerozpráva
a keď sa nám predstavenie
páči, tak sa na konci za-
tlieska. Toto všetko chce-
me u žiakov vzbudiť a za-
nechať, keď plánujeme
návštevu divadla. V stredu
6.11.2013 teda žiaci 1.-
4.ročníka ZŠ Komenského
vyrazili do Spišského di-
vadla na rozprávkovú hru
Dlhý, Široký a Bystrozraký.
4 autobusy nedočkavých
divákov si prišli na svoje.

Priatelia Dlhý, Široký
a Bystrozraký zachraňovali
unesenú princeznú, tento-
krát svoju najlepšiu kama-

rátku Karamelku. Do cesty
sa im však plietol rozmaz-
naný a chamtivý princ a ne-
podarený černokňažník.
Samozrejme, nakoniec
všetko dobre skončilo
a princeznú Dlhý, Široký

a Bystrozraký zachránili
pred černokňažníkom, ale
aj rozmaznaným princom.

Mgr. Monika Dudinská
učiteľ ka 

ZŠ Komenského

Návšteva Spišského divadla
Má pre dieťa v dnešnej dobe ešte význam chodiť do divadla? Určite je jedno-
duchšie pustiť mu rozprávku v televízií, no návšteva divadla má svoje čaro a vý-
znam. Deti v hľadisku spoločne prežívajú emócie. S niečím takým sa pred televí-
zorom nestretnú. A nielen to, tak ako reagujú deti na hercov, reagujú aj herci na
divákov. Práve táto interakcia dodáva divadlu neopakovateľné čaro.

Na pôde Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského sa predstavilo spolu
130 súťažiacich z rôznych kútov Slo-
venska vo veku do 20 rokov, ktorí pre-
zentovali a obhajovali počas troch dní
spolu 96 projektov. Okrem slovenských
účastníkov sa podujatia zúčastnilo i 20
zahraničných  zo Španielska, Ruska a Bel-
gicka, ktorí predstavili ďalších 13 projek-
tov. Projekty, ktorými mladí ľudia pre-
zentovali výsledky svojej výskumnej
a pozorovateľskej práce z prírodných
a technických vied, hodnotila porota zlo-
žená z vedcov a vysokoškolských peda-
gógov. Udelených bolo niekoľ ko oce-

není. Najvyššie ocenenie v kate-
górii žiakov základných škôl -
Cenu dekana Prírodovedeckej fa-
kulty UK Bratislava za najlepší ve-
decký projekt na Festivale vedy
a techniky 2013 získala Nela Glo-
ríková zo ZŠ Mierová Svit.

Nelke k tomuto obrovskému
úspechu srdečne blahoželáme
a ďakujeme za vynikajúcu repre-
zentáciu našej školy, mesta Svit,
okresu Poprad i celého východ-
ného Slovenska. 

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová 

Cena dekana
V Bratislave sa 14.-16.novembra
2013 konalo celoslovenské kolo FES-
TIVALU VEDY A TECHNIKY. 
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Zlatá pečať
Medailu Zlatá pečať na jubilejnom XX.

ročníku rovnomennej súťaže, ktorú vy-
hlasuje Zväz polygrafie Slovenska, zís-
kala svitská spoločnosť Chemosvit Folie,
a. s. Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo 8. novembra v rámci veľtrhu
Bibliotéka. Svitská spoločnosť získala
toto prestížne ocenenie za kolekciu
obalov na balenie pistácií Alesto, ktorá
sa predáva v sieti predajní Lidl. Obal je
vrstvený, laminovaný s bariérovými vlast-
nosťami a zhodnotený až 9-farebnou
tlačou. Na súťaži sa zúčastnilo 15 orga-
nizácií s 50-timi výrobkami. Spoločnosť
Chemosvit Folie bodovala na súťaži aj
v minulom roku. -pt-

Pomoc pre starších
To bola nosná myšlienka celosloven-

ského zasadnutia parlamentu pod ná-
zvom“ Fórum pre pomoc starším“,
ktoré sa konalo 18.- 22. novembra v Boj-
niciach. Zúčastnil sa ho aj Alexander To-
kár zo Svitu ako jeden zo 65 členov ce-
loslovenského parlamentu. 

Prednášajúcimi boli fundovaní pra-
covníci Ministerstva práce, soc.vecí a ro-
diny, Ministerstva spravodlivosti, Prezí-
dia PZ SR, médií a iní. Predložené boli
aj bohaté skúsenosti prítomných v ob-
lasti týrania starších ľudí, neraz i vlast-
nými deťmi, skúsenosti z Domovov dô-
chodcov, sociálnych služieb, na fóre
rezonovali prípady, ktorých obeťami
podvodu, napadnutia či týrania sú starší
ľudia. Na bezplatnej linke dôvery zazna-
menajú z uvedených dôvodov mesačne
v priemere 150 sťažností.Po zaujíma-
vých prednáškach bol prijatý dokument,
ktorý v 16-tich bodoch napomáha za-
medziť páchaniu trestných činov na bez-
branných starších ľuďoch a ktorý bude
postúpený na príslušné ministerstvá
a Prezídium PZ SR. vž

„Náboj junior 2013”
V piatok 15. novembra sa Základná

škola Svit na Komenského ulici zúčast-
nila medzinárodnej matematicko – fyzi-
kálnej súťaže „Náboj junior 2013”. Sú-
ťaž sa konala súčasne vo viacerých
miestach na Slovensku a v Česku, pri-
čom zúčastnení žiaci mohli sledovať
svoje poradie priamo na tabuli online. 

Cieľom bolo počas dvoch hodín
správne vypočítať čo najviac príkladov.
Žiaci 8. A triedy Adam Kačo, Ľudmila
Harajdová, Frederik Fáber a Ivan Hučko
sa v hodnotení základných škôl na Slo-
vensku umiestnili na skvelom jedenás-
tom mieste. Gratulujeme a pevne ve-
ríme, že v budúcnosti budeme o našich
mladých talentoch ešte počuť. 

Mgr. Anton Kovaľ, ZŠ Komenského
Vianočná lyžovačka

V prípade priaznivého počasia lyžirske
vleky v Lopušnej doline budú počas via-
nočných sviatkov v prevádzke.

Krátko



Bola medzi nimi i trojica vysokoškolákov
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave - Vla-
dimír Boža vo Svitu (bývalý žiak Základnej
školy Mierová Svit), Tomáš Belan z Bratis-
lavy a Peter Fulla zo Spišskej Novej Vsi. 

Najskôr v novembri 2012 zvíťazili v poľ-
skom Krakove na stredoeurópskom regio-
nálnom kole programátorskej súťaže ACM
International Collegiate Programming

Contest v konkurencii 77 družstiev univerzít
strednej Európy (len pre informáciu - tím
Karlovej univerzity Praha obsadil 14.
miesto) a postúpili do celosvetového fi-
nále. Potom v absolútnom svetovom finále
konanom v júli 2013 v Petrohrade obsadili
27. miesto spomedzi vyše stovky tímov.  
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Medzinárodný deň študentstva spojený aj s oceňovaním najlepších  
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa na Slovensku konalo viacero
podujatí. Jedno z nich sa uskutočnilo 12. novembra 2013 V Rektorskej sieni  Uni-
verzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Rektor Univerzity Ko-
menského  v Bratislave profesor RNDr. Karol Mičieta PhD. v prítomnosti dekanov
13 fakúlt UK Bratislava udeľoval Akademickú pochvalu rektora vynikajúcim študen-
tom Univerzity Komenského. Na základe návrhov dekanov príslušných fakúlt bolo
ocenených spolu 31 vysokoškolských študentov.

Trojica úspešných študentov spolu s rektorom UK a dekanom Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vladimír Boža druhý sprava.

Základná umelecká škola Svit
Vás pozýva na 

VViiaannooččnnýý  kkoonncceerrtt
dňa 17. decembra 2013

v reštaurácii Koliba

www.zussvit.edupage.org
facebook ZUŠ Svit

d
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Ďakujeme všetkým príbuzným,priateľom a známym, ktorí sa
prišli naposledy rozlúčiť s našim drahým zosnulým manželom,
otcom a starým otcom 

Mariánom IMRICHOM. 
Zároveň si touto cestou dovoľujeme úprimne poďakovať aj
p. kaplánovi J. Malecovi a jeho asistencii, Pohrebným službám
mesta Svit – pánovi Petrovi Sadloňovi ako aj p. Veronike Žol-
dákovej za zabezpečenie dôstojnej rozlúčky. 

Manželka a deti s rodinami

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

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. 

Z NARODILI SA
Sára Žudelová, Miloš Kováč, Daniel

Pecha, Roman Mirga, Michal Goč, Jaz-
mína Mirgová, Matúš Čaky, Alex Lo-
pata

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Jozef Műller a Zdenka Knutová, Ma-

rek Chudík a Denisa Tkáčová, Martin
Barnáš a Michaela Rusnáčeková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
(november)

70 ROKOV
Milan Ferenc, Katarína Gibláková,

Marta Horevajová, Vincent Jaš, Anna
Jurčová, Ondrej Legát 
75 ROKOV 

Štefan Gancarčík, Milan Maďar, Jo-
zef Paučík, Jozef Šimon
80 ROKOV

Agnesa Kollárová, Jozef Sokol, Ale-
xander Vad
85 ROKOV

Jozef Lesňák, Ondrej Novák, Lýdia
Veisová
91 ROKOV

Anna Gavalerová, Vilma Kanaliková
92 ROKOV

Alžbeta Kumorovitzová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Peter Pažický(38), Justína Neuvirt-
hová(78), Emil Garaj(66), Mária Hámo-
rová(64), Vladimír Turzák (81), Mária
Havlíková(93), Elena Madzinová (74),
Ondrej Badzik (81). 

Spoločenská kronika

Inzeráty

Spomienky

= Poďakovanie

20. decembra uplynie 5 ro-
kov od chvíle, čo nás navždy
opustil milovaný otec, svokor
a dedko 

JOZEF ČARNOKY. 
Prosíme tých, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-

mienku. Ďakujeme. 

Dcéra Jana s rodinou
a syn Václav

Odišiel ticho, nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme dať
a pri plamienku sviečky s úctou spomínať. 

Dňa 22. 12. 2013 si pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec 

Augustín Pavelek. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, syn Gustáv s rodinkou a dcéra
Gabriela. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. 

Pozostalá rodinka

Ďakujem
Ďakujem úprimne nezná-

memu dobrému človeku, ktorý
našiel a odovzdal v expozitúre
VÚB Svit moju stratenú taštičku
s liekmi a dokladmi pri mlieko-
mate.. Bola a je pre mňa veľmi
dôležitá,nesmierne si to vážim
a ešte raz za tento šľachetný
skutok ďakujem. 

Rozália Bednárová



Počas troch dní sa z dielne 15-tich
divadelných kolektívov dostalo na ja-
visko 28 súťažných vystúpení, z 12-tich
škôl sa v rámci umeleckého prednesu
predstavilo 31 recitátorov. Prednes sa
konal nad poštou a porote predsedala
Mirizma Kirkov. Divadelníci mali sku-
točne exkluzívnu porotu v osobách
manželov Kvety a Jozefa Stražanovcov,
herečky Zuzany Haasovej a úspešného
režiséra Petra Weinczillera, ktorý tejto
porote predsedal. 

Okrem súťažiacich na festivale vystú-
pili i hostia – Divadlo pri AU v B. By-
strici, Divadlo Kamikadze z Košíc,
Teatro Colorato z Bratislavy a mímovia
Martin a Aďo z Popradu so svojou
show. Bol to veľ ký maratón vystúpení,
ktorý vyvrcholil v sobotu slávnostným
vyhodnotením. 

Úspešne si počínali
i naši domáci – ImproO-
pona Svit. V kategórii či-
nohra i scénická minia-
túra získali dve 2.
miesta, odniesli si aj
Cenu za najkrajšie kos-
týmy (Ako sa začala
a skončila Trójska vojna),
Lenka a Zuzana Zimové
získali cenu za herecký
výkon a Martin Fečunda
Cenu poroty za tvorivé
nasadenie pri oživení
tradície divadla vo Svite.
V umeleckom prednese
uspeli Janka Petrovská
– 2. miesto a Zdenko
Ďurana -3. miesto. Pe-
ter Fris zo SOŠ získal 2.

miesto v kategórii stredných škôl. 
Večerné predstavenie hostí z Bratislavy

(Ó sláva hviezd ó sláva) sa tešilo aj priazni
svitských divákov a bolo skutočným „bom-
bónikom“ festivalu. 

Prvý ročník festivalu sa teda podaril. Aj
s chybičkami, ktoré sa nutne pri pilotnom
festivale vyskytnú a ktoré by sa pri ďalšom
ročníku nemali opakovať. Ten nastávajúci
sa v prípade priaznivých finančných mož-
ností bude konať už pod novým názvom. 

Veľké poďakovanie patrí Mestu Svit, Na-
dácii Chemosvit, firme DIAMON, SINTRE,
s. r. o, Alto Sklovakia, s. r. o., Baliarňam
obchodu Poprad a predajni Kvety Gabika.
Za celý štáb dobrovoľníkov patrí poďako-
vanie najmä E. Zimovej, M. Fečundovi, H.
Gejdošovej, J. Bobulovej, M. Bartkovej,
H. Kysuckej a P. Prokopovi. 

V. Žoldáková 

Svitské divadelné dni
boli veľkým maratónom

Mesto Svit
vás pozýva na

Reprezentačný ples mesta
24. januára 2014 (piatok) o 19,00 hod. 

v Spolcentre Svit
O príjemnú atmosféru sa postarajú:

TC Fortuna Poprad
UK Fantázia Svit
MONIKA STANISLAVOVÁ – spevácky hosť večera
Tombola

Do tanca a na počúvanie hrá HS AVANTI (Bardejov)
Vstupné: 35,-€
V cene vstupenky: prípitok, predjedlo, večera, káva, zákusok, 

½ l vína na osobu, minerálka, druhá večera
Predpredaj a rezervácia vstupeniek: MsÚ, odd. kultúry, 

7875 114, 0908 406 147
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Sála Domu kultúry sa vo štvrtok 20. novembra
stala dejiskom otvorenia celoslovenského festi-
valu neprofesionálneho divadla a prednesu
poézie a prózy pod názvom Divadelný Maťko.
Centrum voľného času bolo hlavným organizá-
torom a vzalo si na svoje plecia neľahkú úlohu.
Napriek tomu ju so cťou zvládlo. Vďaka nad-
šencom, ktorí od prvej chvíle pripravovali všetko
potrebné pre úspešný priebeh festivalu. Do
Svitu zavítalo a vystúpilo cez 200 účinkujúcich
z rôznych kútov Slovenska. 

Už nám nefúka
Chceli by sme sa aj touto cestou po-

ďakovať Technickým službám mesta Svit,
konkrétne riaditeľovi Ing. J. Žiakovi za
opravu prístrešku pre autobusy na dolnej
zastávke SAD, čím sa konečne skultúrnil
jej vzhľad a konečne nás v nepriaznivom
počasí chráni pred vetrom a dažďom. 

Občania, dochádzajúci 
do Popradu 
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V mene všetkých deviatakov, ktorí boli 22. 11. na exkurzii v a. s.
Chemosvit,  by som sa chcela poďakovať pani riaditeľ ke ZŠ na Ul.
mierovej Ing. Elene Berezovskijovej, riaditeľovi spoločnosti Che-
mosvit a.s. Ing. Jánovi Olekšákovi a všetkým, ktorí nám umožnili
nazrieť do prípravy tlače, výroby hĺbkotlače, flexotlače a aj tam,
kde sa to všetko začína, do grafiky. Mohli sme vidieť, ako pracujú

naši rodičia a známi. Naše poďakovanie tiež patrí odborníkom,
ktorí nás priestormi CHEMOSVIT-u Fólií sprevádzali – Svetlane
Levockej, Ing. Andrei Heldákovej a Norbertovi Patermanovi a Ing.
Jánovi Čelkovi. Vďaka nim máme konkrétnejší obraz o putovaní
fólii od grafického návrhu až po konečný výrobok – kvalitný obal.                      

Za žiakov 9. ročníka Nela Gloriková

Mesto Svit
v spolupráci 

s OZ Familiaris
Vás pozývajú na koncert

Vianočné srdce
21. decembra 2013 o 18:30 

v Kostole
sv. Jozefa Robotníka 

vo Svite

Účinkujú Lenka Loudová (spev)
La Speranza z Popradu
a Peter Drozd (klavír)



Cieľom projektu bolo prezentovať voj-
nové útrapy civilného obyvateľstva počas
druhej svetovej vojny. Projektu sa zúčastnili
aj ďalšie partnerské mestá Českej Třebo-
vej, poľská Olawa, talianska Brianza a sa-
motná Česká Třebová. Súčasťou projektu
boli aj ďalšie akcie. Návšteva Vojenského
múzea v Prahe a kultúrnych pamiatok

Prahy, prehliadka pa-
mätníkov vojnových
útrap a obetí v samot-
nej Českej Třebovej,
spojená s kladením
vencov pri príležitosti
Dňa vojnových veterá-
nov, stretnutie s voj-
novými veteránmi,
prehliadka getha a
koncentračného tá-

bora v Terezíne a iné akcie. Okrem týchto
aktivít boli pre študentov pripravené
workshopy na témy demokracia a mier,
varenie podľa válečných receptov, štupo-
vanie ponožiek, prišívanie gombíkov, ve-
černá prehliadka kostola, rotundy a iné.

Účastníci projektu z rôznych štátov nad-
viazali medzi sebou počas projektu pria-
teľské vzťahy a zdokonalili sa v angličtine,
ktorá bola pracovným jazykom projektu.

Gerhardt Günter, RNDr.

Projekt „Bezmenní hrdinovia vojen“
V dňoch 7. - 14. 11. 2013 sa vybraní
žiaci našej školy zúčastnili projektu rea-
lizovaného v rámci európskeho pro-
gramu Mládež v akcii, s názvom
„Bezmenní hrdinovia vojen“ v partner-
skom meste, v Českej Třebovej. 
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Autormi 16 predstavených projektov
boli stredoškoláci, jeden projekt obhajo-
vali žiaci základnej školy z triedy pre na-
dané deti z Košíc a s jedným projektom
súťažila žiačka našej základnej školy Nelka

Gloríková. V závere porota
ocenila štyri najúspešnejšie
projekty bez určenia poradia,
ktoré zároveň získali i priamy
postup do celoslovenského

kola Festivalu vedy a techniky, za dejisko
ktorého bola stanovená Bratislava.   Bol
medzi nimi i projekt našej žiačky Nelky
Gloríkovej, čo je obrovským úspechom
nielen pre Nelku, ale i celú našu školu.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vy-
nikajúcu reprezentáciu školy i mesta Svit.

RNDr. Danica Božová

Východoslovenský festival vedy a techniky 
V Košiciach sa 25.októbra 2013 konal Východoslovenský festival
vedy a techniky. Zúčastnili sa ho súťažiaci študenti z Prešovského a
Košického kraja, ktorí spolu spracovali a prezentovali 18 projektov. 



Zvestujem Vám veľkú radosť...

Chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite 
– Gréckokatolícka cirkev

22. december   (Nedeľa svätých otcov)
14.00 h -  Svätá spoveď

24. december (Predvečer Narodenia Pána)  
14.00 h  -  Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľ kého
20.00 h  -  Veľ ké povečerie s lítiou 

25. december (Narodenie nášho Ježiša Krista)  
10.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie 

26. december (Zbor Presvätej Bohorodičky) 
8.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

27. december (Svätý prvomučeník Štefan) 
8.00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

31. december (Zakončenie sviatku Kristovho narodenia)    
8.00 h  -  Ďakovná svätá liturgia

23.15 h – Ďakovný akatist
1. január 2014 (Obrezanie Pána) 
10.00 h  -  Liturgia sv. Bazila Veľ kého, myrovanie

5. január 2014 (Nedeľa pred Bohazjavením)
10.00 h – Svätá liturgia
14.00 h – Veľ ká večiereň

6. január 2014  (Bohozjavenie Pána Ježiša Krista)  
10.00 h  –  Svätá liturgia, myrovanie

Veľ ké svätenie vody  

Známy kazateľský príklad hovorí o  psovi, ktorý vošiel do veľ kej
zrkadlovej siene. Zrazu sa pred ním vynorilo  množstvo „iných“ psov.
V momente, ako ich zbadal, vyceril na nich svoje zuby. Ostatné psy
vycerili zase zuby na neho. Nenechal na seba dlho čakať a  a ešte
zlostnejšie v zúrivosti vyskočil na ne. Mykal sebou hore dole, vrčal,
skákal, ale ostatné psy sa tiež nedali a všetko mu opätovali. Trvalo to
hodnú chvíľ ku, až celý vysilený padol na podlahu. 

Povieme si: „Stačilo tak málo: zavrtieť chvostom, milo zaštekať na
ostatné psy a hneď by boli kamaráti.“ 

Môžeme tento príklad obrátiť na nás ľudí a na dnešnú dobu?! Aj
my sme už možno unavení z toho všetkého, čo sa deje, či už v rodine,
na pracovisku, alebo v okolí, kde žijeme. Možno stačí málo: jeden
úsmev, milé slovo a trocha nadhľadu na veci okolo nás. Ježiš – Boží
Syn prichádza ako človek. Chce nám nastaviť správny obraz. Keď po-
zrieme na malé dieťatko, pohľad na toto nevinné stvorenie obmäkčí
nejedno srdce. Takto prichádza veľ ký Boh ako malé dieťa, aby pri po-
hľade na neho sme spoznali, v čom spočíva skutočná veľ kosť – nie
v hromžení, či nevrlosti, ale v láske a pokoji. 

Zahľaďme sa do Ježišovej tváre, lebo táto tvár túži premieňať nielen
naše tváre, ale aj naše srdce. Vyprosujem Vám požehnané sviatky Na-
rodenia Pána. o. Marek Kaľata, 

správca gréckokatolíckej farnosti vo Svite

Veľkosť je v láske a pokoji

Prichádza doba tajných prianí
Prichádza doba tajných prianí, návratov a nádejí, prichádza doba
Tichej noci, ktorá je pre kresťanov najkrajším symbolom bezpod-
mienečnej lásky. Z evanjelického kostola vo Svite nesú jeho zvony
všetkým obyvateľom Svitu prianie, aby prežili vianočné dni na-
plnené porozumením, pokojom a  požehnaním, úspešne zavŕšili
končiaci sa rok a do roku Pána 2014 vstúpili s dobrou vôľou, v plnej
sile a pri pevnom  zdraví.

Daniel Midriak, ev. farár

Služby Božie v evanjelickom kostole
Alfa a Ómega vo Svite 
počas prichádzajúcich sviatkov

Štedrý večer 24.12.2013        16:30 h 
1. Slávnosť vianočná 25.12.2013 8:15 h 
2. Slávnosť vianočná 26.12.2013 8.15 h
Nedeľa po Vianociach 29.12.2013 8:15 h
Starý rok 31.12.2013 16:30 h
Nový rok 1.1.20148:15 h
Nedeľa po Novom roku 5.1.20148:15 h
Zjavenie KPM 6.1.20148:15 h
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Program bohoslužieb počas vianoč-

ného obdobia v roku 2013
Rímskokatolícky farský úrad Svit,

kostol sv. Jozefa robotníka
SVIT POD SKALKOU

22.12.2013 Nedeľa 7:30
10:30
17:30 9:00

13:30 – 16:30 sa v oboch kostoloch 
bude vysluhovať sviatosť zmierenia

24.12.2013 Utorok 7:00 7:00
25.12.2013 Streda 0:00 0:00

7:30 9:00
10:30

26.12.2013 Štvrtok 7:30
10:30 9:00

31.12.2013 Utorok 7:00
17:00 17:00

1.1.2014 Streda 7:30 9:00
10:30
17:30

6.1.2014 Pondelok 7:30 9:00
10:30
17:30

Býva zvykom, že tradične pred Vianocami bývame zavalení množstvom
ponúk, výhod, akcií a reklám. Jedna z nich má názov – „Nájdi svojho
anjela“. Tým sa myslí človek, ktorý tohto roku výraznejšie (pozitívne)
vstúpil do nášho života. 

Vianočná liturgia si všíma skutočného anjela, ktorého poslal Boh
a ktorý výrazne vstúpil do života pastierov. Stalo sa to vtedy, keď na be-
tlehemských pastvinách ohlásil príchod Mesiáša slovami: „Zvestujem
vám veľ kú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dá-
vidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ /Lk 2,1-14/
Prajeme našim farníkom a obyvateľom Svitu, aby objavili nielen anjela –
dobrého človeka vo svojom okolí, ale aj toho, ktorý do éteru sveta oz-
námil zrodenie spásy v Bohočlovekovi, Ježišovi Kristovi. Boh takto vý-
razne a pozitívne vstúpil do dejín každého človeka. 

Všetkým vám vyprosujeme hojné milosti vyplývajúce z Pánovho naro-
denia a odvahu šíriť toto tajomstvo dobrotou srdca a obetavosťou lásky. 

Štefan Vitko, farár
Patrik Solár, kaplán

Vladimír Malec, kaplán

d d

d 

d 

d 

d d

d 

d 



Na úvod zúčastnených potešili
spevom so sprievodom gitary pani
učiteľ ka Piekelnická so svojou žiač-
kou Viktóriou Kromkovou zo SZUŠ
Fantázia zo Svitu. Pracovníčky kniž-
nice si zasa pripravili krátke anotá-
cie, ktorými predstavili nové knihy,
zakúpené do fondu krásnej i náuč-
nej literatúry. Súčasťou podujatia
bolo i vyhlásenie najlepších čitate-
ľov z kategórie seniorov. Na 3.
mieste sa umiestnila pani Alžbeta
Kőrnerová, ktorá za rok prečítala
189 zväzkov kníh a 2. miesto obsa-
dila pani Mária Guľvasová s 217 po-
žičanými publikáciami. Víťazkou sa
stala pani Elena Trhajová, ktorá pre-
čítala 253 titulov. Knižné darčeky
im odovzdala vedúca oddelenia
kultúrnych, športových a školských
činností Mestského úradu Mgr.
Lenka Mačugová. 

Na záver si z pripravených novi-
niek naši hostia vybrali a požičali
tie, ktoré ich najviac zaujali. Dú-

fame, že sa cítili príjemne a tešíme
sa na ďalšie spoločné akcie.

Stretnutie s knihou
13. novembra 2013 sme tak ako každý rok pripravili pre našich či-
tateľov – seniorov, ako poďakovanie za ich priazeň, podujatie pod
názvom Stretnutie s knihou (na obr. hore).
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JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

Tour okolo Čierneho mora
Milovníci cestovania a poznávania iných krajín sa 27.

novembra 2013 stretli v knižnici s Marcelom Tencerom.
Priblížil im svoju dovolenkovú cestu na motorke okolo
Čierneho mora. Prostredníctvom premietaných foto-
grafií sme mali možnosť spoločne s ním prejsť vyše 10
000 km. Prekrásna príroda, zaujímavé pamiatky, pútavé
rozprávanie i úsmevné príhody - to boli ingrediencie,
vďaka ktorým bola beseda veľmi zaujímavá. Pozoru-
hodné bolo i rozprávanie o stretnutiach s miestnymi
obyvateľmi, ktorí boli dobrosrdeční, priateľskí a vždy
ochotní pomôcť. I touto cestou chceme Marcelovi Ten-
cerovi poďakovať za jeho ochotu podeliť sa s nami so
svojimi zážitkami a tešíme sa na jeho ďalšie príhody
z ciest.  

Beseda s Erikom Ondrejičkom
Tento rok uplynulo 50 rokov od založenia celoštátnej

literárnej súťaže mladých autorov poézie – Wolkrova
Polianka. Predseda poroty Erik Ondrejička (obr. vľavo)
prijal pozvanie našej knižnice a 6. 11. 2013 sa stretol
so žiakmi 2. ročníkov ZŠ na Mierovej ulici. Autor po-
chádza z Bratislavy a okrem 4 básnických zbierok pre
dospelých napísal i knihu básničiek pre deti Čo sa
skrýva v ceruzke - o zvieratkách a o Zuzke. Deti podľa
knižky porozprávali autorovi, aké zvieratká majú doma,
spoločne s pani učiteľ kami čítali ešte nepublikované
spisovateľove básne pre deti a vtipnými otázkami i po-
strehmi prispeli k veľmi príjemnej atmosfére stretnutia. 

November v knižnici

Jeseň je jedno z najkrajších ročných ob-
dobí, plná farieb, jesenných plodov, ktoré sú
dobre využiteľné pri tvorení  ikebán, kytíc z
lístia či mnohých  iných jesenných dekorácií.
Čary z darov prírody prinášajú radosť všet-
kým. Tvorivé dielne bývajú vždy hravou a ve-
selou záležitosťou pre malých i väčších. Svoje
tvorivé schopnosti a predstavivosť  deti z MŠ
– Pod Skalkou mohli predviesť u nás v škole,
kde boli pozvané, aby strávili príjemné do-
poludnie pri tvorení z prírodnín. Tvorivý svet,
ale aj noví kamaráti sa stretli,odvážne skúšali
tvorili, prerábali, dotvárali... Podarilo sa im
vyrobiť množstvo krásnych dekorácií. Z na-
zbieraného prírodného materiálu sme spo-
ločne vytvorili krásne a originálne dielka,
ktoré ešte dlho budú zdobiť priestory našej
školy.

Mgr. B. Javoreková a Mgr. E. Antalová
ZŠ Komenského Svit



Na stretnutí sa zúčastnila
Jarmila Soliarová, vedúca
odd. sociálnych činností MsÚ
vo Svite a poslanec MsZ
a predseda Jednoty dôchod-

cov na Slovensku vo Svite
Mgr. Miroslav Jurčák, ktorí  sa
klientom  prihovorili a zaželali
hlavne príjemné sviatky
v kruhu svojich rodín a dobré
zdravie v roku 2014.  O to,
aby vládla pravá mikulášska
atmosféra, sa pričinili kole-
dami žiaci zo ZŠ Komenského,
pesničkami a humorným slo-

vom členka ZO JDS vo Svite
Mária Voščeková a Viera Pa-
peráková z Klubu dôchodcov
vo Svite. Po prvýkrát tohto
roku bude ZOS a Denný sta-

cionár poskytovať pre
klientov odborné služby
počas vianočných a novo-
ročných sviatkov.  

-ák-

Mikuláš prišiel aj do sociálnych zariadení
V Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite sa deň pred Mi-
kulášom v dopoludňajších hodinách uskutočnilo milé stret-
nutie klientov ZOS a Denného stacionára za účelom príchodu
Mikuláša.

Ani ranné vstávanie 30. novembra nás,
72 účastníkov zájazdu neodradilo vychut-
nať si výlet so všetkým, čo k tomu patrí.
Cesta, vďaka skúseným pánom vodičom
a  určite aj nedočkavosti, ubiehala veľmi
rýchlo. Našou prvou zastávkou bolo ná-
kupné centrum Parndorf, kde si prišli na
svoje najmä dievčatá, ženy a manželky. 

Vianočnú atmosféru sme cítili hneď po
príchode do Viedne. Okrem pamiatok,
ktoré k  mestu už neodmysliteľne patria,
sme obdivovali, ochutnávali a užívali si tra-
dičné vianočné dekorácie, remeselné vý-
robky, sviečky, perníky, vtipné hračky, ale
aj vianočný punč a varené víno, pečené
gaštany, či kandizované ovocie. Vianočné
trhy sa konajú predovšetkým na väčších
námestiach a peších zónach. Najväčším a
asi najznámejším vianočným trhom vo
Viedni je Wiener Christkindlmarkt at Rat-
hausplatz. Celé mesto sa pýši krásnou via-

nočnou výzdobou. 
Veľké poďakovanie patrí Základnej škole

Mierová a hlavne pani riaditeľ ke za neza-
budnuteľné zážitky! Páči sa nám myšlienka
utužovania vzťahov medzi rodičmi, žiakmi
a školou práve takýmto spôsobom – spo-

ločnými výletmi. Už teraz sa tešíme na po-
kračovanie tejto milej tradície. 

Učiteľom, žiakom a všetkým vám, Sviťa-
nia, prajeme pokojné a  požehnané via-
nočné sviatky!

Mgr. Michal Palušák

Advent vo Viedni
Stromček, žiarivé sviečky a  ovocná
chuť punču... aj takúto podobu má roz-
právková predvianočná Viedeň! Práve
návštevou tohto mesta, ktoré dýcha
históriou, Základná škola Mierová vo
Svite zahájila tohtoročný advent. 
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M. Voščeková a V. Paperá-
ková rozveselili prítomných
klientov. 

Foto: M. Jurčák



nosti pre túto vekovú skupinu.
V tejto súvislosti sa s uznaním vyslovil
aj na adresu seniorov, ktorí aj naďalej
pracujú v orgánoch mesta a zúčast-
ňujú sa spoločenských akcií organi-
zovaných mestom Svit.

Text a foto na strane 
M. Jurčák

Prítomní boli aj zástupcovia
oboch klubov dôchodcov, MO
SZZP, MO SZPB a Klubu ABŚ.
Činnosť organizácie za rok 2013
zhodnotil predseda ZO JDS
Mgr. M. Jurčák a oboznámil
všetkých aj s návrhom akcií na
rok 2014. Medzi dominantné aj
tentoraz bude patriť novoročné
stretnutie seniorov s predsta-
viteľmi mesta a poslancami
MsZ, ktoré sa v roku 2014
uskutoční 29. januára.

K akciám, ktoré vychádzali zo
záujmu členov JDS patrili:
Okresné športové hry seniorov
vo Svite, turistická prechádzka
v okolí Baby s opekaním pri
Studničke, výlet do Vysokých Ta-
tier historickou električkou „Ko-
méta“, tematický zájazd do Pie-
nín a Hniezdneho, účasť na
okresnej prehliadke poézie
a prózy v Poprade a na súťaži
Babička Spiša 2013, brigádnická
činnosť pri udržiavaní čistoty
v parku pri DOS a kultúrnom
stredisku Pod Skalkou, Miku-
lášsky turnaj v stolnom tenise
a mnohé ďaľšie.

Na základe záujmu členov
JDS a možnosti organizácie bol
postavený plán činnosti pre rok
2014, kedy si mesto Svit pripo-
menie 80. výročie vzniku a čle-
novia JDS 10. výročie tejto or-
ganizácie v meste.

Primátor R. Abrahám poďako-
val výboru ZO JDS za činnosť
v roku 2013 a vyslovil presved-
čenie, že táto organizácia aj
s ďalšími, ktoré sa zaoberajú čin-
nosťou starších spoluobčanov,
bude aj naďalej aktívna pri  čin-

Deň poézie a osobností
Na okresnej prehliadke v prednese poézie a prózy,
organizovanej 15. novembra OV Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Poprade, boli oceňované osob-
nosti spoločenského, kultúrneho a športového ži-
vota. Za mesto Svit na návrh ZO JDS vo Svite sa
tejto pocty dostalo Ľudmile Vallušovej (na obr. 3.
sprava) a Ing. Rudolfovi Vraniakovi (obr. hore). Oce-
nenie  z dôvodu nemoci mu odovzdali doma za
mesto Svit poslanci Mgr. Mária Smatanová
a Mgr. Miroslav Jurčák,  predseda ZO JDS.

Seniori hodnotili svoju bohatú celoročnú činnosť
V stredu 4. 12. 2013 sa uskutočnila výborová schôdza ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku vo Svite, na ktorej sa zúčastnil primátor
mesta PaedDr. Rudolf Abrahám a  vedúca odboru sociálnych činností
MsÚ Jarmila Soliarová.
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Obrázok hore - se-
niori si zahrali aj mi-
kulášsky turnaj v stol-
nom tenise.
Dole - brigády v mest-
skom parku už patria
k tradičným činnos-
tiam našich „skôr na-
rodených“.



Tohto roku prípravu absolvovalo 8 detí
počas celého týždňa v novembri. Pobyt
v bazéne bol pre všetky deti veľ kým zážit-
kom, prichádzali každý deň plné očakáva-
nia, čo nové sa naučia a ako sa vo vode
s pani trénerkou zahrajú.

Okrem základného cieľa, ktorý bol roz-
pracovaný v pláne predplaveckej prípravy,
mali aktivity pozitívny vplyv na zdravie detí,
otužovanie a psychickú pohodu. Išlo nám
hlavne o vytvorenie pozitívneho vzťahu
k tomuto športu. Základom plaveckej gra-

motnosti dominovala hra a hravé aktivity
vo vodnom prostredí. Deti sa naučili nebáť
sa vody, splývali, vznášali sa na hladine
vody a rytmicky vydychovali do vody v po-
koji a v pohybe. Učili sa orientovať vo
vode a ponárať sa pod hladinu vody,
skoky do vody. Ten, kto vie plávať, toho
neprekvapí nečakaný pád do vody a ne-
vadí mu ani krátkodobé potápanie sa.

Plávanie je krásny šport, vhodný na od-
dych, relax, rehabilitáciu. Naším cieľom
je, aby každé dieťa pred vstupom do ZŠ

absolvovalo základný výcvik predplaveckej
prípravy. Tá sa síce skončila, ale deti sa už
pýtajú, kedy pôjdeme plávať nabudúce.

Edita Mikušová, uč. MŠ

Zelenina je vo výžive kaž-
dého človeka nenahraditeľnou
zložkou, pretože je zdrojom vi-
tamínov, minerálov a je bohatá
na obsah vlákniny. Už aj naši
predkovia vedeli, že zelenina
pôsobí na naše telo blaho-
dárne a má liečivé účinky, preto
sa ju snažili pestovať, aj keď nie
v takom veľ kom množstve ako
my v dnešnej dobe.

To, že zeleninu treba jesť pra-
videlne a v čo najpestrejšom
výbere, sa snažíme deťom všte-
piť hravou formou. V rámci
týždňa, ktorý sa niesol v zna-
mení zdravej výživy, preto zor-
ganizovali učiteľ ky v materskej
škole vo Svite pre deti „Tekvič-
kový deň“. Predstavili sa na
ňom krátkym, ale zato pútavým
divadlom „O princeznej Špiň-
ďúre“, ozdobili si materskú
školu tekvičkami a neskôr na
deti čakalo zdravé pohostenie
a mini diskotéka..

A čo dodať nakoniec? Asi to,
že zdravo žiť znamená okrem
celého komplexu iných fakto-
rov aj zdravé stravovanie.

Mgr. Eva Svočáková

Tekvičkový deň v materskej škole

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA DETÍ 

Mesto Svit 12/2013 16

Obdobie predškolského veku je priaznivé na získanie základných plaveckých
zručností. Naša materská škola má vhodné podmienky na realizáciu predplaveckej
prípravy detí. Už tretí rok naši predškoláci absolvujú základnú predplaveckú prí-
pravu, ktorej hlavnou trénerkou bola Táňa Drobná. 

Medzi tradičné mikulášske podujatia
sa radí už po niekoľ ko rokov Centrom
voľného času organizovaný Mikulášsky
stolnotenisový turnaj.

V sobotu 7. 12. sa v malej telocvični
pri Iskra Aréne stretli žiaci, aby si za
stolnotenisovými stolmi vo dvojhrách
a štvorhrách opäť zmerali sily. Pod ve-
dením hlavného rozhodcu a trénera
stolnotenisového krúžku CVČ Jozefa
Kleina sa rozohrali zápasy, každý sa sna-
žil uspieť čo najlepšie a podať čo naj-
kvalitnejší výkon. V dvojhrách najprv
súťažili v skupinách, z tých postupovali
traja najlepší. Víťazom sa stal Erik Men-
droš z CVČ Svit, na druhom mieste
skončil Matúš Galik z Novej Lesnej
a tretí bol Ľuboš Belan z CVČ Svit. Vo
štvorhrách zvíťazili Ján Mareček s Eri-
kom Mendrošom. Všetci účastníci boli
za svoje výkony obdarovaní mikulášs-
kymi balíčkami.                           -NK-
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Denník polície

n 1. novembra pracovník SBS predajne Lidl
odhalil Romana M. zo Svitu pri nákupe tovaru
bez zaplatenia v hodnote 14, 96 €. Hliadka
MsP jeho čin riešila ako priestupok, za ktorý si
vyslúžil blokovú pokutu. 

n 2. novembra pri zvýšenej kontrole cinto-
rína a okolia z dôvodu sviatku zosnulých
hliadka objavila na streche jedného zo zapar-
kovaných áut kabelku. V kabelke bola peňa-
ženka so slušnou finančnou hotovosťou a mo-
bil. Šťastnej majiteľ ke bola kabelka odovzdaná
s celým obsahom. 

n 5. novembra sa na základe telefonickej
sťažnosti pani Marty O. zo Svitu na svojho syna
dostavila MsP do jej bytu. Syn pani Marty sa
pod vplyvom alkoholu správal arogantne
a drzo a pretože nemá v danom byte trvalý
pobyt, na prianie matky hliadka počkala na
jeho odchod. 

n 5. novembra nahlásili opatrovníci nezvest-
nosť maloletej osoby Jána K. z Batizoviec. Ma-
loletý odišiel z domu v noci a zobral so sebou
aj 50 €. Zdržiavať sa mal asi u kamaráta vo
Svite, kde sa nenašiel. Našiel sa v meste ešte
v ranných hodinách. 

n 14. novembra v predajni Billa konzumoval
pečivo Miroslav T. z Batizoviec. Konzumácia
ho priviedla na útvar MsP, kde s ním hliadka
vykonala procesné úkony. 

n 14. novembra vo večerných hodinách
v pohostinskom zariadení nebola vyplatená
výhra z výherného bankomatu výhercovi, ktorý
sa ním stal v dopoludňajších hodinách. Situácia
bola v pozícii tvrdenia bez dôkazov a sve-
dectva, preto bol kontaktovaný prevádzkovateľ
herných automatov, ktorý na základe dennej
uzávierky dokáže, či výhra bola alebo nebola
vyplatená. 

n 17. novembra z bytu na Ulici Kpt. Nálepku
bolo počuť hlasný krik a rozbíjanie. V prenaja-
tom byte bývajúcich Michala L. a Márie R. bolo
veľa črepov, na zemi v spálni ležala žena v bez-
vedomí, tep a dych mala v poriadku. Privolaná
RZP ju previezla do NsP Poprad a Michal L.
putoval do rúk OO PZ Svit

n 18. novembra sa v Lidli dopustila krádeže
4ks šampónov v hodnote11, 96€ Malvína P. zo
Závadky. Lustráciou bolo potvrdené, že Mal-
vína P. sa dopustila krádeže prvýkrát, preto jej
bola uložená bloková pokuta. 

n 24. novembra došlo v priestoroch Domova
mládeže k bitke medzi osobami tam ubytova-
nými. Medzi Miroslavom R. z Tlmáč-Lipníka
a Ľudovítom M. z Levíc došlo k fyzickému na-
padnutiu, traja ubytovaní sa snažili ich od seba
odtrhnúť. Okrem poškodeného zariadenia Do-
mova mládeže bol Miroslav R. ošetrený a pre-
vezený do NsP Poprad. Prípad prevzala do
svojej kompetencie OO PZ Svit. 

n 26. novembra pri kontrole mesta zastavila
hliadka vozidlo po tom, čo sa na Mierovej ul.
snažil upútať jej pozornosť hanlivými gestami
Milan P. zo Svitu. Bol silne pod vplyvom alko-
holu, preto mu hliadka dohovorila a poslala
ho domov spať. O hodinu pri návrate MsP na
útvar stál pred dverami Milan P.. V jednej ruke
mal baseballovú palicu a v druhej dýku. Hliadka
mu tieto „rekvizity“odobrala a na miesto pri-
volala štátnu políciu. 

Blíži sa čas, kedy sa na území mesta častejšie ako v iných mesiacoch stretá-
vame s používaním zábavnej pyrotechniky a odpaľovaním rôznych ohňostro-
jov. Pre niektorých sú tieto činnosti efektnou parádou a príjemným
spestrením života v meste, niekomu však tieto činnosti môžu naopak pre-
kážať. 

Ohňostroj zväčša príliš nepoteší ro-
diny s deťmi v dojčeneckom veku, star-
ších ľudí,ale ani psíčkarov, ktorých štvor-
nohí miláčikovia sú z výbuchov zábavnej
pyrotechniky často v obrovskom strese.

V záujme ochrany osôb a majetku
mesto Svit upozorňuje, že na vykoná-
vanie ohňostrojných prác, pri ktorých
sa použijú pyrotechnické výrobky
triedy I, II a III je potrebný súhlas obce,
mesta a na použite pyrotechnických vý-
robkov triedy IV je potrebné povolenie
obvodného banského úradu.

Podmienky vykonávania ohňostroj-
ných prác upravujú ustanovenia zákona
č. 51/1988Zb. o banskej činnosti, vý-
bušninách a o štátnej banskej správe
v znení neskorších predpisov a vyhláška
č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických vý-
robkoch v znení neskorších predpisov.

§36b
Ohňostrojné práce sú práce, pri kto-

rých sa využívajú svetelné, zvukové, dy-
mové alebo pohybové účinky pyrotech-
nických výrobkov určených na zábavné
a oslavné účely, pričom sa pyrotech-
nické výrobky spravidla odpaľujú po-
stupne v krátkom časovom slede za se-
bou, vo vopred určenom poradí
a z vopred určeného miesta. Za ohňo-
strojné práce, na ktoré je potrebné oso-
bitné povolenie obvodného banského
úradu podľa § 27ods.1, sa považuje aj
odpaľovanie pyrotechnických výrobkov
triedy IV v rámci výučby a skúšok od-
paľovačov a ohňostrojov.

§36g
Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné

práce alebo ten, pre koho tieto práce
majú vykonať a ohňostrojné práce nevy-
žadujú osobitné povolenie podľa §27
ods.1, musí požiadať obec o súhlas s ich
vykonaním, a to najneskôr desať pracov-
ných dní pred termínom ich vykonania.
Ohňostrojné práce možno vykonať, ak
obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa

osobitného predpisu. Vykonanie ohňo-
strojných prác sa musí oznámiť preuká-
zateľným spôsobom obvodnému ban-
skému úradu, miestne príslušnému
okresnému riaditeľstvu Hasičského a zá-
chranného zboru alebo Hasičskému a zá-
chrannému útvaru hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislava a Policaj-
nému zboru najneskôr 48 hodín pred ich
plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa
pripojí aj súhlasné stanovisko obce s vy-
konaním ohňostrojných prác.

Mesto môže všeobecne záväzným
nariadením obmedziť alebo zakázať po-
užívanie pyrotechnických výrobkov ur-
čených na zábavné a oslavné účely na
území mesta.

Podľa Všeobecného nariadenia
Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe
a údržbe verejnej zelene, poriadku
a ochrane majetku mesta, občanov
a právnických osôb na území mesta Svit
č.5/2006 sú stanovené:

§3
Povinnosti fyzických 
a právnických osôb

V záujme zdravia, bezpečnosti oby-
vateľov a pre zabezpečenie zdravého
životného prostredia na území mesta
Svit sa zakazuje:

t) používať pyrotechnické predmety
tried I, II, III a podtriedy T v uzatvore-
ných miestnostiach, v blízkosti zdravot-
ných zariadení, bytov a domov, kosto-
lov, detských zariadení, školských
zariadení, liečební a pri športových po-
dujatiach.

Z uvedeného vyplýva, že na území
mesta Svit je celoročný zákaz používa-
nia pyrotechnických predmetov a oh-
ňostrojné práce je možné vykonávať
len so súhlasom mesta.

Porušenie zákazu, ktorý vyplýva
z VZN mesta Svit č. 5/2006 sa rovná
priestupku proti verejnému poriadku
podľa §48 č. 372/1990Zb.

Nepodceňujte ohňostroje!

V polovici na 5. mieste
Basketbalisti extraligového Svitu zápasom proti Nitre ukončili polovicu
základnej časti extraligy mužov suťažného ročníka 2013 /2014 a obsadili
v tabuľke 5. miesto so ziskom 25 bodov, keď 9 zápasov vyhrali a 7 pre-
hrali.

Pod vedením chorvátskeho trénera Rudolfa Juga sa im v ostatných zápasoch
podarilo zvítaziť. Najskór vyhrali v Leviciach 84 : 90 a 7. 12. doma zvíťazili nad
ambicióznou Nitrou o 18 bodov 84 : 66, keď o body sa podelili Jackson 20,
Channels 13, McNeal 13, Jankovič 12, Findura 8 (Berkis 16, Hrkač 2, Židzik 2,
Novak 0, Dratva 0 ). Svit najbližšie hrá doma 21. 12. o 18.00 s Handlovou. 

-ák-



Keďže sa blíži koniec
roka, rád by som pár
slovami zhrnul aktivity
cyklistického klubu
Energia vo Svite. 
Všetko sa to začalo prí-

pravným sústredením
v Lipt. Tepličke. V tom is-
tom termíne sa konali
známe cestné preteky
„JARNÁ KLASIKA“ a náš
najaktívnejší člen Peter
Benko, ktorý po minulé
roky zožal mnoho úspe-
chov na Slovenskom MTB
poli, sa pohrával s myšlienkou skúsiť to aj na cestnom bicykli (aj Peter Sagan
začínal ako horský cyklista), prinieslo mu to - a aj klubu - strieborný kov, prvý
v tomto odvetví. Aj naši juniori a kadeti sú našimi želiezkami v ohni Slovenskej
MTB scény. Veď Diana Cetlová, Dávid Dolinay, Andrej Žec, Ondrej Soják ml.,
či Martin Antoni aj napriek rastúcemu záujmu o tento šport a tým aj veľ kej
výkonnostnej konkurencii dokázali, že aj vo Svite máme dobrý potenciál do
budúcnosti. Zúčastnili sme sa aj niekoľ kých zahraničných podujatí v Česku
aj Poľsku, kde sa Petrovi Benkovi a Jánovi Niedobovi podarilo dobré umiest-
nenie na stupni víťazov, alebo to bola FESTINA 24 hodín, či všetkým známy
HORAL o ktorých sme priebežne informovali. 

Ešte pár riadkov o poslednom podujatí v Cyklo Maratónskej Sérii (CMS)
na Slovensku, a to Davorin XCM Paradise - Hrabušice 14. septembra
2013, kde naše farby hájili naši bikeri takto: Trasa ELITE 80 km: MUŽI MAS-
TERS B – 2.Peter Benko s časom 04:23:35. Trasa PROFI 40 km: JUNIORI -
2.David Dolinay, 02.28:00, 8.Martin Antoni, 02:59:08. Trasa REKRE 15 km:
KADETI - 2.Andrej Žec, 00:55:15. JUNIORI - 1.Ondrej Soják ml. 00.50:51.
MUŽI - 1. Timotej Mikuš, 00.46:36. MASTERS B - 5.Peter Multáň st.,
01:00:23, 8.Ondrej Soják st. 01:05.06. MASTERS C - 1.Ján Niedoba  00:55:26.
V celkovom bodovom hodnotení v sezóne CMS 2013 z celkového počtu
1792 štartujúcich obsadil Peter Benko 26 miesto a vo svojej kategórii takto:
KADETI: 7. Andrej Žec zo 43 štartujúcich, JUNIORI: 5.Dolinay, 7. Soják ml.,
9.Antoni z 58 štartujúcich. JUNIORKY: 3. Cetlová z 11 št. (na obr.). MUŽI:
14.Mikuš, 47.Žec st., 53.Bystrík Andráš z 950 št. MASTERS B: 9.Benko,
29.Multáň st., 46.Pristaš z 357 št. MASTERS C: 11.Niedoba, 25.Kalakaj,
37.Kazár zo 167 štartujúcich. Všetkým našim členom chcem poďakovať za
dobrú reprezentáciu klubu CK ENERGIA a mesta SVIT a keďže sa blížia
sviatky „Vianočné“ prajem všetkým cyklistom ale aj obyvateľom mesta a re-
giónu,aby ste ich prežili v zdraví a pohode a taktiež všetko najlepšie, veľa
zdravia a športových zážitkov v roku 2014.      Ján Bučina CK ENERGIA Svit

l Ako došlo k takému poklesu výkonnosti
družstva v IV. lige?
Úpadok výkonnosti je dlhodobejší a má via-

cero príčin. Je to aj tým, že v mládežníckych
družstvách nemáme také typy hráčov, ktoré by
prešli do družstva dospelých.Dorastenci oproti
predchádzajúcim rokom, kedy sa vo Svite  hrala
celoštátna liga, hrajú len v okresnej súťaži, a
tak aj ich výkonnosť je primeraná súťaži. 

l Ako k takému stavu mohlo dôjsť?
Ťažko niekoho viniť, výbor FK o tejto situácii

vedel, no nič sa neriešilo, práve naopak, pred
začiatkom súťaže došlo k zmenám aj vo vedení
FK. Z kádra odišli skúsení hráči Fridman, Rus-

nák, Tropp, Macko, Pekarčík najmä pre pre-
trvavajúce finančné problémy klubu, ďalší mladí
odchovanci odišli do škôl - ako Šilon, Grígera,
Habiňák, Beller. A tak sme na jesennú časť IV.
ligy nemali niekedy s kým trénovať (6 – 7 hráčov
na tréningu) ani s kým nastúpiť. Začali sme tré-
novať necelé dva týždne pred súťažou. A tak
po výhre doma so Sninou  1 : 0 a výhre v Sabi-
nove 1 : 2, sme si mysleli, že to pôjde aj v ta-
komto zložení. No opak bol pravdou, súťaž je
vyrovnaná, v kluboch hrajú väčšinou bývalí hráči
z vyšších súťaží a tak zo sme 17 odohraných
zápasov neskórovali v 11 zápasoch, čo je zará-
žajúce.

l Ako sa dá z tejto situácie vyjsť?
Ja som tréner, o tom musí rozhodnúť vede-

nie FK Svit. No určite musí cez zimu dôjsť k po-
silneniu družstva o skúsenejších a vyhratejších
hráčov, zlepšiť materiálno – technické pod-
mienky klubu, stabilizovať ekonomickú situáciu
klubu a v neposlednom rade získať priazeň di-
vákov.

l Od skončenia jarnej časti súťaže má dôsť
k reorganizácií všetkých súťaží...
Áno, hovorí sa a píše o tom, tak uvidíme.

No i napriek tomu by bolo dobré, aby sa vo
Svite v roku 80. výročia vzniku zmobilizovali sily
počnúc mestom a podnikateľskými subjektami
ale i ďaľšími priaznivcami futbalu pre jeho zá-
chranu vo Svite. Ako totiž skončíme v tabuľ ke
na konci jarnej časti v IV. lige, tak budeme aj
zaradení do súťaže 2014 / 2015.                            

M. Jurčák
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spevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla bola  9. 12. 2013.

Jubilejný 20 rokov Cyklistická sezóna sa skončila
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Za Adento hrali: Ján Ško-
vira, RNDr. Dušan Budzák,
Edo Kitz, Pavol Fábry. Mi-
roslav a Peter Jamborovci,
Július Nižňanský, František

Bednár. V súčasnosti ostáva
súťaž - V. liga na hráčoch
ako je Jozef Klein, Miroslav
Benko, Ján Pavlišin, Ján
Boržík, Ladislav Markovič
(na obr.). Zápasy hrajú
v malej telocvični a najbliž-
šie to bude 19. 1. 2014
o 10.00 h, keď budú hrať
s Fortunou Kežmarok.

Adento sa venuje mládeži
a na tréningové hodiny
v utorok o 17.00 h a v piatok
o 18.00 h chodí pravidelne
10 detí aj s rodičmi do mest-

skej športovej haly.
Najbližšie Adento organi-

zuje 11. januára 2014 v po-
radí už 20. ročník turnaja
v stolnom tenise o Pu-

tovný pohár primátora
mesta Svit a 5. ročník Me-
moriálu Dušana Budzáka.

Adento Svit ponúka pre
deti školského veku, ale
i dospelých možnosti tréno-
vania v kick–boxe. Trénerom
je Jozef Klein a tréningy sú
v pondelok o 18.30 h
a štvrtok o 18.00 h. A o tom,
že aj tu už vychovali talenty,
svedčí aj posledný titul
majstra sveta Pavla Garaja,
ktorý tu trénoval od svojich
11 rokov.                        -ák-

Futbalisti FK Svit účinkujúci v  IV. futbalovej lige, skupiny východ, 17. kolom
ukončili účinkovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014. Po prvých
dvoch predohrávaných jarných kolách sú na 14. mieste so ziskom 12 bodov. O
priebehu jesennej časti, sme sa rozprávali s trénerom Milanom Jamborom.

Futbalová jeseň

Adento Svit – oddiel zaoberajúci sa aj činnosťou v stol-
nom tenise - vznikol pred 20 rokmi. V jeho radoch sa
vystriedalo viacero hráčov, ktorí hrávali súťaž, ale i vy-
chovali rad mladých talentov zo svitských škôl.
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