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MsZ Svit prerokovalo

V prospech
občanov
Na 7. riadnom zasadnutí MsZ
dominovali najmä rozpočtové
opatrenia. Ako prvé bolo schválené opatrenie č. 25/2007 na úpravu rozpočtu, ktorým sa odsúhlasila čiastka 30 tisíc korún na zabezpečenie 1. ročníka Country
festivalu vo Svite v rámci kultúrneho leta. Ďalším opatrením sa zabezpečí financovanie rekonštrukcie DOS – konkrétne výmena
vchodových dverí a okien z východnej a južnej strany. Na tieto
práce bolo schválených 510 tisíc
korún. Pre skultúrnenie podmienok Klubu dôchodcov vo Svite bol
vypracovaný projekt, na ktorý je
potrebné spolufinancovanie Mesta vo výške 10 % z vlastných zdrojov – toto poslanci schválili. Číslo
27/2007 má schválené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu
vo výške 60 tisíc korún na maľovanie priechodov pre chodcov v
dvoch farbách – červenej a bielej.

Súhlas dali poslanci aj
prideleniu čiastky 7 096
tisíc korún na bežnú čin-

NOVINY SVIT
aj na internete:

www. svit. sk
nosť MsPBHaS a dotáciu
500 tisíc Sk účelovo na
údržbu nebytových prie(Pokrač. na 2. strane)

Ocenení občania na spoločnej fotografii.
storov, uložili uhrádzať dotáciu
MsPBHaS na mesiace júl až december 2007 mesačne vo výške
1/12-tiny až do zrušenia tejto organizácie. Zároveň musí pôžičku
podnik vrátiť vo výške 100 %
vždy do 6. kalendárneho dňa
v mesiaci. Technickým službám
vo Svite bolo schválených 450 tisíc korún na obnovu kuka nádob

Foto: A. Pálešová

pre zber TKO a separovaný zber.
Ďalším bodom bolo schválenie
zmeny VZN č. 2/2005 o vyčlenenie dotácie v kompetencii primátora v rozsahu schváleného
rozpočtu, a to vo výške max.
5 000,-Sk jednotlivo v mimoriadnych prípadoch.
Na ukončenie parkových a sadových úprav na cintoríne bola

Kvalitný program a priazeň počasia i ľudí zdobili Dni mesta Svit

Hostia prítomní na udeľovaní
cien primátora a mesta

Za účasti vedenia družobných
miest z Českej
Třebovej a poľského Knurówa sa prítomným prihovoril
primátor R.Abrahám a následne so
svojim zástupcom
M. Lopušniakom
odovzdali štyri Ceny mesta a sedem
Cien primátora,
ako i štyri ďakovné
listy vynikajúcim
žiakom základných
(Pokr. na 3. str.)

Viacmesačná príprava bohatého programu Dní mesta Svit sa stretla s mimoriadnou
priazňou počasia a naviac – aj všetkých návštevníkov týchto programov. Už v piatok
na futbalovom štadióne za slnečného počasia nastúpili malí olympionici – deti svitských materských škôl na svoju ozajstnú olympiádu s veľkými výkonmi a súbežne sa
v tomto areáli konal aj Beh olympijského dňa , ktorý organizovali mestskí atléti. Popoludní sa do Domu kultúry schádzali pozvaní hostia, ale i záujemcovia z radov občanov na slávnostný akt odovzdávania Cien mesta a Cien primátora mesta.

Výstava kroník
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Na okraj
Dní mesta Svit
Do rámca bohatého programu počas tradičných Dní
mesta patril aj vydarený krásny podvečer z príležitosti udelenia Cien mesta a Cien primátora vybraným občanom, ktorých navrhli na ocenenie spoločenské organizácie alebo občania.
Ako jedna z ocenených chcem poďakovať primátorovi
mesta, Mestskému zastupiteľstvu, Mestskému úradu a moderátorke Veronike Žoldákovej za toto nádherné, výborne
zorganizované kultúrne podujatie, umocnené vystúpením
umeleckého telesa Ars lirica z Košíc, ktoré nám poskytlo hlboký umelecký zážitok. Som hrdá na to, že aj naše mesto
dokáže pripraviť také podujatie, na ktoré sa len tak ľahko
nezabúda, a že v tejto oblasti nastavuje latku kvality z roka na rok
vyššie, so zavedením nových, dobrých nápadov. Tentokrát musím na
rozdiel od minulosti, vyjadriť aj spokojnosť s účasťou občanov, divákov na tomto podujatí, lebo bola
bohatšia a dala tomuto slávnostnému aktu dôstojný rámec, aký mu
právom patrí. Verím, že aj v ďalších
rokoch budú pribúdať občania, žiaci i študenti, ktorí si zaslúžia pozornosť mesta a títo budú odovzdávať
svoj um a schopnosti v prospech
mesta a jeho dobrej reprezentácie.
Blažena Bendíková

NOVÁ SANITKA
Na záver slávnostného
odovzdania Cien mesta
prevzal pred Domom kultúry vo Svite primátor Svitu nové špecializované sanitné vozidlo pre občanov
Svitu a okolia od firmy
EMERGENCY MEDICAL
SERVICE, s. r. o., na účely
záchrannej
zdravotnej
služby.
Foto: S. Pjatak

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
odsúhlasená suma 2 mil. korún.
Rekreačné zariadenie na Domaši bolo bezodplatne zverené
do správy MsPBHaS v celkovej
obstarávacej cene majetku. Boli
prijaté rozpočtové opatrenia,
ktorými sa rozpočet v kapitálovej
časti na položke mestskej televízie poníži o 500 tisíc korún a bežný rozpočet bude navýšený
o 300 tisíc korún v príjmovej a výdavkovej časti.
Dôležitým rokovacím bodom bolo schválenie Zakladateľskej listy spoločnosti Bytový podnik
Svit s. r. o. Zároveň bola uložená
úloha zrealizovať kroky na založenie tejto spoločnosti.
Žiadateľovi J. K. o odkúpenie
časti pozemku vo výmere 10 m2
za cenu 600,-Sk/m2 bolo vyhovené.
Poslanci MsZ schválili v prospech obchodnej spoločnosti
Pienstav, a. s., so sídlom v St. Ľubovni budúci predaj časti pozemku za cenu 1 200,-Sk/m2 na
výstavbu bytového domu. V závere rokovania pred bodom interpelácie bol schválený Dodatok
č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Svit v náväznosti
na užívanie elektronického do-

chádzkového systému v budove
MsÚ.
V priebehu riadneho rokovania
bolo umožnené vystúpenie predstaviteľov Futbalového klubu
Svit L. Fridmana a V. Semana,
ktorí odôvodnili potrebu finančného vykrytia nákladov na mládežnícky futbal v náväznosti na nastávajúcu hráčsku sezónu. Po vystúpeniach a otázkach viacerých poslancov sa prijal záver, že táto záležitosť sa bude prejednávať na
najbližšom zasadnutí MsZ, nakoľko v súčasnosti Mesto požadované financie vo výške 200 tisíc korún nemá.
Ako prvý interpeloval J. Timkovič. Zaujímal sa o možnosť dezinfekcie, resp. očisty zberných nádob na odpad – konkrétne sa
sťažujú občania na Ul. kpt. Nálepku oproti ZOS, kde je väčšie
množstvo biologického odpadu.
Riaditeľ TS povedal, že nádob je
stále málo, všetky sú neustále potrebné a na takúto očistu nemajú
zariadenie.
J. Timkovič poukázal na skutočnosť, že za budovou, kde sídlila
Istota prespávajú a robia neporiadok pravdepodobne bezdomovci. Náčelník MsP túto vec
preverí.
L. Potočný požiadal vedenie

o domaľovanie priechodov pre
chodcov aj pred základnými školami vo farbách červenej a bielej –
táto požiadavka sa akceptovala
v celkovej sume na obnovu priechodov.
Vo svojom vystúpení požiadal aj
o úpravu terénu (vykosenie
a osvetlenie) pre chodcov pri
hornej bráne Chemosvitu smerom popod železničný nadjazd do
časti Pod Skalkou.
Ďalej poukázal na pomalú likvidáciu pokosených a zhnitých
skládok trávy – J. Žiak prezentoval všetky kapacitné možnosti,
ktoré na kosbu TS majú – sú nedostatočné. V náväznosti na tento
problém Ľ. Rešovská upozornila
aj na potrebu vyčistenia a skosenia bezprostredného okolia cyklistického chodníka.
L. Jašš upozornil na možnosť
zrušenia imunologickej a alergologickej ambulancie – vysvetlil J.
Lörincz, ktorý potvrdil, že na Svit
nie je vytvorené celé jedno miesto pre takéhoto odborníka (na celý okres je kvóta 1 lekár) – takže
táto hrozba je reálna. Primátor
sľúbil, že bude o celej záležitosti
rokovať s kompetentnými.
M. Lopušniak tlmočil prosbu
niektorých „garážníkov“ na úpravu chodníkov v týchto garážových osadách. R. Škovira povedal, že o tejto veci sa vie, ale
z dôvodu mnohých terénnych

a stavebných nezrovnalostí, ako
i vysokej finančnej náročnosti sa
zatiaľ o tejto investícii v komplexnom rozsahu neuvažuje.
I. Zima vyslovil sťažnosti niektorých občanov na málo razantný
prístup mestských policajtov
k výtržníkom okolo zariadenia
Baba, kde pretrvávajú problémy
s rušením nočného kľudu a neporiadku. Požiadal ho o nápravu
v tejto pretrvávajúcej záležitosti.
Diskusia sa začala rozsiahlejšou
informáciou R. Škoviru o stave investičných akcií v meste.
Ľ. Rešovská svojou otázkou
otvorila problém vysokých nákladov na vykurovanie, pridali sa aj
iní poslanci, opätovne to vysvetľoval V. Gajdoš a na návrh L. Jašša
sa rozhodlo o zorganizovaní
stretnutia so správcami jednotlivých spoločenstiev a občanmi,
kde by sa všetky skutočnosti zrozumiteľne a jednoducho vysvetlili.
Po poslednom príspevku Ľ. Rešovskej o potrebe vyčistenia trávou zarastených chodníkov pri
bytových domoch poďakoval
prednosta MsÚ J. Hutník všetkým
zainteresovaným za kvalitné zorganizovanie celého programu Dní
mesta Svit.
-vž-
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Kvalitný program a priazeň počasia
i ľudí zdobili Dni mesta Svit
(Dokonč. z 1. str.)

škôl. Odovzdávanie malo nový prvok – ocenení Cenou
mesta boli predstavení formou videovizitiek, resp. krátkych medailónov – táto novinka sa stretla s priaznivým
ohlasom. Hosťom slávnosti
bol Salónny orchester Ars Lirica z Košíc so sólistami a členmi Opery Štátneho divadla
v Košiciach – v ich podaní zazneli najkrajšie operetné melódie, ktoré najmä skôr narodených pohladili na duši a
mali veľmi kladnú odozvu
u všetkých divákov. Vo vestibule Domu kultúry si návštevníci mohli pozrieť 32 kroník
rôznych inštitúcií a spoločenských organizácií, ktoré pracujú na území mesta. Táto výstava sa následne preinštalovala do mestskej knižnice,
kde si ju môžu občania pozrieť do 17. júla 2007.
Sobotné ráno veru neveštilo
dobré počasie, mraky a predpoveď meteorológov organizátorov poriadne strašili. Na-

(spev, gitara) a Jakuba Rizmana(harfa), skvelú hip-hopovú
tanečnú skupinu Hustle z
Popradu, domáci Združený
spevokol Senior až po dychovky tento bohatý program
prítomných hostí zaujal. Milým
oživením bolo aj vystúpenie
známej a populárnej speváčky rusínskych a šarišských
piesní pani Márie Mačoškovej
z Prešova.
V záverečných blokoch sa o

Večerná zábava občanov mesta

Country skupina Poniklec

šťastie, nie vždy tieto prognózy vyjdú a tak už na prvé podujatia, ktoré sa konali na
školských ihriskách začalo
opatrne svietiť slniečko, až sa
napokon úplne vyčasilo. Nohejbalový turnaj v areáli pri ZŠ
Mierová, ako i streetbalový
turnaj pri ZŠ Komenského sa
rozbehli naplno a splnili svoj
účel. Popoludní už kroky záujemcov viedli ku Kolibe, kde
od 14. hodiny odštartoval maratón rôznych vystúpení. Od
našich detí zo ZŠ Komenského, ktoré priniesli 2 tanečné
choreografie, cez talentovanú
študentku spevu košického
konzervatória Vendulku Osvaldovú z Popradu, originálne
duo Moniky Piekelnickej

Koncert skupiny Desmod

priazeň publika snažili muzikanti z DH mesta Levoča a na
záver domáca Sviťanka, ktorá
si zároveň pripomenula 65.
výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti vedenie DH ocenilo najstarších svojich členov,
na čele s pánom Vojtechom
Markusom.
Stále svietilo slniečko a bolo
veľmi príjemne, čo nesmierne
tešilo organizátorov Dní, pretože od 18-tej hodiny sa začínal na štadióne pre Sviťanov
megakoncert roka – koncert
skupiny Desmod, ktorá v súčasnosti kraľuje na slovenskom populárnom nebi aj čo
do počtu získaných cien. Tribúna sa naplnila slušne – do
900 divákov prežilo skutočne

kvalitný a skvelý koncert, ktorému
dominuje sympatický Kuli – vyvrcholením bol „vyprosený a vykričaný „hit – V dolinách.
V závere autogramiády členov
skupiny začali padať prvé kvapky
dažďa, ktoré sa o chvíľu zmenili na
slušnú spŕšku. To už pri Kolibe spievala a hrala country skupina Poniklec zo Sp. Novej Vsi – na chvíľu
svoj koncert prerušili a následne sa
mraky rozišli, síce sa ochladilo, ale
diváci ostali. Hralo, spievalo i tancovalo sa až do pol jedenástej večer.
Nedeľné dopoludnie ešte patrilo

záverečným zápasom nohejbalového turnaja – tentokrát si sily
zmerali „starší páni „– pokročilí a
rovnako v priaznivej atmosfére si
pre potešenie a radosť zahrali.
V piatok si mohli občania pozrieť
vybavenie interiéru denného stacionára v Dome opatrovateľskej
služby, ktorý začína s činnosťou
od 1. septembra 2007, od piatka
až do nedele bola v Kultúrnom dome Pod Skalkou inštalovaná originálna a zaujímavá výstava bábok,
divadelných kulís, kníh, hračiek
a iných predmetov, ktorú zorganizovali ženy z Únie žien tejto časti.
Dôchodcovia vo Svite i Pod Skalkou si cez Dni mesta pripravili zábavno-súťažné stretnutia s pohostením a rovnako sa dobre zabávali.
Ani hostia z družobných miest sa
u nás rozhodne nenudili. Česi si
pozreli Betliar a Dobšinskú ľadovú
jaskyňu, Poliaci boli v Demänovskej doline a aj na Lomnickom štíte.
Dá sa povedať, že Dni mesta boli vydarené. Už teraz ich organizátori uvažujú, čím prekvapia sviťanov o rok.
Veronika Žoldáková

Starosta mesta Česká Třebová Jaroslav Zedník (vpravo) a viceprimátorka Ing. Jaromíra Žáčková s primátorom a prednostom mesta Svit.
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Ocenení občania Cenou mesta Svit a Cenou primátora

Ceny mesta
RNDr. Dušan Budzák získava Cenu
mesta Svit, in memoriam, za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
v oblasti rozvoja chemických vlákien.

a má podstatnú zásluhu na úspechoch tejto organizácie.
Cenu mesta získava za zásluhy
o vznik a rozvoj organizovanej numizmatiky vo Svite a reprezentáciu
doma i v zahraničí

Cenu získava za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktivity v kultúrnom dianí mesta a angažovanosť
v oblasti verejného života

RNDr. Dušan BUDZÁK
in memoriam
Narodil sa 28.mája 1953 v Jezersku na Zamagurí a po štúdiách na
SPŠCH a UPJŠ v Košiciach nastúpil
vo VÚCHV vo Svite do úseku výskumu na odbor realizácie v auguste
1977 – takže takmer plných 30 rokov bol pracovne spätý s touto firmou. Postupne , po rôznych pracovných postoch bol v roku 1993
poverený vedením š.p. VÚCHV a po
jeho transformácii bol v roku 1995
zvolený za predsedu Predstavenstva a riaditeľa VÚCHV a.s. Svit.
Popri tejto náročnej manažérskej
práci publikoval, prednášal, prehlboval vzťahy s mnohými firmami doma i v zahraničí, bol členom viacerých vedeckých rád. Bol majstrom
komunikácie a jeho pričinením sa
podarilo firme dosiahnuť priaznivé
výsledky. V deň schvaľovania tohto
ocenenia D.Budzák náhle, pri výkone svojich služobných povinností
zomrel. Cenu prevzala jeho manželka s dcérou.

Prof. Anton TYROL
Prom. pedagóg
Michal KOŽUŠKO
Ing. Ferdinand LAUKO
Narodil sa 3. októbra v roku 1927
v obci Martinček pri Ružomberku.
Po vysokoškolských štúdiách na
Slovensku i v Čechách pôsobil od
roku 1954 nepretržite až do odchodu do dôchodku vo VÚCHV vo Svite. Ako člen, ale aj vedúci rôznych
výskumných úloh, vlastník viacerých patentov v oblasti viskózových
a syntetických vlákien, ale i dlhoročný funkcionár Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti prispel
k zviditeľňovaniu nielen VÚCHV, ale
i mesta Svit. Okrem toho bol otcom
myšlienky založenia organizovanej
numizmatiky vo Svite, 24 rokov bol
predsedom jej pobočky Svit-Tatry

Narodil sa 20.septembra v roku
1926 v Markušovciach v spišskonovoveskom okrese. Ako pedagóg vychoval niekoľko generácií v našom
meste, bol i riaditeľom ZŠ na Komenského ulici v Poprade, istý čas
pôsobil vo funkcii školského inšpektora i vedúceho odboru školstva
v Poprade. Nezanedbateľná je najmä jeho dlhoročná aktivita v organizovaní detských letných táborov, ale
i angažovanosť v rôznych spoločenských organizáciách. Roky bol poslancom MsNV a predsedom komisie pre ochranu verejného poriadku.
Je nositeľom viacerých vyznamenaní. Dosiaľ má živý a aktívny prístup
k veciam verejným – realizuje sa
v mestskej Jednote dôchodcov Slovenska vo Svite.

Ceny primátora

Michal PRIBYLINEC
Michal Pribylinec sa narodil 25.marca v roku 1921
v Sp. Teplici a v našom
meste pôsobí od roku
1937. S nadšením a plným
nasadením sa podieľal na
prepracovaní, navrhovaní
a realizácii viacerých projektov najskôr v n.p. Che-

mosvit, od roku 1956 vo
VÚCHV, kde pôsobil až do
odchodu na zaslúžený odpočinok v roku 1981. Vypracoval množstvo dôležitých návrhov a dokumentácie na zariadenia a stroje,
ktoré prinášali firme vo Svite, ale i iným na Slovensku
viditeľný efekt. Mal zásluhu
na vylúčení dovozovej závislosti, vykonával aj funkciu
vedúceho konštrukčnej
skupiny a má udelené 4
vlastné a 8 spoločných čsl.
Patentov z problematiky výroby viskózových vlákien.

Cena primátora mu je
udelená za mimoriadne zásluhy o rozvoj strojárskej
oblasti v podnikoch Chemosvit a VÚCHV a zlepšovateľskú činnosť.

ALEXANDER
TOKÁR
Alexander Tokár sa narodil
v Trebišovskom okrese v obci Veľká Trňa 16. mája v roku 1937. Od roku 1952 žije
v našom meste , kde pracoval v Chemosvite – spočiatku ako chemik, neskôr vedúci odd. prípravy tlačových
farieb. Vo firme zastával rôzne spoločenské funkcie, bol
vyhodnotený ako najlepší
zlepšovateľ podniku, podal

Anton Tyrol sa narodil 4.januára
v roku 1960 v Oravskej Polhore
v okrese Námestovo. Teologické
štúdiá ukončil v roku 1984, za kňaza bol vysvätený 17.júna v tom istom
roku. Pokračoval v pastoračnej službe, ale i ďalších štúdiách doma
i v zahraničí – konkrétne v Izraeli.
Osem rokov je riaditeľom Katolíckeho biblického diela so sídlom vo Svite, nesmierne plodne publikuje,
prednáša, vyučuje. Je členom viacerých vedeckých rád a pred rokom
bol zvolený za koordinátora subregiónu Stredná a Východná Európa
Katolíckej biblickej federácie. Má výrazný podiel na zviditeľnení mesta
Svit prostredníctvom inštitúcie, ktorú
riadi. Cena mesta bola prof. Tyrolovi
udelená za vynikajúce výsledky vedeckej a publicistickej činnosti a zásluhy o kultúrny rozvoj mesta a jeho
propagáciu doma i v zahraničí. Cenu
prevzal z poverenia Mgr. F. Drozd.

99 zlepšovacích návrhov
s nemalým ekonomickým
prínosom – viac ako 3 milióny korún, za čo mu minister
priemyslu udelil ocenenie
Zaslúžilý milionár. Dve funkčné obdobia bol poslancom
zastupiteľstva, ako i predsedom Komisie verejného poriadku. V roku 1999 bol iniciátorom založenia Klubu
dôchodcov Pod Skalkou, roky stál i na jeho čele. Má výraznú zásluhu na vzniku i činnosti Združeného speváckeho zboru Senior, ktorý reprezentuje naše mesto na
rôznych podujatiach. Je
nadšeným organizátorom
akcií v Klube dôchodcov, aktívnym funkcionárom a neúnavne podnecuje svojich rovesníkov k rôznym aktivitám.
Cenu primátora získava za
mimoriadne aktivity v oblasti
kultúrneho života dôchodcov v meste.

Blažena
BENDÍKOVÁ
Blažena Bendíková sa narodila 17.decembra v roku
1937 v Mníšku nad Popradom.Dlhé roky – až do odchodu na dôchodok, pôsobila vo funkcii referentky
starostlivosti o rodinu a deti
na Mestskom úrade vo Svite. 31- ročné pôsobenie
v tejto sfére sa stalo jej skutočným poslaním. Mala rozhodujúci vplyv a zásluhu na
založení Klubu dôchodcov
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v roku 1974, metodicky ho usmerňovala, v osemdesiatych rokoch
stála pri zakladaní Domu opatrovateľskej služby. Bola aktívnou odborárskou funkcionárkou a neustále sa živo zaujímala o veci verejné. I v súčasnosti je tajomníčkou ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a aktívnou členkou Klubu
dôchodcov, v ktorom sa realizuje
okrem iného najmä kultúrnymi aktivitami. Poézia, literatúra, recitácia , ale i dopisovateľská činnosť
– to všetko okrem organizačných
prác zamestnáva pani Bendíkovú
i v súčasnosti. Je príkladom pre
svojich rovesníkov v tom, že i seniori môžu byť užitoční, aktívni
a svoj intelekt nemusia ukladať do
zabudnutia, či na zimný spánok.
Cenu primátora získava za dlhoročnú aktivitu v oblasti sociálnej
práce, kultúry a angažovanosť
v organizáciách dôchodcov.

Ing. IVAN PREISLER
Je rodákom zo Svitu, narodil sa
23. júla 1939. V detstve bol
k športu vedený svojim otcom –
známym atlétom. V tejto oblasti
začínal i on. Dodnes je v behu na
110 m cez prekážky držiteľom
svitského oddielového rekordu.
Neskôr k tejto kráľovnej športu
pribudli i volejbal, futbal, ale i basketbal. Vzťah k nemu sa zintenzívnil počas vysokoškolských štúdií.
Vo Svite pôsobil 11 sezón až do
roku 1973. S družstvom získal 2
krát bronzové medaily, keď v sezónach 1962 – 1965 obsadili Sviťania v najvyššej československej
súťaži 3.miesto. Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti sa začal
venovať trénerstvu a už v sezóne
1973/74 viedol „B“ družstvo,
s ktorým postúpil do národnej ligy.
Od sezóny 1978/79 prešiel
k mládežníckym družstvám, kde
trénuje dodnes a v nasledujúcej
sezóne 2007/2008 otvorí už svoju úctyhodnú 35. trénerskú sezónu. S družstvom juniorov získal 2krát titul Majstra SR a s kadetmi
3.miesto na Majstrovstvách Československa.Ako tréner družstva
mužov BK Chemosvit v najvyššej
celoslovenskej súťaži obsadil
v sezónach 1994 až 1996 so svojimi zverencami 3. miesto.
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Cenu primátora Ing. Preisler získava za vynikajúce výsledky v oblasti basketbalového športu a reprezentáciu doma i v zahraničí.

Anna BEREŠOVÁ
Anna Berešová prišla do Svitu
z Valaskej Belej v prievidzkom
okrese, kde sa narodila 20. marca 1935. Jej celý pracovný život
bol spätý s Tatrasvitom, kde prešla rôznymi profesiami a kde bola
mimoriadne aktívna na rôznych
postoch. Je nositeľkou vyznamenania Najlepší pracovník podniku.
Pani Berešová je už 30 rokov mimoriadne činná v ženskom hnutí.
Dodnes pomáha všade, kde to je
potrebné, jej ochota a zanietenie
sú evidentné aj v Klube Absolventov BŠP. Pracuje tam vo Výbore
Klubu. Poznáme ju ako dlhoročnú
členku ZPOZ, keď počas 17-tich
rokov rozdávala radosť a krásu
v podobe svojich speváckych vystúpení na rôznych obradoch.
I keď si už užíva zaslúžený oddych
na dôchodku, stále patrí k najlepším aktivistkám Únie žien vo Svite.
Cena primátora je pani Anne Berešovej udelená za mimoriadne
aktivity v oblasti kultúrno-spoločenského života a angažovanosť
v ženskom hnutí.

Mgr. MIROSLAV
JURČÁK
Narodil sa 15. apríla 1947 vo
Svite, v rodine so silným športovým zázemím – pre zaujímavosť –
otec Augustín a bratranec Rudolf
hrávali 1. futbalovú ligu v roku
1941 za AC Svit, ďalší z rodiny Jaromír Novotný a Štefan Preisler
boli úspešnými desaťbojármi
a bratranec Ing. Jaromír Novotný
hráč a funkcionár BK Chemosvit.
Celý svoj život zasvätil práci najmä

s mladými ľuďmi – hlavne potom,
ako skončil aktívnu činnosť ako
dorastenec a hráč „B“ družstva Iskry Svit –odštartoval svoju trénerskú činnosť. Popri zamestnaní si
na Fakulte Tel. výchovy a športu
urobil II. triedu a 11 rokov trénoval
v Basketbalovom klube.
S chlapcami základných škôl
bol na majstrovstvách SR raz majstrom, dvakrát druhý, vyhrali medzinárodný turnaj McDonalds
v Bratislave a má v zbierke aj iné
úspechy. Potešujúce je, že viacerí jeho chlapci pokračovali aj vo
vyšších vekových kategóriách.
Miroslav Jurčák pôsobil aj ako
funkcionár niekdajšieho MsNV,
profesionálne sa venuje propagácii Chemosvitu a Mesta Svit prostredníctvom podnikových novín,
patrí k spoluzakladateľom mestských novín.
Cena primátora sa mu udeľuje
za dlhoročnú verejno-prospešnú
prácu a výchovné aktivity v oblasti
mládežníckeho basketbalu.

ĎAKOVNÉ LISTY
Udelené boli trom žiakom ZŠ
Mierová ul. a jednému zo ZŠ Komenského 2.
Získali ich za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy i mesta Svit.

BARBORA PAPCÚNOVÁ
Je žiačkou 7.C.triedy, dosahuje vynikajúce študijné výsledky, už v 4.ročníku
získala 1.miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži EKO plagát. Jej najväčšími úspechmi sú 3.miesto v okresnom
kole biologickej olympiády, 2.miesto
v okr. kole Pytagoriády a v tomto roku
1.miesto v okr. kole Archimediády (fyzikálna olympiáda). Je mimoriadne všestranná, o čom svedčí aj jej 2- násobná
účasť v okr. kole poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Má rada fyziku, svojho
psíka, o ktorého sa vzorne stará a rada
číta.

JAKUB FRONC
Je rovnako žiakom s vynikajúcim prospechom 1,0. Svoj talent rozvíja najmä
vo vedomostných súťažiach. A tých je
nemálo. Najväčším úspechom preňho
je 4-násobné víťazstvo v medzinárodnej
súťaži o podtatranskom regióne, 4.
a piate miesto v okresných kolách biologickej a fyzikálnej olympiády. Najradšej má zemepis, náučnú literatúru z oblasti geografie a histórie, študuje cudzí
jazyk a rád hrá futbal.

Jozef PAUČÍK
Jozef Paučík je jedným z prvých
obyvateľov, narodených vo Svite.
Skôr narodení si ho pamätajú ako
veľmi aktívneho športovca – najmä však ako úspešného brankára
svitského futbalového družstva.
Zamestnaný bol spočiatku v Chemosvite, kde zastával rôzne profesie a pracovné pozície. Po roku
1989 vykonával funkciu viceprimátora, neskôr pôsobil vo funkcii
vedúceho Pohrebných služieb vo
Svite a výrazne prispel ku skvalitneniu služieb v tejto citlivej oblasti
nášho života. Po celý život bol verný svojmu náboženskému presvedčeniu a za túto oddanosť mal
v minulom režime aj značné problémy. Aktívne sa zapájal do výstavby Kostola sv. Jozefa vo Svite,
Katolíckeho biblického diela, ale
i Diela Máriinho. Má veľkú zásluhu
na pozdvihnutí duchovného života
občanov, ktorých obohacuje svojou starostlivosťou, láskavosťou
a humorom.
Pán Jozef Paučík získava Cenu
primátora za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť, úspešnú
športovú reprezentáciu a zásluhy
o pozdvihnutie duchovného života
v meste.

FREDERIK VIŠNIEVSKÝ
Je veľmi svedomitý a zodpovedný
žiak, výborný basketbalista. V zbierke
má 2-hé miesta v okr. kole biologickej
olympiády a úspešnú reprezentáciu
v krajskom kole. V družstve chlapcov
školy získal v okresnom kole 1. a 2.
miesto, v regionálnom kole 2. miesto.
Pod vedením trénera R. Kovalíka
s družstvom získal 1. a 3. miesto v minibasketbale a v tomto roku 1. miesto
v basketbale starších žiakov na Majstrovstvách SR. Športu sa venuje pravidelne, zaujíma ho aj príroda.

DÁVID KOVÁČ
V tomto roku končí ako deviatak štúdium na ZŠ Komenského . Počas celého obdobia na škole dosahoval vynikajúce výsledky. Pravidelne reprezentuje školu v rôznych súťažiach. V tomto
roku uspel v krajskom kole zemepisnej
olympiády. Má viacero ocenení z matematickej olympiády, Pytagoriády ako
i zemepisnej olympiády. Je skromný,
zdvorilý, spoľahlivý a samostatný. Pravidelne číta dennú tlač, ale i odbornú
literatúru. Má všetky predpoklady
k ďalšiemu úspešnému štúdiu.
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Stretnutie s podnikateľmi
Dňa 19.6.2007 sa z iniciatívy komisie podnikateľských činností obchodu a služieb uskutočnilo v hoteli Mladosť stretnutie členov komisie, poslancov a pracovníkov MsÚ s podnikateľmi mesta. Viac ako 30 našich spoluobčanov - podnikateľov si vypočulo prednášky hostí stretnutia: Ing. Petra
LIKAVCA z regionálneho poradenského informačného centra na tému „Podmienky čerpania prostriedkov z fondov EÚ“.
Ing. Arch. Ján JARIABKA zoznámil prítomných s územným
plánom mesta. Primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám informoval o prioritách mesta v investičných akciách a Ing.
Ivan Zima predniesol úvahu o perspektívach cestovného ruchu vo Svite.
Na záver stretnutia, v rámci
diskusie, sa prítomní podnikatelia vyjadrili o najpálčivejších problémoch v ich podnikateľskej
činnosti. Medzi diskutovanými
témami najviac rezonovala nespokojnosť svitských obchodníkov s predajom trhového tovaru
nízkej kvality v priestoroch kultúrneho domu „cudzími firmami“. Podnikatelia prejavili záujem aj o budúce stretnutie, na
ktorom by sa informovalo o problematike prechodu SR na jednotnú európsku menu, ktoré na-

vrhol Ing. Milan Berkeš, predseda finančnej komisie.
Povedali o stretnutí:

Pavol Tajboš: „Je dobré, že
sa po dlhom čase opäť uskutočnilo takéto stretnutie. Dlhoročný
výpadok v tejto oblasti má za následok, že zamestnanci mesta
stratili kontakt s podnikateľskou
sférou a nechápu ju. Úžitok z takéhoto stretnutia nemusí byť
priamy a hneď. Verím, že sa z
toho stane pravidlo, pretože len
vzájomným stretávaním, vypočutím názorov oboch strán sa

dá dospieť k vzájomnému pochopeniu. Stretnutia môžu byť
aj viac krát ročne a kľudne aj na
neformálnej úrovni.“
Viera Piekielnická

„Pán primátor spolu s kompetentnými poslancami nás informoval o plánoch rozvoja mesta v
najbližšom období. Stratégia
plánu rozvoja mesta je podla
môjho názoru správne podmienená určovaním priorít. Problémov je veľa, treba určiť postupnosť a poradie. Poslanci spolu s
pánom primátorom pôsobili na
tomto stretnutí rozhodne, zodpovedne a hlavne fundovane.
Vnímali a registrovali každú pripomienku z našej strany, bolo
vidieť, že vedia o čom hovoria a
chcú hľadať riešenia. Nehrali sa
na všemocných a nezdráhali sa
povedať slovo "neviem, ale zistím", čo svedčí o ľudskosti a nenadradenosti. Pripravenosť tímu poslancov na čele s pánom
primátorom dokazovala úctu voči nám drobným podnikateľom a
to že nás zvolali svedčí o tom, že
si uvedomujú našu potrebnosť
vo všetkých oblastiach. Mne to-

to stretnutie pomohlo rozšíriť
svoj osobný obzor a možnosť
pozrieť sa na mesto ako celok .
Stretnutie vnímam veľmi pozitívne a privítala by som, keby sa
uskutočňovali pravidelne“.
Peter Bačko

„Bol som veľmi potešený, keď
som sa dozvedel, že sa takéto
stretnutie uskutoční. Ale ak
mám byť úprimný, bol som z
priebehu veľmi sklamaný. Išlo v
podstate o propagáciu Euro
fondov a „urobenie si čiarky“ vo
svojej činnosti zo strany prezentujúceho. Neuspokojila ma ani
prezentácia územného plánu
mesta. Nebol dostatočný priestor na diskusiu a riešenie podnikateľských problémov vo Svite.
Mrzí ma najmä obhajovanie predaja v kultúrnom dome z ekonomických dôvodov zo strany primátora mesta. Neprejednávali
sa pálčivé otázky mesta, napríklad potreba zriadenia seriózneho obchodného centra. Podobný názor ako ja má aj mnoho
ďalších podnikateľov z môjho
okolia.”

Počet obyvateľov vo Svite dlhodobo rastie
Ku koncu roka 2006 na základe výsledkov Štatistického úradu Slovenskej republiky na území mesta Svit žilo 7 513 obyvateľov, čo je 7,2 % z celkového počtu obyvateľov okresu Poprad.
Ich počet je najvyšší od roku 1998 a oproti roku 2005 vzrástol
o troch obyvateľov.
Mesto Svit sa svojim počtom obyvateľov radi na 13. miesto v rámci
dvadsiatich troch miest Prešovského kraja. V populácii mesta prevažujú ženy a v roku 2006 pripadalo na 1000 žien 910 mužov, alebo
naopak na 1000 mužov 1099 žien. V percentuálnom vyjadrení to
znamená, že podiel žien z celkového počtu obyvateľov mesta tvoril
52,4 %, t. j. 3 934.
V roku 2006 sa v meste narodilo 64 detí (29 chlapcov a 35
dievčat), čo predstavuje 5,4 % z celkového počtu živonarodených detí v okrese Poprad. Hrubá miera živorodenosti (počet živonarodených detí na 1 000 obyvateľov) dosiahla 8,53 pro-

mile a patrí medzi najnižšie v rámci miest Prešovského kraja.
V priebehu roka 2006 v meste zomrelo 74 osôb (44 mužov a 30
žien). Hrubá miera úmrtnosti (počet zomretých na 1 000 obyvateľov)
hodnotou 9,86 bola o 0,05 bodu nižšia ako v roku 2005. Z hore uvedeného vyplýva, že v dôsledku prirodzeného pohybu došlo k úbytku
obyvateľov, ktorý predstavoval 10 osôb.
Sociálno-ekonomická situácia a podmienky života v jednotlivých regiónoch vplývajú aj na migráciu obyvateľstva. V priebehu roka 2006
sa do mesta prisťahovalo 94 a z mesta sa vysťahovalo 81 osôb, teda
prírastok sťahovaním dosiahol hodnotu 13 (10 bolo mužov a 3 ženy)
a bol tretí najvyšší v rámci miest Prešovského kraja. Vyšší prírastok
sťahovaním bol v rámci miest kraja vo Veľkom Šariši (140) a v Spišskej Belej (39 osôb).
Ing. Kozoň Ján,
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Prešove

Skončil sa školský rok
Rozdaním vysvedčení sa aj na svitských školách skončil šk.
r. 2006/2007. Žiaci sa rozpŕchli na všetky strany užiť si prázdniny. Pedagogickí pracovníci ešte na zasadnutiach pedagogických rád zhodnotili výchovno-vyučovacie výsledky za uplynulý
školský rok a rozišli sa, aby si počas letnej dovolenky oddýchli a načerpali nové sily.

K dlhodobému rastu počtu obyvateľov Svitu iste prispieva i nová výstavba.
Foto: S. Pjatak

Dovoľte mi milí žiaci, aby som vám zaželal prázdniny plné nových
zážitkov, priateľstiev a skúseností, prázdniny prežité v zdraví a šťastí.
Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vám, našim svitským
pedagógom patrí poďakovanie za výchovu a vzdelávanie našich detí.Ďakujem prevádzkovým pracovníkom škôl za vytváranie vhodných
podmienok pre prácu žiakov a učiteľov. „Dospelákom“ prajem krásnu
dovolenku.
Všetkým vám „školáci“ ďakujem za reprezentáciu mesta vo vedomostných, kultúrno-spoločenských a športových súťažiach i iných
podujatiach v školskom roku 2006/2007.
Mgr. Ján Ryša
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Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
Odhlásenie sa z trvalého pobytu
Emília Hajná

Občania sa z trvalého pobytu zvlášť neodhlasujú (okrem prípadov odhlásenia do cudziny).
Pri prihlásení sa na trvalý pobyt v novom mieste trvalého pobytu vyplní občan odhlasovací lístok, ktorý ohlasovňa zašle do miesta
predchádzajúceho trvalého pobytu. Deň prihlásenia sa na nový trvalý pobyt je dňom
skončenia predchádzajúceho trvalého pobytu. Občan môže mať v Slovenskej republike
iba jeden platný trvalý pobyt.

samostatný odborný referent
Oddelenia všeobecnej vnútornej
správy a sociálnych činností na
úseku evidencie obyvateľov

Agenda evidencie obyvateľov
(ďalej ohlasovňa pobytu občanov) sa riadi zákonom č. 253/98 v znení zmien a doplnkov,
v úplnom znení zákona č. 500/2004 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
(prenesený výkon štátnej správy)
V úvode najprv niekoľko všeobecných údajov,
z ktorých má občan možnosť vytvoriť si predstavu o práci na tomto úseku. V závere vymenujem niekoľko základných pokynov ku konkrétnemu vybaveniu najčastejšie požadovaných úkonov.
V rámci zákona 500/2004 Z.z. ohlasovňa pobytu prihlasuje občanov SR na trvalý a prechodný pobyt, vedie evidenciu ich pobytu
a zmien pobytu. Bezodkladne zaznamenáva
a vyznačuje zmeny, ktoré hlási občan a zmeny, ktoré sú jej zasielané inou ohlasovňou,
matričným úradom, ministerstvom alebo súdom, prípadne iným štátnym orgánom prostredníctvom príslušných oznámení (oznámenia
o narodení, uzavretí manželstva, oznámenia
o úmrtí, oznámenia súdu o rozvode manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné,
oznámenia o zmene mena, priezviska, rodného čísla, o strate štátneho občianstva, o vyhlá-sení za mŕtveho, pozbavení spôsobilosti
na právne úkony, o zaradení do zoznamu voličov, o odhlásení dieťaťa v prípade adopcie),
odhlasuje občanov SR z trvalého pobytu pri
odchode do zahraničia, prihlasuje pri prisťahovaní zo zahraničia, vykonáva úkony pre
použitie dokladov v cudzine. Zruší úradnou
cestou adresu trvalého pobytu občana po
predložení predpísaných dokladov.
Ohlasovňa pobytu plní oznamovaniu povinnosť voči orgánom štátnej správy (polícia, súdy, prokuratúra, exekučné úrady a i.) a ďalšie
úlohy, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.
Vydáva občanom potvrdenia o pobyte, za ktoré vyberá správny poplatok podľa zák.
145/95 Z.z. o správnych poplatkoch. Vedie
štatistické údaje pre účely obce, ktoré sú
podkladom napr. k vyúčtovaniu poplatkov za
TKO, DzN. Zabezpečuje „Štatistické hlásenia
o sťahovaní obyvateľov“ v zmysle pokynov
Štatistického úradu, ktoré sú základným podkladom pre prísun štátnych podielových daní
pre mesto na obyvateľa.Vedie stály zoznam
voličov. Zabezpečuje v zmysle zákona ochranu osobných údajov a podľa pokynov príslušných orgánov vykonáva opatrenia na evidenčnú ochranu osôb. Ohlasovňa pobytu neposkytuje telefonické informácie o mieste pobytu občana. V prípade žiadosti o poskytnutie
informácie o pobyte inej osobe, požiada občana o písomný súhlas.
V rámci zabezpečenia úloh vedie pomocné
evidencie (indexy domov, zoznamy ulíc a domov podľa súpisných a orientačných čísel),
zaznamenáva označenie verejných priestranstiev, ulíc, čísiel domov alebo ich zmien, ar-

chiváciu dokumentov a ďalšie práce, ktoré sú
ukladané legislatívou.

Prihlásenie sa na pobyt
K prihláseniu na trvalý, alebo prechodný
pobyt je potrebné predložiť:
●platný občiansky preukaz alebo doklad
o občianskom preukaze, alebo platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom
občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov. Ak
ide o dieťa do15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa.
● doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve
budovy alebo jej časti, vydaný podľa osobitného právneho predpisu: pre účely prihlásenia na pobyt postačuje, ak občan predloží zo
správy katastra list vlastníctva pre neúradné
účely, tento však nemôže byť starší ako 3 mesiace
● súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt
potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom
lístku vlastník alebo spoluvlastník budovy, alebo jej časti, alebo nájomca ak je budova, alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom
ohlasovne. Občan môže predložiť písomné
potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na
pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej
časti s údajmi týkajúcimi sa vlastníka alebo
spoluvlastníka v rozsahu: meno a priezvisko,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, názov,
sídlo a IČO právnickej osoby.
● písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na pobyt sa nevyžaduje, ak ide o vlastníka alebo spoluvlastníka budovy, alebo ak ide
o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými
spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, alebo ak
ide o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka, alebo
nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu uzavretú
na neurčitú dobu. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa občan nehlási na konkrétnu
adresu, iba na mesto Svit.
● pri dovŕšení 15 rokov veku sa občan môže
prihlásiť na pobyt aj sám, pričom predkladá
svoj rodný list a správny poplatok vo výške
100,- Sk za potvrdenie o trvalom pobyte.

Zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Ohlasovňa pobytu občanov zruší záznam o trvalom pobyte podľa § 7 zák. 500/2004. Občania v našom meste využívajú túto zákonom
danú možnosť usporiadania vzťahov k nehnuteľnosti najčastejšie zrušením trvalého pobytu
podľa písm. f) - t. j. zrušenie záznamu o trvalom pobyte na návrh vlastníka občanovi, ktorý
nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie
právo.
V tomto prípade návrh podáva vlastník,
alebo všetci spoluvlastníci budovy, alebo
jej časti:
●písomnú žiadosť o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
● doklad o vlastníctve - List vlastníctva zo
správy katastra nie starší ako 3 mesiace
Ohlasovňa vyhotoví oznámenie o zrušení trvalého pobytu a vystaví toto oznámenie po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce. V prípade, že
pozná miesto pobytu občana, pošle mu oznámenie o zrušení trvalého pobytu písomne.
Miestom trvalého pobytu osoby, ktorej bol
zrušený záznam o trvalom pobyte, potom
ostáva iba mesto Svit, bez uvedenia názvu ulice a čísla domu.

Agenda vnútornej správy

● zabezpečuje archiváciu písomností, škartačné konanie a vyraďovanie písomností v
zmysle Zákona o archivácii a registratúre, vypracovanie registratúrneho plánu a kancelárskeho poriadku
● zabezpečuje materiálne zabezpečenie úradu, t. j. skladové zásoby: nákup, evidencia,
výdaj, mesačné zúčtovanie spotreby kancelárskeho materiálu
● zabezpečuje stravné lístky zamestnancom
Mestského úradu, zamestnancom Zariadenia
opatrovateľskej služby (ZOS), Domu opatrovateľskej služby (DOS), zamestnancom Spoločného úradu (SÚ) a Malých obecných služieb (MOS) vo Svite.
● vyhotovuje dekorácie k akcii stretnutia jubilantov
● vypracováva normatívy spotreby pohonných hmôt v zmysle platných právnych predpisov

Agenda sociálnej starostlivosti

● vypracováva rozhodnutia o pobyte občanov
v Zariadení opatrovateľskej služby
● eviduje platby za opatrovateľskú službu
v DOS a ZOS.
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orgánom podľa osobitných predpisov,
w/ prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmluv
z/ pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných
kníh za uplynulý rok
x/ vykonáva práce vyplyvajúce zo zákona
211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov
y/ zabezpečuje evidenciu, archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov

Božena Skokanová
matrikárka na Matričnom úrade
vo Svite
Matričný úrad výkonáva matričnú agendu v
rámci preneseného výkonu štátnej správy na
obce a mestá. Matričný úrad vykonáva svoju
činnosť podľa ustanovení zákona NR SR č.
154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia NR SR o matrikách v znení neskorších
predpisov, podľa medzinárodných zmlúv,
medzištátnych dohovorov, nariadení EÚ a
ostatných právnych predpisov súvisiacich s
matričnou agendou.
Matričný úrad Mesta Svit vykonáva matričnú agendu pre územný obvod :
Svit, Batizovce, Gerlachov, Lučivnú, Mengusovce a Štôlu v súlade s prílohou zákona NR
SR č. 154/1994 Z.z o matrikách v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú
územné obvody matričných úradov .Výpisy z
matričných kníh sa vykonávajú od 1.10.1895
Výpisy z matričných kníh sa vykonávajú aj
pre obce:
● Šuňava: od r. 1895 do r. l950,
● Štôlu: od 1895 - 26.5.1947, od 1.7.1960
do teraz,
●Spišská Teplica: od 1.1.1947 do
31.12.1950,
● Vyšné Hágy, Tatranská Polianka: od
1.10.1895 – do r. 1947
Na úseku matrík v Matričnom úrade Svit sa
matrikárka riadi platnými zákonmi a predpismi
súvisiacimi s matričnou činnosťou a :
a/ vedie knihu narodení, knihu manželstiev a
knihu úmrtí, vedie index zápisov do matričných kníh,
b/ vykonáva dodatočné záznamy do matričných kníh o zmene alebo doplnení údajov v
zápisoch na základe verejných listín vydaných
súdmi a inými úradmi,
c/ zapisuje do matričných kníh po písomnom
súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín vydaných v zahraničí,
d/ vydáva výpisy z matričných kníh na použitie
v tuzemsku aj v cudzine,
e/ vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matričných knihách,
f/ plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva
na základe dokladov predložených snúbencami, matrikárka ja činná pri sobášnom obrade
uzavretia manželstva pred orgánom štátu,
g/ pripravuje, posudzuje, kontroluje a kompletizuje doklady k uzavretiu manželstva pred
orgánom štátu, cirkvi a inej náboženskej spoločnosti, prijíma zápisnice o cirkevne uzavretom manželstve a vydáva doklady,
h/ rozhoduje a posudzuje žiadosť snúbencov o
odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných
dokladov potrebných k uzavretiu manželstva
ch/ sleduje okolnosti vylučujúce uzavretie
manželstva

i/povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie
manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade
j/ povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva
pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je
život. toho, kto chce manželstvo uzavrieť,
ohrozený
k/ prijíma oznámenia manžela po rozvode
manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé
priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
l/ prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu narodenému a k dieťaťu
nenarodenému ale už počatému
m/ povoľuje zmenu mena a priezviska na základe žiadosti /§ 7 zák.č. 300/1993 o mene
a priezvisku v znení neskorších predpisov/ a
vydáva o tom potvrdenie, prijíma žiadosti na
zmenu tvaru mena a priezviska, vykonáva dodatočné zmeny a opravy mena a priezviska
n/ podáva návrh na súd na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli
o/ vyhotovuje výpisy z matričných kníh za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných
zmlúv
p/ pripravuje podklady na zápis matričných
udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky, posudzuje predkladané doklady vydané v
cudzine podľa medzinárodných zmlúv, medzištátnych dohovorov, sleduje a eviduje medzinárodné zmluvy a dohovory, medzištátne
zmluvy, zmluvy o právnej pomoci, nariadenia
rady Európskej únie, ktoré sa týkajú matričnej
činnosti,
r/ rozhoduje a konzultuje s obvodnými úradmi
o predkladaní a odpustení dokladov z cudziny,
s/spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s
viacerými subjektami mimo vlastného zamestnávateľa, poskytuje konzultácie občanom a inštitúciam v oblasti matričnej činnosti,
t/ zabezpečuje na požiadanie občanov osvedčenie správnosti rodného čísla a vydanie
osvedčenia o rodnom čísle z centrálného registra obyvateľov
u/ matričný úrad vedie matriku na elektronických nosičoch informácií za podmienok, že je
zabezpečená ochrana informácií pred zneužitím podľa osobitného zákona
v/ plní oznamovaciu povinnosť o matričných
udalostiach a nastalých zmenách príslušným

V rámci výkonu samosprávy mesta
● vykonáva osvedčovanie fotokópií /odpisov/
listín a osvedčovanie podpisov na listinách v
zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o
osvedčovaní listin a podpisov v znení neskorších predpisov
● vykonáva osvedčovanie údajov na Žiadosti
o výpis a odpis z registra trestov
Ďalšie potrebné informácie:
ÚM R T I E
K vybavovaniu úmrtia je potrebné predložiť:
- listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom
● občiansky preukaz zomretého
● občiansky preukaz manželky zomretého
(rodné číslo)
● rodný a sobášny list zomretého
● vojenskú knižku po vybavení vdovského
dôchodku zaslať na Územnú vojenskú správu,
Jarková 28, 080 01 Prešov
Na vydanie duplikátu úmrtného listu je potrebné predložiť
- OP
- Sk 50,- poplatok sa vyberá na Mestskom
úrade vo Svite

NARODENIE DIEŤAŤA
Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť na príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa
dieťa narodilo: ak sa dieťa narodilo v Poprade,
tak Matričný úrad v Poprade vybavuje rodný
list dieťaťa
● platné občianske preukazy oboch rodičov
● sobášny list
● 100,- Sk - (2 rodné listy – správny poplatok
sa vyberá na Mestskom úrade)
slobodná matka predloží:
● občiansky preukaz
● rodný list
●100,- Sk - (2 rodné listy - poplatok sa vyberá na Mestskom úrade)
Pri narodení detí mimo manželského zväzku
sa podávajú informácie individuálne, priamo
na matričnom úrade, kde sa dieťa narodilo
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UZAVRETIE MANŽELSTVA
Pred uzavretím manželstva pred orgánom
štátu je potrebné predložiť matričnému
úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a ak ide o uzavretie
manželstva pred ogránom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti je potrebné predložiť matričnému úradu podľa miesta uzavretia manželstva /podľa § 27 a § 28 zák.č.
154/94 Z.z. a § 29 vyhl.č. 302/1994 Z.z.
o matrikách a zák.č. 36/2005 Z.z. o rodine/ tieto doklady:
● vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva
(ak je možné, strojom), ktorú dostanú snúbenci na matričnom úrade
● platné občianske preukazy snúbencov
● rodné listy snúbencov (nie oznámenia ani
výpisy z matriky)
● ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list
● rozvedený predkladá právoplatné súdne
rozhodnutie o rozvode manželstva, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
● maloletý snúbenec predloží právoplatné
rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predložia
ďalšie doklady podľa informácie matrikárky.
Doklady predkladajú snúbenci na matričnom
úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo
uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi.
Pred uzavretím manželstva je potrebné
nahlásiť na matričnom úrade:
● mená dvoch svedkov
● ich rodné čísla
Sobášny list po uzavretí manželstva vydáva
prislušný matričný úrad, v ktorého obvode sa
manželstvo uzatváralo.
Nevesta, ktorá bude užívať priezvisko po manželovi je povinná po uzavretí manželstva požiadať Mestský úrad - evidenciu obyvateteľov
o vydanie Prihlasovacieho lístka a až potom
požiadať OR PZ o vydanie nového občianskeho preukazu.
Výpisy z matričných kníh sa vydávajú na žiadosť oprávnenej osoby, ktorej sa zápis týka
alebo členom jej rodiny (podľa § 18 zák č.
154/94 Z.z. o matrikách, § 116 Občianského
zákonníka)
Na vybavenie duplikátu sobášneho listu je
potrebné predložiť:
● občiansky preukaz
● 50,- Sk poplatok sa vyberá na Mestskom
úrade
Ostatné správne poplatky sa vyberajú na
Mestskom úrade:
Delegácia sobáša na iný matričný úrad: 700,Sk
Sobáš s cudzincom: 2000,-Sk
Sobáš dvoch cudzincov: 5000,-Sk
Na vybavenie duplikátu rodného listu je
potrebné predložiť:
● občiansky preukaz
● Sk 50.- / za každý rodný list - poplatok sa

vyberá na Mestskom úrade/
Na vydanie duplikátu úmrtného listu je potrebné predložiť:
● OP
● Sk 50.- poplatok sa vyberá na Mestskom
úrade
Poplatok sa vyberá na Mestskom úrade podľa
zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995
Z.z. a následných noviel.
OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA NA
MATRIČNOM ÚRADE
Na vybavenie opravy rodného čísla je potrebné predložiť:
- rodný list s fotokópiou
- občiansky preukaz

Oprava rodného čísla je oslobodená od
správnych poplatkov.
Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo je
podľa § 8 ods. 6 zák. NR SR č. 301/1995
Z.z. o rodnom čísle, povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo
rodné číslo nesprávne uvedené (občiansky
preukaz, cestovný doklad, rodný list, preukaz
poistenca a pod.).
Oprava zápisu v matričnej knihe
Na matričnom úrade sa vykonáva aj oprava
chyby v matričnom doklade, zmeny zápisov,
dodatočné záznamy, ak meno alebo priezvisko je v matrike zapísané nesprávne, ak dôjde
k zmene zapísanej skutočnosti, ak je chybne
uvedený dátum narodenia rodičov, vykonáva
sa zmena zápisu (doplnenie, oprava), na základe žiadosti a predloženia verejnej listiny, t.j.
rodného listu alebo sobášneho listu) § 26
zák.č. 154/1994 Z.z. a § 16 vyhl. 300/1994
Z.z./
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie,
pri ktorých boli matričné doklady vydané v
cudzine.
Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého
má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný
predložiť doklady, ktoré majú na území SR
dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané v
cudzine majú v SR dôkaznú moc verejnej listiny, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny
vydanej v cudzine. (Rodný list, sobášny list,
úmrtný list vydaný v cudzine musí byť platný
ako doklad v Slovenskej republike – t.z. vyššie overenie alebo APOSTILLE – podľa medzinárodných, medzištátnych zmlúv a iných
dohovorov).
Informácie individuálne sa podávajú priamo na
matričnom úrade.
ZMENA MENA A PRIEZVISKA
Pri zmene mena a priezviska sa rozhoduje podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. v znení
nesk. predpisov.
Podľa § 6 citovaného zákona zmenu možno
povoliť, najmä ak ide o meno alebo priezvisko

hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
Podľa § 7 citovaného zákona môže sa povoliť
zmena mena a priezviska aj v iných prípadoch
(cudzojazyčné, úprava priezviska v súlade so
slovenským pravopisom, zápis ženského
priezviska bez koncovky -ová, po osvojení
dieťaťa, používanie jedného z dvoch priezvisk
a iné).
Prijatie predošlého priezviska po rozvode
manželstva:
Ak rozvedený manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, do
troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o
rozvode tohto manželstva oznámi matričnému
úradu, v ktorom je manželstvo zapísané, že
opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva.
Predložiť je potrebné:
●OP
● právoplatný rozsudok o rozvode s vyznačením právoplatnosti
Náležitosti žiadosti o povolenie zmeny
mena alebo zmeny priezviska
1. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
● meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia
a rodné číslo žiadateľa a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak ide o osobu vydatú alebo
ženatú,
● miesto trvalého pobytu žiadateľa,
● meno alebo priezvisko, ktoré si žiadateľ
zvolil,
● meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela, prípadne maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
● údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
odôvodnenie žiadosti (uviesť pravdivé dôvody)
2. K žiadosti o povolenie zmeny mena alebo
zmeny priezviska maloletého musí byť pripojený
● súhlas druhého rodiča, ak tento zákon neustanovuje inak,
●ak druhý rodič zomrel, doklad o jeho úmrtí,
● ak bol rodič pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, právoplatný rozsudok súdu,
● ak nie je známy pobyt druhého rodičia
v cudzine, aj čestné vyhlásenie štátneho občana SR o tejto skutočnosti,
● ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov,
jeho súhlas so zmenou.
Podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. § 6
na povolenie zmeny mena alebo priezviska
nie je právny nárok.
Zákon NR SR číslo 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov položkou 19 stanovuje poplatky za povolenie zmeny mena alebo zmeny
priezviska nasledovne:
a/ priezvisko hanlivé, výstredné, smiešne,
skomolené, cudzojazyčné
100,- Sk
b/ priezvisko maloletých detí 1000,- Sk
c/ mená alebo priezviská v ostatných prípadoch
3000,- Sk
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Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
Pri podávaní žiadosti odporúčame osobný
kontakt žiadateľa s matrikárkou matričného
úradu.
OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV
NA LISTINÁCH
Mesto vykonáva osvedčovanie v rámci zákona
č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov
na listinách obvodnými úradmi, obcami a
mestami. Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť v rámci výkonu samosprávy mesta.
K osvedčovaniu je potrebné predložiť:
OSVEDČOVANIE PODPISOV
● platný občiansky preukaz, alebo pas ( ku
pasu aj potvrdenie o pobyte)
● listinu, na ktorej sa osvedčuje podpis
● 30,- Sk za jeden podpis na jednom tlačive
v hotovosti
OSVEDČOVANIE LISTÍN
● občiansky preukaz, alebo pas

● orginál osvedčovanej listiny
● fotokópiu osvedčovanej listiny
● 50,- Sk za jednu započatú stranu listiny v
hotovosti (každá ďalšia strana 50,- Sk)
Poplatok sa vyberá na Mestskom úrade podľa
sadzobníka správnych poplatkov.
Obvodný úrad, obec a mesto nevykonávajú
osvedčenia: (podľa zák.č.599/2001 Z.z.)
a) ak ide o listiny, ktoré sa majú používať v
cudzine,
b) odpisov alebo kópií OP, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných
preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľnosti,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej
kópie s predloženou listinou, pretože je na to
potrebné odborné posúdenie (napr.mapy,geometrické plány),

f) ak je listina napísaná v inom, ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v
českom jazyku
Žiadosť o výpis z registra trestov
Tlačivo Žiadosť o výpis alebo odpis z registra
trestov sa može použiť len na orginálnych tlačivách, ktoré dostanete na Matričnom úrade
(zák.NR SR č. 418/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopl. zákon 311/1999 Z.z. o registri trestov),
● k žiadosti žiadateľ prikladá:
● kolkovú známku 100, Sk / zakúpiť na pošte, podľa zák.č.71/92 Zb. o súdnych poplatkoch/
●50,- Sk - správny poplatok za overenie
správnosti údajov v žiadosti, osvedčenie podpisu a poštovné sa vyberie na Mestskom úrade

Aktívna Únia žien Pod Skalkou
Dňa 03.06.2007 Únia žien v Podskalke pripravila Deň
detskej radosti. Deti si za daždivého počasia pozreli bábkové divadlo "Gašparko v zakliatom hrade". Po skončení
divadielka vykuklo slniečko a mohlo sa súťažiť. Súťaže boli pripravené pre materskú školu, žiakov 1. - 9. ročníka základnych škôl. Po skončení súťaží tí najlepší dostali pekné
ceny a všetci si pochutnali na jablkových buchtičkách.
Dňa 17. 6. 2007 Únia žien
v Podskalke pri príležitosti Dňa
otcov pripravila súťaž pod názvom "Kocka šťastia", kde súťažili 3-členné družstvá v 6 disciplínach. Ocenené boli 3 rodiny

(22.-24.06. 2007) Únia žien
v Podskalke pripravila "Výstavu
divadelných kulís, bábok a hračiek". Pri otvorení výstavy boli
ocenené bábkoherečky Katka
Klimková, Nikolka Buchová

Deň otcov

Výstava bábok a hračiek
a všetky deti, ktoré sa zúčastnili,
dostali malý darček a občerstvenie, oteckovia sa mohli posilniť
pohárom dobrého piva, ktoré
venovala Janka Kolesárová.
Pri príležitosti Dní mesta Svit

a Aďka Dlugošová. Výstavu navštívilo okolo 160 návštevníkov.
Je nám veľmi ľúto, že túto výstavu nenavštívili predstavitelia mesta
Svit a hostia z partnerských miest
Knurów a Česká Třebová.

Deň detí
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
zapožičali staré hračky a knižky.
Poďakovanie patrí aj Nadi Kumorovitzovej z CVČ vo Svite,
ktorá nám pomáhala pri organi-

zovaní všetkých podujatí organizovaných Úniou žien Pod Skalkou.
Magda Fridmanová
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Spoločenská rubrika
V júni 2007

✔ NARODILI SA

Šimon Škyrta,Stanislav Černohorský, Dorota Matušeková,Patrik Pecha, Natália Křešová, Sebastián
Pecha, Ľubomír Horňák

✔ MANŽELSTVO UZATVORILI
Ivo Vyskočil a Marianna Dubjelová

❃ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Prijatie darcov krvi
V obradnej sieni MsÚ prijal slávnostným
spôsobom zástupca primátora M.Lopušniak
s ved. oddelenia kultúry a športu Mgr. J.
Ryšom bezpríspevkových darcov krvi, občanov nášho mesta, ktorí sa v polovici júna

stali držiteľmi plakety MUDr. Jánskeho.
Tú najcennejšiu – zlatú majú vo svojej zbierke
Mária Zentková, Blanka Lednická, Jozef Zajac, Igor Hulín a Peter Balta. Striebornú plaketu obdržal Jaroslav Jína. Patrí im aj náš obdiv a poďakovanie za šľachetnú a vysokohumánnu aktivitu, hodnú nasledovania iných.

70 ROKOV
Helena Dugasová, Mikuláš Polczer, Ján Hyben
75 ROKOV
Margita Čonková, Ján Geroč, Anton Moravčík,Helena Bursová,
Štefan Madaras
80 ROKOV
Margita Pullmanová, František Ďurec, Vilma Vrdlovcová
85 ROKOV
Amália Czielová
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ivan Scholtz, Jozef Ondirko,
Katarína Kulomberová, Irma
Polhošová, Mária Sopoligová,
Karol Ruttkay, Rozália Kušmireková, Ľudmila Lehocká

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie
v redakcii – MsÚ, č. dv. 219 č. t. 7875 114.

Najbližšie číslo mestských
novín vyjde v septembri 2007.

Predám tatranský profil perodrážka, brúsený. I. trieda 125,- Sk, II. trieda 99,Sk. Doveziem. Inf. tel. :
0905 508 163,
0907 124 455.
Okresná organizácia Únie žien v Poprade v spolupráci
s POS Poprad a Mestom Svit organizujú v septembri 2007

● Čistím gauče a koberce. Tel.:
0905 287 531.

10.ročník speváckej súťaže
„SPIEVA CELÁ RODINA”
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci speváci, ktorí reprezentujú 3 generácie jednej rodiny.
(napr. starý otec, otec a vnuk).
Výber piesní je ľubovoľný, možné je mať akýkoľvek hudobný doprovod.
Víťazi budú odmenení a nakoľko je súťaž postupová, budú reprezentovať náš okres
na krajskej súťaži.
Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 31. 7. 2007 na niektorej z týchto adries:
OO ÚŽ, Ľ. Kederová, Svit, Štúrova 42, č. t. 090452077, 7755 989
Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Sobotské nám. č. 4, č. t. 7722466,
fax. - 77321 40, mail: osvetapp@stonline.sk
Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, č. t. 7875 114, 0908 406147.

Nové značenie priechodov pre
chodcov dostalo výraznú červenobielu farbu.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÝ FAMÓZNY SVET INFORMUJE
Od septembra 2006 sa DFS Jánošíček, o.z. vo Svite premenovalo na Detský famózny svet so skratkou OZ DFS.
Združuje deti a mládež na podporu pre mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Umožňuje všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život. Zároveň zachováva a rozvíja historické
a kultúrne dedičstvo. Takto v krúžkovej činnosti združuje
OZ DFS: DFS Jánošíček s jeho tromi zložkami, TS Štýl a ĽH
Bystrianku. Do budúcna sa uvažuje aj o iných krúžkoch na
odbornej úrovni. Keďže pôsobnosť spomínaných subjektov
zasahuje už do predošlého obdobia činnosti v našom meste, ich fungovanie je známe. Združenie by tiež chcelo vo
svojej činnosti podporiť záujem dospelých osôb o rôzne
kurzy tanca, neformálne spoločenské stretnutia a iné. Záleží však od toho či budú poskytnuté mestom priestory aj na
takéto aktivity a služby našim občanom.

Keďže sa toho za posledné obdobie udialo
viac, alebo sa iba ešte
pripravuje, chceli by sme
Vás o týchto aktivitách informovať:
DFS Jánošíček, pôvodca združenia, má pre svoju najdlhšiu pôsobnosť zatiaľ najpestrejšiu činnosť.
Veď počas svojej existencie sa tvaroval pre potreby
detí a prezentácie folklórnej činnosti vo Svite. Toho
roku sa všetko rozbehlo
tak povediac valným zhromaždením, ktoré sa konalo 23. 3. 2007 v hoteli
Mladosť vo Svite. Tam sa
mali možnosť všetci členovia i pozvaní hostia oboznámiť
s pripravovanou činnosťou združenia na rok 2007. Súbor sa pripravoval na slovenskú súťaž
detských folklórnych súborov
s tancom Faśangi veseue. Je to
tanec zameraný na zvykoslovné
spracovanie fašiangov na dedine. Práve v tom období sa vo
Svite realizoval festival Súhvezdie hôr. Aj keď sme vedeli, že sa
tento tanec veľmi nehodí do
koncepcie festivalu chceli sme,
aby noví členovia mali možnosť
vystupovať na verejnosti a na
svojej tanečnej vyzretosti. Podarilo sa a DFS Jánošíček z tohto
festivalu odchádzal s umiestnením v striebornom pásme.
Hneď na druhý deň sa zasa
vybraní tanečníci zúčastnili ankety Zlatý Amos na ktorú prihlásili
aj svoju učiteľku ako súťažiacu.
Súťaž prebiehala v Štátnom
divadle v Košiciach a celý priebeh bol zachytený televíziou. Súťaž síce nevyhrali, ale sa prebojovali do druhého kola zo 16 súťažiacich. Bola to krásna prezentácia svojej činnosti, ZUŠ vo Svite (pri ktorom DFS Jánošíček súčasne pracuje) a nášho mesta.

ských slávnostiach v Č. Kláštore. Cez prázdniny ich čakajú vystúpenia podľa ponúk a hlavne
zahraničný festival v Bulharsku.
Za svoju 10-ročnú históriu pripravuje bulletin o svojej činnosti,
kde by nemali chýbať aj informácie o našom meste a inštitúciách pôsobiacich v ňom. Týmto
chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tak náročného programu pre deti, ktoré to všetko museli absolvovať,
hlavne rodičom a školám za pochopenie.
Tanečná skupina Štýl zo
skratkou TS Štýl tiež pôsobiaca

O dva dni sa celý súbor
zúčastnil na okresnej súťaži
detských folklórnych súborov vo Svite, kde získal priamy postup a teda zlaté pásmo na krajskú súťaž do Raslavíc. Tam aj spolu s Maguráčikom z Kežmarku postúpili za tento kraj na celoslovenskú prehliadku do Likavky.

Okrem toho deti hosťovali
v termíne od 1. do 6. júna 2007
Bulharský súbor zo Sofie
s účasťou na Medzinárodnom
festivale krojovaných bábik
v mestách Svit, Š. Pleso a Kežmarok. Potom na základe výborných výsledkov vystupovali v detskom programe na Zamagur-

pri ZUŠ vo Svite má v súčasnosti aktivít pomenej, pretože sa
v skupine mení staršia generácia za novú. Noví následníci
majú zatiaľ od 5 do 11 rokov
a kým sa podarí z nich vypracovať zrelých tanečníkov, schopných reprezentovať na verejnosti, ešte trochu potrvá. Združenie
však nezaháľa a pripravuje pre
nich pôdu vo vybavenosti aj vďa-

ka schváleným finančným prostriedkom nášho mesta. Táto
skupina aj napriek týmto skutočnostiam sa snaží reprezentovať
na akciách nášho mesta a na
festivale Súhvezdie hôr. Nádejná
nová generácia už v blízkej budúcnosti môže oživiť ďalšiu činnosť tejto skupiny v čo pevne dúfame.
Ľudová hudba Bystrianka je
štvorčlenná ľudová hudba, ktorá
na Slovenku pôsobí už 10 rokov, s pôvodným sídlom v L.
Hrádku pod vedením Ing. Eduarda Bobríka. Tým, že sa jej dvaja členovia presťahovali do Svitu, uznali za sídlo
pôsobenia mesto
Svit. Hrali na rôznych podujatiach
v rôznych súboroch, kde nadobúdali svoje skúsenosti. Dnes možno
o nich povedať, že
sa špecializujú na
zachovanie hrania
jednotlivých hudobných štýlov podľa
autentických materiálov a tým sú možno iní - originálni,
ako ostatné ľudové
hudby. Je aj našou
cťou, že sme prichýlili tak špecifické
teliesko o ktoré je
v súčasnosti viacstranný záujem
verejnosti. Záleží však na nich
ako budú spokojní s pôsobnosťou v našom združení a ako dlho
v ňom zotrvajú. Pravidelne vystupujú podľa ponúk a prezentujú sa aj v našom meste na rôznych podujatiach. Navyše dlhodobo pracovali na druhom vydaní CD Z každého rožku trošku 2,
ktoré slávnostne pokrstili. Ako
predseda združenia im prajem,
aby sa dobre predávalo a aby
boli so svojou činnosťou spokojní.
Verím, že sa všetky naplánované aktivity podaria realizovať
tak, ako sme chceli, lenže tie
záležia od dostatku finančných
prostriedkov s ktorými dnes asi
zápasí každý. Preto vieme, že
máme medzi vami svojich priaznivcov, ako prispievateľov 2 %.
Vieme, že získané finančné prostriedky z tejto aktivity nám pomôžu pri realizácii z niektorých
spomínaných projektov aj vďaka
vám. Ešte raz ďakujeme.
Vlasta Horňáková,
predseda združenia
a vedúca tanečných krúžkov
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Slávnostné ocenenie
najúspešnejších žiakov okresu
Vo štvrtok 21.júna 2007 sa v Poprade v budove Mestského
úradu uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších
žiakov okresu Poprad a víťazov okresného kola vedomostných
olympiád. Podujatie bolo zorganizované pod patronátom primátora Popradu Ing. Antona Danka za účasti prednostky
Mestského úradu Ing. Oľgy Netočnej, vedúcej Odboru školstva Mgr. Aleny Madzinovej a poslancov mesta Poprad.
Víťazi vedomostných olympiád
boli ocenení Ďakovným listom
od CVČ Relax Poprad a darčekovými poukážkami, ktoré venovalo Ministerstvo školstva SR.
Boli medzi nimi aj naši žiaci.
V súťaži Pytagoriáda 3.miesto
medzi piatakmi získala Martina
Papcúnová, vo fyzikálnej súťaži
Archimediáda medzi siedmakmi 1. miesto vybojovala Barbora Papcúnová. V chemickej
olympiáde deviatakov 2. mies-

to patrí Veronike Rišovej.
Najviac ocenení získali mladí
biológovia. V kategórii C (8.9.ročník) 1.Ján Lopata, 3. Frederik Višnievski. V kategórii D
(5. - 7. ročník):
1. Barbora Papcúnová
2. Lukáš Drobný
3. Denisa Jašová
RNDr. Danica Božová,
ZŠ Mierová

Úspešní mladí biológovia. Prvý zľava Ján Lopata, tretí zľava Frederik Višnievski - obaja boli nielen medailistami okresného kola
kategórie C, ale i úspešnými riešiteľmi krajského kola (Ján Lopata na 2.mieste). Vpravo Barborka Papcúnová - víťazka okresného kola kategórie D.
Foto: Ing. Vladimír Boža

Súťaže SČK, Tatry a Podtatranská oblasť
Len v minulom školskom roku sa na ZŠ Svit, Komenského ul. zapojili žiačky
1. stupňa do súťaže HMZ, ktorá každoročne prebieha v Mlynčekoch pri Kežmarku. Práca v zdravotníckom krúžku dievčatá zo 4.B triedy /Natália Kmetoniová, Tatiana Kuchčáková, Dagmar Dražilová, Simona Lásková a Katarína Šoltisová/ natoľko zaujala, že ich vedomosti o ČK a poskytovaní prvej pomoci boli
kladne ohodnotené aj na súťaži. Získali 3. miesto medzi okresmi PP a KK. Obrovská radosť z úspechu ovplyvnila ich rozhodnutie a aj v budúcnosti chcú pokračovať v tejto záujmovej činnosti, ktorá má v živote dôležitú úlohu.

Ďalšia súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastnili bola Tatry a Podtatranská oblasť.
Hoci v tomto školskom roku bol už 4.
ročník tejto súťaže, naši žiaci v nej súťažili len druhý krát a veľmi sa im darilo.
Najúspešnejší žiaci základných škôl
postúpili do regionálneho kola a potom
do medzinárodného kola, ktoré sa konalo v Zakopanom . Náš žiak Dávid Nahalka v Zakopanom obsadil 2. miesto.
Pekné vedomosti preukázali žiaci aj v
súťaži o životnom prostredí, našu školu v
nej zastupovali Eleonóra Kurucová,
Ondrej Fabián a Martin Antoni. Zodpovedným prístupom k príprave na túto sú-

ťaž dokázali, že aj mládež vie ako je
dôležité chrániť si životné prostredie.
A ako boli naši žiaci prijatí na stredné
školy? Zo 41 deviatakov 10 pôjdu študovať na gymnáziá, 4 na obchodnú akadémiu, na stredné školy a študijné odbory
SOU ich nastúpi 22 a do učebných odborov pôjde 5 žiakov. Jedna žiačka 8.
roč. prejavila záujem o štúdium na gymnáziu – bilingválne štúdium a bola prijatá, na 8-roč. gymnáziá nastúpia 2 žiačky
4. ročníka.
Veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Mgr. Božena Čarnogurská
PaedDr. Tatiana Dubjelová

A opäť úspech
Už tradične sa žiaci ZŠ Mierová vo Svite zapájajú do
rôznych výtvarných súťaží a prehliadok. Že robia dobrú prácu, o tom svedčia ich výsledky.
Každý rok pre svoju školu, mesto, ale i pre seba vybojujú okrem okresných, krajských a celoslovenských, aj niekoľko medzinárodných ocenení. K trom
žiakom (M. Lopata, Z. Krajčovičová, M. Hulín), oceneným na medzinárodnej súťaži v Číne v závere septembra 2006, sa priradili 2 ceny v medzinárodnej
súťaži Moja przygoda v poľskom meste Toruň (D.Kovalčíková a D.Brijová). V marci 2007 obdržala čestné uznanie tiež v medzinárodnej súťažo Bohúňova
paleta ďalšia žiačka tejto školy (G.Rušinová).
V závere školského roku začiatkom júna 2007, v silnej konkurencii obstála žiačka 8.C. triedy Dominika
Baltová v súťaži Ex libris ad personam Hlohovec. Ex
libris – táto malá grafická forma mimoriadne náročná
na dodržanie zákonitostí výtvarnej kompozície, v jej
podaní bola sviežim dielkom, nesúcim myšlienkový
odkaz: Čarovný svet kníh. Nie náhodou získala ocenenie v konkurencii tisícov prác z celého sveta. Za
odmenu je v októbri pozvaná na dvojdňový tvorivý pobyt spojený s bohatým programom, prijatím u primátora mesta a slávnostným preberaním ceny.
Takáto reprezentácia školy i mesta Svit je tou najlepšou vizitkou, za ktorú Dominike patrí vďaka.
-eh-

Učenie v škole v prírode, aké sa nám páčilo Poďakovanie občanom Svitu
Sme od pondelka v škole v prírode. Nachádzame sa v Ždiari v hoteli Magura. Je tu pekné prostredie Monkovej doliny. Výhľad máme
na vrchy Ždiarska vidla a Havran. Počasie je fajn, takže chodíme do
prírody, športujeme a podarila sa nám aj nočná hra s hľadaním pokladu. Jasné, že sme ho aj našli a našťastie bol sladký. Navštívili
sme aj múzeum v Ždiari.
Teším sa aj na karneval a Bailando. Včera sme mali diskotéku
a „Izba baví izbu“. Čaká nás „Špagetový kráľ“, na čo sa veľmi teším.
Veľmi dobre tu varia, môžeme si vybrať z 3 jedál. Pri športe a rannej
rozcvičke to všetko vytrasieme. Všetko je super, ale my ako štvrtáci
už do školy v prírode, bohužiaľ, asi nepôjdeme. Ale možno, že...
Erika Bjalončíková, ZŠ Komenského

Koncom mája sme sa zapojili do projektu TÝŽDEŇ MODRÉHO
GOMBÍKA, ktorý organizoval Slovenský výbor pre UNICEF. V
rámci tohto projektu sme predávali symbolické modré gombíky v
minimálnej hodnote 20 Sk. Výťažok z ich predaja bude použitý na
financovanie projektov UNICEF v Ugande.Ide najmä o pomoc osirelým deťom, ktorých rodičia zomreli na vírus HIV/AIDS. V dôsledku toho sa deti stávajú hlavami rodín a starajú sa o mladších
súrodencov. Preto prestávajú chodiť do školy a vzdelávať sa.
Žiaci všetkých svitských škôl a občania Svitu od nás kúpili 35O
kusov modrých gombíkov a vďaka nim sme na konto UNICEF odviedli sumu. Ďakujeme.

Žiaci 8.A a 9.A triedy
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Členovia dychovky v roku 2007 s R. Abrahámom

rí najmä dlhoročnému dirigentovi
a zakladateľovi dychovej hudby vo
Svite Vojtechovi Markusovi.Pán
Markus vzorne viedol kroniku, ktorá
je dokumentom, že dychový spolok
Sviťanka nebýva len sprievodcom
na našej poslednej ceste. V kronike
je zachytená komplexná činnosť od
kondičných skúšok, cez koncerty
pri významných štatno-politických
výročiach, pracovných jubileách,
koncerty vo Vysokých Tatrách a významných športových súťažiach.
V. Markus aj pri svojom krásnom
pokročilom veku príde medzi nás,
len tak, na kus reči a určite má radosť z toho,že dychovka funguje
a je tu pre občanov Svitu.
Poďakovanie patrí vedeniu akciovej spoločnosti Chemosvit a jej generálnemu riaditeĺovi Ing. Michalovi

V neustálom zhone všedných dní,
v kolotoči pracovných povinností sme
si zvykli čoraz menej všímať niektoré
veci, udalosti, aj keď existujú a dejú
sa blízko nás. Všetci svorne konštatujeme, ako ten čas letí, ako nemáme
nikdy čas, ani pre svojich najbližších.
Zastavme sa spoločne, milí priatelia,
a nazrime do kroniky dychovej hudby
Sviťanka zo Svitu, ktorá tohto roku
oslavuje 65. výročie svojho života,
svojej existencie. Budeme bohatší
o poznanie, že dychová hudba nebýva len sprievodcom na našej poslednej ceste. Vďaka dychovej hudbe získali obrady vo Svite na dôstojnosti
a patria medzi najlepšie v okrese Poprad. To by bol zúžený pohľad na činnosť nášho jubilanta.
Na verejnosti sa dychovka prvýkrát predstavila 1. mája v roku1942 pod taktovkou pána
Škrobáka. Počet jej členov neustále narastal a v marci 1943
bola dychovka schopná postaviť
sa pred mikrofóny Slovenského
rozhlasu a v priamom prenose
odohrať polhodinový koncert.
V období vzniku dychovej hudby
nebol problém kúpiť garnitúru
hudobných nástrojov a taktiež
ušiť reprezentačné uniformy
s emblémom Baťa. Vedenie firmy Baťa považovalo dychovku
za jeden z propagačných elementov práve tak, ako aj športovcov.
Z kroniky dychovky sa dozvedáme, že najväčší rozmach
a slávu toto teleso zaznamenalo
v rokoch 1947-1951. Stačí len
spomenúť, že dychovka mávala
trikrát do týždňa kondičné skúšky a okrem toho jedenkrát týždenne koncert - v lete pred
Spoločenským domom, v zime
v závodnej jedálni. Kondícia bola veľmi dobrá a podmienky na
naštudovanie nového programu
takmer ako u profesionálnych
orchestrov.
Vďaka týmto podmienkam
a slušnej umeleckej úrovni sa

dychovka zúčastnila v roku
1950 celoslovenskej súťaže dychoviek vo Svite a národných
osláv na slávnom Devíne. Po

hudieb Slovenska. Každoročne
absolvuje okolo 65 verejných
produkcií a do 32 kondičných
skúšok. Z počtu vystúpení až

delimitácii bývalého veľkého
podniku Tatrasvit na samostatné
podniky Chemosvit, Tatrasvit
a iné menšie závody, stráca dychovka aj materiálnu základňu,
nastávajú ťažkosti s uvoľňovaním hudobníkov na služobné
hry, odchádzajú kvalifikovaní
hudobníci a tak do roku 1956
stav je taký, že dychovka nie je
schopná verejne vystúpiť.
Koncom roka 1956 sa
schádza hŕstka najvytrvalejších
členov na mimoriadnej schôdzi
Vojtech Markus, Ondrej Soják,
František Šiška, Jozef Baláž,
Jozef Mlynarič, Stando Šimiček, Jozef Sokol, Ľudovít Godiška, Ján Mátl, Štefan Jurík,
František Kuklovský a iní, vypracovali situačnú správu o dychovke a predložili návrh na výročnú konferenciu ZK ROH.
DH Sviťanka je od roku 1993
členom Združenia dychových

cez 85 % tvoria produkcie pre
a.s. Chemosvit a jej dcérske
spoločnosti. Najviac je to pri
smútočných obradoch, no neodmysliteĺne patrí do spoločenského života mesta Svit účinkovanie pri kladení vencov, vstupe
do nového roka, 1. mája a ďalších príležitostných vystúpení
podľa požiadaviek organizácií
miestnych orgánov a iných právnych subjektov.
Dychový spolok Sviťanka sa
pravidelne zúčastňoval všetkých
okresných, krajských súťaží
a festivalov organizovaných
v rámci záujmovej umeleckej
činnosti. Hodno spomenúť aj
sedemnásobnú účasť na celoslovenských festivaloch, z toho
štvornásobnú účasť na Pádivého Trenčíne. Za hranicami ho
počuli diváci v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine.
Osobitné poďakovanie tu pat-

65 rokov rozdávania radosti

Ľachovi za všestrannú pomoc, vedeniu MsÚ Svit na čele s primátorom PaedDr. Rudolfom Abrahámom za poskytovanie priestorov,
kde sa môžeme pravidelne stretávať na kondičných skúškach. Poďakovanie patri bývalým členom,
ktorí boli nedávno ocenení za ich
aktívnu činnosť a to páni: Jozef Sokol, Emil Jesenský, Ľudovít Godiška, Peter Babčák a Peter Sivanič,
hudobníkom ktorí nám vypomáhajú
- Ján a Matúš Miženkovci, Ľubo
Čuban, Ivan Maštalský, Viera Krutková a Jozef Závadsky, ako aj všetkým nemenovaným členom dychovej hudby Sviťanka.
Sviťanka aj v tejto zložitej ekonomickej situácii má snahu naďalej
poskytovať služby nielen pre právnické, ale i fyzické osoby.
V súčasnosti systematicky pracuje,pravidelne nacvičuje a udržiava svoj repertoár, ktorý sa snaží
obohacovať o nové skladby.Stala
sa neoddeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského života v meste
Svit i jeho okolia.
Na záver prajem všetkým členom
DH veĺa zdravia, rodinnej pohody
a ešte veĺa krásnych tônov.
Ing. Milan Gonda
predseda predstavenstva
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Denná škola v prírode detí z MŠ vo Svite
V dňoch od 11. – 15. júna sa naši predškoláci zúčastnili dennej školy v prírode, ktorá bola realizovaná do okolitej prírody nášho mesta, spojená s
plnením úloh environmentálneho projektu „Špinďúra v Kráľovstve Čistoty“.
Išlo predovšetkým o bez- mou aktívnej činnosti, akprostredný kontakt detí so tívnymi hrami deti objavoživou prírodou. Pri posky- vali nové poznatky a súvistovaní informácií deťom o losti o prírode a zvieratprírodných zákonitostiach kách v nej žijúcich. Uvenám nešlo o objem po- domili si tiež význam
skytnutých informácií, ale ochrany prírody. Jeden
o ich odbornú správnosť a deň bol venovaný predplaaktuálnosť. Je pravda, že veckej príprave, kde deti
dieťa mnohé poznatky za- rozvíjali pohybovú výkonbudne, ale dôležité je, že nosť a telesnú zdatnosť.
ich vhodná prezentácia Deti utvorili záver príbehu
bude deti viesť k zamysle- o Špinďúre jej polepšením
niu sa a k trvalej snahe sa, čo je veľmi pekné, lezodpovedne a primerane bo si zároveň uvedomujú,
konať. Zážitkové učenie tu že každý, i keď urobí obzohralo veľkú úlohu. For- čas chybu, má vždy možnosť sa zmeniť a polepšiť. S
týmto vzdelávacím programom

chceme pracovať aj v ďalšom
školskom roku.
Učiteľky z tr. č. 4 a 5

Televízne vysielanie
Mesto Svit oznamuje občanom, že podpísalo Zmluvu o propagácii mesta vo vysielaní TV Poprad. Zmluva nadobudla účinnosť dňom 1. júna 2007.
Predmetom zmluvy je informovanie divákov o dianí v meste Svit
na stanici TV Poprad. Vysielanie je realizované cez káblové rozvody UPC Slovensko, digitálne siete AmiTel a vysielač z kóty
Kvetnica 52. kanál. Námety a podnety na natočenie a spracovanie spravodajských šotov môžete podať osobne na oddelení
kultúrnej, športovej a školskej činnosti mestského úradu alebo
na telefónnych číslach uvedeného oddelenia: pevná linka
Mgr. J. Ryša
7875114, mobil 0908 406 147.

Pre radosť cyklistov i korčuliarov
Poslanci MsZ vo Svite plniac volebný program na
roky 2007 - 2009 sa rozhodli odsúhlasiť 3,2 milióna korún na rekonštrukciu cyklistického chodníka od kostolov po spoločnosť Euripack, a. s., po
nábreží rieky Poprad.
V tomto úseku chodníka
totiž v poslednom období
pre zlý stav asfaltovej plochy bolo obmedzené najmä korčuľovanie na kokorčuliach
lieskových
a bicyklovanie.
Preto sa v júni začalo
s rekonštrukciou 900 m
úseku a v týchto dňoch už
vynovený chodník s novým
asfaltovým kobercom opäť
slúži Sviťanom i prichádzajúcim Popradčanom.
Cyklochodník z popradského sídliska JUH III do

Svitu meria už viac ako
10 km a na športové využitie ho využívajú viacerí
športovci aj zo vzdialenejších regiónov. Najmä bicyklisti a korčuliari si na
chodníku prídu na svoje.
Mesto Poprad v blízkej
budúcnosti počíta s rozšírením cyklistického chodníka aj do prímestskej časti Kvetnica a obec Lučivná
uvažuje s napojením sa na
cyklistický chodník pri
Mäsopriemysle Nord samostatne, čím by sa predĺžila možnosť jeho využí-

vania nielen do Lopušnej
doliny, ale i do obce Lučivná a tým aj do blízkeho
okolia.
Jednoznačne cyklistický
chodník je medzi Popradom a Svitom širokou verejnosťou obľúbený a je využívaný počas celého roka.
Pre masové využívanie z
hľadiska bezpečnosti na
ňom sa už natíska otázka
o možnosti realizovať
chodník v blízkej budúcnosti aj z druhej strany
nábrežia rieky Poprad. To
však musia posúdiť a rozhodnúť poslanci oboch
miest, Popradu a Svitu.
M. Jurčák
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Úspešný školský rok nás posunul zasa vpred
Školský rok 2006/07 sa končí, je to chvíľa slávnostná, očakávaná všetkými žiakmi, no najviac našimi prvákmi, ktorí dostanú svoje prvé vysvedčenie zo základnej školy. Školská práca žiakov bola hodnotená slovom i známkou. Za ňou sa skrývajú stovky hodín školskej práce i osobného voľna. Pri tejto príležitosti vyslovujem poďakovanie našim pedagógom, ale aj rodičom za ich
prácu, starostlivosť, porozumenie i prísnosť s akou usmerňovali
celý vyučovací proces i mimoškolskú činnosť. Aj v tomto školskom roku naši žiaci okrem školských povinnosti pracovali v 28
krúžkoch a reprezentovali školu v týchto súťažiach:
Matematické súťaže 1. - 4. skom kole získal 9. miesto.
roč. – zapojených 105 žiakov aj
V ďalších predmetových
v 5.-9. roč. bolo do týchto súťaží olympiádach nás reprezentozapojených 115 žiakov. Úspešní valo 11 žiakov a v prírodopisnej
boli nielen v okresných kolách, súťaži obsadili 7. miesto, vo fyziale aj v krajských kolách. V korešpondenčnej MAT-MIX v celoslovenskom kole sa Janka Bodišová umiestnila na 16. mieste. Úspešný bol v matemat. olympiá- kálnej DELTA súťaži získali
de Dávid Kováč, v okrese druhý a v rámci okresu 6. miesto.
Už tradične v zemepisnej
v kraji úspešný riešiteľ. V Pytagoriáde v okrese bola úspešná rie- olympiáde, ale aj olympiáde
šiteľka Gabriela Bujdošová.
cudzích jazykov získavame pekV internetovej vedomostnej né umiestnenia v rámci okresu aj
olympiáde ŠKOLA HROU pre
žiakov 2.-9. roč. bolo zapojených 84 žiakov. Dávid Nahalka
z 5640 súťažiacich v celosloven-

V ZŠ na

Ul. Komenského

Nové lavičky v meste

kraja. V tomto školskom roku najúspešnejším bol Dávid Kováč,
Benjamím Handzuš, Zuzana Králinská.
Naši žiaci boli zapojení aj do literárnych súťaží Hviezdoslavov
Kubín, Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, Štúrov Zvolen, Šaliansky
Maťko. Zapojených bolo spolu
50 žiakov. Najúspešnejší v rámci
okresu boli: Barbora Fecková,
Jakub Molnár, Dominik Multáň.
Súťažili sme aj o najlepšiu báseň
roka / časopis Maxík / 1. miesto
získala Karolína Svobodová.
Výtvarné súťaže a výtvarné
projekty mali bohaté zastúpenie
– Futbal nás spája, Marťanská
vlajka zdravia, Maska pre planétu
Zem, Logo pre CVČ, Písmenková
škola, Orbis Pictus – 21. storočie, Bezpečne na cestách, Komenský a my, „ Príroda okolo nás,
Poznaj a chráň“, Folklór vo farbách, Rómska paleta, Požiare
v domácnosti. Najúspešnejší
v rámci Slovenska bol Marek Furman z 5.A triedy, ktorý získal 2.
miesto a bude nás reprezentovať
aj na medzištátnej súťaži.
Už tradične veľké zastúpenie
žiakov máme v športových súťažiach: Jarný beh Svitom, futbal
MC DONALD CAP, vybíjaná,
šach, XII. ročník memoriálu Pavla Antala, futbal starší a mladší
žiaci, Penaltový festival, štafeto-

vý beh, atletika, medzinárodný
beh, volejbal staršie žiačky, Mikulášska latka.
V tomto školskom roku naši
žiaci boli úspešní aj v medziokresnej zdravotníckej súťaži,
kde získali pekné 3. miesto. Boli
to žiaci 4. ročníka.
Naši žiaci sa podieľali na príprave akadémie ku Dňu matiek. V školskom klube žiaci pripravili Vianočnú besiedku spojenú s burzou predaja výrobkov. Pripravili niekoľko podujatí v spolupráci s materskými škôlkami.
Nadviazala sa spolupráca
s družobnou školou v Knurowe, v budúcom školskom roku
žiaci sa zúčastnia výmenného pobytu. Už tradične organizujeme
pre žiakov 9. ročníka exkurziu do
Oswienčimu a pre ročníky 1. - 4.
školu v prírode.
Environmentálna výchova –
bohaté zastúpenie besied a prednášok v spolupráci s Mgr. Salajovou zo Slovenskej agentúry životného prostredia, strediska env.
výchovy Orlík v Spišskej Sobote
a už tradične sa žiaci našej školy
zapájajú do zberu starého papiera. Aj v tomto školskom roku žiaci
nazbierali 18 840kg.
Podujatí a úspechov v tomto
školskom roku sme mali dosť
a preto vytúžené prázdniny si zaslúžia všetci, aby si dobre oddýchli a načerpali veľa síl pre nový školský rok 2007/2008.
Mgr. Anna Coganová,
riaditeľka školy

Nové prístrešky na autobusových zastávkach.

PRIJATIE JUBILANTOV
V júni sa na Mestskom úrade
vo Svite uskutočnilo pravidelné prijatie jubilantov z radov
občanov Svitu, ktorí si pripomínajú životné jubileum. V slávnostnej atmosfére ich prijal
primátor mesta PaedDr. Rudolf
Abrahám.
Foto: A. Pálešová

Úprimná vďaka za ľudský prístup
Budete štastní a spokojní, keď
sa dáte operovať v popradskej
nemocnici u pani primárky očného oddelenia M. Michalkovej a
odovzdáte sa do opatery milých a
spolucítiach sestričiek.
Myslím si, že každý človek, keď
počuje slovo „operácia” má svoj
nepríjemný pocit.
Ja som bola operovaná 4. 6.
2007 na ľavé oko a diagnóza zne-

la „katarakta “ tzv. šedý zákal, ktorý, žiaľ, má väčšina starších ľudí.
Celá operácia s prípravou umŕtve-

Z listu čitateľky

nia oka trvá hodinu. Na druhý deň
po operácií vám snímu dole obväz
z oka a potom nasleduje neopísateľný pocit - vídím, nevidím? To

som prežívala aj ja a poviem pravdu, je to úžasný pocit, keď otvoríte oko, pozriete sa a vidíte. Ten
pocit videnia, radosti, nadšenia,
to je priam požehnané štastie života. Na další deň po vizite, keď
nie sú komplikácie, idete domov
a môžete čítať a písať bez okuliarov. Je to skrátka neuveriteľné.
Preto som sa rozhodla poďakovať aj prostredníctvom mestských
novín primárke a celému kolektívu sestričiek, sanitárke za všetku
láskavosť a odbornú strastlivosť,

opateru a ľudský prístup, ktorý
venovali nám pacientom na izbe
č. 863. V súčasnej dobe, kedy je
nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach, množia
sa ohlasy na nedostatky v popradskej nemocnici.
Z mojich osobných skúseností
chcem vysloviť uznanie očnému
oddeleniu za to, že títo zdravotníci sa skutočne snažia o dobré
meno oddelenia a popradskej
nemocnice. Ešte raz, úprimná
Agáta Balážová
vďaka.
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DEMA HORAL ALTO 2007
Program vysokohorského
MTB cyklomaratónu.

Program kultúrnych,
spoločenských a
športových podujatí

Letná tribúna na ploche pred hotelom Mladosť vo Svite

Piatok 10. 8. 2007
15:00 Začiatok prezentácie účastníkov – v budove hotela Mladosť vo Svite
19:00 Koncert skupiny VRBOVSKÍ VÍŤAZI
Skupina bratov Jobusovcov z Vrbového. V roku 2006 získali na „Kremnických gegoch“ Zlatého gunára za najvtipnejšiu kapelu roka. Sú to známi komici - muzikanti
(vystupujú v televízii, 6 krát vystupovali na trenčianskej Pohode, 7 krát na pezinskom Hodokvase). Hrajú okrem iného aj na vysávač, „bandasky“ a rôzne iné predmety ako aj na hudobné“ nástroje a spievajú o práci.
20:00 Koncert skupiny HELENINE OČI
„terchovsko-rocková“ kapela z Prešova. Spievajú ľudové pesničky východniarským
dialektom v rockovej podobe.

Sobota 11. 8. 2007
08:00 Štart cyklistických pretekov HORAL trať „KREJZI"
dĺžka 115 km, prevýšenie 3 460 m
09:00 Detské cyklistické súťaže s vecnými cenami i sladkosťami
v troch kategóriach – predškoláci, mladší žiaci, starší žiaci
11:00 Štart cyklistických pretekov HORAL trať „LEJZI“
dĺžka 65 km, prevýšenie 1 731 m
11:15 Odovzdávanie cien víťazom v detských kategóriach
12:00 Štart cyklistických pretekov HORAL trať „SENZI“
trať dlhá 43 km, prevýšenie 660 m.
12:30 Štart cyklistických pretekov HORAL trať „DEJZI“
dĺžka 20 km, prevýšenie 220 m – rodinné družstvá (1+1)
13:00 Smejeme sa s Bystriankou.
Hrá ľudová hudba BYSTRIANKA – medzi pesničkami
súťaž o najzaujímavejší cyklistický zážitok.
13:30 Prvé príchody do cieľa z trate „DEJZI“
14:00 Prvé príchody do cieľa z trate „SENZI“ „LEJZI“ a „KREJZI“
Vyhodnotenie najlepšieho povzbudzovača
(nad 18 rokov – 10 pív, do 18 rokov 10 horaliek s kofolou)
14:30 Odovzdávanie cien víťazom z trate „DEJZI“
15:00 Smejeme sa s Bystriankou
15:45 Vyhodnotenie najzaujímavejšieho cyklistického zážitku
16:00 Koncert skupiny BLUE CAT
Rocková skupina z Popradu.
17:00 Show Cyklotrial klub Záriečie.
Dvaja účastníci sú majstri sveta v cyklotriale
18:00 Odovzdávanie cien víťazom z tratí „SENZI“, „LEJZI“
a „KREJZI“ (12 kategórií)
19:00 TOMBOLA pre účastníkov maratónu
20:00 Koncert skupiny LONG HORNS.
Country skupina.

Nedeľa 12. 8. 2007
10:00 After party (čiže guláš) pre všetkých,
ktorí podporili, a boli nápomocní pri príprave a realizácii cyklistického
maratónu DEMA HORAL ALTO 2007.
Radi privítame dobrovoľných pomocníkov na trať aj do priestorov štartu
a cieľa. V prípade záujmu sa môžu hlásiť u Ing. Ivana Zimu na tel.:
0905 702 973,
052 – 7757 158
www.horal.sk
Atrakcie pre deti - štvorkolky, nafukovacie atrakcie a pod.
Občerstvenie pre návštevníkov a súťažiacich zabezpečené.
Vstup do areálu a na kultúrne programy je VOĽNÝ.
Pre súťažiacich vo všetkých kategóriách je ochranná prilba povinná !!!

17. júla 2007 o 18.00 h
sála Domu kultúry
DNI SLOVANSKEJ KULTÚRY
Program folklórnych súborov, baletného súboru a sólistov z Ruska, Bulharska, Slovenska, Poľska a Malty
21. júla od 8.00 h
ihrisko pri Športovej hale vo Svite
STREETBALL 2007 – stretnutie všetkých,
ktorí majú radi basketbal, obohatené kultúrnym programom – FS Jánošík a speváci zo
Superstar M-Koreň, B.Balúchová a J.Petraník
28. júla 2007 od 16.00 h
areál Koliby
COUNTRY KOLIBA - 1.ročník festivalu
country hudby vo Svite spojený s country bálom
Účinkujú : Tymián Poprad, Mince vo fontáne
L.Mikuláš, Poniklec Sp.Nová Ves, Long
Horns Svit a NTO Bratislava
3. a 4. augusta 2007
areál Koliby Svit – so začiatkom od 20.30 h
MALÝ LETNÝ FILMOVÝ FESTIVAL
5. augusta 2007 o 16.00 h
1. kolo V. ligy vo futbale
FK Svit - St. Ľubovňa “B”
11. augusta 2007 – pred hotelom Mladosť
DEMA HORAL ALTO 2007 – vysokohorský
MTB cyklomaratón
17.augusta 2007 o 19,30 h
areál Koliby
BLIZZARD – koncert
country skupiny z Košíc
25. august 2007 od 10,00 h
ihrisko pri ZŠ Komenského
2.ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SVITU V
MALOM FUTBALE pre dospelých
(od 15 rokov)
28. augusta 2007 o 12.00 h
pamätník padlých
PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
pri príležitosti 63. výročia SNP
30. augusta 2007 o 15.30 h
- zasadačka MsÚ
ZASADNUTIE POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
7.septembra 2007 od 9.00 h
- Dom kultúry
14. VÝROČNÁ SCHÔDZA ABSOLVENTOV
BAŤOVEJ ŠKOLY PRÁCE
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Futbal v meste
FK Svit ukončil futbalovú sezónu 2006/2007 úspešne, družstvo mužov postúpilo do V. ligy a mládežnícke družstvá sa
umiestnili na popredných miestach.

Ako nás informoval predseda
FK Svit Ladislav Fridman, výbor
klubu vyslovil všetkým, ktorí sa
podieľali na úspešných výsledkoch poďakovanie, vrátane divákov, ktorí si vo väčšom počte našli cestu na futbalový štadión
a niekoľko desiatok ich sprevádzalo družstvo mužov na súperových ihriskách. L. Fridman sa
pochvaľne vyjadruje o reštrukturalizácií klubu, do práci ktorého
sa zapojilo viacero aktívnych
funkcionárov, trénerov, ako aj
veľmi účinná bola pomoc rodičov žiakov v základných školách.
Čo pred novou futbalovou
sezónou ?
FK Svit má na novú futbalovú
sezónu 2007/2008 zabezpeče-

né finančné prostriedky vďaka
mestu Svit, väčším a menším
sponzorom, ktorí sa podieľajú na
oživení futbalu v meste Svit,
v meste, kde futbal má dlhoročnú tradíciu, vrátane mládežníckeho futbalu.
Do prípravy od 10. júla sa zapojlo družstvo mužov pod vedením trénera Milana Krišandu s
cieľom hrať oku lahodiaci technický futbal, zatiaľ bez väčších
zmien v kádri. No do prvého zápasu (v nedeľu 5. augusta 2007
o 16.00 h doma so St. Ľubovňou
„B”) by sa mal káder doplniť o niekoľkých skúsenejších futbalistov a vlastných odchovancov so
snahou urobiť v priebehu sezóny
všetko pre postup do IV. ligy.

U mládežníckych družstiev ide
najmä o zotrvanie na pozíciach
z predchádzajúcej sezóny, zvýšenú pozornosť venovať prípravke chlapcov na školách a novodievčenskému
založenému
družstvu na ZŠ Mierová.
FK Svit v uplynulej sezóne
podstatne vylepšil podmienky na
štadióne aj tým, že uviedol do
činnosti novú informačnú tabuľu,
v súčasnej dobe sa robí oprava
oplotenia TS, pred štadiónom
FK pravidelne mení informačnú
tabuľu.
To všetko má prispievať zo
strany FK Svit ku skultúrneniu
futbalového štadióna a po športovej stránke dobrými výsledkami a športovou úrovňou jednotlivých futbalových družstiev zabezpečeniu vyžitia občanov
a mládeže mesta.
FK Svit verí, že k tomu návštevou na futbalových zápasoch
a slušným povzbudzovaním prispeje aj divácka verejnosť. -ák-

Svitská olympiáda materských škôl
Piatok 22.júna 2007 bol pre najmenšie deti vo Svite dôležitý a významný. Centrum voľného času vo Svite pripravilo pre nich na futbalovom štadióne olympiádu materských škôl, na ktorú sa
veľmi tešili. Olympiáda sa uskutočnila v rámci Dní mesta a Behu olympijského dňa, ktorý prišli
podporiť aj mladí slovenskí olympionici, čo umocnilo vážnosť tohto dňa. Olympiáda za začala
vnášaním olympijskej zástavy a sľubom športovcov i rozhodcov. Otvorila ju riaditeľka CVČ vo Svite a potom začali súťažiť družstvá Lienok, Mravčekov, Dinosaurov, Včielok a Motýľov. Súťažili v
piatich disciplínach a v behu. Aj keď sú malí, snažili sa úžasne, aby boli čo najlepší. Každé družstvo vynikalo v inej disciplíne.
Mali početných divákov, deti
zo základných škôl, rodičov,
ktorí ich výkony odmeňovali
spontánnym potleskom. V
závere boli všetky deti ocenené drobným darčekom.
Slávnostne odniesli olympijskú zástavu, aj zástavy svojich družstiev.
Bol to vydarený deň pre deti, aj pre organizátorov. Začala sa písať história jedného
pekného športového podujatia.
Viera Zemanová

X. ročník: ŽELEZNÝ CHLAPEC/DIEVČA 2007
V utorok 25. júna 2007 patrila mestská plaváreň, telocvičňa a športový areál ZŠ Mierovej vo Svite všestranne športovo pripraveným chlapcom a dievčatám z 5. – 9. ročníka
oboch svitských základných škôl.
Súťažilo sa v plaveckom šprinte na 25 až 50m, atletickom šprinte na 60m, šplh na tyči, ľah-sed za
1min., skok z miesta a záverečný beh okolo školy
na 800m. Prvenstvá potvrdili papieroví favoriti a organizátorov zo ZŠ Mierovej teší, že medaile, diplomy a trofeje si zaslúžene odniesli tí, čo pre prvenstvo urobili maximum. Po desiatich rokoch organizovania tejto súťaže sa stále nájdu mladí športovci
všestranne nadaní, s odvahou postaviť sa na štartovú čiaru a cieľom zmerať si sily.
Víťazi v ročníkoch:
5.r – Poništová Lenka / Klimek Jozef
6.r – Marcinková Lenka / Pazdúr Marek,
7.r – Austerová Veronika / Drobný Tomáš,

8.r – Bobulová Barbora / Greš Martin,
9.r – Bednarčíková Kristína / Hudák Ondrej,
9. r športové triedy – Čajková Zuzana / Koščák
-lpTomáš.

Z denníka polície

■ Dňa 30. 5. sa chcela v zariadení Caffe
33 a v Pizzérii zadarmo najesť a napiť občianka Anna T. s trvalým pobytom v Tatranskej Štrbe. Bez zaplatenia chcela
opustiť tieto zariadenia.Po príchode hliadky musela útraty uhradiť s príplatkom
v podobe blokového konania.
■ Dňa 4.6. v pohostinskom zariadení Terasa si vybavoval rodinné nezhody občan
Pavol B.z ul. Jilemnického so svojou manželkou fyzickým útokom.Po poučení,že tieto výtržnosti musí nahlásiť na OO PZ odmietla s tým, že nechce robiť svojmu
manželovi až taký problém.
■ Dňa 7. 6. hliadka na stanici SAD zistila
nedovolený predaj rôzneho druhu tovaru
občanmi Rumunska.Kedže hliadke boli
ich identifikačné karty podozrivé, nakoľko
nemali žiadne ochranné znaky, na miesto
bola privolaná hliadka cudzineckej polície.Za nedovolený predaj im udelila hliadka mestskej polície blokové konanie.
■ Dňa 8.6. o 22.35 h bola hliadka MsP
požiadaná o zákrok v zariadení Kolkáreň.
Po príchode na miesto, spoločne s hliadkou OO PZ zistila,že občan mesta Poprad Branislav R. nachytal v chúlostivej situácii svoju priateľku v spoločnosti ďalších dvoch mužov, v bytovom dome pri
Kolkárni,kde následne z jeho strany nastal fyzický útok na zúčastnené osoby. Po
ukľudnení situácie vec prevzala hliadka
OOPZ.
■ Dňa 9. 6. si nesprávne vysvetľovali
dvaja maloletí Stanislav L. a Patrik K. z Ul.
9.mája spôsob komunikácie, keď jeden
druhému svoje názory vnucoval päsťami.
Najväčšiu prácu mal s jedným z nich lekár, ktorý mu musel zašiť pretrhnutú peru.
■ V poslednom období sa v meste často
objavujú na stromoch roje včiel.Upozorňujeme občanov,že v žiadnom prípade
nesmú zasahovať, ale volať hliadku MsP
alebo hasičský zbor.
■ Dňa 17. 6. o 01.40 hod. si na ul. Štúrovej pospevoval mladík Dávid Č. z Popradu.Slovné napomenutia nebral vážne,
preto jeho výkon bol ohodnotený pokutou
mestskej polície.
■ Dňa 17. 6. pán Ján J. z ul. Štefánikovej
si pomýlil svoju bytovku a hľadal ju na ul.
Štúrovej. Zrejme nemal u seba doklady
z ktorých by vyčítal, kde býva.
■ Dňa 24. 6. vzbudil verejné pohoršenie
občan Svitu Lukáš L., keď pod vplyvom
alkoholu vykonával malú potrebu na verejnosti, pričom sa úplne vyzliekol.Po upozornení sa na miesto dostavila hliadka
mestskej polície i hliadka OOPZ a jeho
výkon bude primerane „ocenený“ pokutou.
■ V poslednom období sa po území mesta pohybujú rôzne skupiny tzv. podomových predavačov, ktorí ponúkajú tovar pochybnej kvality a pôvodu.Upozorňujeme
občanov, že v žiadnom prípade takéto
osoby nevpúšťajte do svojich príbytkov.
Ich pohyb ihneď hláste na mestskú políciu.
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GRAND PRIX v atletike dospelých

17. ročník
celoslovenských
športových hier

Na atletickom štadióne v Nitre sa v nedeľu 10. júna uskutočnil šiesty z pravidelných mítingov GPS.
Vo výbornej forme sa predstavila Janka Kolláriková na 100m prekážok, kde po suverénnom behu časom 14,87s zvíťazila najlepším
časom v sezóne za ktorý prevzala finančnú prémiu.

Detí z detských domovov
na Slovensku v roku 2007

Majstrovstvá Východoslovenskej
atletickej oblasti

V sobotu 16. júna 2007 organizoval Atletický oddiel Svit na mestskom štadióne v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny 17. ročník celoslovenských športových hier detí z detských domovov na Slovensku.
Chlapci a dievčatá z rôznych kútov
slovenska súťažili v atletických disciplínach nielen o medaile a putovný pohár ministerky práce, ale najmä o postup na medzinárodné majstrovstvá 4 štátov, ktoré sa v septembri uskutočnia znova v našom
meste.
Naši hostia prejavili spokojnosť s
úrovňou organizácie súťaže a nás
samozrejme teší, že svitskí atléti
mali možnosť spolupracovať na tej-lpto vydarenej športovej akcii.

Juniorky a dorastenky
V sobotu 9. júna v Košiciach atlétky
bojovali nielen so súperkami, ale
najmä s ohromnou horúčavou a
dusným počasím v Košiciach. Našim dievčatám sa napriek tomu darilo. Medzi dorastenkami si v behu
na 800m vybojovala staršia žiačka
Mirka Grešová pekné druhé miesto.
V kategórii junioriek sa majsterkou
kraja v behu na 100m prekážok stala Janka Kolláriková, v behu na
200m skončila na druhom a v skoku do výšky na treťom mieste.
Ďalšia juniorka Paťa Stenchláková
si vybojovala majstrovský titul v hode oštepom a v diaľke jej patrí tretie
-lpmiesto.

MEDZINÁRODNÝ BEH MLÁDEŽE
KNUROW 2007: V sobotu 2. júna 2007 sa v partnerskom
poľskom meste Knurow uskutočnil 6. ročník Medzinárodného behu mládeže.Na tejto bežeckej súťaži sa zúčastnilo i 20
členné družstvo, ktoré tvorili mladí bežci z Atletického oddielu vo Svite, žiaci a žiačky z oboch svitských základných
škôl. Po 4 -hodinovej ceste sme v dopoludňajších hodinách
zastavili pred mestským úradom v Knurowe, kde sa nás ujali
naši poľskí priatelia.
Po úvodnom zvítaní nám naši
hostitelia ponúkli možnosť po dlhej
ceste zregenerovať a oddýchnuť
si v priestoroch mestskej plavárne,
čo sme s radosťou všetci využili.
Vyskúšali sme si jazdu na tobogane, plávanie v nerezovom bazéne,
sedací perličkový kúpeľ aj saunu.Pre našich pretekárov a členov
výpravy bol pripravený obed –
veľká pizza s výberom nápojov
a zmrzlina podľa vlastného výberu.
Dobre zregenerovaní a najedení
sa pretekári začali pripravovať na
samotné preteky, ktorých sa zúčastnili najmä domáci pretekári zo
7 poľských základných škôl a pretekalo sa v skutočne početnej konkurencii chlapcov a dievčat.
Motivácia bola naozaj veľká – pre
víťazov boli pripravené skutočne
hodnotné ceny: lopty, medaile
a pre školské družstvá sklenené
trofeje.
Nás teší, že v takejto konkurencii
sa nestratili ani naši svitskí bežci.
Na bežeckom okruhu po mestskom parku si viedli výborne a dokázali vybojovať popredné umiestnenia napriek nepriaznivému silnému dažďu.
O milé prekvapenie sa postarali

naši poľskí organizátori: každý
účastník zo Svitu obdržal upomienkovú medailu, krásnu futbalovú loptu a tašku s malými pozornosťami. Náš bežecký reprezentačný tím si z poľského mesta
okrem skvelých zážitkov odniesol
účastnícku medailu, upomienkovú
trofej a skvelú originálnu futbalovú
loptu.
Domov sme odchádzali s príjemnými pocitmi z účasti na skvelej
športovej akcii, ktorá určite upevnila naše priateľské družobné kontakty s mestom Knurów. Tešíme sa
na účasť na budúci rok!
Umiestnenie našich pretekárov:

5. ročník - žiačky:
LAJČÁKOVÁ Stanislava 3. miesto
7. ročník – žiačky:
VNENČÁKOVÁ Soňa 1. miesto
7. ročník - žiaci:
DROBNÝ Tomáš 3. miesto
8. ročník - žiačky:
GREŠOVÁ Mirka 2. miesto
8. ročník - žiaci:
NOVOBILSKÝ Jozef 3. miesto
Stredoškoláčky:
STENCHLÁKOVÁ Paťa 1. miesto
KOLLÁRIKOVÁ Janka 2. miesto.
-lp-

MAJSTROVSTVÁ
VÝCHODNÉHO
SLOVENSKA V ATLETIKE
V Košiciach sa v sobotu 23.júna
2007 uskutočnili MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA V ATLETIKE STARŠÍCH
ŽIAKOV. Podujatia sa zúčastnili i
štyri dievčatá a štyria chlapci z atletického oddielu Svit.
Najúspešnejší z nich bol Jozef Novobilský, ktorý v skoku do výšky
obsadil výkonom 150 cm 2.miesto
a získal striebornú medailu. Tesne
za stupňom víťazov na 4.mieste sa
umiestnil výkonom 140 cm Martin
Greš, ktorému daždivé počasie
nevyhovovalo.
Na svoj bežecký talent upozornila
Stanka Lajčáková (na foto), ktorá
sa v súťaži so žiačkami o štyri roky staršími nestratila, i keď medai-

lu sa jej získať nepodarilo.
Všetci vyššie spomenutí pretekári
sú žiakmi ZŠ Mierová vo Svite.
RNDr. Danica Božová

Nádejná Stanka Lajčáková č.19.
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M – SR žiakov stredných škôl
Po víťazstvách na okresných a krajských kolách sa zúčastnili naše dve atlétky v utorok 26. júna 2007 v Trnave na
stredoškolských atletických majstrovstvách Slovenska.
Janka Kolláriková vo finále obsadila skvelé 2. miesto na
100m prekážok, kde jej prvenstvo ušlo o jednu jedinú stotinu sekundy ! Na majstrovský titul si tak bude musieť ešte
počkať do budúcoročného finále.
Paťa Stenchláková pekne zabojovala v hode oštepom
a z majstrovstiev si priniesla bronz za 3. miesto.
-lp-

Beh olympijského dňa 2007
V piatok 22. júna 2007 organizoval Atletický oddiel Svit
v spolupráci so Slovenským olympijským výborom Beh
olympijského dňa. V jeden deň na celom svete prebieha
táto akcia súčasne na podporu olympijských myšlienok
podpory športu, zdravého súťaženia Fair Play a hlavne
olympizmu. V rámci tejto akcie sa uskutočnili i Majstrovstvá
Svitu v bežeckých disciplínach, kde v behu na 800m žiačok svitských základných škôl zvíťazila Mirka Grešová,
v behu na 1000m žiakov jej brat Martin Greš. Ceny víťazom pomohli odovzdať naši milí hostia olympionici – sánkari z Vysokých Tatier s trénerom p.Mikom. Najdôležitejšou časťou tejto akcie bol symbolický beh na 300 m trati
pre našich najmladších účastníkov – škôlkárov. Každý
v rámci vlastných síl absolvoval túto trať a zapojil sa tak do
celosvetového olympijského hnutia.
Po škôlkároch sa na trať dlhú 600 m vydali žiaci oboch
svitských základných škôl – tých za odmenu čakali milé
darčeky v losovaní športovej tomboly, ktoré venoval pre túto akciu Atletický oddiel Svit a Slovenský olympijský výbor.
Poďakovanie za úspešný priebeh tejto akcie patrí nielen
organizátorom, ale najmä všetkým deťom a aktívnym
-lpúčastníkom BOD 2007.

Už po štvrtýkrát sa vo Svite konal basketbalový kemp v dňoch 7. - 14. júla 2007, ktorého sa zúčastnilo 40 basketbalových nádejí z východného Slovenska. Organizátormi
kempu boli Ing. Michal Bryndák a Ing. Ján Drobný. Každoročne sa týmto deťom venujú
bývalí basketbaloví hráči, v tomto roku trénermi na kempe boli okrem spomínaných organizátorov Dušan Kaňuk, Václav Míčka, Ondrej Vnenčák. Toto podujatie má trend sa
-vžzväčšovať čo do počtu záujemcov a má stúpajúciu tendenciu aj čo do kvality.

M–SR vo viacbojoch
2007
Po 9 mesiacoch poctivej tréningovej prípravy sme sa opäť vrátili na štadión v Nových
Zámkoch, kde sa 23. – 24. júna 2007 uskutočnili pre nás dôležité M – SR vo viacbojoch
pre rok 2007.
V kategórii žiačok súťažila Mirka Grešová, ktorá
v septembri odchádza študovať na športové gymnázium do Banskej Bystrice. Novým osobným rekordom obsadila pekné 6. miesto v početnej konkurencii atlétok z celého Slovenska.
Vo výbornej a presne načasovanej športovej forme
sa predviedli naše juniorky – obe medailistky z minulých majstrovstiev.
Janka Kolláriková si získala behom na 100m prekážok a 200m výrazný bodový náskok a ten jej
v priebehu celej súťaže stačilo udržiavať, výrazne
nepokazila slabšie disciplíny a po záverečnom behu na 800m sme mohli blahoželať k Majstrovskému titulu za 1. miesto v 7-boji junioriek výkonom
4.197 bodov.
Naša druhá juniorka Paťa Stenchláková nemá
v prvý súťažný deň svoje silné disciplíny, no v druhom dni nenechala nič na náhodu, ako je u nej
zvykom riadne zabojovala v diaľke, oštepe a beh
na 800m bolo nádherným vyvrcholením jej snahy

Bežci v júni

a výkonom 3.915 bodov si vybojovala 2. miesto
a cenné striebro hneď za priateľkou Jankou.
Dievčatám samozrejme blahoželáme, tréner
Mgr. Ladislav Potočný oceňuje nasadenie, bojovnosť a zodpovednú tréningovú disciplínu dievčat
v príprave na tieto preteky a praje im veľa chuti do
ďalšej športovej prípravy.
-lp-

2.6.2007 Hôrka - Starostovská desiatka (10km):
muži nad 50 rokov: 3.František Gallik
ženy nad 40 rokov: 1.Danica Božová
9.6.2007 Čadca - Kysucký maratón
Muži nad 50 rokov: 9. F.Gallik
17.6. 2007 Liptovský Mikuláš Ondrašová - cezpoľný beh Ondrašovská horička
Ženy nad 35 rokov: 2.D.Božová
17.6.2007 Vyšehradský maratón z
Podolinca do Rytra (Poľsko):
muži nad 55 rokov: 3.F.Gallik (bez rozdielu veku 26.zo 176 bežcov)
23.6.2007 Polmaratón Košice - Seňa (21,1 km):
Ženy nad 35 rokov: 2.D.Božová (bez
rozdielu veku 6.), v spoločnej konkurencii
mužov i žien 69. zo 148 bežcov
23.6.2007 Beh hrebeňom Nízkych
Tatier (49 km v horskom teréne):
muži nad 50 rokov: F. Gallik
24.6. Nová Lesná - horský kros na
10,5 km:
Ženy bez rozdielu veku: 1.D.Božová
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