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MsZ Svit prerokovalo

Počet parkovacích miest sa zvýši
Pred schválením programu rokovania tento navrhol doplniť poslanec J. Timkovič o bod „Stiahnutie žaloby Mesta
Svit o určenie neplatnosti zmluvy o dočasnom užívaní pozemku, na ktorom hospodária záhradkári ZO Breziny“. Program bol doplnený aj o bod, ktorým boli prítomní informovaní o možnostiach riešenia dopravnej situácie v meste. Informáciu podal Ing. S. Labuda, osobitne sa pristavil pri kritickom mieste na parkovanie, ktorým je ulica pred Zdravotným strediskom. Doplnil ho R. Škovira, ktorý skonkretizoval jednotlivé ulice a zóny mesta z pohľadu dopravných
problémov a potrieb. K tomuto bodu sa vyjadrili aj niektorí
poslanci (Lörincz, Potočný, Jašš, Rešovská).
Následne po odpovediach na ich
otázky dostala slovo riaditeľka Štátneho archívu Levoča so sídlom v
Poprade PhDr. B. Malovcová, ktorá
je zostavovateľkou pripravovanej publikácie o našom meste. Predstavila
autorský kolektív, plánovaný rozsah a jednotlivé kapitoly, ktoré bude táto reprezentatívna kniha obsahovať. V závere požiadala prítomných
poslancov o spoluprácu, resp. ich návrhy k danej publikácii.
Rokovanie pokračovalo bodom, v
ktorom poslanec J. Timkovič prečítal žiadosť záhradkárov ZO Breziny
o stiahnutie žaloby Mesta o určenie
neplatnosti zmluvy o dočasnom užívaní pozemkov, na ktorých hospodária.

Tohto bodu sa zúčastnilo do dvadsať záhradkárov, za ktorých dostal priestor na vyjadrenie Ing.

NOVINY SVIT
aj na internete:

www. svit. sk
J. Masaryk. Po reakciách poslancov I. Zimu, Ľ.
Rešovskej, J. Kalakaja,
M. Bezáka, J. Lörincza sa
uznieslo, že o tomto bode
sa bude rokovať na budúcom zasadnutí, keď budú
poslanci o konkrétnych

Spolcentrum už so všetkými službami slúži širokej verejnosti.
Foto: M. Jurčák
súvislostiach viac informovaní.
Potom poslanci odsúhlasili nového člena Komisie správy majetku mesta a finančnej pri MsZ
vo Svite Ing. B. Bartku, ktorý nahradil Ing. I. Korenkovú, nakoľko táto sa stala konateľkou Bytového podniku, s. r. o., Svit.
Schválené boli rozpočtové
opatrenia na úpravu rozpočtu
Mesta Svit v súvislosti s rekonštrukciou Domu kultúry (opravy západnej steny budovy, ktorá je v
havarijnom stave) a nákupom vo-

(Pokrač. na 2. strane)

Uvedením kolumbária do prevádzky bola
Technickými službami
mesta ozvučená celá
plocha cintorína, čím
došlo k zvýšeniu úrovne služieb už počas
tohtoročných sviatkov
Pamiatky zosnulých.
M. Jurčák

Vysvätenie kríža a kolumbária

Vo štvrtok 1. 11. 2007 na deň Sviatku všetkých svätých bol na
miestach posledného odpočinku na mestskom cintoríne vo Svite
posvätený kríž a miesto posledného odpočinku - kolumbárium, ktoré v investičnom náklade 5 mil.Sk boli dané do užívania verejnosti.

zidla na zvoz TKO pre TS Mesta
Svit.
Poslanci schválili predaj časti
pozemku vo výmere 65 m2 za cenu 1200,- Sk/m2 žiadateľom J.
Stenchlákovi a M. Antalovi, zrušili
uznesenie č. 174/2007 a odsúhlasili predaj časti pozemku OS
Lugaro, spol. s. o. o výmere 786
m2 na cenu 1200,- Sk/m2. Žiadosti P. Lešičku s manželkou o kúpu časti pozemku za nižšiu, ako
obvyklú cenu, poslanci nevyhoveli.

Na vysvätení týchto
miest sa zúčastnili
predstavitelia troch
cikrví vo Svite, primátor mesta a občania
mesta, ktorí si túto novú dominantu cintorína
uctili nielen svojou účasťou ale i tichou pietou.
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KRV JE STÁLE POTREBNÁ
MS SČK vo Svite, Klub darcov krvi v Chemosvite, a. s., a THO
v Poprade sa obracaj[ na svojich darcov, občanov a mládež v
meste Svit a okolia s výzvou pre darovanie krvi v akcii „Vianočná kvapka krvi”. Odber sa uskutoční dňa 13. 12. 2007 od
10.30 do 15.00 hod. v Zdravotnom stredisku vo Svite za pomoci mobilnej jednotky NTS SR.
Krv môže darovať občan :
❖ od 18 do 60 rokov, vážiaci minimálne 50 kg
❖ ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky
❖ ktorý je 2 týždne bez hnačky a horúčky
❖ 4 týždne po doužívaní antibiotík
❖ ktorý 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný, nepodstúpil akupunktúru, piercing
❖ rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva
❖ 48 hodín po očkovaní
Informácie o tejto dobrovoľnej akcii budú ešte zverejnené formou rôznych letákov na informačných tabuliach v Chemosvite, v meste Svit a ostatných podnikoch mesta Svit.
M. Zentková – MS SČK Svit

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
Pre poskytnutie financií na
správu štadióna bola odsúhlasená Zmluva o reklame, ktorá rieši formy a spôsob reklamy Mesta
Svit Futbalovým klubom Svit.
Interpelácie otvoril J. Timkovič. Prvou sa obrátil na primátora
– týka sa sťažnosti,resp. upozornenia občanov na zariadenie
Telekomunikácií na budove - vežiaku pri tzv. Križiaku. Občania
vyjadrujú obavu z možného
škodlivého vyžarovania tohto
zariadenia – primátor odpovedal, že je možné od operátora
sietí vyžiadať výsledky merania
žiarenia.
J. Timkovič tlmočil požiadavku niektorých občanov na
umiestnenie retardéra – spomaľovača pri odbočke zo Štúrovej ulice na Jilemnického, kde je
zvýšený pohyb občanov na sídlisko i do kostolov. Padol aj návrh,
aby sa premiestnil spomaľovač,
ktorý je pri Kopčeku (štadióne).
M. Berkeš navrhol, aby sa do
rozpočtu budúceho roka dostala výstavba chodníka z Ulice
kpt. Nálepku cez lúku popri
hlavnej ceste, ktorým chodia občania na tzv. spodnú autobusovú
zastávku. Tento chodník je pomerne frekventovaný a bolo by
vhodné ho aj osvetliť.
M. Bezák predniesol svoje
postrehy z konkrétnych dvoch
investičných akcií s upozornením,aby sa venovala zvýšená pozornosť kontrole kvality vykonanej
práce. Ako príklad uviedol most
do Lopušnej doliny, ktorý sa ro-

bil z finančných dôvodov svojpomocne Technickými službami
Svit, alebo cyklistický chodník,
okolo ktorého je zle vyspravený
terén – svah do koryta rieky.
L. Jašš upozornil na plánovanú prímestskú rekreačnú zónu
– Bagrovisko a potrebu prívodu
čistej vody – primátor vyhlásil, že
táto vec je už zabezpečená, náklady na túto realizáciu budú činiť
cca 750 tisíc korún.
Ľ. Rešovská poukázala na neskoré zverejňovanie zápisníc z
MsZ - prednosta J. Hutník odpovedal, že podľa Zákona o obecnom zriadení lehota na vyvesenie
zápisnice s uzneseniami je 10 dní
od zasadnutia a tá sa vždy dodržiava, len posledná mala oneskorenie z dôvodu výmeny novej zapisovateľky a nepodpísania zápisnice primátorom mesta z dôvodu
pozastavenia dvoch uznesení
MsZ.
M. Lopušniak tlmočil sťažnosť
občanov na Jilemnického ulici
na nefungujúci rozhlas – TS túto skutočnosť preveria.
I. Zima sa obrátil na náčelníka MsP s tým, že polícia je častokrát veľmi tolerantná voči
priestupkom vodičov pri ich parkovaní. Náčelník prisľúbil prešetrenie a nápravu tejto skutočnosti.
I. Zima sa ďalej opýtal, ako sa
bude riešiť personálne obsadenie v ZUŠ – odpovedal J. Ryša –
do 6-tich mesiacov, ako zákon
káže, bude vyhlásené výberové
konanie na miesto riaditeľa. V súčasnosti je poverý riadením J.
Ištvánik.
To tretice sa I. Zima opýtal, či

SEMINÁR K PROBLEMATIKE
ZAVÁDZANIA EURA
V piatok 15. novembra 2007 o 17.00 hodine
spoločenská miestnosť nad poštou
Program:
● Podmienky a predpoklad zavedenia eura
● Základné zásady zavedenia eura
● Duálne oceňovanie, označovanie
● Konverzia
● Zásobovanie, sťahovanie peňazí
● Komunikácia
● Príprava v bankovom sektore
Seminár sa koná z iniciatívy finančnej komisie v spolupráci s podnikateľskou komisiou a je určený pre podnikateľov, ale i širokú verejnosť, ktorej sa zavedenie novej meny
týka. Srdečne ste pozvaní!

má Mesto informácie o novej
prevádzke baru pri benzínovom
čerpadle Slovnaft, o otváracích
hodinách, nakoľko sa už vyskytli
sťažnosti na rušenie nočného
kľudu.
Na interpeláciu J. Timkoviča k
zmene na poste zástupcu náčelníka MsP odpovedal J. Dluhý
– od 1. októbra je jeho novým zástupcom J. Paučík.
V závere interpelácií vystúpil M.
Martočko – obyvatelia tzv. pohotovostnej bytovky na Mierovej ulici sa sťažujú na veľmi veľké nedoplatky za kúrenie. Riaditeľka
Bytového podniku dá tieto merania a skutočnosti preveriť.
V diskusii sa poslanci oboznámili so žiadosťou I. K. M. reality
B. Bystrica o odkúpenie pozemkov na výstavbu bytových
domov v lokalite sídl. E a ponukou na odkúpenie pozemkov,
kde sa nachádzajú kalové polia
(areál pri Čistiacej stanici). K tomuto bodu bola aj prezentácia fotozáberov z danej lokality, pomerne bohatá diskusia a poslanci
vzali daný stav na vedomie.
Poslanca M. Lopušniaka zaujímalo, aká je členská základňa ZO Breziny – J. Kalakaj odpovedal, že je tam okolo 318 parciel, z toho tretina sú záhradkári,
ktorí nebývajú vo Svite.
Diskusia pokračovala viacerými vystúpeniami k zásadám
prenájmu nebytových priestorov. J. Ryša, ved. oddelenia
školstva, športu a kultúry MsÚ
navrhol, aby športové kluby, telovýchovné organizácie zabezpečujúce športovú činnosť v školách a školských zariadeniach
mali prenájom zdarma.
Pred diskusiou sa na rokovanie

dostavili zástupcovia basketbalových mládežníckych družstiev,
ktorí požiadali o mimoriadnu dotáciu na činnosť vo výške 200 tisíc
Sk – vyjadrili sa i niektorí poslanci, konštatovali, že pri pridelení
mimoriadnej dotácie pre futbalový klub došlo k precedensu a tak
sa budú žiadosťou basketbalistov
zaoberať na budúcom zasadnutí.
Poslanci to schválili. L. Potočný,
predseda komisie športu, školstva a kultúry prehlásil, že pre
rok 2007 sú všetky prostriedky
komisie pre šport vyčerpané.
Pred záverom zasadnutia upozornil L. Jašš na potrebu stretnutia zainteresovaných zložiek
do problematiky tepla v meste,
nakoľko sa v blízkej budúcnosti
bude rokovať o Bytovom podniku
Svit, s. r. o., a bolo by vhodné si
vopred mnohé skutočnosti ujasniť.
J. Lörincz vyslovil nespokojnosť s interpretáciou a rozsahom jeho príspevku,ktorý sa týkal pôsobenia rehoľnej sestry
v MŚ na minulom zasadnutí a bol
uverejnený v ostatných mestských novinách. Nespokojnosť v
tomto smere prejavila aj Ľ. Rešovská, ktorá sa vyjadrila aj k
zneniu zápisníc zo zasadnutí
MsZ, ktoré sú podľa jej vyjadrenia
strohé a obsahom nedostatočné.
Zaujímala sa aj o plnenie uznesenia č. 65/2004 týkajúceho
sa lokality Breziny a uznesenia,
ktoré rieši budovu bývalej ZUŠ
Pod Skalkou.
Zasadnutie
poďakovaním
všetkým za aktívnu účasť ukončil primátor R. Abrahám. -vž-
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení:
Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností
Ing. Alena Balogová - vedúca
oddelenia správy majetku mesta
a ekonomických činností
Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností je zamerané na finančné
hospodárenie, nakladanie s majetkom
mesta, podnikanie s financiami a majetkom
ako aj ekonomické zabezpečenie chodu
MsÚ.
Členenie oddelenia:
1. finančné účtovníctvo
2. správa dane z nehnuteľností a miestnych daní
3. správa miestneho poplatku za TKO a drobný
stavebný odpad a pokladňa mesta
4. mzdy a personalistika
5. správa nehnuteľného majetku mesta
6. správa počítačovej siete
7. fakturácia a evidencia hnuteľného majetku
mesta
■ riadi, koordinuje a kontroluje prácu na oddelení
■ na základe splnomocnenia primátora zastupuje Mesto (štatutára) vo finančných záležitostiach
■ metodicky usmerňuje rozpočet preddavkových útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v nadväznosti na účtovníctvo a
výkazníctvo mesta v zmysle koncepcie a nariadení primátora a mestského zastupiteľstva a v
súlade s platnými právnymi predpismi
■ zabezpečuje chod oddelenia aj tým, že za-

stupuje príp. poveruje zastupovaním v rámci
oddelenia EČ
■ pripravuje návrh rozpočtu mesta z predložených požiadaviek na jeho prejednávanie v koordinácií s rozpočtami Mestom riadených organizácií napojených na rozpočet mesta
■ predkladá návrh rozpočtu mesta a jeho úpravy na schválenie MZ
■ zabezpečuje plnenie schváleného rozpočtu v
náväznosti na rozpočtové opatrenia v oblasti
príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie a zdrojov
■ eviduje rozpočtové opatrenia a realizuje ich
zapojenie do rozpočtu

■ pripravuje a prejednáva ročný rozbor hospodárenia mesta a záverečný účet mesta
■ zúčastňuje sa prejednávania ročných rozborov hospodárenia organizácií napojených na
rozpočet mesta
■ predkladá hospodárenie mesta na základe
programu Mestského zastupiteľstva
■ vykonáva priebežnú kontrolu účtovných dokladov
■ sleduje účty finančného hospodárenia mesta a platbyschopnosť mesta
■ vykonáva kontroly hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom
■ zabezpečuje prideľovanie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam, ak je
Mesto Svit zriaďovateľom takejto školy resp.
školského zariadenia podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
■ tvorí návrhy všeobecne záväzných právnych
predpisov na úrovni samosprávy v rámci svojej
pôsobnosti
■ zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce
pre mesto z informačných zákonov (najmä
211/2000 Z. z. v znení zmien a doplnkov a
vnútorných predpisov a nariadení mesta
■ pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na úseku prístupu k informáciám.

Ing. Pavol Sadloň – referent správy majetku
Úsek správy majetku mesta
● evidencia a správa nehnuteľného majetku mesta priamo v
evidencii mesta
● spolupráca so správcami, ktorým bol majetok mesta zverený
● návrhy, zabezpečovanie a sledovanie stavu v čerpaní rozpočtu
na spravovanom úseku
Popis pracovnej činnosti:
● vyhľadáva neoprávnene užívané mestské pozemky a nepovolené stavby na mestských pozemkoch
● dáva pokyn na vyhotovenie
faktúry za nájomné na základe
nájomných zmlúv
● pripravuje podklady o majetkoprávnom stave záujmových území
● zabezpečuje všetky činnosti
spojené s prenájmom nehnuteľného majetku mesta pre fyzické
i právnické osoby, ako aj prenájom majetku obchodným spoločnostiam s podielom mesta a zverenie majetku do správy mestských organizácií v zmysle platných právnych predpisov.

● zabezpečuje rekonštrukciu,
údržbu, opravy a revízie budov,
ich súčasti a zabudovaných zariadení v evidencii Mesta Svit, vyhotovuje podklad pre fakturáciu
nákladov spojených s opravou a
údržbou vo vzťahu k nájomcom a
správcom majetku mesta v zmysle platných právnych predpisov,
pokiaľ táto povinnosť nevyplýva
užívateľovi - nájomcovi z nájomnej zmluvy resp. iných záväzkov
● dáva požiadavky na verejné
obstarávanie prác a dodávok,
kontroluje ich vykonávanie a preberá tieto práce a dodávky
● komplexne bilancuje dodávky,
nákup a meranie spotreby energie (elektrina, teplo, plyn, voda) a
kontroluje ich racionálne využívanie
● spoločne s vecne príslušným
oddelením zabezpečujú periodické kontroly (monitorovanie)
stavu majetku a spolupracujú pri
posudzovaní technického stavu
budov, zabezpečovaní odborných posudkov ako aj pri návrhu
opatrení na odstránenie závad a

realizáciu potrebných opráv v
rozsahu svojej náplne
● styk s finančnou účtárňou,
kontrolu úhrad, žiadosti o úhradu, podklady pre vymáhanie
úhrad
● zabezpečuje rozbor hospodárenia - o správe majetku mesta,
navrhuje, zabezpečuje a sleduje
stav v čerpaní rozpočtu v spravovanej časti rozpočtu mesta
● zabezpečuje vyjadrenia mesta
ako vlastníka pozemkov
● zabezpečuje všetky činnosti
spojené so správou nehnuteľného majetku - pasport budov s fotodokumentáciou, ocenenie nehnuteľností, zavedenie majetku
do účtovníctva, zhromažďuje do-

klady o nadobudnutí majetku v
spolupráci s oddelením technických a ekonomických činností
● realizuje zmeny evidencie nehnuteľného majetku mesta a dáva pokyn na ich zavedenie do
účtovníctva
● zabezpečuje správu majetku
Mesta Svit v úzkom prepojení s
právnym úsekom, v prípade potreby konzultuje s právnikom
sporné stanoviská platných
zmlúv
● zúčastňuje sa pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti
● spolupracuje pri fyzickom preberaní a odovzdávaní majetku
● zúčastňuje sa pracovných
ciest podľa pokynov vedúceho
zamestnanca v prípade potreby
aj mimo obvodu mesta Svit či
bydliska
● zabezpečuje úkony a činnosti
vyplývajúce pre mesto z informačných
zákonov
(najmä
211/2000 Z. z. v znení zmien a
doplnkov a vnútorných predpisov
a nariadení mesta
● pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na
úseku prístupu k informáciám.
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Oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností
záväzkov z kníh faktúr

Gabriela Radová

■ na základe predložených návrhov pripravuje zostavy vyradeného majetku, zodpovedá za
jeho vyradenie z evidencie - mesačne sleduje
odpisy majetku

samostatný odborný referent
na úseku fakturačnom a evidencie majetku mesta
■ vedie evidenciu dodávateľských faktúr a finančné záväzky mesta

■ vedie evidenciu nájomných zmlúv vrátane
sledovania úhrad a penalizácie

■ prideľuje dodávateľké faktúry na príslušné
oddelenia MsÚ

■ zastupuje pokladňu počas neprítomnosti:

■ vedie pokladničnú knihu, zabezpečuje výber príjmov a úhrady výdajov finančných prostriedkov pre všetky úseky MsÚ v súlade s
právnymi predpismi o účtovníctve a ochrane
majetku

■ kontroluje správnosť krycích listov

■ sleduje dátumy splatnosti faktúr a pripravuje ich na úhradu
■ vyhotovuje odberateľské faktúry

■ spracováva mesačne zúčtovanie pokladne
pre finančnú účtáreň

■ vedie ich evidenciu a sleduje ich úhrady

■ vykonáva penalizáciu faktúr uhradených po
dátume splatnosti
■ mesačne spracováva pre finančnú učtáreň
zostavy o záväzkoch a pohľadávkach
■ vedie evidenciu hnuteľného majetku mesta,
vrátane materských škôl, školských jedálni
MŠ, Centra voľného času, Zariadenia opatro-

■ zastupuje styk s bankou

vateľských služieb, Mestskej knižnice, Klubov
dôchodcov, Dobrovoľného hasičského zboru
■ zodpovedá za správne zaradenie a označenie hnuteľného majetku mesta
■ zodpovedá za vykonanie inventarizácie hnuteľného majetku, záväzkov, rozdielu majetku a

■ zabezbečuje úhrady dodávateľských faktúr
a záväzkov
■ dokladovanie bankových výpisov za svoj
úsek pre zúčtovanie finančnej účtárne
■ zastupuje mzdovú účtovníčku.

■ pripravuje podklady z tejto agendy pre ročný
rozbor a rozpočet

Marcela Berkešová
Úsek hlavnej pokladne mesta
Svit a správy miestnych poplatkov za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Povinnosti občanov vyplývajúce
z agendy miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady:

pokladňa

■ vedie pokladničnú knihu, zabezpečuje výber
príjmov a úhrady výdajov finančných prostriedkov
pre všetky úseky MsÚ (dane a poplatky za TKO,
poplatky za trhové miesto, rozhlas, DOS, ZOS,
MsK, poplatky stavebného úradu,matriky atď...)
v súlade s právnymi predpismi o účtovníctve
a ochrane majetku
■ spracováva mesačné zúčtovanie pokladne pre
finančnú učtáreň
■ zabezpečuje odvody a dotácie z banky
■ v zmysle § ods. 5 zák. SNR 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na začiatku každého kalendárneho roka, vykonáva oznamovaciu povinnosť príslušnému daňovému úradu,kde uvádza platby fyzických a právnických osôb/podnikateľov/, ktorým mesto vyplatilo cez pokladňu finančné prostriedky, kde uvádza dátum,sumu a účel platby
❏ eviduje a sleduje pohľadávky mesta vyplývajúce z plnenia nájomných zmlúv a ich úhrady
❏ vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú
kontrolu v rámci pokladničnej agendy podľa
zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení zmien a doplnkov

miestny poplatok za TKO

■ vedie aktuálnu databázu poplatníkov za TKO
/právnické a fyzické osoby/

Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu dňom jej prihlásenia v meste
do evidencie obyvateľov na trvalý alebo prechodný pobyt - dňom vzniku oprávnenia užívať
byt alebo jeho častí na území mesta
b) právnickú osobu dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území mesta
na iný účel ako na podnikanie
■ vyrubuje miestne poplatky za komunálne
a drobné stavebné odpady formou výmerov
v zmysle platných právnych predpisov, VZN
■ porovnáva a kontroluje evidenciu poplatníkov za
TKO s aktuálnou databázou evidencie obyvateľstva

■ vykonáva zmeny počas celého roka v databáze
poplatníkov za TKO: narodenie,úmrtie, odchod
do zahraničia , mimo trvalého bydliska ako študent ,odsťahovaní, prisťahovaní atď. . .
■ vymáha nedoplatky na miestnom poplatku za
TKO výzvami a vydaním exekučných príkazov

■ nevymožiteľné pohľadávky postupuje spolu
s podkladmi právnikovi MsÚ

■ dopĺňa bankové výpisy z pohľadu agendy
miestnych popl. za TKO
■ odsúhlasuje úhrady poplatku s účtovníctvom

c) podnikateľa (fyzickú alebo právnickú osobu):
dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania (ak je fyzická osoba podnikateľ súčasne
prihlásená aj na trvalý pobyt, platí aj poplatok
z dôvodu trvalého pobytu)
■ poplatník je povinný písomne ohlásiť Mestu
vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku do
30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia
poplatku na predpísanom tlačive pre právnické
alebo fyzické osoby
■ zníženie poplatku: Mesto poplatok zníži o 30 %
na základe písomnej žiadosti poplatníka v prípade, že fyzická osoba sa dlhodobo zdržiava v SR
mimo trvalého bydliska z dôvodu štúdia
■ poplatník preukazuje existenciu skutočností
k zníženiu poplatku dokladmi /napr. potvrdenie
o návšteve školy alebo potvrdenie o ubytovaní
študenta na internáte, vždy rok predchádzajúci
roku vyrúbenia poplatku/.
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❖ sleduje správnosť odvodov z hazardných
hier
Povinnosti občanov vyplývajúce z agendy
dane z nehnuteľností:
❖ do 30 dní nahlásiť zmeny vo vlastníckom
práve k nehnuteľnosti (predaj, kúpa, darovanie, dedičstvo); povinnosť sa vzťahuje na predávajúceho, kupujúceho, darcu, obdarovaného, dediča – rozhodujúci je dátum povolenia
vkladu do katastra, pri dedení je rozhodujúci
dátum právoplatnosti osvedčenia o dedičstve
❖ pri vyššieuvedených zmenách vlastníctva k
nehnuteľnosti je občan povinný podať do 31.
januára nasledujúceho roku daňové priznanie.

Ivana Belanová
Úsek správy daní
Úsek správy daní sa predovšetkým týka
správy dane z nehnuteľností a ostatných
miestnych daní (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje a daň za užívanie verejného priestranstva) v zmysle platných právnych predpisov – zák. č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
❖ vedie aktuálnu databázu daňovníkov
❖ eviduje daňové priznania
❖ vyrubuje daň z nehnuteľností formou platobných výmerov
❖ porovnáva evidenciu daňovníkov a údaje z
daňových priznaní s katastrom a listami vlastníctva
❖ vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľností
a ostatných daniach výzvami a vydaním exekučných príkazov
❖ nevymožiteľné pohľadávky postupuje spolu
s podkladmi právnikovi MsÚ
❖ spracováva štatistické výkazy o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
❖ vydáva, eviduje a archivuje pokladničné bloky
❖ doplňuje bankové výpisy z pohľadu agendy
daní
❖ pripravuje podklady z tejto agendy pre ročný rozbor a rozpočet

❖ odsúhlasuje úhrady daní s účtovníctvom
❖ vedie evidenciu psov a vydáva evidenčné
známky pre psov
V zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
❖ vydáva rozhodnutia o udelení individuálnej
licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov
❖ vydáva súhlas s umiestnením stávkovej kancelárie v meste
❖ vydáva súhlas s prevádzkovaním binga
❖ vydáva vyjadrenie k umiestneniu kasína
❖ vydáva vyjadrenie k umiestneniu zariadení
na prevádzkovanie hazardných hier alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier

Úsek miezd a personalistiky

● vypracováva podklady pre zaúčtovanie
miezd do účtovníctva

● spracováva písomné podklady vrátane
všetkých podkladov týkajúcich sa prijímania
zamestnancov do pracovného pomeru ako aj
spracovanie miezd pre zamestnancov Mesta
Svit vrátane materských škôl, školských jedálni MŠ, Centra voľného času, Zariadenia opatrovateľských služieb, Domu opatrovateľských
služieb na základe pracovných zmlúv a dohôd
mimo pracovného pomeru

● spracováva výstupy zo miezd na základe
zmlúv a dohôd (pre rôzne finančné inštitúcie)

● spracováva podklady pre rozpočet mzdových a mimomzdových prostriedkov, odvodov
zo miezd, tvorby SF z hrubých miezd

● spracováva podklady pre ročný rozbor o
čerpaní mzdových a mimomzdových prostriedkov vyplácaných v rámci tejto agendy a
o stave zamestnancov mesta

● vedenie príslušnú mzdovú a personálnu
agendu v zmysle platných právnych predpisov

● vykonáva likvidáciu platov, miezd a ostatných osobných výdavkov vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov

● vyhotovuje platové výmery pri nástupe a
zmene platového stupňa či triedy na základe
rozhodnutia primátora mesta
● zodpovedá za správnosť vyplácania nemocenských dávok a evidenciu v zmysle platných právnych predpisov

Daň za ubytovacie, za predajné automaty
a za nevýherné hracie prístroje:
- daňovník je povinný písomne nahlásiť vznik aj
zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa,
kedy tieto skutočnosti nastali.

oblasti miezd a personalistiky v zmysle platných právnych predpisov (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné)

Andrea Križanová

● vykonáva zrážky z platu na žiadosť zamestnancov a zákonné zrážky, ich spracovanie do
požadovaných výstupov zo strany prijímajúcej
organizácie (banky, poisťovne, sporiteľne...)

Povinnosti občanov vyplývajúce z agendy
miestnych daní:
Daň za psa:
- povinnosť prihlásiť psa vzniká po dovŕšení 6
mesiaca veku psa
- ak má pes pri nadobudnutí vek viac ako 6
mesiacov, občan je povinný prihlásiť psa do
30 dní odo dňa jeho nadobudnutia
- daň za psa sa uhrádza vždy do 31. januára
daného roka
❖ pri úhyne, utratení, darovaní, predaji alebo
krádeži psa je občan povinný odhlásiť psa do
30 dní od predmetnej skutočnosti.

● vykonáva odvody zdravotným poisťovniam,
Úradu práce, Sociálnej poisťovni vrátane
predkladania požadovaných výkazov

● vykonáva odvody dane z príjmov zo závislej
činnosti, ročné zúčtovanie tejto dane ako aj
štvrťročné a ročné výkazy o odvodoch tejto
dane
● vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia podľa pokynov Sociálnej poisťovne
● vypracováva prehľady a štatistické výkazy z

● zabezpečuje styk s bankou (úhrady faktúr a
ostatných záväzkov mesta) na základe pokynov a trvalých platobných príkazov

● vykonáva dokladovanie bankových výpisov
za svoj úsek pre zúčtovanie finančnej učtárne

● vyhotovuje šeky na výber hotovosti z bankových účtov na základe odsúhlasených požiadaviek

● pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na úseku prístupu k informáciám
● v prípade neprítomnosti zastupuje úsek
evidencie faktúr a evidencie hnuteľného majetku.
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● vyučtováva a kontroluje cestovné príkazy zamestnancov mesta

Štefková Emília
účtovníctvo

● vedie evidenciu priestupkov a pokút, vyrúbených obvodným úradom a výkazy s
tým súvisiace

● vedie účtovníctvo mesta vrátane mimorozpočtových fondov podľa platných predpisov o účtovníctve a rozpočtových pravidlách:

● vyúčtováva pokutové/trestné/ bloky
MsP pre daňový úrad

● robí daňové priznanie /daň z príjmu/ za
mesto

● účtuje pohyby na bankových účtoch,
účte pokladne, pohyby cenín, skladov ,
pohonných látok, pohyby daňových a nedaňových pohľadávok, záväzkov, miezd,

● pracuje v ústrednej inventarizačnej komisii a vyraďovacej komisii

● účtuje pohyby majetku, odpisy

● robí priebežnú kontrolu účtovných dokladov a čerpanie rozpočtu podľa rozpočtovej skladby

● účtuje združené prostriedky Spoločného obecného úradu

● metodicky usmerňuje účtovanie preddavkových, rozpočtových a príspevkových
organizácií Mesta v súvislosti s prepojením
na rozpočet mesta

● zúčtováva preddavkové organizácie
mesta /CVČ, MsK, MŠ, ŠJ, KD/ napojené
priamo na rozpočet mesta

● zúčtováva poskytnuté a čerpané prenesené a originálne kompetencie rozpočtovým organizáciám, transfery príspevkovým
organizáciám
● účtuje účelové dotácie a granty

● účtuje poskytnuté príspevky na hmotnú
núdzu a ich čerpanie – osobitní príjemco-

Ing. Stanislav Pjaták
správca počítačovej siete

via, rodinné prídavky, na stravu ŠJ

● účtuje čerpanie úverov a leasingov

● výkazníctvo za mesto /štvrťročné, polročné, ročné/

● sleduje stav finančných prostriedkov a
využívanie možnosti termínovaných vkladov.

reálnosť požiadaviek používateľov, možnosť integrácie externých projektov v oblasti IT do interného prostredia mesta

net, tvorbu a aktualizáciu projektu zabezpečenia informačných systémov a databáz
(Bezpečnostný projekt o ochrane informačného systému v zmysle zák.
428/2002 Z. z. v znení zmien a doplnkov),
za utajenie systémových prístupových kódov, za odstránenie poruchových stavov
v informačnom systéme v čo najkratšom
čase, za funkčnosť IT systémov, za všetky
škody spôsobené nesprávnym používaním
IT systémov

● finančné vysporiadanie rozpočtového
roka za mesto

❖ vykonáva správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií, systémovú podporu pri riešení problémov užívateľov IT, inštalácie
a aktualizáciu operačných systémov a aplikačného programového vybavenia, systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch, konfiguráciu prvkov
IT
❖ sleduje trendy v oblasti IT a bezpečnosti IT, efektívnosť využívania systémových
zdrojov
❖ spravuje e-mailovú poštu, eviduje požiadavky používateľov, dôležité údaje o inštalovaných systémoch (hardware aj software), ich nastavenie, zmeny v konfiguráciách systémov, postupy konfigurácií systémov, prístupové heslá do IT systémov, pokusy o narušenie bezpečnosti, havarijné
stavy a ich dopady

❖ spracováva informácie a podnety od užívateľov informačno-technologických (ďalej
IT) systémov zamerané na odstránenie
chýb a zvýšenie funkčnosti spoľahlivosti IT
systémov, nové poznatky v oblasti IT, požiadavky na zmeny v konfiguráciách a nastaveniach systémov
❖ posudzuje bezpečnostné hľadisko nasadzovaných IT, pripomienky vedúceho,

● kontroluje predložené doklady preddavkových, rozpočtových a príspevkových organízácií mesta

❖ kontroluje priebeh a stav zálohovacích
procesov, stav systémov, ich zaťaženie,
využívanie systémových zdrojov, stav siete,
jej priepustnosť, aktuálnosť antivírových
programov, firewallu, antispamových riešení
❖ zodpovedá za ochranu údajov pred zneužitím, za zálohu dát, za bezpečnosť pripojenia siete do celosvetovej siete Inter-

❖ zabezpečuje podávanie projektov v požadovanej kvalite na získavanie dotácií
a grantov pre mesto Svit, spolupracuje pri
ich tvorbe s jednotlivými útvarmi a organizáciami v štruktúre mesta
❖ sleduje možnosti získavania grantov
a dotácií pre mesto v oblasti informatizácie
verejných správ
❖ zúčastňuje sa pracovných ciest podľa
pokynov vedúceho zamestnanca v prípade
potreby aj mimo obvodu mesta Svit či bydliska
❖ zabezpečuje fotodokumentáciu pre potreby pracovníkov mesta, zastupiteľstva
a mestských novín
❖ po technickej stránke zabezpečuje priebeh zasadaní mestského zastupiteľstva
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Svit je mojím osudom

Michal Kožuško, nositeľ Ceny mesta
a je napr. veľký rozdiel medzi žiakmi
v Lipt. Tepličke a vo Svite. A čo sa
týka časového posunu – som presvedčený, že dnes je učivo oveľa

Človek, ktorého iste všetci Sviťania poznajú predovšetkým ako učiteľa, či dlhoročného riaditeľa základnej školy, stále veľmi dobre vyzerajúci a na svoj vek (81 rokov)
psychicky i fyzicky pomerne čulý muž, ktorý ochotne a
rád prijal moje pozvanie . Nezaprel v sebe galantného pána a s gerberou v ruke bol pripravený na náš dohodnutý
rozhovor. Je o jednom zo štyroch občanov, ktorí dostali v
júni tohto roku najvyššie mestské ocenenie – Cenu mesta. Pán Michal Kožuško.
S odstupom času – po takmer
polroku, ako vnímate toto ocenenie?
Pozrite sa, poviem úprimne, bol
som priam šokovaný. Lebo ľudí v
mojom veku si veru už málokto všíma, svojim spôsobom sme už nezaujímaví, zabudnutí. . . . Áno, veľmi
ma to potešilo a som nesmierne
rád. Žiadne z doterajších ocenení
mi nebolo odovzdané a udelené s
takou dôstojnosťou , ako toto. Bolo
to dojímavé a všetkým organizátorom patrí vďaka.
Učiteľstvo máte v krvi, je zdedené, alebou u Kožuškov to bola
skôr vzácnosť?
Ja pochádzam z typickej baníckej
rodiny – narodil som sa v Markušovciach a vyrástol som v Rudňanoch. Pokiaľ mi pamäť siaha, nikto
v rodine nebol učiteľom. Môjmu otcovi odporučili, aby ma dal na meštiansku školu, ktorá bola len v
okresnom meste. V tom čase bol v
Sp. Novej Vsi český riaditeľ školy,
ktorý nás - vidiečanov uchádzajúcich sa o štúdium poslal preč, lebo
vraj pre nás nemá miesta. A nezabudol sa nás opýtať :Vy ste z Rudňan, chcete študovať ? A kto bude
v bani robiť? O rok som bol prijatý,
po skončení meštianky sa mi nežiadalo byť úradníkom, veľmi ma lákalo učiteľské povolanie, tak som si
okrem strojníckej priemyslovky vybral aj Učiteľský ústav. Bolo to na
začiatku 2. svetovej vojny, cez prijímačky v B. Bystrici sme zažili aj
bombardovanie - bolo to skutočne
zvláštne obdobie. Ale Učiteľskú
akadémiu som ukončil.
Aké boli Vaše prvé dotyky s katedrou v praxi ?
Bolo to na Záhorí v obci Petrova
Ves, kde som ako mladučký učiteľ
začínal a zároveň sa prihlásil na ďalšie potrebné štúdiá. Nastúpil som
na umiestnenku, nemal som ani
ubytovanie a býval som v kabinete.
Deti ,ktoré som učil, boli veľmi
skromné, milé a ja som bol rád, že
robím to, čo som chcel. Odtiaľ som
bol preložený do jednotriedky v maličkej obci Rohov pri Senici. Tu som

sa napríklad prvýkrát stretol s
tým, že bohatší gazdovia si brali do rodiny deti zo sirotinca –
samozrejme, na robotu , nuž a
ja som ich učil. Také čosi som
z môjho rodiska nepoznal. Po
pôsobení v Rohove som si musel ukončiť povinnú vojenskú
službu, po nej som krátko robil
školského inšpektora v Senickom okrese. To ma však nenapĺňalo a na moju žiadosť som bol z KNV
v Košiciach presunutý v septembri
1952 do Svitu . Pôvodne len na
mesačné suplovanie a vzišla z toho
doživotná stanica.
A aké bolo to prvé stretnutie so
Svitom, pamätáte si?
Ja si to veľmi dobre pamätám. Vo
Svite som bol aj predtým – párkrát
na futbale a veľmi sa mi páčili mladí
muži a ženy – Baťovci, ako pekne
chodili oblečení – priam som túžil ísť
medzi nich. A vidíte, osud to chcel
tiež- zavial ma do tohto mesta na celý môj život. Úplne prvé pôsobisko
bolo na vtedajšej meštianke pri bývalom riaditeľovi Alfrédovi Zacharovi
na ulici Hviezdoslavovej. Ako praktický učiteľ som na tejto škole pôsobil 10 rokov. Potom nastali roky spojené s rôznymi funkciami – všetky
však v školstve. Od roku 1962 som
bol poverený funkciu okresného inšpektora pre školy II. cyklu a neskôr
vedúceho odboru školstva - to boli 3
roky môjho života. Neskôr som prišiel za zástupcu riaditeľa Barnabáša
Tkáča do Svitu a po jeho odchode
na dôchodok som sa stal riaditeľom
ZŠ na Komenského ulici. V roku
1987 mi vznikol nárok na dôchodok
a ešte skoro 10 rokov som ako
dôchodca učil v Lučivnej, Tatr. Štrbe, Liptovskej Tepličke a na záver v
Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese.
Vráťme sa k Vašim žiakom, napr. v Rohove a tým, vo Svite pred
Vašim odchodom do dôchodku.
. . Aký je to rozdiel?
V prvom rade sú to rozdiely v
mentalite, ale i v prostredí, ktorom
žili. Deti sú vraj všade rovnaké, ale
to, kde vyrastajú ich nesmierne ovplyvňuje. Prostredie tiež vychováva

náročnejšie, od detí sa žiada veľmi
veľa a aj odborníci dnes prehodnocujú náročnosť napr. gymnázií, o
ktorých sa konštatuje, že majú
množstvo prebytočného štúdia.
Verím, že je namieste otázka
pre dlhoročného, skúseného pedagóga, akým ste Vy, pán Kožuško: Aký je teda dobrý učiteľ?
Tou prvou je láska k deťom a snaha pochopiť vek, v ktorom sa nachádzajú. Ja mám napríklad obrovskú úctu k učiteľom, ktorí podchycujú maličkých prváčikov – tam sú
tie dôležité základy. Niektoré deti si
vyžadujú aj individuálny prístup. Ďalšou potrebnou schopnosťou dobrého učiteľa je vhodná a primeraná
komunikácia s deťmi a získanie si
ich dôvery. Nemal by zabúdať aj na
poznanie rodiného zázemia (najmä
v problematických rodinách ) a v
neposlednom rade sú to jeho odborné vedomosti. Lebo ak tie nemá, deti to vycítia a to je zlé! Takže
vidíte – nie je toho málo, čím by mal
byť naozaj dobrý učiteľ „vybavený“.
A vo Vašej rodine jablko nepadlo ďaleko od stromu, že?
Áno, okrem manželky aj syn Peter i
nevesta sú učitelia. Syn je vedúci katedry na drevárskej fakulte, nevesta
tiež učí.
O Vás vieme, že ste nemálo času venovali aj mimoškolskej činnosti – ako vedúci detských letných táborov - čo Vás na tejto
oblasti najviac tešilo?
Detské tábory – to bola moja
krásna a pestrá kapitola života - rád
si na toto obdobie spomínam. Dlhé
roky s deťmi pri hravej a tvorivej činnosti. A prečo som to robil? Pre radosť všetkých tých detí, ale iste i
pre svoje potešenie.

Nie je zvláštnosťou, ak je učiteľ
aj umelecky nadaný a aktívny. Vy
ste neboli výnimkou. . .
Máte pravdu. Bol som asi odmalička hudobne nadaný, hral som na
husle a vo Svite sa mi otvorili mnohé možnosti pre takúto oblasť.
Keďže som asi aj slušne spieval,
podchytil ma Peter Korvín, aby som
vstúpil do radov novovzniknutého
speváckeho kolektívu, tzv. okteta.
Tu spomeniem mená ako Milan
Chomo, Stano Jarabák, starý pán
Janarčin – ten mal ohromne dobrý
bas. Bol som tam viac ako 10 rokov. Zažili sme pekné chvíle. Potom
sa založil okresný učiteľský spevokol, kde som tiež ďalších 10 rokov
spieval pod vedením spomínaného
Petra Korvína. No a aby toho nebolo málo, zatiahli ma aj do divadelného súboru, s ktorým sme robili
mnohé estrádne vystúpenia. Tu si
spomínam na takých skvelých hercov, ako Stano Jarabák, či tiež už
nebohý Tóno Trón. Veru, život to
bol pestrý, plný aktivít a radosti!
Dá sa povedať, že celý svoj život, okrem detstva, ste prežili vo
Svite. Ste tu rád ? Aký je Váš názor na toto mesto?
Tu som si našiel domov, založil
som si rodinu, tu som začal aj pracovať a moju prácu si aj vážili – takže jednoznačne Svit je moje mesto.
Mal som to kdesi zakódované – od
detských čias, keď sa mi Svit ako
náhodnému návštevníkovi futbalu
zapáčil. Mesto od čias, kedy som tu
zavítal, urobilo obrovské pokroky .
Tie jeho zmeny som vnímal aj ako
poslanec, ktorým som bol 25 rokov,
aj ako dlhoročný člen Rady MsNV i
ako predseda komisie verejného poriadku. Nebolo to vždy ľahké. Videl
som do problémov mesta z rôznych
pohľadov, ale i do nemalých problémov v medziľudských vzťahoch.
Ako prežívate roky zrelosti, aké
sú Vaše túžby a sny – máte ich
ešte?
O snoch v mojom veku je hovoriť
naozaj ťažko. Snáď jediný – aby
som v akom-takom zdraví ešte vydržal a nebol odkázaný na cudziu pomoc. Sem – tam ma už ťažia zdravotné problémy, snažím sa o nich
nehovoriť, nepripúšťať si ich . Ale
teším sa zo svojej rodiny, rodín mojich detí – dcéry i syna, rád chodím,
ak to počasie dovolí, do záhradky,
horšie je to v zime – to sa už okruh
mojich činností zúži len na krížovky
alebo čítanie kníh.
Pevným stiskom rúk som sa rozlúčila s človekom, ktorý rozšíril galériu ocenených občanov najvyšším
ocenením Svitu, poďakovala som
sa mu za rozhovor a popriala, iste i
za Vás, milí čitatelia, veľa zdravíčka
a elánu do rokov, ktoré má ešte
pred sebou.
Veronika Žoldáková

Aktuality

SVIT

Spoločenská rubrika
V októbri 2007
✔ NARODILI SA

MIKULÁŠ - V októbri sa uskutočnilo pracovné stretnutie organizátorov príchodu Mikuláša.
Ten do Svitu príde v predvečer
svojich menín – teda 5.decembra. Z dôvodu terénnych zmien
okolo Domu kultúry a úpravy
parku sa pripravuje zmena osadenia vianočného stromu, ktorý spolu s programom bude orientovaný na južnej strane.
DOTÁCIE 30.október 2007
bol posledným dňom na podanie žiadosti o dotáciu, resp.
príspevok na činnosť rôznych
kultúrnych, športových, cirkevných, sociálnych a iných združení a spolkov pre rok 2008.
WEB -ZŠ Mierová ulica má
novú webovú stránku
www.zsmierovasvit.edupage.org
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Sandra Čonková,Adela Kačmarčíková,Nina Jašová, Florián Fidermák,Samuel Silný, Monika Pechová, Alexandra Novotná

✔ MANŽELSTVO UZATVORILI

V polovici októbra sa prostredníctvom oddelenia kultúry MsÚ
uskutočnilo vystúpenie jedného z najúspešnejších regionálnych, resp. slovenských amatérskych folklórnych súborov – súboru Železiar z Košíc. V choreografii Vlada Urbana uviedli svoj
celovečerný program pod názvom Spišiaci. O vysokej úrovni tanečníkov, spevákov i muzikantov sa presvedčila len stovka divákov, takže organizátorom bolo veľmi ľúto, že záujem o toto vystúpenie bol značne slabý. A tí, čo prišli, neľutovali – veď stretnutie s umením „naživo“ je jednoducho nenahraditeľné.

MESTO SVIT
Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenie DJGT vo Zvolene

S TVOJOU
DCÉROU NIKDY”
14.novembra o 18.00 hodine
v Dome kultúry Svit
Ide o úspešnú komédiu – príbeh dvoch
spriatelených manželských dvojíc, riešiacich krízu stredného veku, výchovu
dospievajúcej dcéry, príbeh prinášajúci
množstvo humorných situácií, ktoré sú
odpozorované zo života a divák sa má
možnosť s nimi identifikovať.
Vstupné: 100,- Sk
Predpredaj: MsÚ, odd. kultúry
– 7875 114
Reštaurácia Domu kultúry
– 7755 201

Finchem, a. s.,
ponúka na prenájom
halu o výmere 162 m2,
výška stropu 5,5 m a priľahlé kancelárske priestory o výmere 60 m2
(bývalá výmenníková stanica pri hoteli Mladosť).

Mestská orgnizácia Únie žien vo Svite bola od 16. do 19. októbra organizátorom Burzy zimného ošatenia. Na obr. časť organizátoriek.
Foto: M. Jurčák

Informácie:
FINCHEM, a. s.,
Štúrova 101, Svit,
Ing. M. Fecko
0905 682 238.

Miroslav Bučina a Žaneta Hannacková, Marián Kovalík a Renáta Nádašdyová, Peter Lacko a Adriana
Mirgová, Richard Lopuch a Ivana
Doláková, Vladimír Markoči a Magdaléna Kallová, Maroš Maxian a Lenka Sedílková, Miroslav Podobinský a
Miroslava Schmidtová, Ing. Peter Tomečko a Ing. Michaela Ľachová

❃ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Mária Schnágerová, Mária Fáberová, Ondrej Spišák, Michal Drobný,
Mária Janigová
75 ROKOV
Jozef Koreň, Elena Novotná, Ferdinand Miroškyn, Katarína Gajdošíková, Irma Polhošová, Vincent Štefanovič, Mária Cierbusová, Ladislav
Žukovský, Ján Madzin
80 ROKOV
Ing. Ferdinand Lauko, Margita
Stenchláková
85 ROKOV
Jolana Berzéthyová, František Kudelka
90 ROKOV
Július Knotek
95 ROKOV
Margita Ondrušková
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozefína Fialeková, Miroslav
Páleš, Anna Budajová, Andrej
Derňar, Mária Šmihulová a
Amália Štefová.

Inzeráty
Predám tatranský profil perodrážka, brúsený. I. trieda 125,- Sk, II. trieda 99,Sk. Doveziem.
Inf. tel. : 0905 508 163,
0907 124 455.

SVIT

Z denníka polície

Nový park
Južná strana Domu kultúry
sa v týchto dňoch zmenila na
rušnú zónu. Prebieha tu úprava parku, ktorá spočíva vo výstavbe nových chodníkov, inštalácii nového mobiliára a nového osvetlenia a výsadbe
nových stromov.

Posledné jesenné dni
sa v meste niesli aj
v znamení finišovania
prác pri úprave parkoviska pred poštou. Po
opakovaných reklamáciách sa nakoniec
položila vyhovujúca
a kvalitná dlažba
a okrem toho bol položený v tomto priestranstve aj kvalitný
nový trávnik.
Foto: S. Pjaták

Odcudzená pečiatka
V dňoch 27.-28.10.2007 bola z kancelárie stavbyvedúceho na stavbe vo Svite odcudzená pečiatka s označením firmy UNISTAV s.r.o. Prešov, s
evidenčným číslom 15.
Upozorňujeme obchodných partnerov, predajne,
firmy, inštitúcie, aby neakceptovali objednávky ani
iné dokumenty označené uvedenou pečiatkou po
26.10.2007.
V prípade, že sa niekto bude preukazovať touto
pečiatkou, považujte ju za neplatnú a kontaktujte nás
na tel. č.: 051/7710617, 051/7717270.

Zmena stránkových
dní na matrike !
Z dôvodu dočasného zastupovania
matrikárky sa stránky na matričnom
úrade vybavujú až do uvedenia novej matrikárky do funkcie takto:
7,00 – 15,30
Pondelok:
Utorok:
8,00 – 12,00
Streda:
7,00 – 16,00
Štvrtok:
8,00 – 12,00
Piatok:
8,00 – 14,00

Zima by nás nemala zaskočiť
Na našu otázku, aká je pripravenosť TS mesta Svit na zimu, nám ich riaditeľ
Ing. Július Žiak odpovedal:
Čo sa týka mechanizmov, tých máme celkom päť – tak, ako vlani (2 traktory s radlicami
na odhŕňanie, Škodu 706 s radlicou a sypačom, nakladač UNC s radlicou a lyžicou na odhŕňanie snehu a vozidlo Bucher BU na údržbu chodníkov). Čo sa týka posypového materiálu – dovezených a uskladnených máme 40 ton, v decembri počítame ešte s 20-timi tonami. Aj tento rok chcem touto cestou poprosiť našich občanov, aby nám ( v konečnom dôsledku vlastne sebe) vychádzali v ústrety pri čistení a odhŕňaní snehu z komunikácií. Nešťastné parkovanie v niektorých zónach nám robí obrovské problémy. Spomeniem napr. –
od Komenského ulice po Mierovej ku ZŠ Mierová, Ul. kpt. Nálepku – tzv. spodná- východná časť, ale i pri štadióne (pred predajňou Tatrapeko na Štúrovej).
Aj v záujme nepoškodenia týchto áut je žiadúce, aby vodiči nebránili očiste ciest.
Budeme sa riadiť presným harmonogramom podľa dôležitosti ciest – od hlavných ťahov až
po bočné komunikácie.
Ľudí na tento úsek máme skutočne málo. Naviac, tohto roku nám narobil problém nový Zákonník práce, ktorý výrazne obmedzuje nadčasové hodiny, ako i pohotovostnú službu. Sme
však pripravení sa s touto prekážkou vysporiadať a veríme, že sa nám podarí zabezpečiť
-vžúdržbu ciest a chodníkov počas zimy k spokojnosti občanov.
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■ Dňa 23.09 hliadka MsP na základe žiadosti rodinných príslušníkov vyhľadala psychický narušenú H.O. z obce Liptovská
Teplička. Uvedená osoba sa v meste Svit
potulovala v časti záhradkárskej osady za
žel. stanicou.
■ Dňa 24.09. bola hliadka privolaná do
záhradkarskej osady Štokava .,kde sa pestovateľ zeleniny C.H. nevedel vmestiť do
kože, svoju veľkosť dokazoval okoliu slovníkom, ktorý nebol príliš vyberaný.
■ Dńa 29.09. vo večerných hodinách
hliadka odprevádzala z mesta občana Lučivnej Š.P., ktorý došiel navštíviť svoju exmanželku bez jej vedomia a jej súhlasu.
■ 29.09. mestská polícia v spolupráci s
OO PZ Svit zisťovala totožnosť potulujúceho sa neznámeho občana z okresu Košice
- okolie, ktorý javil znaky nesvojprávnosti.
Po zistení, že ide o svojprávnu osobu
R.H., bytom Čečejovce ,mu boli poskytnuté prostriedky na docestovanie do miesta bydliska.
■ 02.10. bol prešetrený prípad krádeže
mobilného telefónu na ZŠ. Komenského.
Šetrením bolo zistené, že prilepšiť si chceli žiaci 8. ročníka P.K., P.P. a T.K. -všetci
dochádzajúci z obce Mengusovce.
■ 03.10. bola hliadka MsP privolaná do
mestskej časti Pod Skalkou vo veci potulujúcich sa psov, ktorí boli odchytení a vrátení majiteľke M.M. V uvedenej veci porušenia VZN 6/2002 hliadka majiteľku psov
v zmysle uvedeného VZN bude sankcionovať.
■ 04.10 v nočných hodinách hliadka opakovane zasahovala na ulici Sládkovičovej v
rodine J.M., ktorý potužený alkoholom
riešil finančné rodinné problémy.
■ 05.10. hliadku opätovne zamestnal občan J.Š., ktorý v stave alkoholického opojenia obťažoval osoby ženského pohlavia v
čakárni psychiatrickej ambulancie. Po pretriezvení bol hliadkou preliečený poriadkovou pokutou.
■ 05.10 v nočných hodinách bola hliadka
MsP privolaná k osobe M.M., ktorý pred
rodinnými príslušníkmi po výmene názorov
požil viac balení rôznych druhov liekov.
Hliadka menovanému poskytla pomoc do
príchodu rýchlej zdrav. služby.
■ 05.10. hliadka MsP v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ Svit regulovala premávku
do príchodu príslušníkov DI PZ Poprad po
dopravnej nehode na križovatke ulíc Mierovej a Hviezdoslavovej.
■ 06.10. bola hliadka privolaná do Kultúrneho domu, kde skúšku ľudového súboru
rušil svojim neprístojným správaním občan
mesta Ing.V.K., ktorý bol pod vplyvom lacného vína. Menovanému hliadka pomohla
na ceste domov.
■ 06.10 v nočných hodinách hliadka počas prejazdu na ulici Sládkovičovej zaznamenala zadymenie priestoru rodinného
domu. Následne bolo zistené, že ide o požiar drevenej prístavby. Požiar zlikvidovali
privolaní hasiči.
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SVIT

ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY VO SVITE
V tomto čísle sme sa po istom čase rozhodli opäť poskytnúť vám
akúsi domácu pomôcku v prípade, že sa chcete zorientovať v ordinačných hodinách našich lekárov, nakoľko je našou snahou pomôcť vám aj v tejto oblasti, ktorá spadá do každodenného života.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO,
ul. Fraňa Kráľa
OBVODNÍ LEKÁRI
AMBULANCIA PRAKTICKÉHO
LEKÁRA PRE DOSPELÝCH MUDR. Ivor BAJTOŠ
– č.t. 77 57 530
PO: 7.00 – 13.00 ambulancia
13.30 – 15.30 lekárska stanica
Lučivná + návšt.služba
UT: 7.00 – 13.00 ambulancia
13.30 – 15.30 Štôla, Mengusovce + návš.služba
ST: 7.00 - 13.00 ambulancia
13.30 – 15.30 administratíva,
návšt. služba
ŠT: 7.00 – 13.00 ambulancia
13.30 – 15.30 administratíva +
návšt. služba
PIA: 7.00 – 12.30 ambulancia
13.30 – 15.30 ambulancia
V čase od 13.00 – 13.30 hod.
je obedňajšia prestávka
AMBULANCIA PRAKTICKÉHO
LEKÁRA PRE DOSP. – MUDr.
Kristína KARDOŠOVÁ
– č.t. 77 56 355
Denne od 7. do 8.00 injekcie
PO : 8.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.30 - ordinácia
UT: 8.00 - 12.30
12.30 – 13.00
13.00 -15.30 – prev.prehl.
ST: 8.00 – 12.00
12.30 – 13.30 – Gerlachov
13.30 – 15.30 – návštevy
ŠT. 8.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.30 – ordinácia
PI: 8.00 – 10.00
10.00 – 15.30 – návštevy
AMBULANCIA PRAKTICKÉHO
LEKÁRA PRE DOSP. – MUDr.
Dana MARTINKOVÁ
Ordinačné hodiny
PO: 8.00 – 12,15
12,45 – 15,45
UT: 8.00 – 12,15
12,45 – 14,45
ST: 8.00 – 12,15
12,45 - 14,15
ŠT: 8.00 – 12,15
12,45 – 14,45
PI: 8.00 – 12,15
12,45 – 14.00
Od 7.00 – 8.00 hod podávanie

injekcií, odbery krvi
Od 12,15 do 12,45 - obed

DETSKÍ LEKÁRI
NEŠTÁTNA DETSKÁ
AMBULANCIA - MUDr. Eva
ONDRÍKOVÁ, č.t. 77 56 556
PO: 9.00 - 12.00 - ambulancia
13.30 – 15.00 – poradňa
UT: 8.00 – 10.30 - ambulancia
ST: 8.00 - 10.30 - ambulancia
ŠT: 9.00 - 12.00 - ambulancia
13.30 – 15.00 - poradňa
PI: 9.00 - 12.00 - ambulancia
AMBULANCIA PRE DETI A
DORAST - MUDr. Blažena
LŐRINCZOVÁ

Každý deň od 7. – 8.– odbery
PO:
8.00 – 12.00 - ambulancia
12.30- 15.00 – poradňa
UT:
8.00 – 12.00 - ambulancia
12.30- prevencia - školy
ST:
8.00 – 12.00 – ambulancia
12.30- 15.00 - poradňa
ŠT:
8.00 – 12.00 – ambulancia
12.30 – 15.00 – ambulancia
PI:
8.00 – 12.00 – ambulancia
13.00 – návštevy, admin.
12.00-12.30 obed
Mimo ordinačných hodín sa venujeme prevencii, pozvaným pacientom a návštevnej službe

SÚKROMNÁ DETSKÁ
AMBULANCIA - MUDr. Albert
PETHŐ, č.t. 77 57 123
PO:

7.30 – 11.30
13.00 - 15.30 – Šuňava
UT: 7.30 – 11.30
13.00 - 15.30 – Lipt. Teplička
ST: 7.30 – 15.30
13.00 – 15.00 - poradňa
ŠT: 7.30 – 15.30
9.00 – 11.30
– ambulancia Lipt. Teplička
13.00 – 15.30 - ambulancia Svit
PI: 7.30 – 11.30
13.00 – 15.30 – Šuňava
od 7.00 – 9.00 hod. - odbery

ODBORNÍ LEKÁRI
NEUROLOGICKÁ
AMBULANCIA - MUDr. Ján
HNÁTH, č. t. 77 55 616

program
OČNÁ AMBULANCIA – MUDr.
Mária LEVKANIČOVÁ, č.t.77
55 424

PO: 7.00 – 14.30 ordinácia
administratíva : 14.30-15.00
UT – kalendárne nepárny
7.00 – 13.00 ordinácia
UT – kalendárne párny
ordinácia v Smokovci
ST: 7.00 – 15.30- ordinácia
administratíva: 15.30-17.00
ŠT: 7.00– 14.30 ordinácia
administratíva : 14.30 -15.00
PI: 7.00 – 14.00 – ordinácia
administratíva: 14.00 - 15.00
V čase administratívnych prác
sa neordinuje .

PO : 7.30 – 16.00
UT: 7.30 – 14.00
ST: 7.30 – 14.00 – každý
párny týždeň v Sp.Starej Vsi
ŠT: 7.30 – 14.00
PI : 7.30 – 12.00

INTERNÁ AMBULANCIA –
MUDr. Anna BUDICKÁ,
č.t.77 55 638
PO – PIA - od 7.00 – 15.00
AMBULANCIA KLINICKEJ
PSYCHOLÓGIE – PhDr. Mária
MIHÓKOVÁ,
č.t.77 56 042
PO – PIA od 7.00 – 15.30
Je potrebné sa vopred objednať.
UŠNO – NOSNO- KRČNÁ
AMBULANCIA – MUDr. František POTANKO,
č.t.77 550 55(56), kl.17
PO: 7.30 – 14.30 - ambulancia
UT: 7.30 – 14.30 - ambulancia
ST: 7.30 – 13.30 - ambulancia
ŠT: 7.30 – 14.30– ambulancia
PI : 7.30 – 14.30 - ambulancia

Každý deň od 14.30 – 15.30 administratíva
SÚKROMNÁ CHIRURGICKÁ
AMBULANCIA – MUDr. Martin
BRYJA, č. t.77 56 339
PO – PIATOK : 7.00 – 15.30
Obedňajšia prestávka – 30 min.

GERIATRICKÁ A INTERNÁ
AMBULANCIA – MUDr.
E.PONDUŠOVÁ,
č.t. 77 56 509
PO : 7.00 – 16.00
UT : 7.00 – 13,45
ST : 7.00 – 15.00
ŠT : 7.00 – 15.30
PI : 7.00 – 14.30
GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCIA – MUDr. RAFIK
AL KHOURY, č.t. 77 55 677
PO : 8.00 – 12.00
14.00 - 16.30
UT : 7.00 – 15.30
(do 11.00 – operačný deň)
ST: 8.00 – 12.00
14.00 - 16.30
ŠT: 8.00 – 12.00
13.00 – 14.30
PI:
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

ZUBNÍ LEKÁRI
NEŠTÁTNA ZUBNÁ
AMBULANCIA – MUDr. Z.
PARIMUCHOVÁ, č.t.4781505
Pracovná doba – 7.00 – 15.00 h
PO – ŠTV : 7.30 – 12.00
12.30 - 15.00
PIATOK :
7.30 - 13.00

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCIA – MUDr. Ján
MARCINKO, č.t.77 55 228

SÚKROMNÁ ZUBNÁ
AMBULANCIA –
MUDr. M. ČECHOVÁ,
č.t. 77 57 119

PO : 7.00 – 15.30
UT: 7.00 – 15.30
ST : 13.00 – 18.30
ŠT : 7.00 – 15.30
PI : 7.00 – 14.00
Každý deň od 12.00 – 12.30
obed, od 14.30 do 15.30 administratívna práca

7.30 – 9.00 – bolestivé prípady
PO, UT, STR :
9.00 – 12.00
– objednaní pacienti
ŠTV : od 9.00 – DSS Batizovce
PI :
9.00 – 11.00
– objednaní pacienti

Streda dopoludnia – operačný
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MUDr. Andrej PETRAS – REG – PET TATRY s.r.o.,č.t.
478 13 29
Röntgen (RTG) – PONDELOK – PIATOK 8,15 – 12.00
Ultrazvuk (USG)
PO :
7.30 – 9.00 (brucho)
11.30 – 14.00 (prsníky)
STR:
7.30 – 9.00 ( brucho)
13.00 – 14.30 (prsníky)
9.00 – 10.00 – objedn.USG vyšetrenia prsníkov
BIO – RTG LABORATÓRIUM
– MUDR. Eleonóra TAKÁČOVÁ
PO – PIAT
7.00 – 13.00 hod.
AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ
REHABILITÁCIE – MUDr. Erika HAVRANOVÁ (za budovou
Zdravotného strediska )

PONDELOK, STREDA, PIATOK - od 7.30 – 15.00 hod.
Pracuje sa na objednávku ( č.t. 0908 440 827)
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI –
č. t. SVIT - 4423 776, POPRAD 7125 614

PONDELOK – PIATOK
15.30 – 22.00
SOBOTA, NEDEĽA
7.00 – 22.00
Denne po 22.00 hod. - Nemocnica Poprad

Ul. Hviezdoslavova 270
(vedľa MsÚ Svit)
KOŽNÁ AMBULANCIA
– MUDr. Marta BOŽEKOVÁ, č.t. 77 56 577

Zdravotné stredisko
v priestoroch a. s.
Chemosvit

REHABILITAČNÉ STREDISKO
(FRO) NsP Poprad v priestoroch
a.s. Chemosvit
tel.: 715 2272
Daša Procházková - rehab. sestra
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LEKÁR - Jana Sokolová - rehab. sestra
MUDr. Juraj LÖRINCZ
Prac. doba: 7.00 hod. - 15.30 hod.
tel.: 715 2339
V stredisku je vodoliečba - vírivka a
Pondelok až piatok
elektroliečba - iontoforéza, diadyna7.00 - 15.00 hod.
mik, ultrazvuk, likon, biotrón, parafínové zábaľy. Procedúry sú možné
odber krvi do 9.00 hod.
len na odporučenie lekára.
od 12.00 hod. - 12.30 hod. obed
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LEKÁR MUDr. Ján ŠIŠÁK
tel.: 715 2392
Po - pia
7.00 - 15.00 hod.
odbery krvi do 8.30 hod.
od 12.00 hod. - 12.30 obed
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LEKÁR
- MUDr. Jozef TIMKOVIČ,
tel.: 715 2022
Pondelok, utorok a piatok
od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Streda a štvrtok
od 7.00 hod. - 12.30 hod.
odber krvi do 9.00 hod.
od 12.00 - 12.30 hod. obed

PO :
7.30 – 14.00
UT:
7.30 – 14.00
ST:
7.30 – 16.00
ŠT:
7.30 – 14.00 – do 16.00 Batizovce
PI:
7.30 – 13.00
Od 12.30 – 13.00 je obedňajšia prestávka

INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Mária POPOVCOVÁ
tel.: 715 2622, sestra 715 2620
Pondelok až piatok
7.00 - 15.30 hod.
od 12.30 - 13.00 obed

NEŠTÁTNA PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
– MUDr. Adriana MUDRÁKOVÁ, č.t. 77 55 934

SÚKROMNÁ STOMATOLOGICKÁ
AMBULANCIA - MUDr. Mária
ČERNÁKOVÁ, tel.: 715 2792
Pondelok, utorok, streda a piatok
od 6.30 hod. - 15.00 hod.
Vo štvrtok od 6.30 do 9.30 hod.
Bolestivé prípady denne od 6.30 9.00 hod. Pacienti sa musia objednávať.

PO : 7.00 – 14.00 od 14.00 – objedn. pacienti, admin.
UT : 7.00 – 14.00
ST: 7.00 – 11.00
od 11.00 – USS Batizovce
ŠT : 7.00 – 14.00
PI: 7.00 – 13.00

Každý 1. piatok v mesiaci ordinácia v Sp.N.Vsi
AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. Z. BARBORIČOVÁ, č.t. 468 59 35, 0905 457 537

UT :

PIA : 11.00 – 17.00 hod.

7.00 – 15.00

LEKÁRNE
LEKÁREŇ LUCKA, č.t. 77 56 879

PONDELOK – PIATOK
SOBOTA

7.30 – 16.00
8.00 – 12.00

Budova na Ul. Hviezdoslavovej ul.č.270 (vedľa MsÚ)
LEKÁREŇ VIVA, č.t. 77 55 431

7.30 - 16.00
PONDELOK – PIATOK
V prípade, že je zatvorená lekáreň LUCKA
(každú piatu sobotu) otvorená je lekáreň VIVA!
Upozornenie :
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA – MUDr. Monika
KOŠÍKOVÁ Od 1.3.2007 presťahovaná do Zdravotného

strediska pri AS Poprad s týmito ord. hodinami :
Pondelok – piatok 7.00 – 15.00 hod.

SÚKROMNÁ STOMATOLOGICKÁ
AMBULANCIA
- MUDr. Monika HANUŠÍNOVÁ
tel.: 715 2942
Pondelok až piatok
od 8.00 hod. - 15.00 hod.
Bolestivé prípady
od 8.00 hod. - 9.00 hod.
Pacienti sa musia objednávať.

ZUBNÉ LABORATÓRIUM
Magdaléna Stoličná - laborantka
tel.: 715 2947
od 6.30 hod. - 14.00 hod.
Jana Lörinčíková - laborantka
tel.: 715 2190
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

AUDIOMETRIA, tel.: 715 2913
Darina Martonová - sestra
Pracovná doba: jedenkrát do týždňa
vo štvrtok od 6.00 hod. - 14.00 hod.
LEKÁREŇ Pharma Svit, s. r. o.
Mgr.Gabriel Hamar, 052 7755514
Po - pia 7.15 - 16.00 h

Zdravotné stredisko
Tatrasvit Socks, a.s.
PULS MEDICINE, s. r. o.
PRAKTICKÝ LEKÁR
MUDr. Ahmadullah FATHI
tel.: 7126 482
Pracovná doba:
Pondelok od 7.00 do 11.00 hod. a
od 14.00 do 15.30 hod.
Utorok od 7.00 do 15.30 hod.
Streda od 12.00 do 15.30 hod.
Štvrtok od 7.00 do 12.00 hod.
Piatok od 7.00 do 15.30 hod.
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA,
s. r. o.
- MUDr. Irena VOZÁROVÁ
tel.: 7755 267, sestra 7126 485
Pondelok
7.00 hod. do 15.00 hod.
Utorok až piatok
7.00 - 14.00 hod.

NEŠTÁTNA ZUBNÁ AMBULANCIA
MUDr. Zora KOTLÁROVÁ
SÚKROMNÁ STOMATOLOGICKÁ
Pondelok - štvrtok
AMBULANCIA
8.00 - 14.00 h.
- MUDr. Peter BUDINSKÝ,
V piatok od 8.00 hod. - 12.00 hod.
tel.: 715 2842
Bolestivé prípady od 8.00 - 9.00
Pondelok až piatok
hod. Pacienti sa objednávajú.
7.30 hod. - 15.00 hod.
Pacienti sa objednávajú.
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činnosti občanov v postproduktívnom
veku vyzvihol spevácky zmiešaný zbor
Senior, ktorý sa stal v meste uznávaným telesom a bez jeho účinkovania si
nevieme predstaviť v meste mnohé akcie.
V programe stretnutia bola báseň v
podaní Valtera Dicházyho a odovzdanie kytičky kvetov členom klubu, ktorí
si v týchto dňoch pripomenuli svoje životné jubileá. Krátkym posedením a
pohostením , ktoré pripravili členky
klubu sa stretnutie členov klubu
M. Jurčák
dôchodcov skončilo.

Program
kultúrnych a spoločenských
podujatí
14.novembra 2007 o 18.00 hodine
– Dom kultúry Svit
S TVOJOU DCÉROU NIKDY!
Divadelné predstavenie DJGT zo Zvolena
– vynikajúca a úspešná komédia
Vstupné: 100,- Sk
Predpredaj: Reštaurácia DK - č. t. 7755
201, odd. kultúry MsÚ – č. t. 7875 114
20. 11. od 9.00 h v Dome kultúry
PREHLIADKA FILMOV

Úcta k starším
Aktívne kluby dôchodcov vo
Svite aj v tomto roku boli organizátorom stretnutia členov klubu dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Predsedníčka kKubu dôchodcov na Štúrovej ulici Bernadeta
Točeková v krátkom príhovore
hovorila o starších ľuďoch, ktorí
prežili každý svoj osud a je dobré,
že i napriek rôznym problémom sa nauzavreli a v aktívnom živote na pôde klubu pokračujú a stretávajú
sa.
Aktivity oboch klubov dôchodcov (aj Pod Skalkou
predseda Alexander Tokár) ocenil v príhovore primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám, ktorý na margo

Súťaž v slovenskom jazyku
V CVČ v Poprade sa 10. 10. 2007 stretli žiaci 8.
a 9. ročníkov ZŠ z osemročných gymnázií Popradského okresu na I. olympiáde slovenského jazyka.
Bol to nultý, skúšobný ročník, prebiehajúci po celom
Slovensku. Súťažiaci mali za úlohu povinnosť porozumieť textu, v druhej časti text preštylizovať na iný
slohový útvar a v závere po vyžrebovaní témy predviesť ústny rečový prejav. Prvé miesto získala S.Janovská z I. ZŠ Francistyho v Poprade, na 2. mieste
sa umiestnila T. Pitoňáková zo ZŚ na Ul. mieru vo
Svite a na 3. V. Lengvarská zo ZŠ v D. Smokovci.

z Medzinárodného festivalu Envirofilm pre
žiakov ZŠ a strednú školu.
24. novembra 2007 od 10.00 h
- areál pri Kolibe –
organizuje Únia žien a Mesto Svit
ZABÍJAČKOVÁ PÁRTY

Mestu ďakujem

Mesto Svit bolo organizátorom kultúrno-spoločenského programu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zaujala ma báseń v interpretácii V. Žoldákovej
z kultúrneho oddelenia MsÚ. Milo ma prekvapil príhovor primátora mesta R. Abraháma, ktorý - ako povedal, „som jeden z vás“ - nás, starších spoluobčanov pozdravil spomienkou na jeho vlastné dozrievanie, ktoré vyústilo k trvalému vzťahu a cíteniu so
staršími ľuďmi.
V kultúrnom programe sa vystriedali deti a nakoniec divákov, ktorých účasť väčšinou zabezpečovali kluby dôchodcov a ZO JDS, zaujali členovia skupiny EMINENT. Škoda len, že účasť na takomto vydarenom podujatí opäť nezodpovedala možnostiam
mesta Svit.
V mene seniorov vyslovujem poďakovanie Mestu
Svit za tento milý darček, ktorý nám spráíemnil jeden jesenný októbrový večer.
B. Bendíková

Seniori sa zabávali
Podujatie, ktoré je venované Mesiacu úcty k starším už tradične zapadá do októbrového programu,
pripravovaného Mestom Svit. Aj
tentokrát boli do Domu kultúry pozvaní seniori ( a nielen oni) na podvečer pri veselej hudbe a humornom slove.
Otvorili ho tí najmenší a najrozkošnejší účinkujúci – deti z Materskej školy vo Svite, ktoré recitovali,
spievali i tancovali. V príhovore sa
primátor R. Abrahám pozastavil
nad jednotlivými etapami ľudského života s tým, že vyjadril úctu a poďakovanie za snaženia a prácu všetkým prítomným. Poprial im, aby sa im uznania a vďaky dostávalo po celý rok. Následne odovzdal kytice
kvetov predsedom svitských klubov dôchodcov a po tomto akte sa k slovu dostali hostia z Bratislavy – hudobná skupina Eminent. V jej réžii odzneli piesne lahodiace srdciam skôr narodených, ale i vtipné scénky a imitátorské vstupy. S týmto darčekom od Mesta Svit vyjadrili odchádzajúci diváci veľkú spokojnosť.
Na obr. M. Jurčáka primátor mesta pri uctení si všetkých starších občanov mesta odovzdal kyticu kvetov
-vžpredsedom oboch klubov dôchodcov B. Točekovej a A. Tokárovi.

Gastronomicko- kultúrno-spoločenské podujatie pre širokú verejnosť, spojené s odpredajom čerstvých zabíjačkových výrobkov a ľudovou veselicou
Účinkuje: ĽH Bystrianka
29. novembra 2007 o 15.30 h
- zasadačka MsÚ
ZASADNUTIE POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
5.decembra 2007 o 16.00 h
- pred Domom kultúry
PRÍCHOD MIKULÁŠA – ROZSVIETENIE
VIANOČNÉHO STROMČEKA
Tradičné podujatie s kultúrnym programom. Účinkujú: žiaci ZUŠ, ZŠ a DFS Jánošíček.
7. decembra 2007 o 17.00
– Hotel Mladosť
MIKULÁŠSKE POSEDENIE
spojené s oslavou životných jubileí a členskou schôdzou – Únia žien vo Svite
11. decembra 2007 o 16.00 h
- sála Domu kultúry
VIANOČNÁ BESIEDKA
Vystúpenie žiakov ZŠ Mierová ulica pre verejnosť
12. decembra 2007 o 14.00 h
- obradná sieň MsÚ
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV
stretnutie občanov, ktorí sa v 4.štvrťroku
dožili významných životných jubileí
13. decembra 2007 10.30 – 15.00 h
- Zdravotné stredisko SVIT
VIANOČNÁ KVAPKA KRVI – hromadný
odber krvi
Nasledujúce číslo mestských novín
vyjde 17. decembra 2007
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Beseda so spisovateľom
Medzi hodnotné podujatia k 70. výročiu založenia prvej knižnice vo Svite je možné zaradiť aj besedu so spisovateľom Jozefom
Leikertom, ktorú Mestská knižnica vo Svite pripravila 19. októbra
2007 a konala sa v aule Združenej strednej školy.
Doc.PhDr. Jozef Leikert, PhD
patrí k významným osobnostiam
kultúrneho života na Slovensku.
Po vyštudovaní žurnalistiky pôsobil ako redaktor až šéfredaktor vo
viacerých periodikách, pracoval v
Historickom ústave SAV, bol hovorcom a neskôr osobným poradcom prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a v súčasnosti vedie Katedru kulturológie na Filozofickej fakulte Univer-

zity filozofa Konštantína v Nitre.
Besedy sa zúčastnila aj jeho spolupracovníčka z fakulty Ing. Tatiana Tretinová.
Ako spisovateľ sa nezvykle venuje dvom rôznym žánrom – literatúre faktu a poézii. Po publikácii
Ráno prišla noc o historických
udalostiach 17. novembra 1939,
ktoré viedli k uzavretiu českých
vysokých škôl sa k téme vrátil aj v

ďalších knihách, kde príbehy študentov väznených v koncentračných táboroch dorozprával. Napísal niekoľko kníh, v ktorých formou rozhovoru približuje zaujímavé osobnosti – spisovateľa Ladislava Ťažkého, hercov Jozefa
Krónera, Ladislava Chudíka, parlamentného stenografa Josefa

Kocourka, či horolezca a cestovateľa Františka Keleho. Vo väčšine z nich spolupracuje s Máriou
Mackovou.

V poézii ho charakterizuje lyrická skratka, úsporné metafory,
krátke lyrické výpovede. Jeho
básnické zbierky sú už úspešné
aj v prekladoch a vydané boli v
Česku, Poľsku, Srbsku a Čiernej
Hore i na Ukrajine.
Na besede študentom Združenej strednej školy rozprával o svojej literárnej tvorbe, o osobnostiach, s ktorými sa pri písaní kníh
mohol stretnúť a bližšie zoznámiť,
o činnosti Asociácie organizácií
spisovateľov Slovenska, združujúcej organizácie spisovateľov všetkých žánrov, kde pôsobí ako
predseda. K najzaujímavejším
patrili jeho spomienky a príhody z
obdobia, keď robil hovorcu prezidenta Slovenskej republiky.
Nadhodených tém bolo veľmi
veľa a z rôznych oblastí literárneho i kultúrneho života. Na škodu
veci bolo, že študenti neprejavili
veľa záujmu a z ich strany nepadla ani jedna otázka. Možno úplne
ináč mohla dopadnúť beseda s
inou, prípadne staršou generáciou čitateľov, ktorá by vedela
oceniť prítomnosť a ústretovosť
múdreho, citlivého a pritom veľmi
skromného človeka a formou voľnej diskusie dozvedieť sa ešte
viac o názoroch, zážitkoch a skúsenostiach z jeho bohatého života.
A. Gejdošová
Foto: M. Jurčák

Voľnočasové aktivity detí a mládeže
Voľný čas je najmladšou zo základných súčastí života človeka. K tým starším patrí práca, rodina a občianske aktivity.
Jeho zmysluplné využívanie v prospech všestranného rozvoja osobnosti je mimoriadne dôležitou súčasťou výchovy
detí a mládeže.
Do priestoru voľnočasových toho 7 kult.-spol., 8 telovýchovaktivít vstupujú rôzne subjekty už- ných, 9 vedomostných, celkom
šieho či širšieho dosahu, pôsobi- 414 členov z.ú.
Špeciálna základná škola - 9
ace regionálne či celorepublikovo. Je tomu tak aj v našom mes- z.ú., z toho 3 kult.-spol., 1 telote, pričom samotné mesto je jed- výchovný, 5 vedomostných,celným z nich. Uvádzame informá- kom 89 členov z.ú.
Združená stredná škola - 49
cie o voľnočasových subjektoch
z.ú., zamerané sú na telovýpôsobiacich vo Svite.
MŠ - Mierová - 5 záujmových chovné aktivity, techniku, príroútvarov (ďalej z.ú.)-výtvarný (2 dovedu, kultúrnu a umeleckú
skupiny), tanečný, náboženský, činnosť, informatiku, i jazykové
anglický jazyk (2 skupiny), logo- vzdelávanie
pedický
Centrum voľného času - 17
MŠ - Školská (Pod Skalkou) - z.ú., z toho 3 kult.-spol., 6 telo8 z.ú. - anglický jazyk (2 skupi- výchovných, 8 vedomostných,
ny),výtvarný, náboženský, hu- 291 členov z.ú., príležitostná zádobno-relaxačný, tanečný, do- ujmová činnosť - súťaže, kvízy,
pravný, dramatický, ľudových výstavy, prehliadky činnosti z.ú.,
tradícií
prázdninové aktivity, klubová
ZŠ - Mierová - 24 záujmových činnosť - internet klub, dramaticútvarov, z toho 4 kultúrno-spolo- ký klub, kontakt : 77 56164
Mestská knižnica - 650 čitačenské, 3 telovýchovné, 17 vedomostných, celkom 402 čle- teľov, kontakt 77 56619
Rímsko-katolícká cirkev - 2
nov z.ú.
ZŠ - Komenského - 24 z.ú., z hudobné skupiny, organová trie-

da, v spolupráci so školami spevokol a rómske divadlo, modelári, krúžok hry na gitare, nepravidelné aktivity, celkom 100
členov z.ú.
Evanjelická cirkev a.v. - nedeľné besiedky, stretnutia mládeže týždenne, celkom 25 členov z.ú.
Basketbalový klub mládeže 2 prípravky, ml. minižiaci, st. minižiaci, 2 družstvá ml. žiakov,
(chlapci) starší žiaci, 2 družtvá
kadetov, juniori, 143 členov klubu kontakt: Vladimír Mlynský
0905 342 570
Mládežnícky športový klub
Iskra - prípravka, st. minižiačky,

staršie žiačky, 53 členiek klubu
kontakt: Ondrej Vnenčák 0918
324 073
Tenisový klub - 15 členov klubu, kontakt: Ing. Ján Fabiany
0905 461 626
Futbalový klub - 1 družstvo
dievčat, 2 prípravky, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, 129
členov klubu, kontakt: Ladislav
Fridman 0905 606 958
Atletický oddiel - mladší žiaci,
mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, juniorky, 14 členov,

kontakt: Mgr. Ladislav Potočný
0949 363 335
Klub ADENTO - stolný tenis
29 členov, kick-box 19 členov,
kontakt: Jozef Klein 0905 363
704
Mestský kolkársky klub - 2
členovia, kontakt: Andrej Kalakaj 0905 562 752
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Pod

Skalkou - 5 členov, kontakt:
Mgr. Milan Špiner 0907 353
843
FS Jánošík - 55 členov, kontakt: Slavomír Bednarčík 0903
600 726
DFS Jánošíček - 30 členov,
kontakt: Vlasta Horňáková 0903
901 323
Tanečný súbor ŠTYL (moderný tanec) - 12 členov, kontakt:
Vlasta Horňáková 0903901323
Tanečný klub FANTÁZIA (klasický tanec, jazz, moderný a
scénicky tanec) - 50 členov,
kontakt: Viera Piekielnická
0905 229 149
Skauti - Roverská Patrola Lezúňov - 23 členov, kontakt:

Andrej Fábry 0903 999 899
Mgr. Ján Ryša
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Rodina Petrovská nás na kraji
úspešne reprezentovala !
Na krajskom kole súťaže Spieva celá rodina, ktoré sa konalo v Chotči v okrese Stropkov, nás 7.októbra úspešne reprezentovali Janka

Petrovská s mamkou pani Hybenovou a dcérami Jankou a Kristínkou. Zaspievali svadobné piesne z regiónu Važca a Liptova a
medzi ôsmimi súťažiacimi rodinami z iných okresov sa nestratili.
Laureátmi krajskej súťaže sa stali rodiny z Litmanovej a Svidníka.

PARTNERSKÁ VÝMENNÁ NÁVŠTEVA
V dňoch 1.-3. 10.2007 sme v našom meste a jeho základných školách privítali deti z partnerského poľského mesta Knurów. Výmenného pobytu sa zúčastnilo 20 žiakov podstavovej (základnej) školy č. 2 a 7 v Knurowe s pedagogickým sprievodom. V spolupráci s
mestom sme pre nich pripravili zaujímavý program, aby lepšie spoznali naše okolie, ale aj výučbu v našich školách.

Hostia boli ubytovaní v rodinách našich žiakov, ktoré sa im
snažili pripraviť program s poznávaním našich Vysokých Tatier.
Navštívili sme aj Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a kaštieľ v Betliari. Časť dňa strávili poľskí žiaci
na vyučovacích hodinách v našich školách zaujímavými činnosťami, kultúrnym programom,

či návštevou plavárne.
V dňoch 8. - 10. 10.2007
dvadsať našich žiakov s pedagógmi absolvovali výmenu a navštívili Knurów. S novými kamarátmi, ktorých vďaka tejto spolupráci získali, sa stretli opäť v rodinách poľských žiakov, ktoré ich
veľmi milo a srdečne prijali. Pripravili našim deťom zaujímavý

program s rôznymi návštevami
atraktívnych miest v okolí. Spoločne sme navštívili povrchovú
baňu uhlia a múzeum chleba,
kde mali žiaci možnosť si sami
upiecť chlieb. Aj návštevami
v obidvoch školách nám spestrili
naši partneri pobyt v ich meste.

Diskotékou na záver zavŕšili žiaci
spoločný pobyt a priateľstvo sa
ešte viac utužilo.
Sme radi, že aj takýmto spôsobom naši žiaci získavajú skúsenosti a priateľov, ktorí sa radi
k sebe vrátia. Partnerstvo mnohým otvorilo nové rodinné medzinárodné priateľstvá. Ďakujeme
Mgr. Monika Dudinská
ZŠ Komenského

Nevšedná návšteva
Vo štvrtok 25.
októbra sa v
kancelárii primátora zastavil
zaujímavý človek, ktorého aj
verejnosť už
pozná pod menom „Chodec
Tóno“. Vlastným menom
Anton Michalík putuje Slovenskom s úmyslom pomáhať ľuďom, ktorí sú závislí. On sám je abstinujúci alkoholik a zažil si svoje „osobné
peklo“ . Jeho cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré so sebou akákoľvek závislosť prináša.
Je obdivuhodný tým, že na vlastných nohách putuje Slovenskom –
minulý rok prešiel 1570 km, tohto roku už „má v nohách „ 2500 km.
Na cestách sa stretáva s primátormi miest a starostami obcí, ktorých
prosí o pomoc pri podpore svojich myšlienok – najväčšiu váhu kladie najmä na deti a mladých ľudí už v základných školách.
Zastávka vo Svite je v rámci jeho Obetnej cesty, ktorá začala v Prešove a končí v Šútove pri Kraľovanoch, mieste, kde sa liečil zo závislosti na alkohole. Je to 200 km, prejde ich peši za maximálne 72
hodín a verí, že táto obeta prinesie svoje ovocie – že upozorní na čosi, čo nás ničí a veľmi ubližuje nielen nám, ale i našim blízkym. -vž-

Svitskí žiaci pred povrchovou baňou v Knurówe.

ŠIŠKA 2007
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica usporiadala jubilejný 10.ročník Veľtrhu enviromentálnych výučbových programov. Konal sa v dňoch 4.- 6.októbra
2007 v Stredisku environmentálnej výchovy Drieňok na Teplom Vrchu (okres Rimavská Sobota).
Z 99 účastníkov vyše 80 tvorili učitelia prírodovedných predmetov
materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska, zvyšok odborní pracovníci a lektori z Ministerstva životného prostredia
SR, Prešovskej univerzity, prírodovedných múzeí, osvetových stredísk a občianskych združení.
Do programu prispela i ZŠ Mierová vo Svite prednáškou a praktickými ukážkami učebných pomôcok na tému „Poznávanie prírodnín
prostredníctvom svojpomocne vytvorených učebných pomôcok na
vyučovaní prírodopisu na ZŠ“. Predstavené svojpomocne zhotovené
kartičkové kľúče i počítačové programy na rozlišovanie ihličín a nerastov, praktický a jednoduchý spôsob zhotovovania klasických herbárových položiek i fotoherbárov vzbudili nielen pozornosť zúčastnených, ale i záujem o ich získanie pre potreby vyučovania na svojich
školách.
RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová
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Detoxikácia organizmu (III.časť)
Na začiatku bola myšlienka! Za všetkými civilizačnými chorobami stoja toxíny – jedy
zo životného prostredia, potravy, nápojov, či psychiky. Môžu to byť napr. chemické látky, ťažké kovy, antibiotiká, rádioaktívne žiarenie, vírusy, plesne, paraziti, toxíny vznikajúce pri zlom metabolizme, ale i stres, strach, emócie a pod. Keď sa tieto toxíny odstránia a tkanivá nie sú nenávratne porušené, organizmus sa zbaví sám a ľahko choroby.
Myšlienka je to jednoduchá, ale jej obsah je obrovský a následky celosvetové!

Organizmus zanesený rôznymi toxínmi –
jedmi nemôže kvalitne pracovať. Poškodzuje sa jeho imunitný systém, ktorý sa potom správa autoimunitne, čiže proti vlastným tkanivám, a tak vznikajú rôzne choroby a alergické reakcie. Najviac týmto trpí
črevný trakt, miazgový lymfatický systém,
slezina, kostná dreň, thymus, hypothalamus, ale i centrálna nervová sústava. Potom vzniknú infekčné ložiská, ktoré sa väčšinou na hociktorom tkanive zapuzdria
/udomácnia/. Veľmi ťažko sa uvedené ložiská dajú zistiť – detekovať, a ani spoľahlivo odstrániť. Takto žijeme celý náš život s
týmito ložiskami, stačí určitá zložitá situácia
v živote človeka napr. rozladenosť psychiky stratou partnera, alebo zamestnania,
alebo stresom, strachom a môžu sa spustiť aj ťažko liečiteľné choroby, ako sú nádory, cysty, depresie a iné. Žijeme s rôznymi chronickými chorobami a dennodenne sa trápime bolesťami, užívaním chemických liekov, ktoré zaťažujú pečeň, nervovú
sústavu, ľadviny, hrubé črevo i psychiku.
Náš život je už od detstva až po ukončenie
života nekvalitný, stresujúci, plný nečakaných zdravotných ťažkostí. Zanesené tkanivá a choré telo rýchlo starnú, odumierajú.
Cestou, ktorá vedie k odstráneniu týchto
chronických zdravotných problémov je riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu, čiže dôkladná očista tkanív celého tela od toxínov – jedov, infekčných ložísk,

stresov a emócií. Rodičia zanesení týmito
toxínmi pravdepodobne splodia svojich potomkov s prenesenými toxickými záťažami.
Preto je rozumné a jedinečné očistiť od
týchto jedov a záťaží už rodičov, ktorí chcú
splodiť zdravé deti! Lebo najviac psychických, stresových, emočných a alergických
porúch sa práve začína transformovať už v
detstve a v období tehotenstva. Po celkovej detoxikácií organizmu sa u detí zlepší
ich celkový vývoj, lepšie budú riešiť a zvládať náročné školské učivo a budú odolnejšie voči civilizačným a chronickým chorobám. Vážení rodičia, doprajte svojmu telu i
telu svojich detí čistotu, kvalitu života, a
tým aj dlhovekosť. Detoxikovaný a udržiavaný človek by sa mal dožiť v dostatočnej
kvalite života aj 120 rokov. Pravou príčinou
všetkých chorôb sú fyzicky prítomné toxíny
a infekcie v ľudskom organizme. Tie, spolu
s nesprávne fungujúcim imunitným systémom vedú k trvalému poškodeniu telesných tkanív, k chronickým chorobám, k
zrýchlenému starnutiu organizmu, bolestivým stavom, únave a nevýkonnosti. Postupným vnútorným očisťovaním možno
dosiahnuť toho, že sa organizmus vráti do
stavu prirodzeného bezchybného fungovania.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej
medicíny:
František Demský, 0903 193 059
kontakt na Svit : 052/7755252

Cechovanie prvákov
Dňa 22. októbra sa uskutočnilo v našej telocvični cechovanie prvákov. Zúčastnilo sa na ňom 52 zvedavých prváčikov.

Patriť do cechu žiakov
našej školy si vyžadovalo
určitú dávku odvahy, zručnosti,múdrosti,...

“Ika,tika,gymnastika,
zhlboka sa dobre dýcha,...”
sa nieslo celou telocvičňou.Na túto riekanku si de-

ti rozcvičili celé telo a pripravili sa na plnenie súťažných úloh. Po zvládnutí súťaží, ktoré pripravili pani
učiteľky prvých ročníkov,
museli splniť korunovačný
sľub, pravidlá, ktoré budú
do- dražiavať dovtedy, kým
budú
žiakmi
našej
školy.Odmenou im bola korunovačná listina,ktorú dostali na pamiatku pri korunovaní za prváka.
Celé toto stretnutie pozoroval bystrými očami kráľ
a prsty držali deťom aj rodičia a starí rodičia,ktorí sa
prišli pozrieť na túto milú
slávnosť.
Mgr.B.Lopatová,
ZŠ Mierová

V rámci rozširovania parkovacích priestorov
pred poštou došlo aj k položeniu nového tzv.
živého trávnika.
Foto: M. Jurčák

“ŽIVÁ HISTÓRIA”
Už tradične v septembri a októbri organizuje učiteľ Karol Šramko pre žiakov 8.
a 9. ročníka na ZŠ Mierovej exkurzie na pamätné miesta slovenskej histórie.
26. 9. sa teda mohli žiaci 8. roč. pod vedením učiteľov dejepisu Mgr. Šramka a Mgr. Dorkovej vybrať poznávať pamiatky našej minulosti.
Prvou zastávkou bol Martin – významné kultúrne centrum Slovákov. Na Národnom cintoríne
sme si uctili pamiatku významných osobností,
v Múzeu M. Benku sme sa dozvedeli zaujímavosti z jeho života a obdivovali nádherné výtvarné diela. Veľkým zážitkom pre všetkých bola
Kremnica so svojími pamiatkami – Mestský
hrad, Kostol sv. Kataríny, morový stĺp i celé historické jadro.
Na spiatočnej ceste nás čakala posledná zastávka v B. Bystrici – predovšetkým chlapcov
zaujali exponáty, vystavené pred Múzeom SNP.
Podvečer sme sa vrátili plní nových dojmov
domov. Po stopách minulosti sa vydali deviataci
2. 10. pod vedením Mgr. Šramka a Mgr. Szabovej, riaditeľky ZŠ.Na Dukle sa poklonili pamiatke padlých vojakov, vo Svidníku všetkých
zaujal výklad sprievodkyne vo vojenskom Múzeu
i vystavené exponáty zbraní pred ním. Príjemné
chvíle oddychu čakali účastníkov exkurzie
v Bardejovských Kúpeľoch, kde istý čas strávila
aj známa cisárovná Alžbeta Bavorská – Sisi, ktorej socha sa tu nachádza.
Novozískané poznatky a dojmy žiaci spracujú
formou projektov a prezentácií.
Mgr. E. Dorková,
ZŠ Mierová
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Škola podporujúca zdravie
To, čo človek vytvára vlastnými rukami poskytuje zvyčajne veľké
zadosťučinenie. Ináč to nie je ani v prípade žiakov na Komenského ulici vo Svite.

Kristínka a Natálka Očvárové so svojimi “starkými”.

Starí rodičia v MŠ
Október je mesiac úcty k starším, preto sa aj naša Materská škola Svit Pod Skalkou rozhodla pripraviť pre starých rodičov našich
detí malé prekvapenie. Po vrelom privítaní na pôde našej škôlky už
nič nebránilo tomu, aby sa začal pestrý program, ktorý si deti pripravili pod vedením našich pani učiteliek. Nechýbali básničky a
pesničky, ktoré naši starí rodičia odmenili potleskom. Po programe si každé dieťa našlo svojho dedka a babku a spoločne vyrobili rôzne zvieratká z gaštanov, či panáčikov z plastelíny. Šikovné staré mamy uvili pekné kytičky. Všetky tieto okamihy natočila Popradská televízia.
Starí rodičia strávili so svojimi vnúčatami pekné chvíle a my sa
tešíme, kedy ich u nás znovu privítame. Martina Kopaničáková

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie si v týždni od 1.10.
do 5.10. 07 pripravili niekoľko
pekných podujatí.
Tretiaci pod vedením učiteľky
Mgr. H. Molnárovej vyzdobili interiér školy jednoduchými, pritom
veľmi pôsobivými dekoráciami
so sušených kvetov, tráv, či vetvičiek.
O tom, že zdravie je to najcennejšie čo máme, sa žiaci druhého ročníka rozprávali a pritom
svoje skúsenosti a zručnosti ukázali pri vykrajovaní, strúhaní a

zdobení rôznych druhov ovocia
do ovocných mís a ovocných šalátov. Že boli naozaj chutné, ale
hlavne plné vitamínov, potvrdili aj
naši najmenší - prváci, s ktorými
sa druháci vďačne podelili.
Záver týždňa sa niesol v duchu
športu. Piatkové dopoludnie patrilo futbalu, štafetovým hrám,
skákaniu cez švihadlo. Spestrením bol určite nafukovací hrad, v
ktorom sa vyšantili nielen žiaci
našej školy, ale aj deti z MŠ vo
Svite.
Mgr. Bibiána Javoreková

NATALY V NAŠEJ ŠKOLE
Prvý októbrový štvrtok sa v našej škole niesol v duchu zaujímavého stretnutia so zahraničnou návštevou p.Nataly Balaz, ktorá pochádza až z ďalekej a pre našinca určite exotickej krajiny z Juhoafrickej republiky, z Kapského mesta. Na tomto milom stretnutí, ktoré zorganizovala naša škola pre svojich žiakov, sa stretlo viac ako 30 chlapcov
a dievčat i niekoľko pedagógov. Naši žiaci mali jedinečnú príležitosť
komunikovať v anglickom jazyku, preveriť si svoju znalosť svetového
jazyka a zároveň dozvedieť sa viac o živote v Juhoafrickej republike.
Ovládanie cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta. Dnes už nie
je nič výnimočné cestovať, pracovať či študovať v zahraničí a práve
týmto stretnutím sme chceli, aby si naši žiaci uvedomili tento fakt a získali ďalšiu motiváciu.
Záverom by som chcela poďakovať predovšetkým p. Nataly Balaz
za to, že medzi nás prišla i žiakom našej školy za ich záujem. Verím,
že toto stretnutie bolo pre nich podnetné a odniesli si novú inšpiráciu
do ďalších školských dní.
Bc. Beáta Ondrušková
ZŠ Mierová Svit

Výstavba športového areálu
Nový školský rok znamenal i začiatok realizácie projektu Šport do škôl,
ktorým zavŕšime vybudovanie moderného športoviska.
V areáli dochádza k výstavbe futbalového ihriska s umelým povrchom a
atletickej dráhy s umelým povrchom v celkovej hodnote 2,5 milióna Sk.
Projekt vypracovaný Mgr.Ladislavom Potočným schválilo MŠ SR s dotáciou 1 milión Sk., zvyšné finančné prostriedky poskytuje Mesto Svit a škola prostredníctvom rodičov, sponzorov a priateľov školy.
Práce prebiehajú úspešne a podľa harmonogramu. Všetci sa budeme
tešiť na okamih, keď športový areál začne slúžiť žiakom, športovcom a mládeži vo Svite.
Mgr. Luďa Szabová
riaditeľka školy
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Netradičné formy vyučovania
Spestrenie vyučovacích hodín napomáha ku kvalitnejšiemu
osvojeniu si vedomostí žiakmi.Hodinu prvouky spríjemnili žiakom
1. a 2. ročníka hasiči, ktorí prijali naše pozvanie. Popri praktických
ukážkach trpezlivo odpovedali na množstvo otázok žiakov. Nezabudli ani na našich hostí – deti z materskej škôlky, ktoré si vyskúšali aj oblečenie hasičov. O tom, že im padlo ako uliate svedčili
usmiate tváre pani učiteliek. Samozrejme, všetkým prítomným najväčšiu radosť urobilo striekanie vody hasičskou striekačkou a vďaka slnečnému počasiu nevadilo ani pár kvapiek vody na oblečení.

Na záver deti čakalo prijemné
prekvapenie – dúha.
Skvalitňovať prácu učiteľov napomáhajú netradičné formy vyučovania.Slnečné počasie využili
žiaci 1.B triedy a výtvarnú hodinu
si spestrili púšťaním šarkanov.
„Lietajúce príšerky“ sa snažili
deti čo najdlhšie udržať vo vzduchu, čo si vyžadovalo dostatočnú
fyzickú kondíciu. Z dievčat to naj-

lepšie zvládli: 1.miesto Bianka
Petriláková, 2.miesto Natália Šoltisová a 3 bola Terézia Faixová
Z chlapcov sa najviac darilo: 1.
miesto Peter Zuštiak, 2. Sebastián Hudák a 3. Martin Gontkovič
Na základe vlastných skúseností žiaci vyzdobili triedu pestrofarebnými, vlastnoručne vyrobenými šarkanmi.
Mgr. B. Lopatová, ZŠ Mierová

SAMSUNG SUPERMARATÓN VIEDEŇ- BRATISLAVA- BUDAPEŠT

Úspešný ultramaratónec je zo Svitu
V dňoch 19.-23. októbra 2007 sa na trati Viedeň- Bratislava-Budapesť uskutočnil druhý ročník Samsung supermaratónu. Podujatie pozostávalo z piatich po sebe idúcich etáp, ktorých celková dĺžka bola 320 km.
ktorý bol z trojice Slovákov najús1.deň: Viedeň-Budapešť 94 km
pešnejší. V celkovom poradí bez
2.deň: Bratislava - Gyór 84 km
rozdielu veku obsadil z 32 hodno3.deň:Gyór - Tata 61 km
tených mužov 15. miesto - trať dlhú
4.deň: Tata - Budapešť 60 km
5. deň: Budakeszi - Budapešť 21 320 km zdolal v celkovom čase
32:55:54 hodín. V kategórii nad
km (polmaratón).
Účastníci z Poľska, Ruska, Ma- 55 rokov vybojoval vynikajúce
ďarska, Slovenska, Srbska, Ne- 2.miesto.
Tento úspech je o to cennejší, že
mecka, Rumunska a Rakúska absolvovali celú trať formou 5-člen- František Gallik pracuje vo výrobe,
ných štafiet po jednotlivých úse- v 4-zmennej prevádzke v a.s. Chemosvit a vytrvalostnému behu sa
koch alebo v kategórii jednotlivcov.
Súťaži jednotlivcov Slovenskú re- venuje na rozdiel od väčšiny zúpubliku reprezentoval aj František častnených súperov v amatérGallik - ultramaratónec zo Svitu, skych podmienkach.

Toto podujatie bolo vrcholom jeho tohtoročnej
bežeckej sezóny. Pripravoval sa naň počas celého
roka, najviac v letných mesiacoch v rámci trojtýždňovej dovolenky. Formu
testoval na maratónskych
behoch i krosoch v rámci
celého Slovenska, pričom
takmer na každých pretekoch patril vo svojej kategórii nad 50 rokov k trojici
najrýchlejších.
František Gallik plánuje
súťažnú sezónu 2007
ukončiť
10.novembra
2007 účasťou na Liptovskom maratóne.
RNDr. Danica Božová

Kolkárom sa darilo striedavo
Kolkári Svitu odohrali ďalšie zápasy dlhodobej časti kolkárskej I.ligy. Po vysokej prehre v 5. kole v Košiciach o 170 kolov a na body 8:0 mali v 6.kole za súpera zo spodu tabuľky NK Hesta
Prešov, s ktorým prehrali na body 1:7, a tak ostávajú na konci tabuľky. 7. kolo odohrajú na dráred.
hach KK Rimavská Sobota a 8. kolo doma proti kolkárom z Plešivca vyhrali 2:6.

Memoriál Pavla Antala v cestnom behu
Organizátormi cestného behu Memoriál
P. Antala 13. 10. 2007 bol AO Svit v spolupráci so synmi P. Antala. Napriek chladnému počasiu sa na štart postavilo vyše
70 bežcov mládežníckych kategórií a
takmer 40 pretekárov dospelých.
Z bezčov zo Svitu sa najlepšie umiestnili:
Na 1. mieste Stanka Lajčáková - najmladšie

žiačky na 750 m, Soňa Vnenčáková - mladšie
žiačky na 750 m, Martin Greš - starší žiaci na
750 m. Na 3. mieste skončil Radko Hurčala mladší žiaci na 750 m.
V kat. dospelých mužov nad 50 rokov skončil J. Klas 2., nad 60 r. S. Miškár bol tiež druhý a u žien bez rozdielu veku D. Božová skončila na 2. mieste.

František Gallik počas behu Roháče Podbiel (23 km - august 2007), ktorého
absolvovanie bolo súčasťou prípravy
na Samsung supermaratón.
Foto: Ing. Vladimír Boža

Medzinárodné finále vo Svite
V sobotu 22. septembra 2007 organizoval Atletický oddiel Svit v spolupráci s Ministerstvom
práce sociálnych vecí a rodiny a Úniou detských domovov na Slovensku Medzinárodné finále víťazných družstiev a jednotlivcov v atletike
detí z detských domovov za účasti hostí z Čiech a Maďarska. Prekrásne jesenné počasie
sprevádzalo mladých atlétov v priebehu celej
súťaže, v ktorej v záverečnom vyhodnotení zvíťazili účastníci z Čiech pred Slovenskom a na
treťom mieste sa umiestnilo Maďarsko. Všetkých účastníkov doslova očaril výhľad z nášho
štadióna na bezoblačné Vysoké Tatry a zástupkyňa MPSVaR D. Šipošová vyjadrila poďakovanie za hladký priebeh súťaže.
-lp-
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Dvakrát striebro
Na majstrovstvách základných škôl v cezpoľnom behu okresu Poprad sa v cyklokrosovom areáli pri popradskom štadióne stretli bežecké družstvá i jednotlivci v súbojoch o medailové umiestnenia. Darilo sa družstvu dievčat zo ZŠ Mierová vo Svite v zložení: Stanka
Lajčáková, Patrícia Lajčáková a Lenka Františková , ktoré v početnej konkurencii celkovo
obsadili pekné 2. miesto. Stanka Lajčáková
žiačka 6. ročníka si v súťaži jednotlivcov vybehala skvelé 2. miesto - víťazstvo si odniesla Soňa Vnenčáková členka AOSVIT. Rovnaké umiestnenie na druhej priečke v súťaži
žiakov vybojovalo družstvo chlapcov v zložení: Jozef Novobilský, Martin Greš a Tomáš Jančík. Jozef

Kolláriková víťazkou Grand Prix
dospelých, Stenchláková tretia
Naše dve juniorky úspešne zavŕšili atletickú sezónu na mítingu v Novom Meste
n. Váhom, kde sa v nedeľu 23.9.2007

Novobilský si v súťaži jednotlivcov vybehal bronz
-lpza 3. miesto. Blahoželáme.

ATLETICKÝ MOST - DUBNICA nad VÁHOM
Na dubnickom atletickom štadióne sa v nedeľu
16. 9. 2007 uskutočnil pre fanúšikov atletiky veľký
športový sviatok za účasti aktuálnych majstrov sveta a medailistov z MS v japonskej Osake.
Nás teší, že na tomto jedinečnom medzinárodnom
športovom podujatí mal zastúpenie i Atletický oddiel
Svit v Janke Kollárikovej ,ktorá bola nominovaná, ako držiteľka najlepšieho tohtoročného času na 100m prekážok v kategórii junioriek v súťaži žien. V konkurencii skúsených svetových hviezd mala možnosť okúsiť jedinečnú
atmosféru “svetovej atletiky” a stráviť prekrásne športové
popoludnie so svojimi športovými vzormi naživo!

Aktuálna majsterka sveta 2007, majsterka Európy, olympijská víťazka a európska rekordérka v 7-boji žien Karolina Kluftová zo Švédska a aktuálna
majsterka Slovenska 2007 v 7-boji junioriek Janka Kolláriková zo Svitu.

Janka svojim piatym najrýchlejším časom v tejto sezóne
dobehla štvrtá v druhom rozbehu, pričom samotnú účasť
na tomto mítingu považujeme za veľkú česť a možnosť získať neoceniteľné pretekárske skúsenosti a čo to okukať
od tých najlepších atlétov sveta v rozcvičke i v pretekoch!

Extraliga v basketbale mužov
Vyžrebovanie extraligy v basketbale mužov v sezóne
2007/2008 pre BK Chemosvit, ktorý odohrá v základnej
časti zápasy (22 zápasov, 11 v sobotu a 11 v stredu) na
domácej pôde v štyroch kolách o 17.30 hodine v športovej hale vo Svite takto:

17. 11.
24. 11.
1. 12.
15. 12.

sobota
sobota
sobota
sobota

BK Chemosvit - Sp. N. Ves
BK Chemosvit - Košice
BK Chemosvit - Levice
BK Chemosvit - Nitra
2008
sobota BK Chemosvit - Komárno
5. 1.
19. 1.
sobota BK Chemosvit - Handlová
streda
BK Chemosvit - Pezinok
30. 1.
13. 2.
streda
BK Chemosvit - Lučenec
20. 2. streda
BK Chemosvit - Inter Bratislava
27. 2.
streda
BK Chemosvit - Prievidza
5. 3.
streda
BK Chemosvit - D. Kubín
BK Chemosvit - Sp. N. Ves
streda
12. 3.
15. 3.
sobota BK Chemosvit - Košice
BK Chemosvit - Levice
streda
19. 3.
26. 3. streda
BK Chemosvit - Nitra
2. 4.
streda
BK Chemosvit - Komárno
9. 4.
streda
BK Chemosvit - Handlová
16. 4.
streda BK Chemosvit - Pezinok
Po týchto zápasoch sa 26. apríla 2008 začínajú štvrťfinálové zápasy play off.

uskutočnilo atletické finále Grand Prix
dospelých jednotlivcov i družstiev SR.
V priebehu celého roka obe absolvovali
10 pretekov GPX bodovaných na základe umiestnenia v súťaži. Janka Kolláriková na 100m prekážok v seriáli Grand
Prix pre rok 2007 zvíťazila a Patrícia
Stenchláková obsadila v hode oštepom
pekné 3.miesto. Milým prekvapením je
umiestnenie Atletického oddielu Svit
v súťaži družstiev žien na 7. mieste zo 44
registrovaných oddielov SAZu v tejto súťaži. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme sa skvelú reprezentáciu AO SVIT
-lpa mesta Svit.

Najmladšie svitské basketbalistky
Vo Svite v Basketbalovom klube mládeže Svit už po niekoľko rokov úspešne
rozvíjajú svoju činnosť aj basketbalové družstvá dievčat. S výraznou pomocou
Centra voľného času najmladšie svitské basketbalistky majú za sebou už prvé dva mesiace intenzívneho tréningu v novom súťažnom ročníku.
Mladšie mini žiačky i staršie žiačky súťažia v krajskej súťaži, hrali zápasy v Rožňave i
v Košiciach. Pod vedením trénerov Michaely Drobnej, Ondreja Vnenčáka a Ing. Roberta Ištvánika trénujú v telocvični ZŠ na Mierovej ulici, najmladšie prváčky a druháčky športujú v krúžku pohybových hier pod vedením H. Ščavnickej. Nadšenie a
chuť športovať im nechýba, podporujú ich v tom aj rodičia. Prvým úspechom je pre
nich radosť s hry a pohybu i účasť na turnajoch. Ak by sa vaše deti chceli tiež k nim
pripojiť, môžu prísť priamo na tréningy.
N. Kumorovitzová
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