
V úvode schválili dotáciu na čin-
nosť pre UK Fantázia vo výške 900
€ a primátorovi odporučili uzavrieť
zmluvu o dotácii vo výške 300 eur
pre Gréckokatolícku cirkev – far-
nosť vo Svite na činnosť detí a mlá-
deže. Pokračovali schválením do-
tácií pre ďalšie organizácie a spolky
– tentokrát na návrh komisie zdra-
votnej,sociálnej, bytovej a verej-
ného poriadku. Schválili dotácie
pre: Spišskú katolícku charitu
3 300 € a pre Familiaris, o.z.,Svit
570 €.

Primátorovi odporučili uzavrieť
zmluvy o poskytnutí dotácií nasle-
dovne: MS SČK 300 €, Asociácia
nepočujúcich Slovenska, CN
Aneps Poprad 150 €, ZO Únie
žien Slovenska Svit 200 €, ZO
Únie žien Slovenska Pod Skalkou
330 €, ZO Sl. zväzu zdravotne
postihnutých 300 €, Únia nevi-
diacich a slabozrakých Poprad
150 €.

Schválili Dodatok č.5/2015 k
VZN č.3/2006 o podmienkach, fi-
nančných príspevkoch a spôsobe

realizácie opatrení sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kura-
tely a použitia finančných pro-
striedkov v oblasti sociálnych vecí.
Schválili priamy prenájom časti
pozemku priľahlého k bytovému
domu na Ul. Štefánikovej 282 vy-
užívaný ako záhradky a rozpoč-
tové opatrenie v súvislosti s origi-
nálnymi kompetenciami ŠKD v ZŠ
Mierová 134 vo výške 1027 eur.
Ďalším rozpočtovým opatrením v
celkovej sume 25 212 eur viazali
použitie týchto prostriedkov na
konkrétne účely údržby objektov
základných škôl.

Po roku sa opäť stretli mestskí folkloristi,
aby v predvečer 1. mája naviazali na tra-
dičnú akciu - stavanie a ohrávanie má-
jov.

Začali na námestí vo Svite, kde chlapi
z Jánošíka za vztýčenie mája prevzali z rúk
poslankyne MsZ Mgr. Evy Kačmarčíkovej te-
kutú odmenu, pokračovalo sa Pod Skalkou
a na záver pri Kolibe. Všetci folkloristi,od
tých najmenších až po najstarších, prispeli
k veselej atmosfére, ktorú s nimi zdieľali aj
občania Svitu. 

Účinkovali deti a mládežníci z Jánošíčka,
Jánošíka, ĽH Bystrianka, spevácke skupiny
a žiaci ZUŠ vo Svite zo súborov – Kolovrátok
a Mlátok. Vyvrcholením podujatia bola tra-
dičná vatra, ktorú tentokrát zapálil vicepri-
mátor Ivan Zima.         -vž-, foto: S. Pjaták
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Poslanci podporili dotáciami aj sociálnu oblasť
V posledný aprílový štvrtok sa poslanci  stretli na 3.riadnom za-

sadnutí, aby prerokovali 22 bodov plánovaného programu.

www.svit.sk

Tradičné stavanie a ohrávanie májov

(Pokrač. na 2. strane)



Zaoberali sa aj dôležitým materiálom –
záverečným účtom mesta za rok 2014,
ktorý schválili bez výhrad. Schválili výsle-
dok hospodárenia, tvorbu a použitie re-
zervného fondu mesta za rok 2014 a
uložili zabezpečiť finančné vysporiadanie
výsledkov hospodárenia za minulý rok.

Pokračovali schválením zámeru predaja
pozemkov, na ktorých je zriadená záhrad-
kárska osada Breziny a uložili tento zá-
mer ako prípad hodný osobitného zreteľa
zverejniť. Následne bude predložený na
rokovanie MsZ. 

Žiadateľom Dáši a Vladislavovi Vojsovi-
čovcom schválili odkúpenie pozemku o
výmere 36 m2 na Ul. mierovej 233 za cenu
19€/m2 a všetkým obyvateľom bytového
domu na Ul. mierovej 233 priľahlého po-
zemku o výmere 1181 m2 spolu za cenu
1570,32 €.

Neschválili zastavenie procesu obstará-

vania zmeny Územného plánu mesta v
lokalite na Ul. Štefánikovej – garáže pri
futbalovom štadióne. 

Za ďalšieho člena komisie výstavby a
ŽP pri MsZ zvolili Miroslava Vojsoviča,
povereného riaditeľa TS mesta Svit a od-
súhlasili mesačnú odmenu vo výške 25 %
z mesačného platu hlavnému kontrolórovi
mesta Svit. Jeho plat je stanovený v zmysle
zákona podľa počtu obyvateľov mesta. 

Kladne hlasovali aj za zapojenie Re-
zervného fondu na doplnenie príjmovej
časti rozpočtu mesta vo výške 225 000 €
na realizáciu prioritných úloh pre rok
2015. 

Odsúhlasili rozšírenie Zriaďovacej lis-
tiny Technických služieb o nové služby.

Dohodli sa na termíne májového za-
sadnutia MsR dňa 18. mája a MsZ, ktoré
stanovili na 28. mája.

Vzali na vedomie hospodárenie mesta
za prvé tri mesiace roka 2015, schválili

rozpočtové opatrenie vo výške 1500 eur
na výdavky spojené s organizáciou Ko-
munitného festivalu.

Vzali na vedomie návrh koncepcie po-
skytovania sociálnych služieb, spraco-
vaný poslancom F. Drozdom. Zároveň ulo-
žili členom komisie zdravotnej, sociálnej,
bytovej a verejného poriadku tento návrh
odborne posúdiť.

V bode interpelácie sa J. Timkovič pý-
tal na vyblednutú uvítaciu tabuľu na
vstupe do mesta, primátor verbálne pre-
zentoval pripravený návrh na jej inováciu.
D. Vojsovičová sa pýtala na zábradlie
schodiska obchodného centra, primátor
informoval o rokovaní v tejto veci s V.
Schnágerom; M. Bezák sa pýtal na stav
investičnej akcie výpuste z Bagroviska
do rieky Poprad, vedúca odd. IČÚPaŽP
uviedla, že po vyhodnotení ponúk a do-
plnení dokladov bude v zákonnej lehote
podpísaná zmluva o dielo.                -vž-
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(Dokonč. z 1. strany)

Po prijatí delegácie prezi-
dentom mesta Adamom Ram-
som, jeho zástupcami (Barbara
Zwierzyńska, Piotr Surówka),
prednostom úradu (Piotr
Dudło) a ekonómom (Krzysztof
Grzelak) prijali zástupcovia
Svitu pozvanie na obhliadku
mesta vrátane realizovaných a
rozbehnutých investičných pro-
jektov v oblasti bývania,
športu, kultúry a sociálnej sta-
rostlivosti o občanov mesta.
Program druhého dňa ná-
vštevy zahŕňal prehliadku stra-

tegických mestských firiem,
vrátane spoločnosti zaoberajú-
cej sa spracovaním komunál-
neho odpadu a čističky odpa-
dových vôd.

Témou spoločných rozhovo-
rov, ktorých sa zúčastnili aj
hlava miestnej rímskokatolíckej
cirkvi, predseda Rady mesta
Tomasz Rzepa a riaditelia
mestských firiem, bolo zhod-
notenie doterajšej spolupráce
a vôľa pokračovať aj naďalej v
nastavenej priateľskej atmos-
fére.

http://www.knurow.pl/
http://svit.sk/index.php?text=
partner_mesta&sekcia=mesto
&css_sekcia=mesto&css=lay-
out&klik25=1

http://pwikknurow.nazwa.pl/i
ndex.php?id=171
http://www.komart.pl/

-dš-

Po oficiálnej partnerskej návšteve Českej Třebovej smero-
vali kroky delegácie vedenia nášho mesta do poľského Knu-
rówa. Jej rady počas cesty v dňoch 22. - 24. apríla 2015
navyše rozšírili poverený riaditeľ Technických služieb Miro-
slav Vojsovič a náčelník Mestskej polície Ing. Jozef Dluhý –
dlhoročný ambasádor spolupráce oboch miest.

Delegácia zo Svitu v partnerskom meste Knurów

Poslanci podporili dotáciami aj sociálnu oblasť

70 ROKOV SLOBODY
Už 70 rokov uplynulo od porážky fašizmu
v našej republike. Pod Tatry zavítala slo-
boda už 28. januára. 8. mája si však uctie-
vame túto významnú udalosť aj štátnym
sviatkom. 

V predvečer, 7. mája sa pri Pamätníku pad-
lých vo Svite uskutočnil pietny akt kladenia
vencov, ktorý spolu s Mestom Svit zorgani-
zovala ZO Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov. Prítomní zástupcovia
svitských firiem, občania a mládež mesta si
uctili pamiatku padlých hrdinov (o nich viac
sa dočítate na strane 10). Príhovor k prítom-
ným mal predseda ZO SZPB vo Svite
PaedDr. Rudolf Abrahám.

Foto: S. Pjaták



Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Základnej umeleckej školy, 

Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy

v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou
saustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvali-
fikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogic-
kých zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov, 

• vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo
jej náhradnej formy),  

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony,
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• bezúhonnosť,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej

funkcie,
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového kona-
nia:
• prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných pred-

pokladov,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods.

1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádza-

ných v predložených dokladoch,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre po-

treby výberového konania v zmysle § 11 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Uzávierka prihlášok je 18. mája 2015.

Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Ná-
lepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na ad-
resu:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7
dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r.   
primátor mesta                 
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V dňoch 15. a 16. apríla absolvoval primátor Ing. Miroslav Škva-
rek svoju prvú oficiálnu návštevu partnerského mesta spoza
rieky Moravy. Pozvanie partnerov z pôvabného mesta Česká
Třebová prijali aj jeho zástupca Ing. Ivan Zima,  hovorkyňa
mesta Svit Darina Štefaňáková a bývalý primátor PaedDr. Ru-
dolf Abrahám, ktorý tak odovzdal pomyselnú štafetu v dlho-
ročnej a priateľskej spolupráci na úrovni oboch miest.

Na radnici prijalo delegáciu vedenie mesta v zložení starosta Ja-
roslav Zedník, I. místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a II. místo-
starosta Dobromil Keprt. Zástupcovia oboch miest zhodnotili do-
terajšiu partnerskú spoluprácu a prejavili vôľu v nej pokračovať.
V tomto roku by mala prebehnúť výmena žiakov základných škôl,
účasť členov Mestskej polície a mestských organizácií na májovom
futbalovom turnaji v rámci dní mesta Č. Třebová, návšteva spevác-
keho zboru Laudamus, ktorý by mal vystúpiť v rámci októbrového
festivalu Zdeňka Pololáníka a tradičná účasť študentov zo Svitu na
projekte k ucteniu pamiatky vojnových veteránov. Zástupcovia hos-
titeľa boli taktiež pozvaní na Dni mesta Svit.

Starosta J. Zedník po prijatí na radnici previedol členov delegácie
po strategických bodoch v meste, zoznámil ich s mestom a s vý-
sledkami svojej doterajšej práce, zároveň predstavil svoju víziu dlho-
dobej stratégie fungovania ekonomického a spoločenského života
obyvateľov mesta.

Na spiatočnej ceste navštívila delegácia mesto Zlín, kde sa v tento
deň konala Výročná členská schôdza členov Klubu absolventov Ba-
ťovej školy práce, nesúca sa v duchu stanovenia úloh na nasledujúce
obdobia. Po nej nasledo-
valo prijatie na magistráte
mesta Zlín u primátora
MUDr. Miroslava Adámka.
Témou neformálneho
stretnutia bola vízia spo-
lupráce miest, ktoré his-
toricky významne spája
osoba T. Baťu (Zlín, Svit,
Partizánske, Otrokovice
a pod.) Táto myšlienka
bola M. Adámkom prijatá
veľ-mi kladne. Členovia
delegácie zamierili z rad-
nice do múzea – 14. bu-
dovy Baťovského areálu –
kde sa nachádza expozí-
cia s názvom Princíp Baťa.
Tu sa pripojili k členom
ABŠ zo Svitu.    

D. Štefaňáková
Viac na:

www.ceska-
trebova.cz www.zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz/
cs/objekty/14-budova-
batovskeho-arealu/

Návšteva Českej Třebovej a Zlína



Ako správne separovať odpad v meste
Svit?
Na separovaný zber odpadov sa použí-

vajú farebne odlíšené kontajnery, označené
nápisom.

Do žltého kontajnera patria plasty, ko-
vové obaly a VKM - viacvrstvové kombi-
nované materiály:
l Plasty – plastové fľaše od nápojov – číre,

modré,zelené,červené,
l hnedé,žlté,od jedlého oleja
l plastové obaly z drogérie – aviváž,tekutý

prací prášok,jar,...
l obalové fólie – čisté igelity
l Kovové obaly – železné a hliníkové ple-

chovky od paštét a nápojov
l VKM – tetrapaky- obaly od trvanlivého

mlieka a nápojov

Nepatria tam:
plastové obaly od chemikálií, podlahové

krytiny, novodurové trubky, znečistené
plasty so zvyškami potravín

Do modrého kontajnera patrí papier a
lepenka:
l noviny, časopisy, katalógy, prospekty,le-

táky,zošity, knihy,vlnitá lepenka,kartó-
nové krabice,kancelársky papier.

Nepatrí tam
l mastný alebo inak znečistený papier,

preložky od vajec.

Do zeleného kontajnera patrí sklo:
l číre,modré, zelené,hnedé sklenené fľaše

od nápojov, zaváranín
l tabuľové sklo.

Nepatrí tam
l porcelán, zrkadlá, keramika, drôtené

sklo, plexisklo, sklo s prímesmi kovov

Aby sa zamedzilo tvorbe čiernych sklá-
dok, obyvatelia mesta Svit (nie podnika-
telia) môžu odpad bezplatne nosiť na
zberný dvor TS Mesta Svit – Hlavná ul. č.
6 - kde sídli doprava.

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok:  06:00 do18:00
Sobota :                  10:00 do 16:00 

Nosiť môžete tieto druhy odpadov: 
papier a lepenka, PET fľaše, fólie, odpa-
dové sklo, elektrický a elektronický odpad,
batérie a akumulátory, motorové oleje, ko-
vové obaly, VKM, žiarivky,pneumatiky, veľ-
koobjemový odpad,drobný stavebný od-
pad.

Veľkoobjemový odpad sa ukladá do
VOK-ov:

Patrí tam – nábytok, záchody,umý-
vadlá,koberce,
nepatrí - elektroodpad,kovy,plasty, pa-
pier a iný odpad, ktorý podlieha sepa-
rovanému zberu

Drobný stavebný odpad sa zbiera do
VOK-ov :

patrí tam – kachličky,tehly,kvádre,...a iný
odpad pochádzajúci zo stavebných úprav,
nepatrí – elektroodpad, kovy,plasty,pa-
pier a iný odpad,ktorý podlieha separo-
vanému zberu.

V prípade väčšieho množstva odpadov
si obyvatelia môžu VOK-y na veľkoob-
jemový odpad alebo drobný stavebný
odpad objednať na tel. čísle 052 775
6268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ing. Zlata Drugačová
vedúca SZ TS mesta Svit

Aby čo najmenej odpadov skončilo na skládke, tak sa do dôsledného separova-
nia zapojili ZŠ Ul.Komenského Svit, ZŠ Mierová Svit a SOŠ Svit tým, že hniezda
na separovaný zber zriadili priamo v budove školy a výchovne pôsobia na žia-
kov.
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Separovaný zber odpadov sa týka každého z nás!
Praktické aktuality
Tvorba odpadov je neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Musíme si uve-
domiť, že odpad nie je niečo,čo sa nás netýka a prispejme svojím zodpovedným
správaním k zlepšeniu ochrany životného prostredia, ktoré nie je iba abstraktný
pojem, ale je prostredím v ktorom žijeme, pracujeme, bývame a vychovávame
ďalšie generácie.
Aby sme znižovali nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
šetrili prírodné zdroje – separujeme odpad.

Deň Zeme
Mnohé školy či organizácie sa zapá-
jajú rôznymi aktivitami k oslave Dňa
Zeme.

Na našej ZŠ Komenského sa do
oslavy tohto dňa zapojilo niekoľko tried
rôznorodými činnosťami. Žiaci druhého
ročníka navštívili krásny a vynovený
EKOPARK v Prešove. Našej exkurzii
prialo aj počasie, takže žiaci mohli pri-
pravené aktivity realizovať vo voľnom
priestranstve a vychutnávať si aj jarné
slniečko, ktoré príjemne hrialo a zlep-
šovalo všetkým náladu.

Po dlhej ceste do Prešova nás v EKO-
PARKU privítali ochranári, ktorí pripravili
žiakom pracovný list s tajomstvom. Ak
chceli deti toto tajomstvo vyriešiť, mu-
seli splniť jednotlivé úlohy. Hádzali šišky
do košíka, poznávali vtáky, stopy zvierat
ale aj jednotlivé druhy stromov. Videli
plazy, rybičky aj iné živočíchy, no na zá-
ver im ostal čas aj na hru na ihrisku.
Spokojní žiaci, učiteľ ky aj ochrancovia
prírody sa rozlúčili s výborným pocitom
zo spolupráce a zhodli sa na tom, že
takúto akciu si radi zopakujú. No a do-
vtedy budú všetci robiť všetko pre to,
aby našu prírodu chránili pred nežiadú-
cimi vplyvmi ako len budú vládať, aby
dodržali sľub, ktorý bol zároveň rozlúš-
tením tajomstva, a síce „Chráňme prí-
rodu!".

Mgr. Erika Antalová



FOND PREVÁDZKY ÚDRŽBY
A OPRÁV

Novelou predmetného zákona sa upra-
vili pravidlá tvorby fondu prevádzky,
údržby a opráv (ďalej FPÚaO ) pre vlastní-
kov nebytových priestorov a garáži v by-
tovom dome, ktorí nevyužívajú všetky spo-
ločné časti a spoločné zariadenia domu
sa povinne zohľadní ich miera využívania.
Vlastníkom nebytových priestorov (ďalej
NP) alebo garáží bude umožnené podieľať
sa na tvorbe FPÚaO inou výškou pred-
davku ako vlastníkom bytu. Rovnako sa
bude vychádzať z veľ kosti podlahovej plo-
chy. 

Cieľom ďalšieho doplneného ustanove-
nia je zabrániť jednotlivým vlastníkom, aby
sa domáhali upustenia od povinnosti uhrá-
dzať náklady za služby spojené s užívaním
bytu, ktoré zdôvodňujú svojou neprítom-
nosťou v  dome, nakoľ ko vznikajú bez
ohľadu na to, či sú byty alebo NP využí-
vané. Sú povinní ich uhrádzať.

POVINNOSTI VLASTNÍKOV BYTOV
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Na zabezpečenie nerušeného a bezpeč-
ného bývania sú vlastníci bytov a NP po-
vinní umožniť odstránenie nedostatkov zis-
tených revíziami. Pokiaľ neumožnia ich
odstránenie na technických zariadeniach,
budú zodpovedať za vzniknuté škody.
Pôjde aj o prípad, kedy nejde o bezpro-
stredné ohrozenie života, zdravia a  ma-
jetku.

Ďalej sú povinní pri vykonávaní staveb-
ných úprav umožniť vstup do bytu alebo

NP správcovi alebo predsedovi spo-
ločenstva za účelom kontroly,či sta-
vebné úpravy neohrozujú, nepoško-
dzujú alebo nemenia spoločné časti
alebo spoločné zariadenia domu.
V prípade, ak vlastník bytu alebo NP
v  dome neumožní vstup do bytu,
správca alebo predseda spoločenstva
je povinný oznámiť vykonávanie staveb-
ných úprav stavebnému úradu.

Každý vlastník bytu, ktorý byt užíva
alebo ho prenecháva na užívanie iným
osobám je povinný nahlásiť správcovi po-
čet osôb, ktoré sa zdržiavajú v byte. Ide
o  pravidelné hlásenie každej zmeny
v počte osôb užívajúcich byt súvisle počas
obdobia minimálne dvoch mesiacov. Prax
totiž ukazuje, že vlastníci bytov ich často
prenajímajú, počet osôb v  byte je ne-
známy, v dôsledku čoho vznikajú pri roč-
nom vyúčtovaní nákladov v  bytovom
dome spory. Vlastník bytu a NP je ďalej
povinný oznámiť správcovi svoju adresu
a každú jej zmenu, ak byt vo svojom vlast-
níctve neužíva.

SPRÁVCA
Podľa platnej úpravy má povinnosť

predložiť vlastníkom bytov a NP ročný plán
opráv na nasledujúci kalendárny rok. Ak
ho nepredloží do 30. novembra bežného
roka, nemá nárok na správcovský popla-
tok. 

Na základe novely je správca povinný
aj bez súhlasu vlastníkov zabezpečiť od-
stránenie chýb alebo porúch zistených re-
víziou technického zariadenia, bezpro-

stredne ohrozujúcich život, zdravie alebo
majetok. V  súčasnosti sa často stáva, že
vlastníci nesúhlasia s  odstraňovaním ne-
dostatkov zistených revíziou hlavne z  fi-
nančného dôvodu, pričom svojim posto-
jom môžu ohroziť životy a  majetok
obyvateľov domu. Nové ustanovenie je
zároveň ochranou pred väčšími škodami
v bytových domoch.

Čiastočnou pomocou pri riešení dlho-
dobého problému s neplatičmi je možnosť
zverejňovania ich mien spôsobom v dome
obvyklým. Správca je oprávnený zverejniť
zoznam vlastníkov bytov a NP v dome, ak
majú úhrnnú výšku nedoplatkov na pred-
davkoch do FPÚaO a na úhradách za plne-
nia aspoň 500 eur. Môže tak urobiť za úče-
lom ochrany majetku vlastníkov v dome,
s tým, že uvedie meno a priezvisko dlžníka
a sumu nedoplatku. 

Ďalej sa definovali niektoré pojmy, po-
vinnosť zverejňovania, určila sa lehota po-
dania na súd, aktualizovali sa pravidlá na
hlasovanie vlastníkov.

Nakoľ ko niektoré nové ustanovenia
upresňujú vzájomné vzťahy pri užívaní
a správe bytu, veríme, že prispejú k spo-
kojnosti všetkých zúčastnených strán.

Ing. Dana Meriačová
konateľ ka BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
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Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinná od 1.
októbra 2014. Zavádza viaceré nové ustanovenia, ktoré majú prispieť ku
skvalitneniu správy domu ako aj k pokojnejšiemu bývaniu vlastníkov v dome.
Na základe najčastejšie sa objavujúcej bytovej problematiky pri správe bytov
vo Svite sme vybrali niektoré z nich. 

NOVELA ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV  

Očakáva sa tak zvýšenie komfortu pre
obyvateľov so zdravotnými ťažkosťami
spojenými s kvitnutím zelene. Tento har-
monogram je pripravený na obdobie od
apríla do októbra 2015 s tým, že sú stano-
vené postupné trasy a lokality (zverejnené
sú na webovej stránke mesta). Keďže ide
o „živý proces“, Technické služby sa budú
riadiť aj aktuálnym stavom lokalít a kosiť
najakútnejšie miesta.

Technické služby zahájili tiež opravu
mestských komunikácií a chodníkov, ktoré
prešli počas zimnej sezóny vplyvom poča-
sia zaťažkávacou skúškou. 

Aktuálne prebiehajúcemu asfaltovaniu
predchádzali prvotné opravy havarijných
stavov v podobe betónovania výtlkov,
ktoré prebehli v marci a v apríli tohto roku.
Opravou zároveň prešla aj šachta s kana-

lizačnou vpusťou na križovatke ulíc Štúrova
a 9. mája, kde oprava už bola ukončená
a úsek je už bezpečne priechodný.

Na Ulici kpt. Nálepku sa v krátkej dobe

plánuje odstránenie nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberacom konaní stavby
"Rekonštrukcia Ul. kpt. Nálepku - cesta,
chodník", realizovanej stavebnou firmou.
Ide o dvíhanie poklopov dažďových vpustí,
opravu chodníkov vedúcich k bytovým do-
mom a dosádzanie trávneho semena.

V utorok 28. apríla 2015 sa v našom meste začalo pravidelné kosenie všetkých
trávnatých plôch. Harmonogram prác bol Technickými službami mesta Svit na-
vrhnutý tak, aby sa s kosením začalo v čase pred vrcholením peľovej sezóny tráv. 

Čierne skládky už zmizli
V minulých mestských novinách sme zverejnili fotografiu neželanej čiernej
skládky pri garážach pri bývalej ČOV. Po zverejnení bola táto skládka odstránená. 

V prvom rade je to zásluha pracovníkov Technických služieb, ktorí aj pri iných čin-
nostiach v meste Svit dávaju občanom na vedomie, že to s poriadkom a čistotou
v meste už od začiatku roka myslia vážne.Už v prvých jarných mesiacoch sme ich
videli v uliciach pri čistení po zime, upravovali aj nečistoty v okolí obrubníkov ciest
a chodníkov, upravili zeleň atď. Takže po kritike  radi vyslovujeme pochvalu tým, ktorí
sa snažia to, čo občania znečistia, veľmi rýchle napraviť.Je len na občanoch  mesta,
aby túto snahu pracovníkov Technických služieb podporili a snažili sa poriadok v meste
aj udržiavať. Určite sa v tomto podtatranskom meste budeme všetci cítiť lepšie.    

-ák- 

Kosenie trávnatých plôch a asfaltovanie v plnom prúde



Program festivalu je rozdelený do dvoch
dní (piatok a sobota), na konferenčnú a
festivalovú časť. 

Piatková konferencia, ktorá sa bude
konať v Dome kultúry od 09:00, bude ve-
novaná odborným témam, ktorých spo-
ločným menovateľom je životné pro-
stredie. Počas prvej polovice
konferenčného dňa priblížia jednotliví reč-
níci témy týkajúce sa predovšetkým envi-
ronmentálnych riešení pre mestá a v nich
žijúce komunity. Spestrením prednášok
budú 3 módne prehliadky z recyklova-
ného materiálu, ktoré pripraví SOŠ Svit. V
doobedňajšej časti predstavia modely,
ktoré vznikli napríklad aj z PET fliaš.

Medzi rečníkmi v odbornej časti konfe-
rencie vystúpia napríklad zástupca primá-
tora mesta Svit, Ing. Ivan Zima a Mgr. Ra-
dim Tomáš z OZ Ekotón, ktorí predstavia
koncepciu mesta Svit ako Zeleného
mesta pod Tatrami. So svojou prezentá-
ciou na tému „Elektromobilita a služby
energetickej efektívnosti v súkromnom a
verejnom sektore“ vystúpi aj Andrea Pan-
cotti zo spoločnosti Slovenské elektrárne,
a. s., spoločnosť skupiny ENEL. Andrea
Štulajterová - koordinátorka kampane "Eu-

rópsky týždeň mobi-
lity" priblíži myšlienku,
podujatia na podporu
trvalo udržateľnej
mobility v mestách.
Spomedzi rečníkov
potvrdil účasť aj Mgr.
Pavel Škultéty (REN-
VIRO s.r.o., Bratislava), ktorý vo Svite pred-
staví úspešný projekt zameraný na oso-
bitný zber PET fliaš priamo od
spotrebiteľov. Počas tlačovej konferencie
po skončení odborných prednášok, budú
mať návštevníci konferencie možnosť do-
zvedieť sa viac o zámeroch festivalu
priamo od jeho organizátorov. 

Poobede bude program konferencie
venovaný širokej verejnosti a predstavia
sa v ňom miestne komunity v podobe
občianskych a neziskových združení,
ako aj rečníci z iných regiónov. Diskuto-
vať budú na témy komunít, životného pro-
stredia a bezpečnosti potravín. Úspešné
projekty prídu predstaviť: Illah Van Oijen
(fotografka, aktivistka, autorka myšlienky
komunitného projektu Dobrý Trh, členka
Aliancie Stará Tržnica Bratislava). Ing. Zu-
zana Ištvánová z OZ GENOFOND pred-

staví zaujímavý projekt na záchranu ge-
nofondu ovocných stromov. Vystúpia aj
Mário Marko (Herbert Sirupy z Trnavy), zá-
stupcovia miestnych združení: Michal Ma-
chala (Pro Meliori) a Alexander Tokár pri-
blíži účastníkom aktivity seniorov. Ing.
Lucia Uhrinová z SOŠ Svit vystúpi na tému
Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie
potravín. 

V sobotu počas kultúrneho programu
vystúpia na námestí folklórne skupiny,
ako aj miestni seniori.

Návštevníci si počas festivalovej soboty
môžu za zvuku veselých tónov, napríklad
aj Cimbalovej hudby Tomáša Kokyho,
rodáka zo Svitu, vychutnať ponuku pro-
duktov miestnych producentov potravín.
V predajných stánkoch organizátori vytvo-
rili priestor pre predajcov roľníckych
prebytkov, súkromne hospodáriacich roľ-
níkov, farmy, remeselných producentov
potravín a poskytovateľov pohostinských/
reštauračných služieb, ktorí pripravia po-
núkané festivalové menu z lokálnych su-
rovín, v spolupráci s remeselnými produ-
centmi potravín a do ponuky zahrnú
tradičné receptúry.

Súčasťou festivalu SVIT.kom bude tak-
tiež "Svitská knižná burza" a "Deň foto-
grafie vo Svite". Na svoje si prídu milov-
níci fotografie, profesionáli, amatéri i tí,
ktorí si radi pozrú peknú fotografiu. Počas
soboty bude prebiehať amatérska súťaž
„Fotky na strome“ v parku za Domom
kultúry. V poobedňajších hodinách budú
prebiehať prezentácie zaujímavých hostí,
diskusie a iné sprievodné aktivity. 

M. Rušínová

Oproti minulému roku, kedy
sa kampane zúčastnilo 474 tí-
mov a 1510 súťažiacich, ide o
takmer dvojnásobný nárast.
Prispela k nemu aj nová we-
bová stránka projektu, pro-
stredníctvom ktorej sa mohli
prihlasovať ako jednotlivé sa-
mosprávy, tak aj tímy zamest-
nancov. Ako hovorí jedna z or-
ganizátorov Andrea Štulajtero-
vá z Občianskej cykloiniciatívy,
výsledné čísla sú vyššie ako
očakávali. “Tento ročník sme
sa sústredili predovšetkým na
technické záležitosti projektu,
novú internetovú stránku a jej
funkčnosť. Propagácii projektu
sme preto nevenovali až takú
pozornosť, ako by sme si
možno predstavovali. Výsledok
nás preto príjemne prekvapil.

Veľ kú zásluhu na tom majú aj
samotné registrované samo-
správy či občianske združenia,
ktoré spravili pri propagácii
veľ ké množstvo práce, za čo
im ďakujeme.“

Evidenciu jázd do práce a z
práce si budú počas mája robiť
samotní účastníci prostredníc-
tvom spomínanej webovej
stránky. Na nej okrem celko-
vého počtu kilometrov, ktoré
najazdili na bicykli, budú mať
možnosť porovnať sa s ďalšími
tímami z rovnakého mesta či
sledovať množstvo CO2, ktoré
jazdou na dvoch kolesách uše-
trili v porovnaní s autom. „Je

dôležité, aby súťažiaci zadávali
údaje o svojich cestách poc-
tivo, aby boli údaje čo najpres-
nejšie. Veríme, že nikto nebude
svoje čísla umelo zvyšovať. Dú-
fame, že najlepším kontroló-
rom bude svedomie každého
účastníka,“ konštatuje Andrea
Štulajterová. Okrem motivač-
ného rozmeru propagujúceho
jazdu do práce na bicykli má
však kampaň aj súťažný cha-
rakter. Pre každého účastníka
totiž Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja
zabezpečilo tričká, navyše via-
ceré mestá pripravujú ocene-
nia pre najlepšie tímy alebo vy-
žrebovaných účastníkov, ktorí
počas mesiaca absolvujú mini-
málne 2/3 jázd do práce a z
práce na dvoch kolesách.

Projekt na podporu nemo-
torovej dopravy v mestách Do
práce na bicykli bol realizovaný
od roku 2012 v Banskej By-
strici, minulý rok sa uskutočnil
jeho prvý celoslovenský ročník.
Počas neho sa súťažiacim z 30
slovenských samospráv poda-
rilo najazdiť do práce a z práce

takmer 200-tisíc kilometrov.
Vďaka nim v minulom roku kle-
sol obsah CO2 v ovzduší slo-
venských miest o 49-tisíc kilo-
gramov.                                                                                              

P.S. Pre zaujímavosť uvá-
dzame, že z nášho mesta Svit
sa registrovalo a prihlásilo do
tejto akcie 13 tímov, v kto-
rých súťaží 43 cyklistov. -mr-

Komunitný festival SVIT.kom 

Do práce na bicykli
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Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami vás pozýva na 1. ročník festivalu
komunít SVIT.kom, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. mája 2015 v priestoroch
Domu kultúry vo Svite a na Námestí Jána Antonína Baťu. Avizovaný 1. ročník
festivalu, ktorý je zameraný na prezentáciu komunitného života vo Svite a okolí,
vo svojom dvojdňovom programe otvorí otázky zdravého životného štýlu, envi-
ronmentálnych riešení a poskytne priestor komunitám na ukážku svojej tvorivej
činnosti. Rovnako tak dostanú priestor miestne kultúrne zoskupenia a na svoje
si prídu aj milovníci dobrého jedla a pitia v stánkoch s produktmi z prevažne lo-
kálnych potravín.

Celonárodný projekt Do práce na bicykli sa vo svojom dru-
hom ročníku stretol u verejnosti s veľ kým ohlasom. Po uza-
vretí registrácie organizátori napočítali až 916 prihlásených
tímov a 2861 súťažiacich, ktorí budú počas mája jazdiť do
práce na dvoch kolesách.

Jedna z účastníkov projektu
a neúnavná propagátorka „pre-
mávky“ na bicykli Eva Potočná
z Chemosvitu.
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Poďte s nami za kultúrou
Od minulého roku majú seniori vlaky zadarmo, preto sme sa rozhodli maxi-
málne využiť túto príležitosť na návštevu kultúrnych podujatí.

V apríli sme navštívili divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi „Jánošík
alebo Pravda je len jedna“. Predstavenie sa nám páčilo, zazneli v ňom aj pekné
ľudové piesne. Mimo našich členov boli v divadle aj členovia SZPB a Jednoty
dôchodcov. Po predstavení sme boli spoločne na obede. Priebeh celej akcie
sme si dopredu naplánovali. 

Lístky na divadelné predstavenia v Spišskej Novej Vsi sa dajú dopredu objednať
telefonicky alebo e-mailom. Z Popradu je rýchlikový spoj do Spišskej N. Vsi
o 8.30 a v cieli je o 8,49. Z vlakovej stanice ide MHD, alebo taxík až ku divadlu.
Po skončení predstavenia sú viaceré spoje do Popradu. 

10. 6. 2015 máme objednané lístky do divadla v Košiciach na predstavenie
„Sen noci svätojánskej“. Zároveň si urobíme prehliadku starého mesta.

18.06.2015 je v Spišskej Novej Vsi predstavenie „Mastný hrniec“, ktoré by
sme si tiež chceli pozrieť. Ak by bol záujem aj z iných organizácií, budeme radi.

19.5.2015 o 15:00 budeme mať posedenie s poslancami MsÚ Svit v priestoroch
prízemia Domu kultúry vo Svite na tému „Čo by bolo dobré zlepšiť pre občanov
v meste Svit“. Na túto akciu pozývame okrem našich aj členov z iných organizácií.
Máme pripravené viaceré pripomienky. Dúfame, že aspoň časť z nich sa bude
dať realizovať, čím pomôžeme k lepšiemu životu v meste Svit.

Za výbor ZO SZZP Ing. Kuzmíková

12. máj 2015 o 16:30 – Dom kul-
túry Svit

VÁM, VŠETKÝM MAMÁM – sláv-
nostný program ku Dňu matiek. 
Vystúpi Cimbalová ľudová hudba
Vrštek z Banskej Bystrice a domáci
účinkujúci.

15.-16. mája 2015 – Dom kultúry
a Námestie J.A.Baťu pred DK 

SVIT.COM – 1.ročník komunitného
festivalu – prezentácia miestnych
komunít, regionálnych remeselných
potravín a kultúrne vystúpenia. 

30. mája 2015 
od 10:00 
Areál pri Kolibe

DEŇ DETSKEJ RADOSTI – mara-
tón hier, súťaží a vystúpení k MDD 

15:00 - Dom kultúry – 
veľ kolepá BUBLLE SHOW – prvé
divadlo mydlových bublín v roz-
právkovom svete Midlinky a Bu-
blíka v Bublilande... Vstupenky za 4
eurá v ZŠ a MŠ.

14.4.– 29.máj 2015 - Mestská
knižnica Svit v spolupráci so ŠOP
SR – Správou NP Malá Fatra 

DRUHY EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU NA SLOVENSKU
Výstava približujúca chránené úze-
mia, rastliny a živočíchy Slovenska

Pripravujeme: 
11. júna 2015 o 19:00 – Rado-
šínske naivné divadlo „SLÁVA“ -
predstavenie v spolupráci s mes-
tom Svit organizuje UA Bell Canto
Poprad – viď plagát na str. 9.
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Z NARODILI SA
Marcel Antoni, Anna Bizoňová, Šimon
Chlebovec, Jakub Štec, Ema Kate Za-
hradník, Stanislav Mirga, Róbert Čer-
nák

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Dominik Jusko a Zuzana Bendíková,

Jozef Lakatoš a Mária Mirgová, Bra-
nislav Maličký a Jana Podolcová, Ing.
Martin Vnenčák a Anna Paločková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ apríl
70 ROKOV 
Oľga Kubáňová, Rudolf Knurovský,
Viera Gallyová, MVDr.Vladimír Čer-
nák, Ing. Milan Gonda, Mária Jen-
čová, Jozef Imrich, Alžbeta Bedná-
rová. 
75 ROKOV 
Peter Babčák, Mária Sedláková, Anna
Kormaníková, Ing.Ghafour Sherif,
Pavla Katerincová. 
80 ROKOV
Bartolomej Kozák, Mária Pionteková,
Ján Sokol, Gabriel Kovács, Zuzana Ži-
láková, Mária Hvizdošová, Anna Du-
dašová. 
85 ROKOV
Júlia Zelená. 
90 ROKOV
Júlia Miklášová, Vasil Petrov. 
91 ROKOV
Helena Štelbaská, Martin Volk

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Helena Kozáková (76), Anna Minári-
ková (84), Miroslav Lasok (60), Agnesa
Kolárová ( 81), Vladimír Šterbák (67),
Zuzana Froncová (85), Ján Hložka (93)

Spoločenská kronika

POĎAKOVANIE
26. marca nás náhle vo veku 79 rokov opustil môj manžel, náš otec a starý otec 

Eduard KLEIN. 
Na poslednú cestu sme ho odprevadili 30. marca 2015. Touto cesto úprimne ďa-
kujeme Pohrebným službám vo Svite, rímskokatolíckemu pánovi kaplánovi a dy-
chovej hudbe za vykonanie dôstojnej rozlúčky s ním. Všetkým, ktorí ste prišli
zmierniť náš žiaľ, úprimne ďakujeme.   Smútiaca rodina

Niet dňa, aby sme na Vás nemysleli.
Vynárate sa nám v spomienkach 

ako nenahraditeľné bytosti. 
Na zažltnutých fotkách sa s Vami
vraciame do detstva a mladosti. 

Nezabudneme. Nikdy.

Prosíme aj vás, ktorí
ste poznali 

Jána IGLÁRA, 
od smrti ktorého
v máji uplynie 
35 rokov a

Martu IGLÁROVÚ, 
ktorá nás opustila
v januári pred 11-
timi romi, aby ste im
venovali tichú mod-
litbu, či spomienku.

Ďakuje dcéra Veronika 
s celou rodinou

4. mája 2014 uplynuli
už 2 roky od smrti na-
šej milovanej dcéry,
manželky a mamky 
Aleny BLAZOŇOVEJ, 
ktorá nás navždy opus-
tila vo veku 50 rokov. 
Nikdy na ňu nezabud-

neme a prosíme aj vás, ktorí ste ju po-
znali, aby ste jej venovali tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 

Smútiaca rodina

Už 15-ty rok minul
v diali, spomienku čas
nezastaví,
spomeňte si spolu
s nami, všetci, čo ste
ho poznali a radi mali.

Jozef MARTOČKO

Odišiel tíško, niet ho
medzi nami, ale v na-

šich srdciach žije 
spomienkami. 

V týchto dňoch si pri-
pomíname pamiatku
nášho milovaného man-
žela, otca, starého
otca

JURAJA KUTNÉHO.
V našich srdciach ostáva navždy živý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou
a úctou spomíname.              Rodina

Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.

Dňa 25. mája a 7. júna si pripome-
nieme druhé smutné výročie úmrtia
manželov 

Tatiany a Michala ŠELIGOVCOV. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi,
venujte im s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína
sestra Darina s rodinou.

Uplynuli už dva roky, ako sme sa rozlúčili s našou drahou dcérkou
MONIKOU ILAVSKOU.

Všetci, čo ste ju poznali, venujte jej pamiatke
tichú spomienku.

Milujúci rodičia, sestry s manželmi 
a krstné deti Simonka a Dominik.

P. S. Všetkým ochotným, ktorí prispeli na
plánovanú nadáciu pre Moniku sa hlboko
ospravedlňujeme, nakoľ ko vytvoriť nadáciu
sa nepodarilo.
Vyzbieranú čiastku preto venujeme rodičom
Samka, ktorý leží v kóme. Dúfame, že vy-
zbieraná čiastka išla na tú správnu adresu.
Za porozumenie ďakuje rodina Ilavská.

= Spomienky

„Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ

v srdciach tých, ktorí Ťa milovali“.

Dňa 24. mája
2015 uplynie už
rok, čo nás navždy
opustil milovaný
manžel, otec a
starý otec 
EMIL JESENSKÝ.

S láskou spomína 
smútiaca rodina.
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Predpredaj: 
Mestský úrad Svit, č. dv.116, tel.: 052/7875114, 0908 406 147
Umělecká agentura BELL CANTO: 0903 966 327

ZŠ Komenského zapojená
v programe Partnerstvo európskych škôl 
Projekty so zameraním na vzá-
jomnú komunikáciu, spoluprá-
cu, ako i prípravu medzinárod-
ných projektov realizujeme aj v
tomto školskom roku v našej
škole cez program eTwinning.
Program sa zameriava na pod-
poru využívania moderných informačných a komu-
nikačných technológií za účelom vytvorenia
partnerstiev európskych škôl. "E" je skratka pre
"elektronický" a "twinning" znamená "partner-
stvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partner-
skú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne
školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom
virtuálnom prostredí (TwinSpace).

V rámci krátkodobých projektov žiaci ôsmych roční-
kov spracovali tému „Spoznávame Európu písaním po-
hľadníc“ a „Veľ konočné tradície európskych krajín“.
Celoročnému projektu pod názvom „Poznám ťa?“ sa
venujú žiaci piatych ročníkov, ktorí spolupracujú s fran-
cúzskou školou. Žiaci si medzi sebou vymieňajú zá-
kladné informácie o sebe, škole, kuchárske recepty,
ba dokonca sa navzájom učia jednoduché slovné spo-
jenia, pesničky v slovenskom, francúzskom a samo-
zrejme aj anglickom jazyku. 

Platforma eTwinning okrem elektronickej spolupráce
medzi školami podporuje a pomáha vyhľadať aj part-
nerské školy pre projekt Erasmus+. Tentokrát sme vy-
tvorili partnerstvo medzi školami z Talianska, Turecka,
Francúzska, Poľska, Estónska, Rumunska a Slovenska.
Po intenzívnej komunikácií medzi koordinátormi jed-
notlivých krajín sme vypracovali projekt „šitý na mieru“
pod názvom "Sme učiteľmi od malých až po veľ kých".
V projekte je využitá hlavne metóda „Peer to peer“,
čo znamená, že žiaci sa učia navzájom. 

Vypracovaný projekt bol koncom marca odoslaný na
posúdenie. Takže, držte nám palce, výsledky a hodno-
tenia žiadosti o grant Erasmus+ školské partnerstvá sa
dozvieme v lete 2015. 

Učiteľky anglického jazyka
ZŠ Komenského

MO Slovenského Červeného Kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste
Svit a okolia s výzvou pre darovanie krvi v akcii 

„Kvapka pre mesto“.
Odber sa uskutoční v piatok 19. 06. 2015 od
9.00 do 12.00 hod. v budove Mestského úradu
Svit – na prízemí v CVČ.  

Keďže sa odber uskutoční v čase od 9.00 – 12.00
hod., prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali
len ľahké jedlá a neužívali alkohol.  

Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len
vďaka dobrovoľným darcom.  

Je stále potrebná a nenahraditeľná, preto príďte
podporiť túto humanitnú akciu, pretože darcov
a krvi nikdy nie je dosť. Ďakujeme. 

Inzercia

n Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel.
0905 801 108. 

U



Medzi takýchto vojakov, ale aj partizá-
nov a dobrovoľníkov patrili aj občania
Svitu – Marcel Krupčík, František Bed-
nár, Juraj Pacolt, Juraj Mirilovič, Ondrej
Rusnák, Pavol Valo, Juraj Bruso a Anna
Brusová.

Už po vzniku Slovenského štátu začal
aj politický odboj proti fašizmu vytváraním
ilegálnych komunistických buniek. Vo
Svite v takýchto bunkách pracovali – Ru-
dolf Netík, Jozef Ertl, Michal Ondrovič,
Štefan Krišanda, Pavel Paprčka, Jozef
Lenart, Karol Hlavatý a iní. 

Rovnako začal aj občiansky odboj, ktorý
ilegálne organizovali prevažne zamest-
nanci firmy Baťa – Dr. Ľudovít Linczenyi,
Ing. Viliam Ríša, Alojz Švan, Jozef Špata,
Ján Lepík, Ladislav Zbynek, Ján Brkal,
Ján Gregor, Ing. Ladislav Chodák, Mi-
chal Pipiš, Ondrej Dolák, Jozef Varga
a ďalší. 

Tento politický a občiansky odboj proti
fašizmu až do konca roka 1943 spolupra-
coval s mestom Poprad a okolitými dedi-
nami najmä Sp. Teplicou, Lučivnou, Bati-
zovcami na objasňovaní situácie na fronte
obyvateľstva, poskytoval pomoc sirotám
po padlých vo vojne a nadväzoval spolu-
prácu s tvoriacimi sa partizánskymi skupi-
nami v okolí. 

Po vytvorení jednotného protifašistic-
kého frontu na Slovensku tzv. „Vianočnou
dohodou“ a ilegálnej SNR dňa
26.12.1943 prudko stúpali protinemecké
nálady u obyvateľstva. Aj vo Svite bol už
v apríli 1944 vytvorený ilegálny „Revo-
lučný národný výbor / RNV / v zložení –
Dr. Ľudovít Linczenyi, Ing. Viliam Riša,
Rudolf Netík, Jozef Ertl, Michal Ondro-
vič a František Prokop. 

Revolučný národný výbor organizoval
ilegálny odboj vo Svite, zabezpečoval po-
moc partizánskym skupinám ako aj prí-
pravu Slovenského národného povstania
/ SNP /. Plnil tiež organizátorské a riadiace
funkcie po oslobodení Svitu až do skon-
čenia vojny. 

Po vypuknutí SNP – 29.8.1944 a vyhlá-
senej mobilizácie nastúpilo do „Povsta-
leckej armády“ a rôznych partizánskych
skupín okolo 120 občanov Svitu. Mnohí
mladí muži a absolventi BŠP sa zapojili
do SNP. 

Boli to občania Ing. Ján Bajtoš, Pavol

Dlugoš, Jozef Fridman, Ján Hubáček,
Viliam Patrik, Štefan Marčák, Juraj Maj-
lath, Michal Miškár, Ján Teťuľa, Martin
Volk, František Žiak, Július Boďa, Jozef
Malinčík, Ján Líška, Alojz Schmidt, Ing.
Ján Schmidt, Emil Malota, Milan Viskup,
Jozef Miloň, Július Perichter, Štefan
Kajči, Gustáv Pachoň a ďalší. 

Koncom októbra 1944 povstalci ustúpili
pred Nemeckou posilou do hôr. Velenie
odmietlo kapituláciu povstaleckých jed-
notiek. V krutých podmienkach v horách,
v tuhej zime, bez riadneho zásobovania
a v očakávaní skorého príchodu frontu
bola „Povstalecká armáda“ rozpustená.
Vojaci sa usilovali pripojiť k partizánskym
skupinám, alebo sa spojiť s osloboditeľs-
kou Sovietskou armádou a I. Českoslo-
venským armádnym zborom. 

V týchto ťažkých podmienkach posky-
tovali ilegálnu pomoc partizánskym sku-
pinám občania Svitu – Ing. Ladislav
Strmenský, Ján Kubovčík, Karol Šramko,
Ján Rojko, Michal Černák, Michal On-
drovič, Ignác Lukáči a iní. 

Mnohí vojaci z „Povstaleckej armády“,
ako aj partizánskych skupín sa po prí-
chode frontu zapojili do ďalších bojov za-
čiatkom roka 1945 s 1. Československým
armádnym zborom pod velením generála
Ľudvíka Svobodu. 

Boli to občania Svitu – Peter Bakoš,
Štefan Bolisega, Ondrej Benedek, Ján
Dunaj, Štefan Gavalier, Rudolf Hozza,
Juraj Hudák, Štefan Handzuš, Ondrej

Hozza, Jozef Ivan,
Alojz Karkošiak,
Marcel Kučerka, Ján
Líška, Emil Malota,
Ondrej Palušek, Mi-
chal Peloš, Michal
Tešľa, František Po-
lovka a ďalší. 

Počas bojov niek-
torí občania Svitu
padli do zajatia
a boli odvlečení do
koncentračných tá-
borov v Nemecku.
Boli to – Ondrej Bu-
čina, Pavol Dlugoš,
Ján Hubáček, Jozef
Hvizdoš, Daniel Ky-
seľ, Michal Lazarov-

ský, Jozef Malinčík, Štefan Marčák, Pa-
vol Paulínyi, Ondrej Šepelák,
PhDr. Ladislav Šoš, Jakub Weis, Peter
Bakoš a iní. 

Už v prvých dňoch SNP boli zranení
v uliciach Svitu občania – Albert Holiga,
Jozef Ivan, Ján Paprčka a František Pro-
kop. Zahynuli Anna Svitanová, Alžbeta
Gallová, Ferdinand Hlavienka. Zahynul
aj známy národovec Pavel Okrcian, pro-
fesor na gymnáziu v Kežmarku, ktorého
pozostalí sa stali občanmi Svitu. 

Počas bojov v druhej svetovej vojne za-
hynuli – Vladimír Antol, Boris Ivan, Mi-
chal Cimerman, Štefan Krišanda, Štefan
Kajči, Ambróz Klabník, Anton Kováčik,
Vladimír Kokavec, Vladimír Ľupták, Ján
Nosáľ, Gustáv Pachoň, Július Perichter,
Ján Suchaň, Ján Šarluška, Ján Špereng,
Ján Trnovský a Ján Záleš. 

V druhej svetovej vojne sa v boji proti
fašizmu zúčastnilo podľa neúplnej, dnes
dostupnej dokumentácie takmer 200 ob-
čanov Svitu v rôznych formách odboja. 

Mladí 20 aj 30-roční bojovníci obetovali
svoje životy za slobodu našej vlasti. Pri
70. výročí víťazstva nad fašizmom a skon-
čenia najhroznejšej svetovej vojny, ve-
nujme všetkým, ktorí položili svoje životy,
aj tým, ktorí tieto udalosti prežili, chvíľ ku
zamyslenia a spomienku na ich statočnosť
a kruté životné osudy. 

Ing. Ján Kuruc 
člen ZO - SZPB

Ilustračné foto S. Pjaták 

Pred pár dňami sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia
a ukončenia 2. svetovej vojny. Koncom januára 1945 zaví-
tala sloboda aj pod Vysoké Tatry. Pripomeňme si, čo sa
udialo. 
Po Mníchovskej zrade Československa Franciou a Veľkou
Britániou, pod diktátom Nemecka a Talianska dňa 29. 9.
1938 došlo do konca roka k rozpadu ČSR. Na nátlak hitle-
rovského Nemecka vznikol 14. marca 1939 Slovenský štát
a Protektorát Čechy a Morava. Po rozpade ČSR sa mnohí
príslušníci armády rozhodli opustiť územie Slovenského
štátu a Protektorátu Čechy a Morava a odišli do Poľska. Už
20. 4. 1939 sa v Krakove formovala Československá jed-
notka pod vedením ppl. Ludvika Svobodu. Táto jednotka

v počte 664 príslušníkov z toho 123 dôstojníkov sa do za-
čiatku druhej svetovej vojny po vpáde fašistického Ne-
mecka do Poľska dňa 1. 9. 1939 rozrástla na počet okolo
1 200 vojakov. Po kapitulácii Poľska sa jednotka presunula
do ZSSR – Buzuluku, kde sa ďalej rozrastala a pripravovala
na boj proti fašistickému Nemecku a za oslobodenie ČSR. 
Po útoku hitlerovského Nemecka na ZSSR 22. júna 1941
a nasadenia časti armády Slovenského štátu do bojov,
mnohí slovenskí vojaci prechádzali na stranu ZSSR. Niektorí
slovenskí vojaci boli zajatí a zo zajateckých táborov – gula-
gov v ZSSR sa po čase rozhodli vstúpiť do tvoriaceho sa
1. Československého armádneho zboru. Zúčastnili sa bojov
proti fašistickému Nemecku a za oslobodenie svojej vlasti. 

70. výročie oslobodenia: Občania Svitu v boji proti fašizmu
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Dozvedeli sa množstvo nových informá-
cií o pravekom osídlení nášho okolia –
o lovcoch sobov na území dnešnej časti
Pod Skalkou, o neandertálskej žene z Gá-
noviec (jej výliatok mozgovne je najvýz-
namnejší objav pozostatkov neandertál-
skeho človeka na Slovensku), ale i o kostre
kupca z rímskej doby, ktorá bola i s meš-
com peňazí nedávno objavená v Temnej
jaskyni pod Spišským hradom. Tiež množ-
stvo zaujímavostí o tzv. kniežacej hrobke
nájdenej pri budovaní priemyselného
parku v Matejovciach i o stredovekých bra-
tríkoch a ich peňazokazeckej dielni v ne-
ďalekej Spišskej Teplici. A mnoho ďalšieho.
Zistili, že archeológia je veľmi zaujímavá,
často dobrodružná (najmä ak treba zlaňo-
vať úzke a hlboké priestory jaskýň) a plná
prekvapení. 

Výnimočnou bola aj možnosť vidieť a do-
slova vziať do rúk artefakty vyrobené na-
šimi dávnymi predkami. Veď kto má mož-
nosť dotknúť sa pravekého pästného klinu,
či nádoby z mladšej doby kamennej?                    

ZŠ Komenského ul.

Osmijanko a najlepší čitatelia
Osmijanko s Osmidunčom pripravili pre
deti už 11. ročník celoslovenskej čitateľ-
skej súťaže. Tento rok sa do nej zapojili
piataci zo ZŠ Mierovej vo Svite. 

Počas literárneho stopovania stretli neoby-
čajné zvieratká, škriatkov i víly, spoznali svet
za zatvorenými očami a zistili, že nie je vôbec
nudný. Taktiež našli poklady našej materinskej reči, zamu-
zicírovali si, a nielen s hudobnými nástrojmi a objavili,
kedy a kde je s knihou dobre. Súčasťou záverečného stret-
nutia bolo i vyhlásenie najaktívnejších čitateľov za rok
2014 z kategórie detí. Na treťom mieste sa umiestnil Ma-
túš Žonda, ktorý si požičal 116 kníh, druhý bol Adam Slav-
kovský so 130-timi vypožičanými publikáciami. Kráľom či-
tateľov sa stal Jakub Slavkovský, ktorý si požičal o 3 tituly
viac ako jeho brat Adam na druhom mieste. Ceny najlep-
ším odovzdala a všetky deti zabavila sova – maskot našej
knižnice. Les ukrytý v knihe

Tento rok prebiehal už 5. ročník celo-
slovenskej kampane, ktorú organi-
zuje Národné lesnícke centrum vo
Zvolene v spolupráci s Lesmi SR. Po-
dujatie poukazuje na význam lesa
a ochrany prírody, snaží sa vysvetliť
ako vzniká kniha a zvýšiť záujem detí
o čítanie. 

Pri tejto príležitosti knižnica pre svojich
návštevníkov zapožičala od Štátnej
ochrany prírody SR - Správy národného
parku Malá Fatra putovnú výstavu Druhy
Európskeho významu. Materiály výstavy
propagujú chránené územia, rastliny a ži-
vočíchy Slovenska. Počas kampane kniž-
nica pripravila viacero aktivít: pre deti
materskej školy informačnú výchovu ve-
novanú ochrane prírody, pre žiakov obid-
voch základných škôl mesta kvízy o lese
a lesných zvieratách, besedy s lesným
pedagógom a lesníkom Ing. Igorom
Stavným a lektorské výklady k zapožiča-
nej výstave s pracovníčkou Štátnej
ochrany prírody TANAP-u p. Martinou
Procháczkovou. Všetky aktivity boli za-
merané na zvýšenie enviromentálneho
povedomia verejnosti a jej informova-
nosti o chránených územiach a druhoch
rastlín a živočíchov Slovenska.  
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ZŠ Komenského vo Svite spolupracuje s LZ VLK,
ktoré začalo budovať sieť tzv. evolučných lesov,
lesov bez zásahu človeka, v ktorých sa nebude
chrániť jedna rastlinka či živočích, ale všetko, budú
sa tam chrániť evolučné procesy.
Začalo to vytvorením Súkromnej prírodnej rezervácie

Vlčia v Čergove, ktorú v rámci aktivity Kúp si svoj strom
podporili ľudia z 32 krajín z celého sveta. Záchranu pri-
rodzených lesov v podobe symbolickej kúpy stromu
za 50 eur už podporilo vyše 374 slovenských základných
a stredných škôl. Preto pri príležitosti Apríla – mesiaca
lesov a Dňa Zeme prebehla v týždni od 27.4. až 30.4.
finančná zbierka na kúpu stromu aj v škole na Komen-
ského ulici, ktorá bude prevedená na účet LZ VLK. Tiež
sme si od LZ VLK zapožičali fotovýstavu Po nás potopa,
ktorá bola spomínaný týždeň umiestnená v aule našej
školy, kde si ju pozreli všetci žiaci v sprievode vyučujú-
cich. Výstava bola veľmi poučná a žiakov zaujala.

M. Ferjančeková 

Dobrodružstvá archeológie

Po nás potopa?

V piatok 17. apríla sa žiaci 6. ročníka našej školy zúčastnili skvelej prednášky
spojenej s besedou, ktorú viedol známy archeológ PhDr. Marián Soják PhD.



Minulý školský rok som dostala pozvánku na zaují-
mavo spracované divadelné predstavenie Kupec
Benátsky, ktorého hlavnými protagonistami boli
študenti gymnázia pod vedením pani Mgr. Tatiany
Husárovej. 

Tu sme sa prvýkrát stretli, spoznali sa a prehodili aj
zopár slov o možnej spolupráci v nasledujúcom škol-
skom roku. Prišiel začiatok školského roka. Pani Tatiana
k  nám prišla odovzdať ceny žiakom, ktorí sa počas
predstavenia odohraného pre našu školu, zapojili do
ňou vyhlásenej súťaže. Najväčším darom pre nás však
bol nielen precízne pripravený scenár rozprávky Hansa
Christiana Andersena The Storks, ale aj možnosť pra-
covať s touto pani režisérkou. 

Žiaci Alenka Balažiková, Emmka Brontvayová, Kris-
tínka Jančeková, Kristínka Kuzmiková, Matej Kováč
a Braňo Melo (foto vľavo) nacvičili pod jej vedením
a vedením pani učiteľ ky Beátky Ondruškovej 20- mi-
nútové anglické divadlo, s ktorým reprezentovali školu
v semifinálovom kole súťaže Jazykový kvet v Prešove. 

Vo svojej kategórii postúpili do krajského finálového
kola, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla v Prešove. Obsadili
tu krásne III. miesto. 

4. júna 2015 nás čaká ešte jedno predstavenie na
galaprograme v divadelnej sále Domu kultúry v Po-
prade, na ktoré sa veľmi tešíme. 

Ďakujeme pani Husárovej za veľ ké srdce a spolu-
prácu. 

Ing. Elena Berezovskijová
ZŠ Mierová, Svit
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Stalo sa teda všetko tak, ako sa malo, pretože
vďaka šikovným žiakom, kreatívnym pedagó-
gom sme si do Svitu nainštalovali „perpetum
mobile" kreativity a všetko je tak, ako má byť. 

Presvedčili nás o tom najväčšie kapacity šty-
roch vedcov z ďalekej i blízkej budúcnosti, ktorí
hľadali najskôr v dobe ľadovej, neskôr v praveku,
prostredníctvom najnovšieho androidu s antiví-
rovým systémom so svetelnými diódami, robota
Robomona navštívili pod lupou i malé hmýriace
sa červíčky z hlavného mesta Jabĺčkovo. 

Svetelné 24D ukážky boli premietané na ja-
visko i v podobe starodávnych hradov, zámkov,
rytierov v plnej zbroji. A temný svet? Ten skvelé
tanečníčky roztlieskali a odohnali ako chmáry
a čelo návštevníkov v našej základni budúcnosti
sa vyhladilo, zostali len vrásky od úsmevu (foto
vpravo). 

Chceli sme sa s niekým škriepiť, alebo pohá-
dať? Pri tanečnej choreografii „boj o mikrofón"
sme od údivu zabudli aj ústa zavrieť. Nech teda
roboti druhej generácie odnesú každú škriepku
na futuristickom fúriku pri spomienke na tento
koncert. Veď sme všetci víťazi Olympijských hier,
už len tým, že dovolíme radosti, aká z koncertov
fantázie srší, namazať naše hrdzavé skrutky...MP

Tak ako každý rok, aj tentokrát so železnou, priam oceľovou pravi-
delnosťou mohli sme my a vy vyťukať na klávesnicu FANTÁZIA ďalší
celovečerný koncert, tentokrát pod názvom "Vývoj nezastavíš". Ale
čo ak práve tým, že sa všetci usadili na svoje sedadlá v Dome kultúry,
ktoré nepatrili sedadlám autobusu vlaku, rakety, autu a večne sa po-
náhľajúcim motorovým vozidlám ani iným strojom, ktorých interiér
nás obklopuje väčšmi než panoráma kvitnúcej jari, sme na tú chvíľu,
spoločne vývoj zastavili?

Vývoj nezastavíš

Na oslavách v L. Mikuláši
Na celoslovenských oslavách 70. výročia ukon-

čenia II. svetovej vojny v L. Mikuláši sa v piatok
8. mája zúčastnili aj občania mesta Svit organi-
zovaní v Slovenskom zväze protifašistických bo-
jovníkov aj s Jánom Hubáčkom, priamym účast-
níkom bojov zo Svitu, ako aj zástupcovia ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu ABŠ.

-ák-
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Vzájomne si pomáhame

Ako každý rok, aj tento naša organizácia Únie
žien vo Svite zorganizovala „Detskú burzu"
ktorá sa koná 2 x do roka – na jar a na jeseň
tzv. zimná burza.  
Táto aktivita ma dobré ohlasy už aj za hranicou

mesta Svit, kedže na burzu prišli žienky aj z okoli-
tých dedín, dokonca z Popradu. Mamičky si tak
dobre a lacno nakúpili pre svoje deti a zároveň aj
predali detské oblečenie, hračky aj športové veci
(kolobežky, bicykle atď.) ktoré sú už navyše. Týž-
deň, ktorý naše žienky z Únie obetujú na burze,
dáva dobrý pocit, že môžeme pomôcť rodinám. 

Ďakujeme Mestu, že nám umožní využívať miest-
nosť nad poštou, dá správu do novín mesta Svit
a akciu vyhlási v mestskom rozhlase!

Text a foto: Zuzana Ilčíková

Daruj krv – zachrániš život!

Vieme, že darovanie krvi je skutočným darom
života, preto sme sa rozhodli pomôcť aj my. Na
našej škole sa uskutočnil mobilný odber krvi. 
Už ráno prišli na našu školu pracovníci Národnej

transfúznej služby z Popradu a pustili sa do práce.
Rodičia, priatelia i učitelia sa odhodlali pre veľmi
prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.
Každý z 22 darcov daroval 450 ml životne dôležitej
tekutiny - krvi. Pre každého sme mali ako poďako-
vanie nachystané malé občerstvenie a  kľúčenku
v podobe kvapky. 

Ďakujeme všetkým darcom a tímu z NTS Poprad
za príklad ľudskosti! Veríme, že v tejto tradícii bu-
deme pokračovať aj naďalej a pomáhať tým, ktorí
to budú potrebovať.                    Mgr. K. Želonková 

ZŠ Komenského 

Verte alebo nie, kedysi..už veľmi
dávno zrodila sa myšlienka mať
v našej Fantázii veľa gitaristov po-
kope. Jedného dňa sa myšlienka
stala skutočnosťou a ten deň na-
stal, keď po nekonečnom počítaní
štyroch dôb v takte, začali nám
naši žiaci muzicírovať, počúvať sa
navzájom, hrať spolu ako jeden na-
ozajstný orchester. 

Aby sme mali červené jabĺčko, treba
najprv zasadiť jabloň. S pani učiteľ kou
Editkou Tornay sme sadili a polievali
a naši gitaristi po prvýkrát v histórii
vystúpili a zahrali všetkým, ktorí si našli
čas na umenie a prišli sa pozrieť na
krásnu výtvarnú vernisáž, výstavu,
alebo takú malú- veľ kú galériu prác
šikovných výtvarníkov z tried, vždy
plných tvorivých nápadov, učiteliek
Aničky Vnenčákovej a Stanky Šutáko-
vej (foto na predchádzajúcej strane
dole). 

Výstava pod názvom „ Maľujeme
s Fantáziou“, ktorá bola sprievodným

podujatím celovečerného koncertu,
obohatená milou súťažou o najsym-
patickejšiu a najkrajšiu výtvarnú prácu.
Jabĺčko dozrelo tak ako aj náš orches-
ter, ktorý je pripravený svoj program
predviesť na celovečernom koncerte.
Tento maratón bežia žiaci každú
stredu a veruže nie vždy je to ľahké,
no dnes na výnimočnom mieste okolo
jabĺčka sedia a hrajú naši víťazi, ktorí
boli ochotní vydržať, prelomiť svoj
strach, zmeniť ho na radosť z hudby.
Všetci títo žiaci dnes zbierali plody
svojej tvrdej práce, ktorá ich a aj nás
obohatí o zážitky, na aké sa nezabúda.
Zahryznime sa do nápadov, ďalších
skladieb..skúsme sa započúvať. Vtedy
sa totiž zabúda na to, že sme sa na
niekoho hnevali, chceme byť dôležitý
inak..a to tým, že zrazu budeme chcieť
byť úspešnými hudobníkmi, ľuďmi,
priateľmi...alebo jednoducho len tými,
čo vedia počúvať... a preto Fantázia
sadí jablone, polieva a stará sa, nech
len rastú do tých najpestrejších farieb.

Výsledky súťaže: 
Kategória do 8 rokov: 

1. Sofia Surmiková, 2. Tatiana Lichvárová, 3. miesto
v kategórii do 8 rokov: Ela Zora Čižiková

V kategórii do 11 rokov: 
1. Liliana Sára Mačugová, 2. Eunika Mervartová, 3.
Lea Vojtková

V kategórii do 15 rokov: 
1. Anna Geročová, 2. Sarah Lásková, 3. Lenka Za-
jacová
V kategórii „sympatia“ – René Žoldák.

Maľujeme s Fantáziou



Vo Svite bude Young Film Fest
V dňoch 29.-31. mája 2015 bude v troch podtatranských mestách – vo
Svite, Poprade a Starom Smokovci prebiehať 3. ročník festivalu filmovej
tvorby študentov a nadšencov filmu Young Film Fest. Aktuálny tretí ročník
je súťažný a prihlásené snímky bude hodnotiť odborná porota. Organizá-
torom festivalu je Nezisková organizácia Pro Meliori zo Svitu. 

T v o r c o v i a
môžu svoje
filmy prihlásiť
do troch kate-
górií: Doku-
mentárny film
s prírodnou te-
matikou, Hraný
film a Krátky
film. Pre každú
kategóriu po-

rota udelí cenu. Spomedzi všetkých ka-
tegórií vyberú jeden film aj diváci svo-
jim hlasovaním, a ten získa divácku
cenu.

Termín na podanie prihlášok je do
15. mája 2015. Súťažiaci môžu pri-
hlásiť svoje filmy dvoma spôsobmi:

Online - Účastník odošle film pro-
stredníctvom služieb „uschovna.cz,
ulozto.sk“, a pod. A vyplní online for-
mulár na stránke http://goo.gl/forms/

oijajlP3uE a do príslušnej kolónky vloží
odkaz na film.

Poštou - Účastník vyplní prihlášku
a pošle poštou spolu s filmom na CD,
DVD alebo BluRay na adresu: Pro Me-
liori, n.o, Mierová 115/87, 05921 Svit

Súčasťou nahraných súborov môže
byť aj trailer, ktorý bude použitý na pro-
pagáciu festivalu. Filmy je potrebné
odoslať v bežných formátoch (avi, mpg,
mp4, mov,...)

Vo Svite sa bude premietať v pia-
tok 29. 5. 2015 v Cafe 33.

Súčasťou festivalu bude otvorenie
múzea tatranského filmu a fotografie
v Starom Smokovci, ktorého otvorenie
je naplánované na nedeľu, 31.mája
2015. 

Email: youngfilmfest@gmail.com
Facebook:

www.facebook.com/YoungFilmFest
Web: www.promeliori.eu
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n 28. marca privolal na pomoc mestskú po-
líciu Ľubomír G., ktorého družka Mária H. vy-
strájala. Rozbíjala zaváraninové poháre, vykri-
kovala rôzne veci a nadávala. Hliadka túto
ženu upokojila. 

n 30. marca pán L telefonicky oznámil krá-
dež.. Rómovia mu zo záhradky ukradli kovovú
rúru o dĺžke 4 metrov a odniesli ju do zber-
ných surovín. Šikovný bol pracovník výkupu
kovu, ktorý vedel komu kovová rúra patrí. Keď
chcel telefonovať, rómovia vzali nohy na ple-
cia. 

n 2. apríla došlo vo večerných hodinách
k dopravnej nehode v blízkosti čerpacej sta-
nice Slovnaft. Do príchodu členov Doprav-
ného inšpektorátu Poprad hliadka MsP regu-
lovala premávku. 

n 4. apríla riešila problémy so synom Anna
O. Predvolanej hliadke oznámila, že jej syn
prišiel opitý a pritom jej nadáva a správa sa
vulgárne. Keďže Marián O. nemá pri svojej
matke trvalé bydlisko, po privolaní taxi služby
musel odísť domov. 

n 5. apríla pri bare Arcade na Ulici Jilem-
nického došlo k bitke šiestich mladých ľudí.
Hliadka situáciu upokojila a nakoľko boli všetci
pod vplyvom alkoholu, zúčastnené osoby po-
učila o možnosti podania oznámenia v triez-
vom stave. 

n 8. apríla v záhradkárskej osade pri Jánovi
P. by sa proti svojej vôli mala nachádzať Lívia
P. Nahlásiť to prišiel jej otec. Pri obhliadke
chatky nebola zistená prítomnosť dievčaťa.
Hliadka MsP spoločne s hliadkou OO PZ vo
večerných hodinách chceli opäť vykonať kon-
trolu, pri ktorej sa Lívia v chatke už nachá-
dzala. Obom hliadkam prehlásila, že je tam
dobrovoľne. 

n 10. apríla nahlásila krádež vedúca pre-
dajne Sintra. Po príchode hliadky došlo k ove-
rovaniu pomocou kamerového systému, kde
bolo zrejmé, ako Ján Ch.. vyberal z mrazia-
ceho boxu tovar a dával ho do tašky, ktorú
mal v nákupnom košíku. Krádež sa Jánovi Ch.
neporadilo dokázať, pretože tovar mohol od-
ložiť späť na miesta, kde nesiahajú zábery ka-
merového systému. 

n 11. apríla v predajni Lidl kradla Jarmila
S. Aby spôsob krádeže nevyšiel najavo, tak
nákupnú tašku vyložila alobalom, aby mohla
bez obavy prejsť bezpečnostným systémom
danej predajne. Ale neprešla. 

n 13. apríla hliadka pri kontrolnej činnosti
nášho mesta v informačnej miestnosti SAD
zaznamenala štyroch vysedávajúcich malole-
tých, ktorí sa zabávali, pričom mali byť v škole.
V sprievode hliadky MsP boli teda odovzdaní
jednotlivým riaditeľ kám základných škôl. 

n 21. apríla v predajni Billa kradol Vladimír
O. Pri prechádzaní pokladňou tovar zatajil
a ukradnutú slaninu si schoval pod vetrovku. 

n 22. apríla sa dopustila drobnej krádeže
Gizela H. z Novej Lesnej. Alkohol v hodnote
12, 70€ musí prehodnotiť OO PZ vo Svite,
pretože to nebola jej prvá krádež. 

n 25. apríla firme Tatragas ukradol niekto
8 ks propánbutanových fliaš. Krádež bola vy-
konaná bez poškodenia zámky a zadná časť
kovovej klietky bola rozstrihaná.. Bola spôso-
bená škoda vo výške 400 € a začalo ju riešiť
OO PZ. 

Denník polícieNa okresnom sneme JDS
Po trojročnom funkčnom období sa v Poprade 14. apríla 2015 uskutočnil
Okresný snem Jednoty dôchodcov na Slovensku. Úlohou bolo zhodnotiť
funkčné obdobie, prijať nové konkrétne úlohy, zvoliť nové vedenie a dele-
gátov na krajský snem JDS, ktorý sa uskutoční 27. mája v Prešove.

Po založení ok-
resnej organizá-
cie došlo k pod-
statnému nárastu
záujmu starších
občanov (nad 62
rokov) organizo-
vať sa v JDS, a to
najmä zásluhou
aktívnej činnosti
ZO JDS vo Svite,
mestskej organi-
zácie v  Poprade
a ZO Xenon
v Poprade, ktoré
založili okresnú
organizáciu pred
4 rokmi. Odvtedy pribudli ďalšie ZO v okrese Poprad až na počet 8. Celkove je
organizovaných už cca 500 občanov. Jednota dôchodcov v okrese Poprad prispela
za svojho pôsobenia novými aktivitami, medzi ktoré patrili napr. organizovanie
okresných športových hier, súťaž Babička Spiša, večer poézie a prózy s oceňovaním
občanov miest a obcí a ďalšie. Okresná organizácia JDS pod vedením RNDr. Mi-
chala Brejčáka získala na autorite a zapojila do aktívnej činnosti starších spoluob-
čanov. Je to zásluha miest a obcí, a preto okresná organizácia udelila mestu Po-
prad a Svit ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku činnosť,
pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a staršej generácie.

Do čela okresnej orgganizácie na 3-ročné obdobie boli delegátmi (10 zo Svitu
- na obrázku) zvolení: za predsedu Ján Surmik (bývalý občan Svitu) zo ZO JDS
Xenon, podpredsedami sa stali Mgr. F. Gordiak z mestskej organizácie Poprad a
Mgr. M. Jurčák zo ZO JDS Svit.

Najbližšími okresnými akciami JDS budú: 23. mája od 9:00 v areáli MŠ v Gá-
novciach súťaž 4-členných družstiev z jednotlivých ZO JDS vo varení guľášu a 16.
júna od 10:00 pri Dome kultúry Pod Skalkou V. ročník okresných športových hier
seniorov. -ák-, foto M. Marová



Do súťaže sa zapojilo spolu takmer 500
žiakov zo základných škôl Prešovského
a Košického kraja. V kategórii školákov
1.-4. ročníka ZŠ sa spomedzi 440 súťažia-
cich dostala medzi najlepších 15 aj Zuzka
Čapóová zo ZŠ Mierová Svit (na obr.
vpravo).

Finálové podujatie sa uskutočnilo 24.
apríla 2015 v Košiciach.

Hlavnou náplňou stretnutia bol kvíz pre
zúčastnených žiakov, v ktorom bojovali
o finančné prémie pre svoje školy. Tri de-
siatky súťažných otázok boli zamerané na
päť oblastí: šport, rozprávky, príroda, Slo-
vensko, VSE - takže úspešní autori krea-

tívnych prác mali možnosť prezentovať
svoj všestranný vedomostný rozhľad, pri-
čom na výber mali vždy práve jednu
z troch ponúknutých možností. 

V rámci sprievodných aktivít si školáci vy-
skúšali jazdu na elektrickom stacionárnom
bicykli, pričom vytvorenú energiu premenili
na energiu potrebnú na rozozvučanie re-
produktorov alebo výrobu džúsu.

V závere organizátori ocenili najlepšie
trojice autorov kreatívnych prác i najús-
pešnejších zástupcov škôl súťažiacich
v kvíze. Naša zástupkyňa Zuzka sa medzi
nich nedostala, i keď predviedla pekný vý-
kon - z 30 otázok nesprávne odpovedala
iba na štyri. Získala však užitočnú skúse-
nosť, ktorú isto využije v budúcnosti. 

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová 

Životné podmienky vtákov
a netopierov na mestských bu-
dovách prezentoval Radim To-
máš. So svojím výskumom o sčí-
taní vodnára potočného a jeho
hniezdiskách na rieke Poprad

sa podelila Nela Gloríková,
tohtoročná víťazka celosloven-
ského kola biologickej olym-
piády. Súčasťou prezentácií
bola aj vychádzka k rieke Po-
prad (na obr.) a do Mestskej

knižnice, kde sa deti
oboznámili priamo
v prírode s pozitívnymi
spôsobmi ochrany
vtáctva a vytvorením
kvalitných podmienok
zahniezdenia vodnára
potočného a belorítky.

Mladí drobnochova-
telia sa pripravovali na
okresnú súťaž. Triedili
materiál, riešili úlohy,
pripravovali si prezen-
tácie. Návštevníci si
mohli pozrieť aj mini-
výstavku zvieratiek -
korytnačku, zajaca, prepeličky,
psíka. Pod rukami šikovných vý-
tvarníkov v tvorivej dielni vznikali
z odpadového papiera zaují-
mavé objekty stromov a zvierat.

Poznávanie a ochrana prírody
je prejavom kultúry národa.
Cieľom organizátorov preto
bolo naučiť deti pozorovať, po-
sudzovať, čo je dobré a čo zlé,
ako sa to dá zlepšiť, ako môžu
aj oni sami prispieť k poznáva-
niu prírody, jej ochrane a zlep-
šeniu vzťahu k prírode a Zemi.

Trochu netradične súčasťou
Dňa Zeme v CVČ bol aj CeVeČ-
kársky lukostrelecký turnaj. Zú-

častnili sa ho členovia lukostre-
leckých krúžkov zo Svitu, Po-
pradu a Kežmarku. Súťažilo sa
v kategóriách holý luk a olym-
pijský luk. Víťazom v kategórii
chrobáci - mini holý luk sa stal
Robert Pobijak z CVČ Svit,
v kategórii chrobáci Simona Ri-
čovská z Popradu, mladších žia-
kov Sebastián Šilon a v kate-
górii olympijský luk mladší žiaci
Jakub Novotný (obaja z Kež-
marku). V kategóriách starších
žiakov v olympijskom luku zví-
ťazil Juraj Bublík, v holom luku
Stanislav Baláž a medzi začia-
točníkmi Maximilán Gontkovič
(všetci z CVČ Svit).              NK

Deň Zeme v CVČ

Tvorivá energetika 2015
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Problematika ochrany prírody je dnes veľmi aktuálna. Ce-
losvetovým úsilím o ochranu Zeme sa stal 22. apríl vyhlá-
sený svetovými environmentalistami za Deň Zeme. Centrum
voľného času otvorilo 25. apríla svoje priestory všetkým,
ktorí majú radi živú prírodu. Súčasne sa tu konali aktivity
rôzneho zamerania - prezentácie o ochrane prírody, stret-
nutie drobnochovateľov, prechádzky prírodou, výtvarná tvo-
rivá dielňa aj športový turnaj.

Východoslovenská energetika, a.s.
(VSE) vyhlásila v tomto školskom roku
9. ročník súťaže tvorivá energetika. 

Na návšteve u včelára
S príchodom jari sa zobúdza príroda, pri-
chádzajú na svet mláďatá a z úľov vylietajú
prvé včielky. Štvrtáci zo ZŠ Komenského
2, Svit mali vďaka pánovi Ing. Eduardovi
Grešovi zaujímavú hodinu o živote včiel.
Priamo pri úľoch videli ako sa vyrába med,
pomôcky včelára a získali nové vedomosti
z ríše včiel. Žiakov slová pána včelára za-
ujali a zasypali ho svojimi otázkami. 

Učiteľ ky 4. ročníkov ZŠ Komenského 



Do skupiny sme dosta-
li družstvá Klaipedas z Litvy
a  KK Vojnik zo Slovinska.
Dvoma víťazstvami sme sa
stali víťazmi skupiny, čo nás
posunulo do štvrťfinále.
Hlavne zápas s  litovským
družstvom mal vynikajúcu
úroveň a bol dramatický do
posledných sekúnd. Vo
štvrťfinále sme nastúpili proti
BB Basket Fanum z Talianska.
Chlapci od začiatku nedovo-
lili súperovi chytiť sa v zápase
a na ihrisku dominovali. V se-
mifinále sme narazili na do-
vtedy suverénne hrajúci
team BC Tallin z  Estónska.
Vynikajúco rozbehnutý zápas
sme držali vo svojich rukách,

až šnúra troch trojbodových
košov súpera v jednej minúte
dovolila Estóncom sa dotiah-
nuť a v závere sme nedoká-
zali odpovedať. Smútok
chlapcov po zápase bol
veľ ký, lebo cítili, že sme boli
blízko vytúženému finále.
Nakoniec v  zápase o  3.
miesto sme dobrým výko-
nom porazili KK Litija zo Slo-
vinska. Turnaj vyhral náš se-
mifinálový premožiteľ team
BC Tallin.

Teší nás, že aj v tejto kon-
kurencii sa naši chlapci ne-
stratili, hlavne skalp litov-
ského družstva a  finalistu
Klaipedasu je cenný. Potešili
a  prekvapili sme svojou at-

Dorastenci práve pred 50 rokmi
Začiatkom apríla 2015 uplynulo 50 rokov, kedy novodobí dorastenci Iskry Svit

sa v Košiciach v dňoch 3. – 4. 4. 1965 zúčastnili kvalifikačného turnaja, ktorý určil
víťaza kraja, a tým aj nového účastníka celoštátnej dorasteneckej ligy.

Novodobá história mládežníckeho športu v basketbale sa začala krátko po roku
1961, kedy muži Iskry Svit sa stali majstrami Československa a úlohou klubu bolo vy-
tvoriť štruktúru mladežníckeho basketbalu. A tak na podnet vtedajšieho bývalého
aktívneho ligového basketbalistu Teodora Karašinského sa sústredili chlapci v do-
rasteneckom veku, ktorí prešli prvým kontaktom s basketbalom na ZŠ vo Svite pod
vedením učiteľa telesnej výchovy Elemíra Jakocsa, resp. pôsobili na OU a Strednej
priemyselnej škole vo Svite.Takto sa sformovalo družstvo dorastencov, ktoré v roku
1965 na spomínanom kvalifikačnom turnaji, kde Svit mal za súperov Prešov, Hanušovce
a Rožňavu, vybojovalo postup do celoštátnej dorasteneckej ligy.

Na obr. z archívu M. Jurčáka družstvo dorastencov Iskry Svit z  roku 1965.
Zľava stojaci: Pavol Valo, Miroslav Jurčák, Pavol Racz, Ivan Šmihula, Jozef Dra-
vecký, Štefan Persche. Zľava klačiaci: Jozef Urbánek, Vladimír Gajdoš, Jaroslav
Klimo, Milan Šiffel, Ján Stach, František Tarnóczy, chýba Rudolf Kovalík.     -ák-

Stolní tenisti druhí
V 5. lige mužov v stolnom tenise sku-

pina Podtranská v nedeľu 19. apríla odo-
hrali posledné 22. kolo. 

V ňom Adento Svit hostilo družstvo zo
Sp. Bystrého „ B „ a rozišli sa zmierlivo 9:9,
keď za Svit bodovali Markovič a M. Benko
po 3 body, Boržík 2, J. Klein 1.

Družstvo mužov zo Svitu skončilo v  ta-
buľ ke so ziskom 74 bodov na 2. mieste so
stratou 6 bodov na prvú Novú Lesnú. -ák- 
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Futbalisti pred finišom
Futbalisti FK Svit ako účastník IV. futba-
lovej ligy skupina sever v tomto ročníku
2014/2015 robia radosť priaznivcom fut-
balu vo Svite.

Po 25. kole sú v tabuľ ke na 2. mieste za
Pušovcami, ktoré doma zdolali po veľmi
dobrom výkone 3:2, dvomi gólmi M.
Troppa a Jambora. Doma 10. 5. doma vy-
hrali nad Ľuboticami 4:0 (góly Monka, Jam-
bor, Tropp a Vitkaj). 

Do konca súťaže ostáva zohrať ešte päť
zápasov, z toho doma 24. 5. o 17:00 bu-
deme hostiť v derby zápase futbalistov
Štrby a 7. 6. o 17:00 futbalistov z Ken-
díc.

Priaznivci futbalu veria, že nadobudnutú
pozíciu v  čele tabuľ ky si futbalisti Svitu
udržia aj po poslednom 30. kole, keď budú
hrať 14. 6. vo Svidníku. -ák-

Kadeti na turnaji v Ostrave
Počas Veľkej noci sa uskutočnil Ostrava Easter Cup 2015.
Na turnaji štartovalo aj družstvo kadetov BKM Svit.
V kategórii do 17 rokov sa zišlo naozaj vynikajúce obsa-
denie, keď na turnaji štartovalo 13 družstiev z takých
basketbalových krajín akými sú Litva, Srbsko, Taliansko,
Slovinsko, Estónsko, Česko a Slovensko.

raktívnou hrou a bojov-
nosťou a aj sebe ukázali,
že sa môžme porovnávať
s najlepšími. 

Do All stars turnaja vy-
brali aj nášho hráča Sa-
muela Kubaského. Druž-
stvo sa však prezento-
valo kolektívnou hrou

a bez pomoci každého hráča by sme takýto
výsledok dosiahnuť nemohli.

Výsledky
Skupinová fáza
BKM Svit – Klaipedas (Litva)          51 : 46
BKM Svit – KK Vojnik (Slovinsko)  60 : 42

Štvrťfinále
BKM Svit – BB Basket Fanum (Taliansko)

52 : 34
Semifinále
BKM Svit – BC Tallin (Estónsko)    51 : 57
Zápas o 3. miesto
BKM Svit – KK Litija (Slovinsko)      50 : 39

J. Drobný


