
Pre knižnicu je potrebné aj z bez-
pečnostných dôvodov zakúpiť nové
regály – poslanci prijali rozpočtové
opatrenie vo výške 5 500,- € (z toho
spolufinancovanie mesta vo výške
2000,- €). Pre zabezpečenie dvoch
kult. podujatí (F. Nedvěd a Bratis.
divadlo) sa prijalo rozpočtové opat-
renie vo výške 5 700,- € a na nevyh-
nutnú opravu poškodených zaria-
dení na osobnú hygienu pri
telocvični v ZŠ Mierová 6 063,- €.
Ďalšie rozpočtové opatrenie sa týka
opravy strešných zvodov v ZŠ Mie-
rová – sumu vo výške 195,- € pre
tento účel schválili. Z dôvodu po-
treby prijatia novej sily v Školskom
klube ZŠ Komenského ul. odsúhlasili
úpravu rozpočtu vo výške 3698,- €.
Došlo aj ku schváleniu predĺženia
nájomnej zmluvy s BYTOVÝM POD-
NIKOM SVIT, s. r. o na tepelné za-
riadenia do konca roku 2014 s me-
sačným nájomným 7 963,69. 

Po týchto bodoch dostali slovo
domáci. Za obyvateľov Pod Skalky

Prípravný výbor osláv
precízne plánoval a za-
bezpečoval množstvo
dôležitých technických
detailov a jeho úsilie
žalo úspech. Samo-
zrejme, vedeli sme, že
podstatnú časť tohto
úspechu malo v réžii počasie. Bolo síce
chladnejšie, aj vietor „nehral do karát“, ale
nepršalo a tak ľudia prišli.

Už v piatok bolo parkovisko pred Che-
mosvitom pripravené prijať stovky, či tisícky
obyvateľov a hostí. Najmä bývalí zamest-
nanci podniku Chemosvit okrem bohatého
kultúrneho programu (DH Sviťanka, ĽH By-

strianka, ĽH Mlátok a DSS Kolovrátok, ľu-
dový rozprávač Jožko Jožka a Janko Am-
bróz s ĽH Borievka) mali k dispozícii mnoho
občerstvovacích a predajných stánkov,
rôzne atrakcie, Detské mestečko s hrami
a súťažami, v kinoreštaurácii sa premietal
historický dokument z výstavby mesta,
sprístupnené boli i výstavy obrazov

A.Hlasného a historických fotozáberov
z dielne ZŠ na Mierovej ulici. Večer sme sa
v Dome kultúry stretli už v „gala“ na pro-
grame, venovanom nielen oceneným ob-
čanom, ale i spomínaniu na roky práce fi-
riem Chemosvit a Tatrasvit. Riadený
rozhovor s primátorom R. Abrahámom,
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Poslanci rokovali výjazdovo Pod Skalkou 
Júnové rokovanie poslancov sa uskutočnilo v Kultúrnom dome

Pod Skalkou a keďže MsZ je verejné, túto možnosť využili asi dve
desiatky obyvateľov tejto časti. Skôr ako sa dostali k slovu so svo-
jimi príspevkami, poslanci schválili priamy prenájom budovy na
Mierovej ul. (pri predajni U Lukáča) spol. “Ako chutí vidiek“ na
pravidelnú prezentáciu producentov a ich potravín v rámci podpory
slovenských poľnohospodárov a remeselníkov. 

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

(Pokrač. na 5. strane)
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Toto konštatovanie vychádza z mno-
hých ohlasov verejnosti, ktorá prijala
pozvanie na vyvrcholenie príprav
80.výročia založenia nášho mesta.
Dnes už môžeme s istotou povedať,
že myšlienka spojiť sily a osláviť toto
výročie aj s výročím vzniku firmy
Chemosvit bola skutočne šťastná.
Rovnako ako aj výber miesta, na kto-
rom sa bohatý program odohrával.

Dňom mesta predchádzala vernisáž historických fotografií „Me-
tamorfózy“.

Narodeniny mesta sme oslávili dôstojne!

Dnes 
22 strán!
Nasledujúce číslo
našich novín vyjde 
v septembri 2014.

Zábavná skupina - Svittasenior - Alexandrovci.



vystúpil J. Pitoňák ktorý uviedol, že bola
podaná petícia občanov so 100 podpismi,
v ktorej žiadajú MsZ o zastavenie pláno-
vanej výstavby v časti nad pílou a pri kos-
tole v tejto časti mesta. Obyvatelia ďalej
poukázali na niektoré problémy života
tejto časti. Práve pre jeho skvalitnenie sa
pripravujú plány na využitie niektorých lo-
kalít, ktoré prezentovali architekti a pro-
jektanti B. Bartko a T. Bendík. Obaja sa
zhodli v názore, že jedine príliv nových
obyvateľov zvýši a skvalitní aj bývanie
ostatným (detské ihriská, služby, obchod,
škôlka). O forme výstavby a revitalizácii lo-
kalít Pod Skalkou sa bude naďalej rokovať. 

Zasadnutie pokračovalo témou potreb-
nej rekonštrukcie novej budovy na MsÚ
a s tým súvisiacim dofinancovaním – na
náter okien, orientačné tabule, dokúpenie
nábytku, technické vybavenie a renováciu
4 dverí sa schválila čiastka 25 tisíc eur.
Schválené bolo navýšenie mesačnej od-
meny hlavnému kontrolórovi za 1. polrok
2014 o jednorazovo vyplatených 450,- €. 

Gréckokatolícka cirkev vo Svite požia-
dala o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o vecnom bremene - ide o inži-
nierske siete na pozemku, kde sa stavia
farská budova. Poslanci sa vyjadrili, že sú-
hlasia so žiadosťou bezodplatne. 

Rovnako sa postavili aj k žiadosti Che-
mosvitu Energochem a. s., ktorý žiada
Mesto o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve – vecné bremeno spočíva v povin-
nosti strpieť uloženie nových horúcovod-
ných rozvodov – poslanci žiadosti vyhoveli
– vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

M. a Z. Džurmanovci požiadali o odkú-
penie časti pozemku pri rodinnom pol-
dome na Mierovej ul. 882/33 do osobného
vlastníctva – dostali súhlas za cenu 19,-
€/m². 

Poslanci schválili odpredaj pozemku
pod bytovým domom známym ako „čínsky
múr“ za celkovú sumu 2340, 60 € a žiada-
teľovi P. Pilátovi odpredaj priľahlého po-
zemku pri bytovom dome na ul. Štúrovej
33 za 19,- €/m². 

Odpredaný bude i priľahlý pozemok žia-

dateľom bytového domu súp. č. 236 na
Ul. Štúrovej za sumu 397, 32€. 

V rokovaní sa pokračovalo informáciou
o hospodárení mesta za prvých 5 mesiacov
roku 2014, ktorú poslanci vzali na vedo-
mie. Za prebytočný majetok určili časti po-
zemku mesta na parcele č. 229 a schválili
ich predaj formou verejnej obchodnej sú-
ťaže za min. cenu 60,- €/m². Schválili aj
zmenu uznesenia č. 155/2011 v znení
uznesenia č. 9/2012. 

J. Timkovič naniesol 1. interpeláciu,
ktorá sa týkala sťažnosti vodičov na živé
ploty- záhony najmä v časti križovatiek,
pretože sú vysoké a cesta sa stáva nepre-
hľadnou. TS ich upravia. 

J. Drobný sa zaujímal, v akom štádiu je
rekonštrukcia Športovej haly. A. Kromková
uviedla všetky termíny následných súťaží
– Športová hala bude ukončená do konca
augusta 2014. D. Meriačová podala infor-
máciu o oprave poškodenej strechy pla-
várne a dodala, že sa plánuje aj dokúpenie
lehátok pre toto zariadenie. 

K výmene poškodenej zastávky MHD
na Hlavnej ulici povedal J. Žiak, že tu sa
presunie jestvujúca zastávka z Komen-
ského ulice, kde sa osadí nová. 

I. Zima poďakoval za kosenie okrajov
cyklistického chodníka a vyjadril nádej, že
sa v blízkej dobe vyspravia i jamy a nedo-
statky na chodníku pre cyklistov. Poukázal
na vstupný priestor na cintorín a potrebu
opravy dažďových zvodov. 

V diskusii bola prerokovaná žiadosť
o odkúpenie pozemku pri prevádzke pi-
várne „Križiak“ na zabezpečenie rozšírenia
a zasklenia letnej terasy a vybudovania prí-
strešku na uskladnenie drevnej hmoty, v 2.
variante aj na vybudovanie dvoch dráh
bowlingu pre návštevníkov pivárne. Po-
slanci schválili variant bez bowlingových
dráh a predaj pozemku o rozlohe 100 m2

formou obchodnej verejnej súťaže. 
V diskusii zaznelo aj viacero pozvánok

na blížiace sa akcie (otvorenie kompo-
stárne, 15. ročník Horal, Jánsky turnaj
v stolnom tenise Pod Skalkou a 9. ročník
streetball.)  -vž-
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Kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky: 

l odborná a pedagogická spôsobilosť pre
príslušné školské zariadenie v zmysle zákona
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle vy-
hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kate-
górie pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov,

l vykonanie prvej atestácie/1. kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady, 

l najmenej päť rokov výkonu pedagogic-
kej praxe. 

Ďalšie požiadavky: 
l spôsobilosť na právne úkony, 
l znalosť príslušnej legislatívy, 
l bezúhonnosť, 
l komunikačné, organizačné a riadiace

schopnosti, 
l osobnostné a morálne predpoklady pre

výkon riadiacej funkcie. 
Požadované doklady k prihláške do vý-

berového konania: 
l prihláška do výberového konania, 
l profesijný životopis, 
l overené kópie dokladov o najvyššom

dosiahnutom vzdelaní, 
l doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 
l potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v

zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009
Z.z.), 

l písomný návrh koncepcie rozvoja centra
voľného času, 

l výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, 

l čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v predložených dokla-
doch, 

l súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. 

Uzávierka prihlášok je 7. augusta 2014. 
Prihlášky s označením „Výberové konanie

- CVČ, NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť
na adresu: 
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059
21 Svit 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového
konania bude uchádzačom, ktorí splnia pod-
mienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho
uskutočnením. PaedDr. Rudolf Abrahám 

primátor mesta 

Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov vyhlasuje 

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra
voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit 

Júnové prijatie jubilantov na MsÚ vo Svite.                        Foto: A. Pálešová



V rámci Dní mesta 20. júna 2014 sa ko-
nalo slávnostné otvorenie celého diela,
ktoré predstavuje hodnotu 3 340 tis. €
s 5%-tným podielom mesta.

Slávnostný akt bol započatý hymnou SR.
Po príhovoroch riaditeľa TS mesta Svit a pri-
mátora mesta členky súboru „Jánošík“ v slo-
venských krojoch rozvinuli stuhu. 

Oficiálne symbolické prestrihnutie pásky
vykonali primátor mesta, prednostka ObÚ
Poprad, zástupkyňa Fi. Redox Lučenec, zá-
stupca Fi. Eurobuilding a poslanec MsZ.

Následne riaditeľ TS Mesta Svit vysvetlil
technológiu hlavnej výrobnej haly a upriamil
pozornosť aj na dopravné mechanizmy
a zariadenia potrebné k prevádzke. Odpre-
zentoval prvý kompost, ktorý bol skúšobne
vyrobený v množstve 10,5 ton. Svojským
spôsobom privoňal k vytvorenému sub-
strátu, aby takto poukázal na neškodnosť
procesu biofermentácie. 

Že záujem o toto dielo a jeho produkty
je, svedčila aj široká účasť pozvaných: zá-

stupcov PSK, okresných úra-
dov, starostov obcí, zástup-
cov podnikov a organizácií,
družobných obcí, poslancov
a pracovníkov MsÚ.  

O tom, že proces a tech-
nológia je funkčná sme sa

presvedčili, chceme len zaželať celému
komplexu bezporuchový chod a hlavne vy-
užitie produktu, na ktorý bol zriadený. 

Neoceniteľným prínosom celej najväčšej

investície v histórii mesta je skutočnosť, že
bolo vytvorené dielo, ktoré pre dlhé ob-
dobie naplní ciele v ochrane životného pro-
stredia nášho tatranského regiónu.   VŽ

V rozprave k predloženým správam na
sneme odzneli kritické postrehy, hlavne k
malej intenzite presadzovania zmien do le-
gislatívy Slovenskej republiky v súvislosti s
pretrvávajúcimi problémami v pracovno
právnej oblasti hlavných kontrolórov miest
a obcí. Už počas prvého dňa delegáti volili
nové orgány ZHK SR /prezidenta, pred-

sedníctvo a kontrolnú komisiu/.
Boli predstavení dvaja kandidáti
na funkciu prezidenta združenia,
jedným z nich bol úradujúci prezi-
dent ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák,
hlavný kontrolór mesta Svit a dru-
hým  Ing. Hana Jakubíková, hlavná
kontrolórka Magistrátu mesta Ko- šice. Delegáti hlasovaním zvolili na ďalšie

štyri roky za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľu-
dovíta Budzáka (na obr.), hlavného kon-
trolóra mesta Svit. 

Vo svojom vystúpení novozvolený prezi-
dent Združenia hlavných kontrolórov miest
a obcí Slovenska pripomenul, že je po-
trebné zvýšiť dôveru občanov vo verejnú
správu, do ktorej patrí aj územná samo-
správa, a to sa dosiahne len odborne pri-
pravenými zamestnancami obcí, medzi kto-
rých patrí aj hlavný kontrolór. Zdôraznil, že
kontrola je súčasťou vedenia obce, a preto
je dôležité pôsobiť smerom k transparent-
nosti ekonomických procesov v obci, ku
komunikácii s občanom, ktorý by mal po-
znať jednotlivé kroky vedenia obce a aj on
mohol prispieť k rýchlejšiemu a kvalitnej-
šiemu rozvoju obce. Cieľom kontroly na-
ďalej ostáva podávanie neskreslenej sku-
točnosti o plnení stanovených priorít v obci. 

-bk-

Písal sa dátum 29. apríl 2010, keď mestské zastupi-
teľstvo schválilo svojim uznesením predloženie žia-
dosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov
európskej únie, kohézneho fondu a štátneho roz-
počtu na vybudovanie „Regionálneho centra zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných odpadov
v meste Svit“.

Dňa 18. júna 2014 sa na Štrbskom Plese skončilo zasadnutie XIX. snemu
Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré
sa konalo za účasti 136 delegátov a 15 hostí - zástupcov štátnych a samo-
správnych inštitúcií - NKÚ SR, MV SR, ZMOS, APUMS, AVS, MUNICIPALIA
a.s., PKF a.s., AHS, VÚC Banská Bystrica. 

Prezidentom Združenia hlavných kontrolórov sa stal Sviťan
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A je to! Kompostáreň je ukončená!

Mesto Svit vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú 

verejnú súťaž 
na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č.3/2014

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predaj časti nehnuteľnosti p.č.229/16 o výmere 36062 m2, KNC,druh pozemku
ostatná plocha v meste Svit, zapísanej na Okresnom úrade Poprad,katastrálny
odbor  na liste vlastníctva č.1 a to:
•novovytvorený pozemok parcela č. 229/413 parcela reg. C KN o výmere 86 m2,
druh pozemku ostatná plocha (ďalej len: „nehnuteľnosť“)
•novovytvorený pozemok parcela č. 229/414 parcela reg. C KN o výmere 14 m2,
druh pozemku ostatná plocha  (ďalej len: „nehnuteľnosť“)
spolu o výmere 100 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 027-
8/2014 zo dňa 13.6.2014 na oddelenie pozemkov p.č.229/413-414 vypracova-
ného GEOZET s.r.o.,Partizánska, 700/51,Poprad
s ponukovou cenou v minimálnej hodnote vo výške  60 EUR/1m2.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.svit.sk, úradnej tabuli Mesta Svit,
právničky Mesta Svit tel. 0917/670023



Dňa 26. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky školského geoparku
priamo v  areáli Základnej školy na Komenského ulici. Náš geopark je výnimočný nielen
svojím obsahom, ale aj tým, že je jediným geoparkom na Slovensku v základných školách. 

Slúžiť bude všetkým tým, ktorí sa zaují-
majú o neživú prírodu a geologickú stavbu
Slovenska. Má to byť miesto - ako učebňa
v prírode, ale i ako oddychová zóna pre žia-
kov, rodičov, ale aj všetkých občanov mesta
Svit. Pri geoparku sa nachádza i fontánka a
za ňou bude ešte osadených päť lavičiek,
aby sa tu mohla učiť celá trieda naraz. 

Na realizácii sa podieľal geológ RNDr. Ad-
rián Harničár,  manželia Škvarekovci, ale i sa-
motní žiaci, ktorí horniny konzervovali a čis-
tili. 

V našom geoparku, ktorý vznikal tri me-
siace, sa nachádza 43 hornín z blízkeho aj
vzdialenejšieho okolia Svitu i celého podta-
tranského regiónu. Zbieral ich A. Harničár,
ktorý horninám určoval ich vek. V parku náj-
dete horniny od najmladších, ako je travertín
a má približne dvesto rokov, až po najstaršie,
ktoré majú niekoľ ko miliónov rokov. 

Za najvzácnejší považujeme kmeň stromu,
ktorý má približne 22 miliónov rokov a má
aj veľ kú geologickú hodnotu. 

Veríme, že náš geopark sa stane vyhľadá-
vaným miestom, ktoré bude v plnej miere
slúžiť svojmu účelu. Srdečne ste pozvaní.

Mgr. Anna Coganová
riaditeľka ZŠ Komenského

Keďže odovzdávacie stanice tepla sa
presunuli z centrálnych výmenníkových sta-
níc do jednotlivých obytných domov, pô-
vodné sekundárne rozvody tepla (Tichel-
mannov okruh, sídlisko A, Štefánikova
ulica) sa stali primárnymi rozvodmi horúcej
vody.

Okruh tzv. Tichelmann - ulice Komen-
ského, Štúrova, 9. mája, Kukučínova a Mie-
rová v celkovej dĺžke 1 km, je z 50.- 60. ro-
kov minulého storočia a tomu zodpovedá
aj jeho technický stav. Potrubia aj izolácie
sú v zlom stave, čoho výsledkom sú časté
poruchy a s tým spojené obmedzenia v do-

dávke tepla pre bytovú a komunálnu sféru
mesta Svit.

Na základe spoločných rokovaní medzi
Mestom Svit a  CHEMOSVIT ENERGO-
CHEM, a.s., sa dospelo k dohode o oprave
a  rekonštrukcii horúcovodných potrubí
tohto okruhu. 

Časť rozvodov sa vymení v pôvodných
trasách, ktoré sú na pozemkoch mesta Svit
a časť pôvodného okruhu sa nahradí no-
vými rozvodmi tepla v  nových trasách
mimo okruhu Tichelmann, aby sme už roz-
vodmi tepla neobmedzovali vlastníkov po-
zemkov najmä na ulici Mieru, Komenského
a Štúrovej. 

Harmonogram opravy je naplánovaný na
mesiace júl a august, kedy sú v základných
školách a  v  materskej škôlke, cez areály
ktorých prevažne potrubia prechádzajú,
prázdniny. Ukončenie opravy je napláno-
vané na september tohto roku tak, aby
sme boli včas pripravení na začatie novej
vykurovacej sezóny.

Každá oprava prináša so sebou určité
obmedzenia a preto prosíme spoluobča-
nov o toleranciu a pochopenie pri potreb-
ných odstávkach tepla pri pripojovaní no-
vých rozvodov na pôvodné rozvody
a s dočasnými stavebnými obmedzeniami,
ktoré takáto rozsiahla oprava určite vyvolá. 

Ing. Jaroslav Šugarek, 
výrobný riaditeľ 

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Oprava horúcovodných potrubí v meste Svit
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V roku 2002 bola realizovaná rekonštrukcia rozvodov tepla v meste Svit, pri ktorej
boli nahradené staré parné rozvody novými horúcovodnými rozvodmi. Táto rekon-
štrukcia sa týkala rozvodov od prahu podniku CHEMOSVIT, a.s. až po Základnú
školu na ul. Komenského.

Výnimočný geopark v ZŠ Komenského otvorený Filmový festival
zvýšil latku

Young Film Fest bol tohto
roku o niečo iný ako ten mi-
nuloročný. II.ročník festi-
valu bol profesionálnejší,
premyslenejší a v neposled-
nom rade i výber filmov bol
na ďaleko vyššej úrovni. 
Novinkou bol jeden zahra-

ničný film od pražskej štu-
dentky Sofie Šustkovej. Tohto
roku sa konal v termíne od
30.mája do 1.júna v mestách
Svit, Starý Smokovec a Po-
prad. Atmosféru dotvárali aj
pukance, ktoré boli v cene, a
ktoré k filmom už tak nejak
patria. 

Prvý filmový deň sme od-
štartovali vo Svite, kde nemá
divák ku kinu, hlavne z dôvodu
jeho absencie, vybudovaný
vzťah. Aj napriek tomu, snímky
zhliadli asi dve desiatky divá-
kov. Veľ ký úspech zazname-
nalo kratučké, no o to okúzľu-
júcejšie TimeLapsové video od
Matúša Lašana, „Kráľová Ho-
ľa“. Prostredie a ponuka do-
kumentárnych a večerných
hraných filmov vniesla do duší
Sviťanov spomienky na niek-
dajšie kino v ich malom mes-
tečku.                              mm



J.Kurucom a J.Perinajom bol doplnený  za-
ujímavými zábermi na novom projekčnom
plátne. Prišli i gratulanti a za Oblastnú or-
ganizáciu SZPB odovzdal jej predse-
da M.Kopka nášmu mestu Čestné uznanie
za rozvíjanie odkazu  SNP a dlhoročnú ak-
tívnu zväzovú činnosť a spoluprácu. Primá-
torovi R.Abrahámovi a bývalému gen.ria-
diteľovi Chemosvit M.Ľachovi odovzdal  za
obdobné zásluhy Medailu M. R. Štefánika
III.stupňa.  Kytice kvetov sa dostali do rúk
aj prvým občanom Svitu – Ing. Vladimírovi
Rusnákovi a Gertrúde Hricovej, rod. Grá-

covej. Na rad prišli tohtoroční ocenení.
Cena mesta bola udelená Pavlovi Uhrí-

kovi in memoriam za úctyhodný prínos
v oblasti fotodokumentácie histórie mesta,
jeho podnikov a občanov. Prevzala ju dcéra
P. Uhríka V. Šalingová. Druhú získal Vladimír
Vlha za prínos pre rozvoj mesta a neúnavné
uchovávanie Baťovskej tradície. Tretia po-
putovala do rúk Jozefovi Sokolovi za celo-
životný prínos pre rozvoj hudobného života
a dlhoročné aktivity v dychovej hudbe.

Primátor mesta sa rozhodol oceniť prácu
ďalších občanov Cenou primátora. Ob-
držali ju Ján Perinaj za mimoriadne aktivity
v Klube ABŠP a angažovanosť v záhrad-
kárskom hnutí, Mgr. Peter Čapó za vý-
znamný prínos pre rozvoj hudobného ži-
vota prostredníctvom vedenia Zmiešaného
spevokolu Laudamus, Mgr. Ladislav Po-
točný za vynikajúce výsledky v oblasti vý-
chovy atletických talentov a úspešnú re-
prezentáciu mesta doma i v zahraničí,
Ladislav Žukovský za prínos pre uchováva-
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Narodeniny
mesta sme 

oslávili dôstojne!

Cena mesta pre Vladimíra Vlhu. Cena mesta pre Jozefa Sokola

Folklórny súbor Šarišan svojím vystúpením divákov uchvátil.

Ocenenie Pavlovi Uhríkovi in memoriam prevzala jeho dcéra  V. Šalingová

(Dokonč. z 1. strany)



nie Baťovskej tradície, Mgr. Ladislav Mo-
ravčík za dobrovoľnú prácu v SČK a 80-
násobné darovanie krvi, Ing. Ivan Zima za
dlhoročnú organizáciu významného cyklo-
maratónu Horal a vzornú reprezentáciu
mesta a Miroslav Farkaš za rozvoj športovej
činnosti v meste a dlhoročnú dobrovoľnú
prácu v basketbale. Všetkým oceneným aj
touto cestou blahoželáme! Po odovzdaní
cien javisko zaplnil špičkový súbor „Šari-
šan“ z Prešova a dostal celé publikum do
varu. To sa mu odmenilo srdečným dlho-
trvajúcim potleskom v stoji.

Sobota sa niesla v radostnej ná-
lade opäť pri Chemosvite a tam dostali
priestor najprv programy pre deti (ujo
Ľubo a kúzelník Wolf), ale i širokú verej-
nosť. Obe ZUŠ, Zábavná skupina Svittase-
nior, módna prehliadka SOŠ, FS Jánošík,
Jadranka, či Divadlo Actores z Rožňavy,
ktoré ponúklo skutočne originálne a pro-
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Moderovaná beseda o histórii mesta a jeho firiem.

Ocenenie SZPB prevzali primátor mesta PaedDr. Rudolf
Abrahám a predseda predstavenstva a. s. Finchem Ing. Mi-
chal Ľach.

Ocenení Cenou primátora mesta - na obrázkoch zľava - Miroslav Farkaš, Ján Perinaj, Mgr. Ladislav Potočný.

Prví občania narodení vo Svite - Gertrúda Hricová a Ing. Vla-
dimír Rusnák (v strede).



fesionálne výkony – to všetko
dodávalo lesk narodeninám
mesta.Výťažok z tomboly po-
putoval Nadácii Chemosvit.

Chladné počasie neodradilo
návštevníkov Benefičného kon-
certu pri Kolibe, kde zazneli
piesne v podaní Kristíny Deb-
nárovej, Ivanny Bagovej, Do-
miniky Mirgovej, či majstrovské
virtuózne vystúpenie Stanislava
Salanciho. Katka Knechtová
pre vážne dôvody do Svitu síce

nedorazila, ale nahradil ju Miro
Jaroš a po týchto chytľavých
piesňach sa už odštartoval ne-
bývalý ohňostroj, za ktorý patrí
poďakovanie Energochemu, a.
s. Finále bolo v réžii skupiny

Štvorka z Popradu, ktorá bola
ako vždy skvelá. 

Slávnostná sv. omša, ktorá sa
k výročiu mesta konala v nedeľu
za účasti primátora a družob-
ných hostí z Poľského Knurówa
bola celebrovaná generálnym
vikárom  mons. Antonom Tyro-
lom a zaznela na nej ucelená
omša J. Haydna MISSA BREVIS
„SANCTIS JOANNIS de DEO“
v podaní domáceho spevokolu
Laudamus. Nadšeniu zúčastne-
ných nebolo konca.

Tí jednoznačne vyzdvihli  du-
chovne i umelecky sviatočnú
a nebývalú  atmosféru v rím-
skokatolíckom chráme sv. Jo-

zefa. Táto bodka osláv bola veľ-
kolepá a vyznela ako úprimné
poďakovanie za všetko, čo ľu-
dia v tomto meste vykonali.

Výpočet tých, ktorí sa o dô-
stojný priebeh predposled-

ného júnového víkendu zaslú-
žili je skutočne dlhý. Okrem
Mesta je to v prvom rade  Che-
mosvit, a.s., ktorý obdaril ob-
čanov a zamestnancov strav-
nými lístkami, poskytol všetky
ideálne priestory a technicko-
organizačnú pomoc, potom
Technické služby mesta Svit,
Mestská polícia, mestské školy,
Centrum voľného času, Mest-
ská knižnica, všetci sponzori.
Poďakovanie patrí aj za sprie-
vodné akcie, športové turnaje
v hokejbale a nohejbale
a Olympiádu materských škôl,
Kvapku pre mesto – darovanie
krvi a tri výstavy.

Čo povedať na záver? Snáď
len obrovské „ďakujeme“ všet-
kým, ktorí priložili ruku k dielu,
a vyjadriť presvedčenie, že ľu-
dia Svitu si takýto darček za-
slúžili.                                -vž-
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Cena primátora - Ladislav Žukovský (obr. vľavo) a Mgr. Ladislav Moravčík s primátorom mesta. Na obr. dole Ing. Ivan Zima.

V sobotu sa rozbehol pestrý program - na obr. Ujo Ľubo s deťmi.
Foto z Dní mesta a firmy Stanislav Pjatak

Ján Ambróz a Ľudová hudba
Borievka



K zrodu mesta Svit
/Jozef Kalakaj/

Tomáš Baťa po svete závody stavať chcel, nebolo mu do-
priané dokončiť plán,
nešťastie v rodine bolestné bolo, zrútil sa v diaľ ke eroplán.

Prevzal zaň Ján Antonín  štafetu, vo Važci prvé ponuky dával,
no po dlhých jednaniach až vo Velickom chotári úspech
s kúpou pozemkov mal.

Pod Vysokými Tatrami, od Batizoviec až po horu Baba len
samá močaristá pôda bola,
napriek tomu, pri pracovných a rekreačných cestách jeho
oku lahodila.

Pri prehliadke okolia po tejto krajine zapichol paličku a riekol
im: „Na tejto mokradi  fabriku a mesto moje v budúcnosti
postavím!“

Tu mladí prácu budú mať, domov, aj školy, menom ho na-
zvem SVIT,
vyrábať budeme stroje, viskózovú fóliu, hodváb i kordo-
net - pevnú niť.

Skúmal on zem,  okolie hôr, aj vietor, ako v tom čase vial,
spokojnosť cítil v srdci, veril, že dobre robí, že na tomto
mieste ostal.

Až po čase sa z osady mesto SVIT stalo,
busty v meste, v školách a socha v parku- dnes na počesť
ich slávy, to ostalo.

Nič nebolo ľahké, odvodnenie, plánovanie, či miesenie
tehlárskej hliny,
po rokoch mesto mladé sa rozrastá a nad fabrikou vysoké
komíny.

Ako to bolo, zapísané je v kronikách, ba aj v inej tlači,
mesto mení svoj šat, do krásy sa rozvíja, ľuďom sa tu páči.

V spomienkach s pohľadom na  Babu, či Vysoké Tatry, 
všetkým, čo zaslúžili sa od začiatku o rozkvet  mesta,
vďaka im patrí.

Za roky ušlé mnoho slávnych  mesto odchovalo,
vo svete dobré meno Svitu touto cestou  pre všetkých
rozposlalo.

Veľ ké to dielo nezapadlo prachom, fabrika, aj mesto tu je.
Jeho plán žije, dnes už náš Svit osemdesiatku oslavuje.
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1 Piatok patril seniorom -bývalým zamestnancom
Chemosvitu. 2 Fantázia predviedla tanečné kreá-
cie. 3 ZUŠ - skupina Chrobáci. 4 Na Jadranku sa
diváci tešili. 5 Malí Jánošíci. 6 Diváci sa výborne
bavili. 7 Slávnostný večer a superstariska Ivanna
Bagová. 8 Módna prehliadka SOŠ Svit. 9 Detské
mestečko. 10 Kúzelník Wolf. 11 Na Dňoch mesta
sa predstavila so svojou činnosťou aj CVČ vo Svite.
12 Vynikajúce Divadlo Actores z Rožňavy.

1

3 4

2
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Z NARODILI SA
Oliver Mirga, Alexander Goga, Erik
Šarközi, Maximilián Zahoranský,
Zoe Jankových.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Kubanda a Mária Harničá-

rová, Peter Saktor a Ivana Sema-
nová, Eduard Znanec a Petra Polá-
ková.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
jún

70 ROKOV 
Štefánia Drobná, Anna Šugare-
ková, Edita Príhodová, Sidónia Si-
vaničová, Gizela Rusnáková, Ru-
dolf Škovira.
75 ROKOV 
Mária Kleinová, Helena Mirgová
80 ROKOV
Ing. Milan Lipták, Anna Palubja-
ková, Juraj Szenási. 
91 ROKOV
Mária Mišeková

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ladislav Sieber (93), Margita
Gondková (92), Mária Vargová
(87), Ingrid Kostková  (42), Rozália
Majlátová (87), Rozália Škyrtová
(90), Ing. Ján Tarageľ (88).

Spoločenská 
kronika

Inzeráty

„Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť 
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.“

Dňa 29. 7. 2014 si s hlbokým smútkom pripomíname
smutné 5. výročie, keď nás navždy opustil manžel,
otec, syn, brat a kamarát 

JÁN PRUŽINSKÝ. 
Stále na neho s láskou a úctou spomína najbližšia
rodina, priatelia a známi.Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Ďakujeme.

Smútiaca rodina

6. júla 2014 uplynul rok od chvíle, keď
nás navždy vo veku 87 rokov opustil mi-
lovaný manžel, otec, starý a prastarý
otec AUGUSTÍN HRAŠKA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.      

Smútiaca rodina

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedo-
volí. Dňa 21.7. a 28.7.2014 si pripo-
menieme 35. a 5. výročie, čo nás na-
vždy opustili naši
rodičia

Anna a Alojz 
Jandušíkovci 

zo Svitu.

S láskou spomínajú deti Viera, Hanka
a Ľubo s rodinami.

Ak nás opustí niekto blízky,
odchádza s ním aj niečo z
nás.
A navždy ostane prázdne
miesto všade tam, kde po-
ciťovali sme jeho blízkosť.
28.júna uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš
otec, dedko, svokor

Vojtech-Béla Jankopál.
Smútiaca rodina

= Spomienky

Predám 3-izbový tehlový
byt na Ul. kpt.Nálepku vo
Svite. Tel.č. 0908 269171.

SÚŤAŽ!!!!!!!!!
Požičajte si a vyhrajte DOVO-

LENKU!!!
PÔŽIČKY - BEZ POTVRDENIA

O PRÍJME!
OD Prior - 1. poschodie a Halatová 2,

Poprad - oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk

0911/913849      0917/668003
Stačí prezvoniť

Predám 
tatranský profil 

– perodrážka, 
brúsený

I. trieda 3,80   
II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Do-
veziem.  

Tel: 0915 863 227, 
0911 168 982.



Zimnej olympiády učňovského
dorastu ČSSR.  V roku 1974 za-
čal svoju činnosť Klub dôchod-
cov.

V roku 1975 vyrástla domi-
nanta Svitu - 16-podlažná ad-
ministratívna budova n.p. Che-
mosvit. (2)

Do roku 1976 sa odovzdalo
na sídlisku „A“ celkom 376 by-
tov s čiastočnou občianskou vy-
bavenosťou. Na sídlisku „C“
v oblasti Kimbiarku Pod Skal-
kou bolo pripravené stavenisko
na 175 rodinných domov v in-
dividuálnej výstavbe.. Dokon-
čila sa výstavba dielní pre Tech-
nické služby, bolo vybudova-
ných 1500 m chodníkov s as-

faltovým povrchom a verejným osvetlením. Časť mesta sa začala bu-
dovať aj na pravom brehu rieky Poprad. To si vynútilo výstavbu nie-
koľ kých mostov a lavičiek - veľ ký cestný most sa začal v roku 1976
stavať v oblasti sídliska „A“ – naproti cintorínu, keď si to vynútila sku-
točnosť, že sa začalo s výstavbou internátu a. s. Chemosvit a čoskoro
sa mala začať výstavba Domu smútku (3).

V roku 1977 sa začal rekonštruovať Spoldom (dokončený v roku
1980) , čo si vyžiadalo zabezpečiť náhradné priestory pre všetky pre-
vádzky vrátane kina. Začala sa aj výstavba krytého kúpaliska, ktoré
otvorili 21. júna 1982.

V roku 1972 získal Svit 50 ha katastrálneho územia od Lu-
čivnej a Batizoviec, nakoľ ko sa svojou výstavbou rozrastal.

Vypracovaný bol územný plán aglomerácie Svit – Poprad –
Matejovce, podľa ktorého mal veľký Poprad  zahrňovať priestor
Svit – Matejovce – Kežmarok. Na jeho základe mala byť zasta-
vená všetka výstavba bytov vo Svite a stavať sa malo v Poprade
a jeho okolí. Členovia rady i pléna s tým nesúhlasili, veď v rámci
plánovanej bytovej výstavby boli už urobené kroky k začatiu
prác pre sídlisko A, B a C, bol vyhliadnutý priestor na tzv. ha-
sičskej lúke, na ktorej už v roku 1971-72 bola postavená 18-
bytová jednotka pre n. p. Tatrasvit. V marci 1973 bol Svit
z územného programu výstavby veľ kého Popradu vynechaný
a výstavba sa mohla rozbehnúť.

V týchto rokoch vyrástlo sídlisko A, v roku 1975 sa začala
výstavba sídliska „C“, rodinných domkov, ciest a inžinierskych
sietí. V roku 1972 sa vybudovali teplovodné kanály na Ul.
kpt. Nálepku a pre sídlisko „A“ a pre plánované kryté kúpa-
lisko. Ukončená bola stavba 420-posteľového internátu SPŠ
a v roku 1975 začal najväčší závod - Chemosvit - stavať ďalší -
600-posteľový internát Pod Lesom (1) a v roku 1979 internát
pre Tatrasvit. Vybudoval sa chodník vedľa štátnej cesty E-85
od Ul. Hviezdoslavovej po objekt Mäsopriemyslu. Priestor
pred Kultúrnym domom bol vydláždený travertínovými dlaž-
dicami. 

V lete1973  asanovali prvý domček postavený vo Svite z roku
1934, teda času založenia mesta. Tento domček je zapísaný
v kronike ako prvý dom, v ktorom bola vrátnica na začiatku
výstavby podniku. 

26. februára 1974 navštívil Svit Gustáv Husák, neskôrší pre-
zident ČSSR. Návšteva vytvorila dôstojný rámec k otvoreniu
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„Metamorfózy mesta Svit“
nepredstavujú iba premenu pô-
dorysnej štruktúry mesta, jeho
architektonického ducha či de-
mografického vývoja. Práve na-
opak, zachytávajú organický vý-
voj mesta i človeka v ňom
žijúceho, vyjadrujú zmenu funk-
cie mesta vo vzťahu k regiónu,
prírodnému prostrediu, no pre-
dovšetkým jeho obyvateľom. 

Žiadny obraz či slovo nedo-
káže tak verne zachytiť, vypo-
vedať udalosť, okamih ako
ľudská spomienka. Aj touto vý-

stavou sme chceli vyjadriť
úctu všetkým, ktorí toto
mesto budovali vlastnými
rukami, tvorili ho a zveľaďo-
vali. 

Želáme si, aby tieto nád-
herné fotografie, ktoré sa
nám podarilo zhromaždiť na
tomto mieste aj vďaka vám,
nám pripomínali dôležitosť
histórie, pretože to je naša
história, história ľudstva, his-
tória každého človeka. A tak
ako je dôležité uchovávať si
spomienky na tieto krásne oka-

mihy, významné je i podeliť sa
o ne s mladšou generáciou. 

Ing. Elena Berezovskijová,
riaditeľka ZŠ Mierová 

a kolektív spolupracovní-
kov Mgr. M. Dlugošová, 

RNDr. Zuzana Pomorská,
Ing. Denisa Zajacová 

V tomto jubilejnom roku pripravilo mesto pre občanov
a návštevníkov mesta množstvo kultúrnych, športových
i spoločenských podujatí. K oslavám sa pripojila aj ZŠ
Mierová vo Svite výstavou fotografií pod názvom „Me-
tamorfózy mesta Svit.“ 

„Metamorfózy“  mesta Svit

3

2

1
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Divadlo A predsa/ Naprus s.r.o. Spišská
Belá v spolupráci s Mestom Svit

vás pozývajú 
na koncert populárneho hudobníka 

a zabávača
Mariána Čekovského

7. 8. 2014 o 18.00 h 
v Dome kultúry Svit

Vstupné: 9,- € v predpredaji  
12,- € v deň koncertu. 

Predpredaj: MsÚ Svit, odd.kultúry č.t.7875114,
v Reštaurácii DK Svit 7755201, 
v Caffé 33 Svit a v Divadle A predsa...! na t.č.
0944 080 659.

Partneri: Mesto Svit, Nordcame, Zaudio,
Poprad 24, Podtatranské noviny, Noviny

Mesto Svit. 

Program podujatí
24. júla 2014 o 11.00 h 
Dom kultúry Svit

ODVÁŽNY ZAJKO – hudobná rozprávka Zuzany Haa-
sovej – viď plagát   

7. augusta 2014 o 18,00 hod. - Dom kultúry
MARIÁN ČEKOVSKÝ – koncert vynikajúceho zabá-
vača a hudobníka – viď plagát

8.-10.august 2014 – štart a cieľ pri Kolibe Svit
15. ročník HORAL TOUR

28.august 2014 o 11.00 h obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie pozvaných účastníkov SNP pri prí-
ležitosti 70. výr. SNP primátorom mesta
o 13,30 – Pamätník padlým

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV K 70.VÝR.SNP

30.augusta 2014 –  kostol sv.Jozefa
DEŇ FARNOSTI – o 13,00 – svätá omša, popoludní
hry, zábava, súťaže a atrakcie pre deti a občanov
mesta

Pripravujeme:
11.septembra 2014 o 18.00 h
Dom kultúry Svit
ŠIALENÉ NOŽNIČKY

Skvelá hudobná komédia Bratislavského hudobného
divadla  - viď samostatný plagát na str. 16

22.október 2014 o 18.00 h - Dom kultúry
FRANTIŠEK NEDVĚD s kapelou VOJTU NEDVĚDA
– koncert populárneho speváka

Divadlo A predsa/ Naprus s.r.o. v spolupráci s Mestom Svit
vás pozývajú na hudobnú rozprávku

Odvážny Zajko
v hlavnej úlohe so známou herečkou a speváčkou Zuzanou Haasovou

24. 7. 2014 o 11.00 hod.v Dome kultúry Svit
Vstupné: 3,- € v predpredaji a 4,- € v deň predstavenia. 
Predpredaj: MsÚ Svit odd.kultúry, 7875114. Reštaurácia DK Svit,
Caffe 33 Svit a Divadlo A predsa...! na t.č. 0944 080 659. 
Partneri predstavenia: Mesto Svit, Nordcame, Zaudio Svit, 

Poprad24, Podtatranské noviny, Noviny mesta Svit.

VÝSTAVA F. ŽOLDÁKA
V Poprade na sídl. Západ je od 30. 6. 2014

znovu otvorená zrekonštruovaná moderná knižnica
s dôstojnými priestormi, v ktorých je inštalovaná
výstava abstraktných obrazov popradského vý-
tvarníka Františka Žoldáka.



Nesmierne vitálny a
skromný výtvarník si v kruhu
svojich príbuzných i hostí za-
spomínal na rané detstvo a
svojich rodičov, ktorí boli pr-
vými obyvateľmi prvých
troch domčekov pri výskum-
nej stanici budúceho závodu

a jeho zamestnancami. 
Na výstave nechýbali aj

vzácne fotografie, ktoré za-
chytávajú počiatky Svitu, ro-
dostrom Hlasných a zaují-
mavá plastika, na ktorej sú
spomínané prvé tri dom-
čeky. Vzdal hold mestu, v
ktorom vyrástol a ktoré stále
nosí vo svojom srdci – ve-
noval mu aj plastiku s prvými
tromi domčekmi, kde v jed-
nom z nich býval s rodičmi a
susedmi im boli rodiny Ja-
vorská, Rusnáková, Šašu-
rová, Kupková a Savarová.

Pán Hlasný sa v ostatnom
čase venuje aj maľ be na
hodváb a vystavoval aj túto
časť svojej tvorby. S Ing.Vla-
dimírom Rusnákom sa na vý-
stave stretol po viac ako 40-
tich rokoch a mali na čo
spomínať... 

Hoci  väčšiu časť života
prežil ako vedúci vedecký
pracovník v Bratislave a na
Záhorí, Svit ostal v jeho
srdci. Vyjadril radosť a po-
tešenie z tejto možnosti sa
tu opäť vrátiť a tak vzdať
hold  tomuto mestečku,
ktoré nazval „perlou pod Ta-
trami“. Pánovi Hlasnému že-
láme veľa zdravia, tvorivé
nápady, pevnú ruku pri
tvorbe a radosť z nej i života
vôbec!

Text a foto:
V. Žoldáková

V piatok 6. júna 2014 sa v Mest-
skej knižnici vo Svite konala be-
seda s pani Ľubicou Kepštovou –
spisovateľ kou a zástupkyňou šéf-
redaktora časopisu Slniečko, ktoré
je najstarším detským časopisom
vydávaným na Slovensku (na ob-
rázku vľavo)

Na besedu prijali pozvanie žiaci
druhých a tretích ročníkov Základ-
nej školy Mierovej vo Svite. Deti
sa dozvedeli históriu časopisu a
zoznámili sa so Slniečkom z roku
1932, ktoré si pamätajú ich staré
mamy. Pani Kepštová im ukázala
ako sa píšu články a tvoria ilustrá-
cie do časopisu, predstavila tiež

súčasných i minulých
slovenských ilustráto-
rov, ktorí spolupracujú
na výrobe Slniečka. Na
všetky detské otázky
vtipne odpovedala a
pochválila žiakov za

účasť v súťaži Čítame s Osmijan-
kom. V závere všetci získali malý
darček – prvú pečiatku časopisu
Slniečko spolu s autogramom pani
spisovateľ ky. Sprievodným podu-
jatím besedy bola i výstava Jedno
Slniečko za všetky hviezdy, veno-
vaná výročiu časopisu. 

Mgr. Daniela Šipošová
Foto: Viktória Kozubová.
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Ako sa robí „Slniečko“

Čítajte s nami

Čítanie rozvíja u detí fantáziu,
obohacuje slovnú zásobu a
ovplyvňuje životné hodnoty. Preto
sa pripájame k týmto aktivitám a
snažíme sa nimi deti motivovať k
čítaniu a pravidelným návštevám
knižnice. Každý z účastníkov pre-
čítal jednu stranu z vybranej knihy,
zaregistroval sa do prezenčnej lis-
tiny a podpísal sa na Diplom,
ktorý deťom v knižnici po celý rok
pripomína ich účasť na maratóne.

Podujatie organizuje Linka detskej
istoty, tento rok sa sponzorsky za-
pojilo i kníhkupectvo Panta Rhei,
od ktorého deti dostali záložky
do kníh a zľavu na nákup literatúry
v ich predajniach.

Spoločne na všetkých miestach
Slovenska čítalo 37 064 detí, čím
sme prekonali minuloročný re-
kord. U nás vo Svite sa rekordu
zúčastnilo 162 detí, čo bolo o 31
viac ako minulý rok.           -dš-

7. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu sa
konal  5. júna 2014. Opätovne sme sa do podujatia zapojili
i v našej knižnici. Spolu s deťmi z obidvoch ZŠ mesta sme čítali
humoristickú knižku Babka gaunerka.

V srdci je vždy Sviťanom
Malá a zároveň milá bola vernisáž výstavy amatér-
skeho výtvarníka  Andreja Hlasného, ktorú autor
venoval mestu k jeho jubileu. Zaujímavosťou je, že
tak ako mesto, i pán Hlasný si v tomto roku pripo-
mína 80-tku. 

Hug Day Slovakia 2014
Hug day alebo Deň objatí sa v našom meste uskutočnil 25. júna
2014. Zorganizovali ho členovia Mládežníckeho parlamentu vo
Svite.

V súčasnosti sú ľudia veľmi uponáhľaní a v strese, z tohto dôvodu
vznikla hlavná myšlienka tohto dňa - potešiť ľudí okolo seba a vrátiť
im úsmev na tvár.

Heslom tohtoročnej kampane bolo „Objatie a úsmev je to naj-
krajšie, čo môžeme darovať.“ Organizátori sa stretli s rôznymi reak-
ciami verejnosti – od milých úsmevom a ochoty objatie prijať (mi-
mochodom – takýchto ľudí bolo viac) až po odmietnutie a rozpačité
odozvy tejto nepochybne milej ponuky. -lm-
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Pivo roka je zo

Svitu!
Mnohí z nás sme už pobudli v zaujímavom
zariadení pri plavárni – minipivovare Bunta-
var. Je to on, ktorý sa najnovšie pýši nebý-
valým úspechom – vyrába najkvalitnejšie
pivo roka 2014!
Toto ocenenie po tretí raz udeľovala Slovenská

pivovarnícka akadémia v Bratislave. Ceny pre
nezávislé pivovary  boli udelené v 13-tich kate-
góriách. Obrovské bolo prekvapenie a radosť,
keď za najkvalitnejšie pivo bolo vyhlásené to

naše z minipivovaru Buntavar vo Svite, ktorý pracuje od roku
2005, ale jeho slávnostné otvorenie sa datuje do roku 2010. Pri
varení piva používajú štyri prírodné suroviny – vodu, slad, chmeľ
a kvasinky.

V októbri sa Buntavar zúčastní výstavy potravín v talianskom
Toríne, kde bude reprezentovať nielen náš región a naše mesto,
ale i Slow Food Tatry – organizáciu, ktorej je členom. K úspechu
mu úprimne blahoželáme! -red-

So SZUŠ Fantázia sa mi spolupracuje vždy dobre. Ako
po minulé roky, tak aj teraz. Som veľmi vďačný, že som už
mal tú možnosť spolupracovať s pedagógmi a žiakmi
a rovnako ma teší, že je to tak dodnes. Je to príjemný
pocit, keď sa stávate súčasťou takého telesa akým je FAN-
TÁZIA.

Mám veľkú radosť, že som sa mohol zúčastniť pri zápise
nových žiakov a zakončiť to dňom FANTÁZIE. Viete, je to
super nápad, zíde sa tam celý pedagogický zbor, deti
z jednotlivých odborov, ktoré sa môžu vzájomne spoznať
a tým dobré vzťahy udržiavajú jednotu v celom kolektíve.
A, samozrejme, aj rodičia majú možnosť sa porozprávať
s pedagógmi pri dobrom programe vo výbornej nálade.
Chcem sa pani riaditeľ ke Viere Piekielnickej poďakovať
za to, že som bol na tomto dni FANTÁZIE, za jej obetavosť
a podporu a veľmi sa teším až sa opäť uvidíme pri skvelom
projekte akým bola TOVÁREŇ NA SNY či spomínaný Deň
FANTÁZIE...

Tomáš Lamoš

Spolupráca s Fantáziou

Svitskí seniori pozývajú...
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite
uskutoční v stredu 16. 7. 2014 v čase od 9.00 do 12.00 h
turistickú prechádzku pre seniorov v okolí studničky vo
Svite s možným opekaním toho, čo si každý účastník so
sebou donesie.
ZO JDS Svit organizuje v nedeľu 17. 8. 2014 turistický výlet

do St. Smokovca a následne na Hrebienok a prípadne do T.
Lomnice. Doprava sa uskutoční z Popradu historickou elektič-
kou „Kométa“. Prihlásiť sa je potrebné u členov výboru ZO
JDS do 31. 7. 2014 u M. Guľvasovej (0918 276 806) a M. Dicz-
háziovej (0902 848 302).

MO SZPB organizuje pri príležitosti 70. výročia SNP autobu-
sové zájazdy do B. Bystrice a na Podbanské na celonárodné
oslavy a to v piatok 29. 8. 2014.Prihlášky a bližšie informácie o
zájazdoch u A. Hanzlíkovej č.tel. 0903 474 260 do 31. 7. 2014.

ZO JDS vo Svite organizuje tematický zájazd po trase L.
Mikuláš, Demänovská jaskyňa a Jasná, ktorý sa uskutoční
v stredu 10. 9. 2014.Prihlásiť sa je potrebné u M. Guľvasovej
(0918 276 806) alebo u M. Diczháziovej (0902 848 302) do
22.8. 2014. -ák-



Na základe dobrej skúse-
nosti spred troch rokov sme
opäť siahli po spolupráci so ZŠ
Goliánova ul. v Banskej Bystrici
a spoločne sme zamierili do
Anglicka. V centre našej po-

zornosti bolo jeho hlavné
mesto – Londýn. Naše trojd-
ňové spoznávanie sme mali te-
maticky rozdelené – londýnske
parky, londýnske námestia,
londýnske mosty. Videli sme

múzeum voskových figurín ma-
dam Tussaud, výmenu kráľov-
ských stráží pred Buckingham-
ským palácom, previezli sme

sa v londýnskom oku, plavili sa
po Temži, vyskúšali si cestova-
nie londýnskym metrom, na
vlakovej stanici King´s Cross
sme videli nástupište 9 a 3/4,

kde náš obľúbený románový
hrdina Harry Potter nastupoval
na vlak do čarodejníckej školy.
Mohli sme stáť jednou nohou
na západnej pologuli a druhou
na východnej (ako? navštívili
sme areál observatória v Gre-
enwich, kadiaľ prechádza nultý
poludník), obdivovali sme
krásu Westminsterskej kate-
drály i budov parlamentu s Big
Ben. V British Museum sme si
prezreli úžasnú výstavu veno-
vanú histórii Vikingov a nadý-
chali sme sa atmosféry tohto
najstaršieho verejného múzea
na svete. Vychutnali sme si po-
koj londýnskych parkov i ruch
londýnskych ulíc, prešli sme sa
po nábreží Temže.

Posledný deň nášho anglic-
kého pobytu sme strávili v ča-
rokrásnom  meste Canterbury
s veľ kolepou gotickou kate-
drálou, uličkami a domami dý-
chajúcimi stredovekom.

Nesmieme zabudnúť na za-
ujímavú plavbu trajektom cez
kanál La Manche i nemenej za-
ujímavú cestu po jeho dne Eu-
rotunelom.

Čo nám táto návšteva pri-
niesla? Okrem množstva vide-
ných londýnskych pamätihod-
ností  a atrakcií sme si prehĺbili
naše vedomosti z britskej his-
tórie a zároveň sme si vyskúšali
naše jazykové schopnosti
v praxi.                    V. Kicová

ZŠ Komenského
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Kus britskej histórie na vlastné oči

Akosi sa nám na škole zapáčilo poznávanie spojené s ces-
tovaním. Preto okrem domácich exkurzií (máme na Slo-
vensku naozaj veľa poznávaniahodných miest) cestujeme čo-
raz pravidelnejšie i do cudziny.

Úspechy záujmových krúžkov Centra voľného času

Medzi najúspešnejších patria lu-
kostrelci. Filip Janík a Jakub Habaj
sa stali majstrami Slovenska v lu-
kostreľ be, Matúš Zboinský bol
druhý. V súčasnosti sa zúčastňujú
turnajov v rámci Slovenského po-
hára v terčovej lukostreľbe. Z po-
sledného v Jasove priniesli až se-
dem umiestnení na prvých troch
miestach v žiackych kategóriách. 

Plastikoví modelári (na obr.)
pravidelne z výstavných súťaží na
Slovensku, ale aj medzinárodných
súťaží v Českej republike, v Poľsku
a Maďarsku, prinášajú poháre z po-
predných umiestnení. V stavbe
modelov lietadiel, áut, lodí a bo-
jovej techniky sú dobrí Sebastián
Živčák, Alex Mudrák, Marko Jína,
Martin Farkaš, Samuel Mičian, Ma-
túš Mičian. 

Mladí divadelníci, hoci praco-
vali v CVČ prvý rok, slávili úspechy
na divadelných doskách. Na Slo-

venskom festivale neprofesionál-
neho divadla a prednesu vo Svite
– Divadelný Maťko sa umiestnili na
2. mieste v činohre a scénickej mi-
niatúre a na Slovenskom festivale
divadla a prednesu v Topoľčanoch
- Dielo tvojich rúk získali cenu za
herecké výkony. Na záver škol-
ského roka sa predstavili premié-
rou hry Madame Colombová za-

sahuje. 
Aj ďalší členovia CVČ reprezen-

tujú krúžky, kluby a mesto na rôz-
nych súťažiach a turnajoch. Lyžiari
vo Východoslovenskej lige a Slo-
venskom pohári v zjazdovom lyžo-

vaní, futbalisti v 2. žiackej futba-
lovej lige mladších žiakov U13,
basketbalisti v krajskej súťaži
KBZPK a BZKK, najmladšie basket-
balistky z prípravky na Dňoch mi-
nibasketbalu. Rybári na súťaži
v love kaprov Svitský kapor, mladí
hasiči na Podtatranskej olympiáde
mladých hasičov. Ďalšie krúžky sa

predstavili na mnohých akciách
v našom meste - tanečné krúžky
vystupovali s choreografiami na
besiedkach a akadémiách, výtvar-
níci vystavovali svoje dielka v kul-
túrnom dome, členovia krúžku an-
glického jazyka sa zúčastnili
jazykovej olympiády, basketbaloví
prípravkári sa bavili basketbalom.

Každé dieťa malo možnosť zažiť
úspech, napĺňať si svoje sny, nájsť
si tú svoju správnu záľubu a zmy-
sluplnú činnosť. Poďakovanie patrí
predovšetkým všetkým trénerom
a vedúcim krúžkov za ich odbornú
prácu a vedenie krúžkov, vedeniu
mesta a pracovníkom mestského
úradu za podporu záujmovej čin-
nosti našich detí a všetkým part-
nerom a športovým klubom
v meste – Nadácii Chemosvit, BKM
Svit, FK Svit, Klubu plastikových
modelárov Tatranský orli, MO SRZ,
ŠK Junior SKI, SOŠ, materským,
základným a umeleckým školám.

Centrum voľného času otvorí
svoje brány pre všetkých opäť
v septembri. 

Naďa Kumorovitzová

Takmer tristo členov od detí z materských škôl, mladších i starších žia-
kov, mládež a dospelých navštevovalo 33 krúžkov a klubov so zame-
raním na telovýchovu a šport, jazykové vzdelávanie, techniku, diva-
delné, tanečné a výtvarné umenie. Pod odborným  vedením vedúcich
krúžkov a trénerov rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti a talent, rozši-
rovali si vedomosti a záujmy, trénovali. 



Ide o megabláznivú detektívnu komédiu Jana Váchala,
napísanú iba pred tromi rokmi. Príbeh anglického lorda
Hamilktona a jeho sluhu Jamesa, ktorým niekto ukradne
práve vydražený najväčší diamant sveta „Ružový vtáko-
pysk“. Celú záhadu rozlúšti objednaný detektív, teda
vlastne „detektívka“ Madam Colombová so svojou neor-
todoxnou metódou pátrania. Táto komédia poriadne po-
triasla bránicami všetkých divákov, ktorí mladým hercom
po predstavení s nadšením blahoželali a ďakovali.

Aj ja by som chcela tejto skupinke talentovaných mla-
dých ľudí poďakovať za ich celoročnú prácu na javisku,
záujem o divadlo, ktorý prejavovali na skúškach aj počas
víkendov a pri reprezentácii divadla ImproOpona a mesta
Svit na súťažiach. Za tento školský rok odohrali pre divákov
a na súťažiach Divadelný Maťko Svit, Divadelná Šuňava a
Dielo Tvojich rúk Topoľčany celkom tri  hry: Rocker a dve
staré dámy, Trojská vojna (alebo Koniec kurích ôk na
Olympe) a Madam Colombová zasahuje a k tomu ešte tri diva-
delné miniatúry: Nebezpečenstvo lesa, Ste slabší máte padáka
a Ľuďa v puberte. Spolu 11 divadelných predstavení. Celkom zí-
skali dve druhé miesta, dva krát ocenenie celého divadla za he-
recký výkon (Rocker a dve staré dámy a madam Colombová za-

sahuje) a Lenka Zimová
a Zuzana Zimová cenu
za najlepší dievčenský
herecký výkon v hre
Rocker a dve staré
dámy. 

Taktiež by som
chcela poďakovať Alici
Skokanovej za pre-
krásne kostýmy, za
ktoré obdržala ocene-
nie od odbornej poroty
a moje poďakovanie
určite patrí aj pani Na-
dežde Kumorovitzovej
za dobrú spoluprácu s
CVČ vo Svite a  Mestu
Svit za financovanie na-
šej účasti na súťažiach.

Ešte raz ďakujem
mládeži za odvedenú
prácu a prajem im
pekné prázdniny, do-
statok zábavy aj odpo-
činku a v ďalšom škol-

skom roku veľa úspechov na „Doskách, čo znamenajú svet“.
Vám, Sviťanom, prajem výbornú zábavu pri septembrovej repríze
hry Madam Colombová zasahuje ako aj pri ďalších hrách Im-
proOpony.

Vedúca súboru ImproOpona Eliška Zimová
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11. 9. 2014 o 18.00 h v Dome kultúry Svit
Vstupné: 10,-€  V deň predstavenia: 12,-€
Predpredaj: 
MsÚ Svit, odd. kultúry 7875 114, 0908 406147
Reštaurácia DK – 77 55201, Predajňa Tescoma,
Nám.sv.Egídia Poprad- 0904 658 812
Hrajú: Peter Kočiš / Marcel Ochránek, Karin Ola-
sová, Dušan Szabó, Marek Majeský, Jana Valocká
/ Lucia Vráblicová, Juraj Hrčka / Erik Peťovský

Komédia plná zábavy, napätia, bláznivých situácií,
neočakávaných rozuzlení a pointy. Jedinečný humor
vychádza zo situačnej prepracovanosti a konverzač-
nej, hereckej improvizácie, ktorú spoluvytvárajú sa-
motní diváci. 

Kadernícky salón „Šialené nožničky", ktorý vedie
majster hrebeňov a nožničiek Tony Kulma, má ex-
kluzívnu klientelu a teší sa veľ kej obľube u zákazní-
kov. Vysoko profesionálne renomé je však náhle
ohrozené. V byte nad salónom sa nečakane udeje
vražda.  Všetci sú podozriví, zamestnanci aj klienti.
Kto je však ten pravý?! Vyšetrovania sa chopí polícia
a... Publikum.

Hra obletela takmer celý svet. S nadšenými reak-
ciami publika sa dodnes hrajú v Bostone (nepretržite
od roku 1980), za čo si vyslúžili zápis do Guinessovej
knihy rekordov, ako najdlhšia súvisle sa hrajúca či-
noherná hra v Amerike. Videli ju diváci v Chicagu,
Washingtone, San Franciscu, Montreale, ale aj v Bar-
celone, Tel Avive, Budapešti, Prahe, Melbourne,
Londýne, Lodži, Varšave, Honolulu, ako aj v mnohých
ďalších menších aj väčších mestách po celom svete
a všade s veľ kým úspechom! 
Pozývame vás - príďte na toto predstavenie do
Svitu!

Ukončenie divadelnej sezóny
Mládežnícke divadlo ImproOpona, pôsobiace pri CVČ
vo Svite,  ukončilo v nedeľu 15.6. v KD Pod Skalkou
svoju šiestu divadelnú sezónu 2013/2014  naozaj di-
vácky zaujímavo a to premiérou hry Madam Colom-
bová zasahuje, alebo Kde zmizol ten diamant? 



Dlhé hodiny cvičenia žiakov
a láskavého usmerňovania uči-
teľmi sa spájajú v tú bohatú mo-
zaiku hotového umeleckého
diela. Veď mozaika by nebola
mozaikou, ak by jednotlivé jej
farebné kamienky nevytvorili
svoj drobný obraz a spoločne
nevytvárali to krásne umelecké
dielo. Spoločná mozaika ume-
leckých výkonov je popretká-
vaná aj strasťami a veľ kou dáv-
kou sebazapierania. 

Aj uskutočnené aktivity žiakov
ZUŠ Svit pod vedením ich pe-
dagógov odzrkadľujú ich aktívnu
a hodnotnú prácu. Pestrá mo-
zaika rôznych interných a verej-
ných produkcií svedčí o správ-
nom napredovaní umeleckého
školstva vo Svite. Dobrý strom
poznáš po ovocí, tak ako sa ho-
vorí v známom slovenskom prí-
sloví, tak aj kvalitného interpreta

poznáš po dobrom pedagogic-
kom usmerňovaní. Mnohé úspe-
chy ZUŠ Svit v končiacom sa
školskom roku svedčia o dob-
rých plodoch umeleckej práce
v oblasti hudby a výtvarného
umenia. Tak ako hudobné ume-
nie viac lahodí uchu výtvarné
umenie spája v sebe aj to nevy-
povedané a zároveň oku laho-
diace.

Úspechy žiakov ZUŠ Svit boli
potvrdené na mnohých umelec-
kých súťažiach v rôznych oblas-
tiach a nebolo ich málo. V škole
veľmi aktívne pôsobí spevácke
oddelenie a mladí speváci zazna-
menávajú ocenenia na medziná-
rodných súťažiach. Zo súťaže
"Súhvezdie hôr" v Lipt. Mikuláši
2014 si druhé miesto odniesli Ni-
kola Remeňová a Marek Rás-
tocký v spoločnom speváckom
duete, 3. miesto získali Nikola

Remeňová a Patrícia Ceľuchová
v sólovom speve. Speváčka Ve-
ronika Mária Faixová si odniesla
diplom s čestným uznaním. Re-
gionálna súťaž "Z tatranského
prameňa" uskutočnená v Dome
kultúry vo Svite priniesla úspech
v podobe zlatého pásma s pria-
mym postupom na krajskú súťaž
do Raslavíc pre ľudovú hudbu
ZUŠ Svit Mlátok a dievčenskú
spevácku skupinu Kolovrátok.
V kategórii sólových spevákov
obsadili Veronika Mária Faixová
a Jana Koreňová zlaté pásmo
a v striebornom pásme sa
umiestnilo duo Biana Petriláková
a Patrícia Ceľuchová a zároveň
Natália Lištiaková v sólovom
speve. Krajská postupová súťaž
v Raslaviciach priniesla opäť
úspechy ľudovej hudbe Mlátok
ZUŠ Svit v podobe strieborného
pásma. Speváci zažiarili taktiež

na regionálnej súťaži "Slávik Slo-
venska" 2014 a obsadili 2.
miesto - Jana Koreňová v sólo-
vom speve a v regionálnej súťaži
"Slávici z lavice" sa na druhom
mieste umiestnili Veronika Mária
Faixová, Patrícia Ceľuchová a Ni-
kola Remeňová, samozrejme, vo
svojich kategóriách.

V zástupe úspešných žiakov
pod vedením ich pedagógov
stoja mnohé a mnohé nespome-
nuté úspechy. Najväčším úspe-
chom a výhrou pre každého
žiaka sú však jeho vedomosti
a v podmienkach ZUŠ najmä
praktické zručnosti, ktoré si po-
čas štúdia osvojuje a tak krok za
krokom rozvíja svoje talenty.
Preto patrí vďaka všetkým pe-
dagógom a žiakom za to, že
majú záujem pracovať na rozvoji
svojho talentu nielen slovami,
ale aj praktickými činmi.   M.B.
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Na slávnostný ceremoniál na-
stúpili všetky súťažné družstvá so
svojimi zástavami spolu s olympijs-
kou zástavou. Deťom sa prihovo-
rila a slávnostne olympiádu otvo-
rila Mgr. Lucia Uhrinová zo SOŠ
vo Svite. 

Po sľube športovcov a rozhod-
cov a rozcvičke so žabkou Bupi sa
už družstvá Slniečok, Mravčekov,
Motýľov, Lienok, Včielok, Kačia-
tok, Žabiek, Hviezdičiek, Kuriatok
a Sovičiek sústredili na športové
výkony v rôznych súťažných disci-
plínach – vo futbale, basketbale,
behu cez prekážky, štafetovom
behu, šprinte, preskokoch na ko-
ordinačnom rebríku, v prechode
na kladinke a cez tunel, hodoch
na kolíky a kotúľaní fit-lopty. 

Deti sa veľmi snažili, aby boli čo
najlepšie. Pretekali so zápalom a nadšením,
navzájom sa povzbudzovali. Detská radosť

pri splnení úloh bola
úprimná. Každé družstvo
vyniklo v inej disciplíne a

za svoje výkony boli všetky deti odmenené
sladkosťami. Bol to vydarený športový svia-
tok s priateľskou atmosférou, dobrou nála-

dou a športovým duchom. 
Veľ ké poďakovanie patrí všetkým orga-

nizátorom z CVČ, pani učiteľ kám z oboch

materských škôl v meste, žiakom Strednej
odbornej školy vo Svite i mládežníckemu
parlamentu.           -cvč-

VIII. olympiáda materských škôl vo Svite priniesla radosť
V utorok 17. júna privítal slnkom rozžiarený futbalový
štadión malých športovcov zo svitských materských
škôl. Konala sa tu veľká športová olympiáda.

Stalo sa už peknou tradíciou ukázať širokej verejnosti, že
základné umelecké školstvo nie je uzavreté len za múrmi
tried, ale chce byť tou plnohodnotnou súčasťou mnohých
kultúrnych aktivít v meste Svit a aj za jeho bránami. 

Hodnotné aktivity a úspechy žiakov ZUŠ Svit

Remeselníci zo Svitu na EĽRO
Už po 24-krát organizuje od 10. do 12. júla 2014 mesto Kež-
marok medzinárodný festival Európske ľudové remeslo. 
Na ňom sa predstaví dvesto remeselníkov (medzi nimi aj Sviťa-

nia), ktorí budú predvádzať svoje majstrovstvo. EĽRO bude ve-
nované cechom spracujúcim kožu a kožušiny. V bohatom pro-
grame, ktorý v sobotu vyvrcholí ohňostrojom, vystúpia početní
hostia, nebude chýbať špeciálny historický vlak, ktorý dopraví ná-
vštevníkov na festival z okolitých miest, či atrakcie pre najmenších
na hrade, ktorý je súčasťou festivalového areálu. Počas festivalu
budú sprístupnené kežmarské pamiatky.



Na už druhé pozvanie Tatr-
zańskeho Orkiestra Klimatycz-
nego pracujúceho pod diri-
gentským vedením Agnieszky
Kreiner, dirigentky opery vo
Warszawe, zbor účinkoval po-
čas slávnostnej svätej omše pri
príležitosti 10. výročia založe-
nia tohto orchestra a 50. výro-
čia kňazskej vysviacky Stani-
sława Szyszki, Stanisława
Olszówki a Kazimierza Pod-
siadły. 

Slávnostná svätá omša sa
uskutočnila v Zakopanom
v Kostole sv. kríža za účasti bý-
valého veľvyslanca Poľskej re-
publiky na Slovensku Jana Ko-
mornického, najvyšších pred-
staviteľov mesta Zakopane,
ako aj celého radu zhromažde-
ného ľudu. 

Do posledného miesta za-
plnený chrám sv. kríža v Zako-
panom si mohol vypočuť veľmi
náročnú a hodnotnú spoločnú
produkciu Miešaného spevác-
keho zboru Laudamus zo Svitu
a Tatrzańska Orkiestra Klima-
tyczna zo Zakopaneho, členo-
via ktorého sú profesionálni hu-
dobníci a pedagógovia hudby. 

Pred svätou omšou zazneli
tri samostatné skladby acapella
v podaní zboru Laudamus: Bo-
skov: Ó, Bože darca darov,
Bortnjanskij Cheruvimskuja
a G.F.Händel Canticorum iu-
bilo. 

Začiatok slávenia sv. omše
vyplnil Tatrzańska Orkiestra Kli-
matyczna samostatnou pro-
dukciou Charpentieroveho Te
Deum. Program pokračoval
uvedením malej omše J.
Haydna Missa brevis Sancti Jo-
annis de Deo v podaní zboru
a orchestra a skutočne išlo
o náročnú, ale umelecky hod-
notnú a precítenú interpretá-
ciu. 

Kompletné ordinárium svätej
omše odznelo v latinskom ja-
zyku s časťami Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei. Sólo soprán si za-
spievala formujúca sa hviezda
operného neba Janka Králi-
ková zo Spišského Bystrého,

ktorá má za sebou už mnohé
kvalitné verejné produkcie. 

V podaní Janky Králikovej si
zaplnený chrám v Zakopanom
vypočul Benedictus Haydnovej

omše a Biblické písně Antonína
Dvořáka. Premiéra Janky v za-
hraničí bola aj podľa slov mno-
hých umelecky zainteresova-
ných ľudí interpretačne vyzretá. 

Záver svätej omše patril slo-
venskému skladateľovi M.
Schneiderovi Trnavského
a v podaní zboru Laudamus
a Tatrzańska Orkiestra Klima-
tyczna si mohli prítomní vypo-
čuť jeho oslavný hymnus Jubi-
late Deo. Na organe
doprevázal Peter Čapó, diri-
gent zboru Laudamus a peda-
góg organovej hry. Prítomní
boli nadšení umeleckou pro-
dukciou oboch telies a účinko-
vanie Miešaného speváckeho
zboru Laudamus zo Svitu v Za-
kopanom prinieslo len tie naj-
pozitívnejšie ohlasy. 

Nedeľa 22. júna patrila sláv-
nostnému záveru Dní mesta
Svit a slávnostnej svätej omši
konanej pri príležitosti 80. vý-

ročia vzniku mesta Svit. 
Hlavný celebrant bol Mons.

Anton Tyrol, generálny vikár
spišskej diecézy. 

Celá paleta rôznych kultúr-
nych a spoločenských aktivít
mesta vyvrcholila slávením svä-
tej omše vo farskom kostole sv.
Jozefa robotníka vo Svite. 

Tak, ako sme odovzdali
veľ ký kus našej práce a nášho
umenia v Zakopanom, rovnaký
zámer patril aj nášmu rodnému
mestu Svit. 

Za narodeniny mesta je po-
trebné v prvom rade  slávením
svätej omše poďakovať Bohu.
On je ten, ktorý riadi kroky

obyvateľov mesta, ako aj všet-
kých jeho predstaviteľov
a usmerňuje ich činnosti tak,
aby mesto vzrastalo hmotne,
ale aj duchovne. Pri tejto prí-
ležitosti je nevyhnutné ďakovať
Bohu za to, že máme života-
schopné a rozvíjajúce sa
mesto. K tomu prispel aj zbor
Laudamus v spolupráci s ďal-
šími spolupracovníkmi z okoli-
tých miest a obcí a pripravil za
účasti predstaviteľov mesta
Svit, poslancov mestského za-
stupiteľstva, ako aj hostí z Knu-
rowa hudobnú produkciu svä-
tej omše. 

Miešaný spevácky zbor Lau-
damus opäť prezentoval Hayd-
novu latinskú omšu Missa bre-
vis Sancti Joannis de Deo
s organovým sprievodom Jo-
zefa Štrbku, organistu z Vikar-
toviec. Sopránové sóla pred-
viedla Janka Králiková
a zaspievala Benedictus

z Haydnovej omše a Biblické
písně Antonína Dvořáka. 

Vďaka húževnatosti a praco-
vitosti všetkých členov mieša-
ného zboru Laudamus zo Svitu
a nekonečných, snáď až nespo-
čítateľných hodín spoločných
nácvikov tejto mimoriadne ná-
ročnej literatúry sme mohli
tieto aktivity spoločne ume-
lecky veľmi hodnotne uskutoč-
niť a prežiť. 

Hodiny nácvikov boli hodi-
nami voľného času všetkých
členov. Čitateľ iste pochopí, že
platí to známe slovenské prí-
slovie „ťažko na cvičisku, ľahko
na bojisku“. Ťažko sme praco-

vali na tom, aby sa tieto hod-
notné diela mohli podariť, av-
šak nemožno povedať, že pri
priamej produkcii to bolo
ľahké. Aj vďaka ohromnej sú-
stredenosti členov zboru a vý-
bornej príprave sme mohli z tý-
chto hodnotných podujatí
odchádzať s tým pocitom,
s ktorým aj do tejto ťažkej práci
ideme: prostredníctvom du-
chovnej hudby nechávať blíž-
nym spoznávať krásu Boha
v našich každodenných živo-
toch.

Duchovný a umelecký záži-
tok sa znásobuje aj tým, že ho
prijímame mnohými zmyslami.
Bolo by to však len prázdne
vnímanie duchovnej hudby,
keby chýbala tá najvnútornejšia
podstata bytia a existencie:
duša človeka. Len duša človeka
umožňuje stretať Boha
v umení. 

Mgr. Peter Čapó
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Víkend 21. a 22. júna 2014 bol pre Miešaný spevácky zbor
Laudamus zo Svitu skutočne veľmi náročný. V sobotu zbor
reprezentoval naše malé podtatranské mesto Svit v Zako-
panom. 

v Krakowe i vo Svite
Laudamus



Dni v Bystrej sme presýtili akti-
vitami, hrami, súťažami a spozná-
vaním okolia. Pobytom v prírode
overujeme a precvičujeme všetko,
čo sme sa snažili vtesnať do hláv
žiakov počas celého školského
roka. Každý rok vymýšľame tema-
tické zameranie pobytu. Tento rok
sa naša škola v prírode v prostredí
Národného parku Nízke Tatry
niesla v pirátskom duchu.

Krásne prostredie, útulný hotel,
super strava, vynikajúce pod-
mienky a ideálne počasie...
to všetko prispelo k neopakova-
teľným zážitkom, ktoré si 102 deti
1.- 4.ročníka z tohtoročnej školy
v prírode odnáša. 

Počas pobytu sme ale stihli ešte
oveľa viac. Deti sa zúčastnili pre-
hliadky Bystrianskej jaskyne,
navštívili sme golfové ihrisko na
Táloch aj farmu Ajax a urobili sme
si aj turistickú vychádzku do de-
dinky Bystrá. Sprevádzalo nás
slnečné počasie, vhodné aj na ho-
telový bazén, preto ochladenie sa
a vyšantenie vo vode prišlo kaž-
dému vhod.

Ako piráti sme si zvolili mená,
vyrobili pirátske šatky a pásky na
oči, vymysleli pokrik a, samo-
zrejme, postavili vlastnoručne pi-
rátsku loď. Opekačka, súťaže či
piesne nám spestrili posedenie
pri ohni. Športová olympiáda,

prednáška so záchranármi HS
Nízke Tatry a čistota na izbách -
aj to patrilo k tohtoročnej pirát-
skej škole v prírode. Každý “pirát“
si v burze vecných cien, ktoré nám
venovali naši sponzori - rodičia,
vybral malú spomienku a za splne-
nie všetkých úloh dostal pirátsky
diplom. 

Deti prišli domov spokojné,
podľa rodičov priam nadšené. Po-
ďakovanie patrí personálu hotela,
pretože svojou starostlivosťou,
dobrou náladou, ochotou a skve-
lou kuchyňou nemalou mierou
prispel k hladkému a príjemnému
priebehu nášho tohtoročného po-
bytu.

Aj my učitelia, hoci neskutočne
unavení, sme sa smiali, hrali sa
a vyvádzali spolu s deťmi a záro-
veň precvičovali učivo prírodo-
vedy a vlastivedy úplne inak ako
sedením v laviciach. Zistili sme, že
to s tými našimi žiakmi nie je vô-
bec zlé, že sa im do tých hlavičiek
predsa len počas školského roka
vošlo celkom dosť vedomosti. 

Aj cez veľ kú únavu sme cítili,
že sme spokojní a že si naše "ško-
loprírodné bláznenie", budeme
chcieť budúci rok zopakovať.

Mgr. Monika Dudinská
ZŠ Komenského Svit

Mladí záhradkári

V pirátskej škole v prírode

Po krátkej príprave a skrátenom čase až o dva mesiace,
Okresný výbor SZZ usporiadal súťaž mladý záhradkár zlo-
ženej z písomnej a poznávacej časti, kde sa zapojili žiaci aj
z našich základných škôl. Po úspešnom okresnom kole po-
stúpili Pavlovičová Sára, Zimová Zuzana, Škovira Rudolf a
mladší Adamkovič Alex a Husárová Timea na celoslovenskú
súťaž v Piešťanoch. 

S organizovaním školy v prírode už má naša ZŠ Komenského
12ročné skúsenosti. I tento rok naši žiaci strávili nezabudnuteľné
chvíle v škole v prírode v Bystrej v hoteli Biela medvedica. Ter-
mín v závere júna, tesne pred vysvedčením je ideálnym na po-
časie a tiež na oddych od učenia. 

Najlepšiu prípravu potvrdila
víťazka okresného kola Sára
Pavlovičová, (na obr.) ktorá
skončila v Piešťanoch na 10.
bodovacom mieste s ďalšími
dvomi účastníkmi s rovnakým
počtom bodov, aj keď mala pí-
somnú časť lepšiu, v poznávaní
ju predstihla účastníčka s napí-
saním latinského názvu rastliny.
Ostatní sa umiestnili v strede
republikového hodnotenia.

Sme hrdí na všetkých účast-
níkov, máme rok na prípravu,
aby sme si polepšili umiestne-
nia. Predseda OV SZZ Jozef

Kalakaj sa spolu s riaditeľ kami
základných škôl dohodli, že od
septembra 2014 založia
v meste krúžok MLADÝ ZÁ-
HRADKÁR. Tu sa chceme nie-
len pripraviť do nového súťa-
žiaceho roka, ale znovu otvoriť
možnosť poznania prác na po-
zemkoch s vytvorením záhrad-
ných, či bylinkových políčok
a spojiť to aj s okolím našej
blízkej prírodnej krásy výsad-
bou nových ovocných strom-
čekov v areáloch škôl.

Želám si, aby mladí začali
viac poznávať prírodu a okolie

a zažili dotyk prírody,.....
Tak hurá od počítačov za

zdravím a poznaním! 

Jozef Kalakaj predseda
OV SZZ Poprad
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OSLOVIŤ TÝCH SPRÁVNYCH ĽUDÍ
Minulý rok sme po prvý krát vyhlásili výtvarnú súťaž
DETI V ZÁHRADE. Napodiv sa jej zúčastnilo126 žiakov
z 11 škôl. 

Úspech mali aj naše deti zo Svitských škôl. RV SZZ v Bra-
tislave zrušil podporu tejto súťaže pre deti, ale my sme už
boli v rozbehnutom vlaku a predsedovi Okresného výboru
Slovenského zväzu záhradkárov Jozefovi Kalakajovi to nedalo
a s výborom oslovili okresných zástupcov školstva pre prácu
s deťmi PaedDr. E. Turčana z Popradu, Ing. Krokovú z Kež-
marku, Mgr. Madzinovú poslankyňu VÚC a výsledok sa do-
stavil. Do termínu 25.apríla 2014 sa zapojilo 29 škôl a spolu
zaslali 316 výtvarných prác. 

Každá zúčastnená škola obdrží CD so všetkými nafotenými
prácami, podľa kategórií a diplom o účasti žiakov. Tri vybrané
práce z každej kategórie budú ocenené malým darčekom,
CD a diplomom. Vybrané práce budú vystavené aj na Okres-
nej výstave ovocia a zeleniny pri príležitosti 80. výročia zalo-
ženia mesta Svit.

Okresný výbor SZZ dúfa, že takáto dobrá spolupráca so
zástupcami miest, materských škôl, základných aj umeleckých
škôl bude prospešná pre radosť, ale aj na osoh našich detí
a ich rodičov.

Dnes patrí vďaka odhodlaniu OV SZZ, zástupcom mesta
a niektorým malým podnikateľom za sponzorské dary pre
ocenenie detí.                                                 Jozef Kalakaj 
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Denník polície

n 2. júna pracovník SBS z Lidla našiel pred
predajňou peňaženku s dokladmi. Hliadka
MsP ju na základe dokladov identifikovala a
odovzdala do rúk Natálie P., ktorá potvrdila,
že jej v peňaženke nič nechýba. 

n 4. júna odišla z bytu pani Marta G. a za-
budla vypnúť sporák, na ktorom mala hrniec.
Zadymenie jej bytu sa rozširovalo aj do su-
sedných bytov. Šťastie bolo, že nedošlo k po-
žiaru a nemuseli zasahovať hasiči. 

n 7. júna sa bez zaplatenia obohatil Ján
Ch. zo Svitu rôznym tovarom vo výške 31,33
€. Lustráciou prešiel, bola to jeho prvá krá-
dež. Neprešiel zaplatením blokovej pokuty. 

n 8. júna napádala palicou na podopiera-
nie pani Mária K deti, naháňala ich po dvore
a vyhrážala sa im, že ich zbije, keď jej budú
plašiť mačky. Starý otec, ktorý išiel brániť
svoje vnúčatá dostal palicou po chrbte. Uda-
losť bola nahlásená štátnej polícii a MsÚ. 

n 8. júna požiadali hliadku o pomoc traja
stavební robotníci, ktorí pracujú na staveb-
ných prácach bývalej ubytovne na Ulici Hviez-
doslavovej. Počas vykonávania prác sa do da-
ného objektu dostal asi 25-ročný občan
rómskeho pôvodu. Z vrchného poschodia,
kde sú aj ubytovaní, ukradol im finančnú ho-
tovosť vo výške 310 €, mobilný telefón a do-
klady. Robotníci utekajúcemu do tváre nevi-
deli, na hlave mal šiltovku a mal oblečené
kraťasy. Po obhliadke mesta a iných zariadení
sa zlodeja nepodarilo nájsť. Traja poškodení
podali oznámenie na štátnu políciu. 

n 12. júna v neskorých nočných hodinách
zbadala p. K., že pri predajni Agro-Milk horia
dva plastové kontajnery. Privolaní hasiči po-
žiar na poškodených kontajneroch uhasili. 

n 14. júna na SAD vo Svite v silnom alko-
holickom opojení, ledva chodiaci Ján Č. na-
padal svoju družku Máriu K. Okrem toho vul-
gárne nadával hliadke. Aby sa situácia
ukľudnila, hliadka nasadila Máriu K. do auto-
busu do Lučivnej. Jej druh Ján Č. šiel domov
ďalším autobusovým spojom. 

n 15. júna sa v neskorých nočných hodi-
nách preháňal motocyklom po cyklistickom
chodníku Ján G. zo Štrby, za čo si vyslúžil
blokovú pokutu. 

n 18. júna sa neskoro večer nachádzal pred
Herňou maloletý Marek O., ktorý tam čakal
na svoju mamu hrajúcu sa na hracom auto-
mate. Denisa O. bola upozornená na domový
poriadok Azylového centra, kde končia vy-
chádzky o 22. 00 hod. 

n 20. júna priniesla na útvar MsP pani R.
peňaženku, ktorú našla ešte na Veľ kú noc pri
cintoríne. V peňaženke neboli žiadne doklady,
iba istá finančná hotovosť. O peňaženku sa
môže majiteľ prihlásiť na útvare MsP Svit. 

n 22. júna bola hliadka požiadaná OO PZ
o spoluprácu pri hľadaní osoby rómskeho pô-
vodu, malého vzrastu, ktorá napadla a pora-
nila nožom predavačku Tatrapeka. Hliadka
prehľadávala celé mesto, po osobe nebola
ani stopa. 

n 23. júna doniesol na MsP občan Svitu
holuba, ktorého našiel. Holub bol okrúžko-
vaný a mal aj elektronický čip. Podľa slov ve-
terinárneho lekára bol holub veľmi unavený
a po zotavení môže pokračovať v ceste. 

Basketbalistky a ich historický úspech
Kalokagatia  18. - 20. 6. 2014  

Na trnavskej olympiáde detí a mládeže – Kalokagatii (kalos- krásny, agathos-
dobrý) sa účasť súťažiacich pohybuje v rozpätí od 1200 do 1800 športovcov.
Účastníci zo Slovenska si musia svoje miesto na olympiáde vybojovať v sieti
okresných, regionálnych a krajských kôl (súťaže v Trnave sú zároveň školskými
majstrovstvami Slovenskej republiky), zahraniční účastníci  sú pozývaní pro-
stredníctvom národných olympijských výborov. 
Jedným z pilierov, na ktorých Kaloka-

gatia stojí,  je skutočnosť, že od samého
začiatku bola chápaná nie ako jednora-
zové podujatie, ale ako proces perma-
nentného presadzovania zásad čistej hry.
A to nielen na športovisku, ale aj v kaž-
dodennom živote. Potvrdzujú to početné
príklady ušľachtilého správania - pomo-
cou deťom v núdzi vo svojom okolí poč-
núc až po nezištnú pomoc trpiacim ro-
vesníkom v rôznych častiach sveta.

Olympiáda detí a mládeže s medziná-
rodnou účasťou prebiehala súčasne vo
viacerých mestách Slovenska. Basketbal
dievčat bol sústredený v nádhernom
meste Piešťany. ZŠ Mierovú reprezento-
vali tieto dievčatá: Barboričová Sofia,
Černohorská Karin, Fábryová Patrícia,
Lazaráková Slávka, Lorenčíková He-
lenka, Maďarová  Natália, Pacigová  Do-
minika, Poľanovská  Nikola, Rusnáková
Lea, Turzáková Tamarka, Drobná Domi-
nika. Vďaka skorému príchodu si dievčatá
mohli prezrieť úžasné zákutia mesta: Ko-
lonádu, Kúpeľný ostrov, Mostík zaľúben-
cov, piešťanský park s množstvom fontán.
Na druhý deň začal ich športový zážitok.
Rozlosovanie nám určilo skupinu B: Špor-
tové  gymnázium Košice, ZŠ Mierová Svit,
ZŠ Bystrická Ružomberok, Gymnázium
P.D.C. Piešťany
Výsledky:  
ZŠ Mieru - Gymnázium Piešťany    56:43
ZŠ Mieru - Šport. gymnázium KE  47:49
ZŠ Mieru - ZŠ Bystr. Ružomberok   63:50

Večer dievčatá  absolvovali otvárací ce-
remoniál v Trnave, ktorý sa ničím nelíšil
od olympijského. Nástup športovcov jed-
notlivých krajov bol dojímavý hlavne

predstavovaním jednotlivých škôl. Určite
si viete predstaviť ten pokrik našich diev-
čat, keď predstavili svoju školu. Čakala
nás  najpôsobivejšia udalosť otváracieho
ceremoniálu, a to zapálenie olympijského
ohňa. Nasledoval  sľub športovcov a nád-
herný program až do neskorých nočných
hodín. Na druhý deň sa odohrali po-
sledné finálové zápasy. Do finálovej
štvorky sme postupovali zo skupiny z 2.
miesta spolu Košicami, ZŠ B. Bystrica, ZŠ
Stará Turá. V tejto skupine sa hralo do
kríža, ďalej postupoval víťaz. O postup
do finále sme bojovali s víťazom A sku-
piny ZŠ Stará Turá. Vyhrali sme 49:38 a
postupovali sme do finále so súperom,
ktorý nás v skupine porazil o jeden kôš a
to Športové gymnázium Košice. Finále
bolo veľmi vyrovnané, hral sa veľmi pekný
basketbal. Dievčatá dali do zápasu celé
svoje srdce, ale dobehlo nás to vysoké
nasadenie vo všetkých zápasoch. Zobralo
nám veľa síl, ktoré v tomto rozhodujúcom
chýbali. Prehrali sme ho až v poslednej
minúte zápasu rozdielom 5 bodov  44:49. 

Slzy alebo sklamanie neprichádzali do
úvahy, naše dievčatá odohrali za svoju
školu počas tých niekoľ kých rokov veľa
zápasov a vždy dôstojne reprezentovali
školu a mesto Svit a myslím si, že tento
finálový bol tou fantastickou bodkou ich
reprezentácie. Získať 2. miesto v škol-
ských majstrovstvách Slovenskej repu-
bliky je úžasné. Na záver turnaja bola ešte
vyhlásená  naša  Dominika Drobná za
najlepšiu  strelkyňu Kalokagatie 2014.
Som šťastná, že som mohla byť súčas-
ťou tohto družstva.

Trénerka Michaela Drobná 



HORAL má 15 rokov a opäť zaujímavé novinky!

Zalistujme v pamäti a zaspomí-
najme, kedy sa zrodila my-
šlienka organizovať takéto po-
dujatie?
Bolo to okolo roku 1999, keď

sme si traja kamaráti povedali, že
by sme mohli urobiť niečo také, čo
sa v okolí nás nedeje. Som si tak-
mer istý, že názov Horal sa zrodil
v mojej hlave a tak v roku 2000
sme urobili pokusný 1. ročník. Vô-
bec sme netušili do čoho ideme,
len sme si povedali, že by bolo
dobrých tak 50 účastníkov. Tí prišli,
zišli sme sa pri Kolibe a už vtedy
nám výrazne pomohol starosta
Lipt. Tepličky Jozef Mezovský. 

A narazili ste na skutočnosti,
ktoré neboli vôbec jednodu-
ché... 
Presne tak. Zrazu sme zistili, že

pre takúto akciu potrebujeme
množstvo povolení, súhlasy vlast-
níkov pozemkov, dokonca nejaké
ministerské povolenia, ale tá pre-
miéra bola. Trochu živelná, ale
bola. 

Prišiel druhý ročník, už ste boli
trochu múdrejší... 
Áno, skúsenejší, ale sem-tam sa

aj tak niekto ozval, že čo sa vy tu
po našom lese bicyklujete a tak..
Zistili sme, že keďže ideme cez Ná-
rodný park, treba výnimku zo zá-

kona, ktorú sme museli získať na
Ministerstve životného prostredia.
Podarilo sa. Ľudí prišlo okolo 180
a my sme špekulovali, ako to vy-
lepšiť a tak sme menili miesto –
bolo to zo dvakrát na štadióne, asi
tri krát pri plavárni, za hotelom
Mladosť... V súčasnosti sa nám
ustálila opäť Koliba, miesto, kde
sme začínali. 

Miesto ste teda menili. A čo
trasy, i tie boli rôzne?
Od začiatku sme snívali o Krá-

ľovej holi, ako o symbole Slo-
venska so slušnou výškou 1946
metrov nad morom. To by bolo
niečo! A to sa nám aj podarilo,
i keď sme narazili na odpor správ-
cov Národného parku Slovenský
raj, ktorého územím sme išli iba
zanedbateľnú časť trasy. Bolo to
už v 2. ročníku - teda v roku 2001.
Bol to úspech. 

Takže Kráľova hoľa sa stala sú-
časťou trasy už definitívne?
Ale kdeže! V roku 2004 sme už

zorganizovali Majstrovstvá Slo-
venska – to ešte bola ja Kráľova
hoľa, ale opäť sa vyskytla prekážka
v podobe protestu jedného vlast-
níka pozemku. Po 4 rokoch sme
ale súhlas získali a teraz už je trva-
lou súčasťou pretekov. Od roku
2008 sme začali organizovať už

trojdňový maratón pod názvom
HORAL TOUR a to nerobí naozaj
široko-ďaleko nikto. Veľmi nám na
tej Kráľovej holi záležalo, tak sme
vymysleli jednu etapu z Pustého
poľa na túto hoľu, aby sme sa vyhli
problematickému územiu, druhá
etapa šla v druhý deň zo Svitu po
severnej strane Nízkych Tatier cez
Tepličku na Panskú hoľu a späť
a treťou etapou je disciplína cro-
sscountry. Jazdí sa vo Svite – at-
raktívný technický okruh ktorý je
zaujímavý aj pre divákov. Takto to
beží už šiesty rok... 

A nebola vlani trochu iná po-
doba etáp?
Bola. Keďže sa nám opäť poda-

rilo zaradiť Kráľovu hoľu do hlav-
ného sobotňajšieho maratónu, vy-
mysleli sme jednu Vysokotatranskú
etapu zo Svitu s cieľom na
Štrbskom Plese, druhá vedie zo
Svitu na Kráľovu hoľu a späť a má
4 trasy rôznej náročnosti. Horal je
priekopníkom aj v súťaži pre ro-
diny. Máme špeciálnu trasu určenú
pre rodiny s deťmi (už nám chodí
do 80 tímov) – je to veľmi milé vi-
dieť ako spoločne bojujú a špor-
tujú rodičia s deťmi. Pravidelne ro-
bíme aj detské súťaže v rámci
Horal Junior a vlani ma veľmi po-
tešila účasť – bolo ich 160! 

Ako sa spätne pozeráš na tých
15 rokov, ako ich vnímaš?
Som rád, že moja túžba sa na-

plnila a každý ročník nás hnal
k tomu, byť lepší, ba najlepší. Dnes
máme taký už ustálený počet
účastníkov – okolo 600, čo pri ná-
ročnosti Horala nie je málo. 

HORAL má už medzinárodné
rozmery. Ako sa to podarilo?
V roku 2007 nás oslovili Rakúša-

nia, ktorí robili medzinárodnú sériu
INTER MOUNTAIN SERIES, oslovili
nás a my sme pristali na zaradenie
do týchto pretekov. Je tam 5 ma-
ratónov: z Rakúska, Česka, Ma-
ďarska, Poľska a vďaka nám aj zo
Slovenska. 

Takže aj účasť na HORALovi je
z týchto krajín?
Áno, najviac cudzincov je

z Česka a Poľska, ale prídu i Ma-
ďari, Rakúšania, Francúzi a Belgi-
čania. Tento rok máme raritu – pri-
hlásili sa nám dvaja pretekári
z Austrálie. 

Máme pred sebou jubilejný 15.

ročník. To je iste i dôvod na
otázku – čo ďalej?
Samozrejme, od začiatku sme

chceli byť čímsi iní, tak sme vymy-
sleli Kráľovu hoľu, potom trojdňový
Horal tour, Potom sme to boli my,
ktorí sme zorganizovali 1. Majstro-
vstvá Slovenska v cyklomaratóne
v histórii našej krásnej krajiny
a opäť nás to posunulo a motivo-
valo vymýšľať. A neostali sme
skromní. Povedali sme Sloven-
skému zväzu cyklistiky, že chceme
kandidovať na organizovanie Majs-
trovstiev Európy v roku 2017 Naša
žiadosť je už na príslušnom európ-
skom zväze. 

A akú máme šancu na túto
veľkú udalosť v našom meste?
Viem, že konkurencia je na Sicílii,

takže uvidíme. Komisár, ktorý má
prísť hodnotiť naše podmienky je
Talian, ale vraj má Slovensko rád,
tak verme, že sa mu naše hory za-
páčia ešte viac a náš plán sa nám
podarí. Bolo by to skvelé. 

Poďme späť k tomuto ročníku.
Na čo by sme ešte okrem tra-
dičných etáp mohli pozvať či-
tateľov našich novín?
Tento rok bude od 8. do 10. au-

gusta súčasťou programu aj jedno
z kôl Celoslovenskej súťaže Detská
tour Petra Sagana, ktorá má za cieľ
hľadať detské cyklistické talenty.
Verím, že zas bude viac a viac detí,
pre ktoré sme vyhradili nedeľný
čas. V nedeľu bude aj Slovenský
pohár v crosscountry, no a ne-
smiem zabudnúť na kultúrne pro-
gramy, ktoré sú tradične súčasťou
nášho Horalu. V piatok večer o 20-
tej vystúpi U2 revival, v sobotu
o 20-tej KOMAJOTA a prisľúbila
sa aj dievčenská kapela Druhé ja
a superstarista Robo Šimko so
skupinou MassRiot. 

Apropó, táto akcia je určite fi-
nančne náročná. Môžeme spo-
menúť tých, ktorí ju podporujú
rôznymi spôsobmi?
Možno čitatelia ani neuveria, ale

takéto podujatie má rozpočet
okolo 30 tisíc eur. Vlani na ňom ro-
bilo 220 dobrovoľníkov – za „ďa-
kujem“ a guláš. Sú to dôležití ľudia,
bez ktorých by to nešlo. 

Chcem poďakovať aj všetkým
dlhoročným sponzorom, ktorými
sú –Alto Slovakia, firma DEMA Se-
nica - slovenský výrobca bicyklov,
Nadácia Chemosvit, Mesto s fi-
nančnou i materiálno-technickou
pomocou. Pre tento rok sme získali
nového silného sponzora -ŠKODU. 

Pozývam všetkých – príďte pod-
poriť odvážnych pretekárov, príďte
s deťmi, súťažiť, ale i na večerné
koncerty. Spolu vytvoríme divácku
kulisu, ktorú si táto jubilujúca akcia
určite zaslúži.  

Za rozhovor ďakuje V. Žoldáková
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Len pred pár dňami obdržal Cenu primátora za zviditeľnenie
nášho mesta prostredníctvom organizácie dnes už medzi-
národne uznávaného cyklomaratónu HORAL. Jeden z auto-
rov novej myšlienky, hybná sila a osobnosť tohto podujatia,
rozvážny, viacmenej skromný a tvrdohlavý organizátor akcie,
ktorá už presahuje hranice Slovenska  - Ing. IVAN ZIMA
ochotne odpovedal  na moje otázky.



Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 33, Svit, IČO: 00326607 v spolupráci s Chemosvitom, a. s. Predseda redakčnej rady
Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel. 7875114,e-mail: veronika. zoldakova@svit. sk alebo Redakcia
Chemosvit, Štúrova 101,059 21 Svit (PhDr. E. Potočná), tel. 7152101, email: redakcia@chemosvit. sk. Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339-
116X. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. Príspevky
sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 3. 7. 2014. 

Mesto Svit 7-8/2014 22

Pozdravujem všetkých čitateľov
a chcem informovať o dianí v na-
šom klube a samozrejme aj cyk-
listickú a necyklistickú verejnosť
o našich aktivitách. V prvom rade
by som chcel pozdvihnúť aktivity
našich kadetov a juniorov, ale aj
starších borcov, ktorí svojou hú-
ževnatosťou a  bojovnosťou do-
kazujú, že aj v  našom malom
mestečku a  okolí v  krásnej prí-
rode máme perfektné pod-
mienky na trénovanie. 

12. 4. 2014 sme vyrazili do Sv.
Jura, kde naša kadetka Stanka
Mlynarčíková obsadila 4. a  ju-
niorka Dianka Cetlová tiež 4.
miesto. 

O mesiac neskôr na maratóne
v Dolnej Maríkovej S. Mlynarčí-
ková 3., D. Cetlová 4. a junior Dá-
vid Dolinay 13. miesto. 

24. 5. 2014 na maratóne vo
„veľkej“ Bratislave Stanka Mly-
narčíková dokázala, že 2. miesto
pre CK Energia Svit nie je nič vý-
nimočné a Diana Cetlová v  kat.
junioriek svojím 4. miestom len
potvrdila svoje kvality a ešte o nej
budeme určite počuť. Samo-
zrejme, že zastúpenie máme aj
v starších vekových kategóriách,
čo dokazuje 1. miesto Timoteja
Mikuša na 1. ročníku MTB ma-
ratónu v  Levočských vrchoch
31. 5. 2014, kde i náš predseda
klubu Janko Niedoba v kat. nad
50 r. skončil na krásnom 5. mieste
na 75 km trati a nad 40r. Radoslav
Starúch na 7. a Ján Hruška na 8.
mieste. 

31. 5. 2014 P. Benko opäť skú-
sil šťastie na cestnom prebore
„JARNÁ KLASIKA“, kde vo svo-

jej kat. nad 40 r. obsadil 1.
miesto a celkovo skončil 24. 

Sliezsky dom žil 7. 6.
2014 pretekom do vrchu
„Sliezsky vrchár“, na kto-
rom sa zúčastnili traja naši
členovia. Peter Benko stál
opäť na stupni víťazov
s  bronzom na krku za kat.
nad 40r. a Ľubo Rázga v tej
istej kat. skončil 15. Ján Hu-
sár súperil vo veľmi silnej ka-
tegórii s  mužmi do 40. r
a obsadil 22. priečku. 

7. - 8. 6. 2014 sa v kempe
Belá - Nižné Kamence
stretlo okolo stovky vyzná-
vačov adrenalínu Festina
24- hodinový maratón, kde
sa nám vždy darilo získať ne-
jaký vzácny kov pre naše
farby. Ani v tomto roku sme
nevyšli naprázdno a  v  kat.
muži nad 40r. dvojice: Ján
Niedoba a  Ján Bučina boli

2. s 280 km, muži nad 40. r štvo-
rice: Jaroslav Šugarek, Peter Pri-
staš, Ondrej Soják st., Peter Mul-
táň st. 3. s 224 km, mix do 40 r.
Štefan Dolinay, Dávid Dolinay,
Andrej Žec, Stanka Mlynarčíková
5. s 343 km a muži Martin Antoni,
Ondrej Soják ml., Stanislav Mly-
narčík a Jaroslav Žec 7. s 385 km.  

Za povšimnutie stojí aj ex-

trémny HORSKÝ maratón
„Spišských 333 km“. Z  nášho
klubu tam boli 3 členovia a to si
dovolím napísať „pacienti“, lebo
to už je diagnóza - 333 km v hor-
skom teréne?!?! (asi si to na bu-
dúci rok vyskúšam). Peter Benko
ho dokonca vyhral za neuveriteľ-
ných 17:20 hodín. Jano Hruška
získal 34. a  Rado Starúch 35.
miesto. 

V  celkovom seriáli ŠKODA
BIKE OPEN TOUR 2014, v kto-
rom je aj náš HORAL a ďalšie 4
preteky sú po 2. kole: Timotej Mi-
kuš, kat. muži 10. miesto, D. Do-
linay, kat. juniori 18. m., Stanka
Mlynarčíková kat. kadet na 7.
mieste. 

V  celkovom hodnotení XCM
SLOVAK TOUR, v  ktorom je 9
pretekov, sú po 4. kole Diana Ce-
tlová na 1., Timotej Mikuš na 5.,
Dávid Dolinay na 13., Ondrej So-
ják ml. na 19. a Stanislav Mlynar-
čík na 22. mieste.   

Najviac pretekov a maratónov
nás čaká v lete a tak všetkým pra-
jem príjemné dovolenky a  veľa
našliapaných kilometrov!

Ján Bučina 
CK ENERGIA SVIT

Foto aj na: 
www.energobiketeam.tym.sk

Cyklistická sezóna je v plnom prúde... 

Majstri sveta v hokejbale 2014
V Bratislave sa konali Majstrovstvá
sveta v hokejbale v troch kategó-
riách: 16, 18 a 20-ročných. 

Mužstvo 20-ročných získalo titul
majstra sveta, keď vo finále porazilo
mužstvo Česka 5:3. Počas celého šam-
pionátu nenašli premožiteľa, o jediné
body ich pripravilo mužstvo Kanady
remízou 2:2. 

Za mužstvo 20 ročných nastúpil De-
nis Šterbák, syn bývalých Sviťanov Šte-
fana a Otílie, žijúcich v Spišskej Teplici.

S hokejovou palicou začínal pod dohľadom deda Jozefa Labusa
na rieke Poprad, neskôr na ľade pri hoteli Mladosť. Svoj talent
uplatnil ako hráč HK Poprad, kde prešiel všetkými mládežníckymi
kategóriami, až sa prepracoval do širšieho kádra extraligového
hokejového mužstva mužov.  Hokejbal využíva množstvo vynika-
júcich slovenských reprezentantov ako letný doplnkový šport na
udržiavanie hokejovej kondície na nasledujúcu hokejovú sezónu. 


