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Slovenka
roka 2019

Matilda
Alexandrová

Naši mladí športovci
vybojovali strieborné medaily
v Bratislave aj doma vo Svite

Poznali ste ju? Učila vás?
Tak príjimite pozvanie
do Kežmarku na odhalenie
jej pamätnej dosky.

Dni mesta Svit
2019
a oslavy 85. výročia
založenia mesta
a Chemosvitu, a.s., budú
21. - 22. júna 2019.
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Úspechy mladých
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Nestáva sa často, aby sa niekto
ocitol na titulnej strane novín dvakrát v priebehu roka. Ale dovolím si tvrdiť, že v prípade Andrei
Gontkovičovej, rod. Kocúrovej, je
táto výnimka prirodzená. Už nominácia do celoslovenskej ankety
Slovenka roka 2019 je udalosť toho
hodná, ale úplné víťazstvo v nej, to
už je skutočne úspech, ktorý si túto
pozornosť bezpochyby zaslúži.
n Čo Vám napadne ako prvé, keď sa pozriete na sošku Slovenka roka? Apropo,
kde ju máte uloženú - doma alebo v práci?
Spomeniem si na všetkých 28 dám,
s ktorými som sa vďaka tejto ankete spoznala. Mali sme niekoľko príležitostí nielen na chvíľu sa stretnúť a porozprávať,
ale aj sa lepšie spoznať. Myslím, že nominačná komisia odviedla naozaj poctivú
prácu. Pretože každá z týchto dám je vo
svojej odbornej oblasti, ale aj v celom živote, naozaj výnimočná. Je dôležité spájať úspešných a snaživých ľudí. Tým sa ich
potenciál znásobuje a zároveň priťahuje
okolie. Sošku mám vystavenú doma. Ako
každodenné povzbudenie pre mňa a aj
ako motiváciu pre mojich synov.
n Aký je to pocit, keď Vás niekto nazve
Slovenkou roka?
Je to silné a zaväzujúce. Mnohí ľudia
ma spoznávajú a venujú podstatne väčšiu pozornosť tomu čo poviem, alebo
urobím. Či už je to tu doma na Slovensku,
alebo v Prahe, kde momentálne žijem.
Tam jeden kamarát dokonca zavtipkoval,
že teraz by som už naozaj nemala cestovať v električke bez lístka, pretože by sa
to mohlo dostať do novín. A článok s nápisom „Absolútna Slovenka roka cestuje
v MHD bez lístka“ by nevyzeral dobre.
n Aké boli prvé myšlienky, keď zaznelo
Vaše meno pri vyhlasovaní absolútnej
víťazky?
Bola som veľmi prekvapená, že som
to ja. Pocítila som veľkú vďaku a pokoru.
Naozaj som si nemyslela, že zo všetkých
nominovaných sa vďaka hlasovaniu verejnosti a rozhodnutiu komisie k tomuto
titulu dostanem práve ja. V okamihu sekundy mi v hlave prebehol film udalostí
a fotky ľudí, ktoré s anketou súviseli. Bola
som tiež veľmi rada, že vedľa mňa sedí
môj manžel, jeden z troch Mušketierov,
ktorí ma neustále podporujú a na ceste
medzi nomináciou a vyhlásením výsledkov zohrali dôležitú rolu.
n Ste naša rodáčka. Navštevujete Svit?
Ak áno, ako ho vnímate po rokoch
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Foto: archív A.G.

ROZHOVOR
Andrea Gontkovičová
so svojimi Mušketiermi

Majte veľké oči
a odvážne sny
a v porovnaní s tým, že žijete v Prahe kozmopolitnom meste?
Do Svitu sa vraciam vždy, keď môžem
a rada. Mám naň naozaj dobré spomienky a mám tu miesta, ktoré sú nerozlučne
späté s mojim detstvom a mladosťou. Či
už je to základná škola na Komenského
ulici, kde som bola žiačkou, plaváreň, kde
som sa začala pravidelne venovať plávaniu, Mierová ulica, kde sme bývali, alebo

„Asi by som
už naozaj nemala
cestovať v električke
bez lístka...“
autobusová stanica, z ktorej som cestovala
do Popradu. Mám tu tiež mamku, rodinu
môjho manžela a veľa ľudí, ktorí v mojom
živote zohrali významnú úlohu. Či už sú to
učitelia na základnej alebo umeleckej škole, kamaráti alebo susedia. To všetko vytvára prostredie, v ktorom sa cítim bezpečne a útulne, jednoducho doma. V Prahe je
to úplne iné. Praha je krásna, ale omnoho
väčšia. Pocit intimity sa v nej nevytvára

jednoducho. Má však iné výhody, ktoré
s mojimi mušketiermi oceňujeme. Je to
bohatá história a s ňou spojené množstvo
historických pamiatok z rôznych období
a oblastí, kultúra v oblasti divadiel, hudby,
fotografie a dizajnu alebo intelektuálny
náboj vytváraný množstvom univerzít,
klubov a medzinárodným prostredím.
n V pracovnom kolektíve máte určite kolegov rôznych národností. Uvedomujete
si nejaké vlastnosti, ktoré nás Slovákov
odlišujú od iných, alebo charakterizujú?
Veľmi rada pracujem v tímoch zložených z ľudí s rôznym vzdelaním, vekom,
pracovnou skúsenosťou a národnosťou.
To so sebou prináša širokú paletu pohľadov, názorov a potenciál lepšieho rozhodnutia. Aj vďaka tejto skúsenosti viem,
že je veľmi ťažké zhrnúť do pár slov charakteristiku či už jednotlivých národov,
profesií alebo vekovej skupiny. Čo je však
pre veľkú väčšinu nás Slovákov typické
a jednoznačné, je veľká usilovnosť, pracovitosť a disciplína. Čím si môžeme byť
tiež úplne istí, je kvalita nášho vzdelania.
Aj keď sme k tejto téme často veľmi kritickí a situácia v školstve nie je celkom
jednoduchá, z praxe viem, že sme na tom
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v porovnaní s veľkou časťou okolitého
sveta veľmi dobre.
n Sama ste nefajčiarka. Ako sa pracuje
nefajčiarke v pozícii líderky „tabakovej“
firmy?
Je to super práca. Veľmi zaujímavá,
dobrodružná a rôznorodá. Nič z toho, čo
teraz pri stavaní sveta bez dymu vytvárame, ešte nikto nikdy nedokázal. Takže je
to aj plné napätia a objavovania nepoznaného. Revolúcia, ktorú naša spoločnosť v tabakovom priemysle spustila, je
pre mnohých prekvapivá a potrebujú čas
na to, aby si sami premysleli a urobili názor. Ja v tom mám však už niekoľko rokov
úplne jasno a teším ma, že môžem byť
súčasťou takej veľkej spoločenskej zmeny. Sme však ešte len na začiatku a cesta
bude komplikovaná a dlhá. Ja som však
bojovník. Nevzdám sa.
n V spoločnosti kde momentálne riadite obchodný rozvoj a inovácie ste nezačali pracovať hneď v top manažmente.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je
Vašim pomyselným osobným „kľúčom“
k profesnému napredovaniu?
Môj recept je jednoduchý. Najdôležitejšie je rozhodnúť sa, čomu sa chceme venovať a prečo. Toto je naozaj zásadné. Keď
si ujasníme odpoveď na tieto dve otázky,
všetko ostatné budú už len prevádzkové
problémy. Samozrejme, na ceste, ktorú si
vyberieme sa musíme o seba starať. Veľa
spánku, šport a veľa lásky. Tak, ako hovorí
stare heslo: v zdravom tele zdravý duch.
n Aké sú Vaše ešte nenaplnené sny, alebo ambície?
Veľmi rada by som šla so svojou rodinou a pár priateľmi na cestu okolo sveta.
Chcela by som, aby to trvalo najmenej
rok a veľmi rada by som kombinovala cestovanie lietadlom, loďou, vlakom
a džípom. Chcela by som vidieť ďaleké
a nepoznané svety, ako je Nový Zéland,
Aljaška, Azorské ostrovy a Ohnivá zem,
ale aj známe mestá ako Chicago, Tokio,
Cusco, či Marakéš. Cestovanie búra predsudky a otvára našu myseľ pre nové. Pre
mňa je cestovanie najlepšou investíciou.
Času, energie aj peňazí.
n Keď sme sa zhovárali v čase Vašej nominácie na Slovenku roka, poslali ste
svitskej mládeži zaujímavý motivačný
odkaz. Bude z úst absolútnej Slovenky
roka 2019 znieť inak?
Môj odkaz sa nemení. Práve naopak.
Opakujem ho s ešte väčším dôrazom. Naše
sny a vnútorné odhodlanie sú väčšie a silnejšie, ako akékoľvek prekážky. Takže majte veľké oči a odvážne sny. Sny vám vytvoria realitu, ktorú jedného dňa začnete žiť.
(Za rozovor ďakuje Daniela Virostko)
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Noc múzeí a galérií

Je rovnomenné celoeurópske podujatie, ktoré sa realizuje pod patronátom
Rady Európy. Cieľom je šíriť informácie
o kultúre, prezentovať kultúrnu rozmanitosť jednotlivých krajín Európy a ich
kultúrne dedičstvo. Tento rok sa do akcie po prvýkrát zapojila aj naša knižnica
v spolupráci s OZ Rozpuk. Návštevníci si
v knižnici mohli prezrieť priestory, ktoré
sú počas bežnej prevádzky verejnosti
neprístupné a zúčastniť sa na besede
o fotografii a fotografovaní s Jirkom Salzmannom. Na železničnej stanici vo Svite
ich čakala prehliadka múzea Baťa pod
Tatrami a potom premietanie historických filmov o Tatrách a hudobno-recitačné pásmo Ivany Figovej, Zuzany Šimovej
a Žofie Fridrichovej. Snahou oboch organizácií bolo upriamiť pozornosť Sviťanov
na zaujímavé priestory v meste - na železničnej stanici múzeum o histórii vzni-

ku nášho mesta a Baťovcoch a v knižnici
výstavnú miestnosť, v ktorej prezentujeme tvorbu regionálnych umelcov.
(D.Š., foto: Matej Hudák)

Jirko Salzmann
pri rozhovore v knižnici

Čítajme si
Linka detskej istoty organizuje už dvanásty rok čitateľský maratón s cieľom zatraktívniť knihu v očiach detí. Čítanie sa
uskutočnilo 30. mája v knižniciach, školách a školských kluboch po celom Slovensku, v čase od deviatej do pätnástej
hodiny. Deti čítali z odporúčaných kníh
a na pamiatku dostali záložky. Snahou
je nie len prekonať celoslovenský rekord
v čítaní, ale predstaviť deťom zaujímavé
knihy, ktoré im pomáhajú rozvíjať reč
a slovnú zásobu, naberať inšpiráciu
a vedomosti, poznať hodnoty, rozlišovať
dobro a zlo a taktiež relaxovať. Krstnou
mamou projektu pod názvom „Čítajme
si“ je spisovateľka Oľga Feldeková. V našej knižnici sa počas 6 hodín zúčastnilo
podujatia 106 detí a na celom Slovensku
nás bolo spolu 32 425. Rekord sa ale prekonať nepodarilo, oproti minulému roku
čítalo o 6 428 detí menej.
(D.Š.)

Poďakovanie
Na záver školského roku by
sme rady poďakovali kolektívom ZŠ Komenského, SŠ Mierovej, SPOŠ J. A. Baťu, SŠ Mierovej - ZUŠ, SZUŠ Fantázia, CVČ
a Mládežníckemu parlamentu
za spoluprácu a pomoc pri organizovaní a realizácii našich
(D.Š.)
podujatí.		
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Okolie „Studničky“ upravovala
takmer stovka dobrovoľníkov

Sviatok práce - 1. máj. Kto by nemal rád tento deň. Prináša so sebou pre mnohých príjemnú nostalgiu a spomienky, pre iných radosť
z voľného dňa. My sme sa rozhodli, ako inak, ho osláviť prácou.
V tento deň sa konala spoločná akcia
lokálnych občianskych združení ROZPUK, NATURALISTA, EKOTÓN, obyvateľov
mesta Svit každého veku a veľkú pomoc

pri vyčistení okolia Studničky preukázali
aj žiaci ZŠ Komenského spolu so svojimi
učiteľmi. Našim hlavným cieľom bolo
opravenie prístupových schodov k často

navštevovanej a obľúbenej oddychovej
zóne Studnička, vyčistenie širšieho okolia od odpadkov a revitalizácia mokrade,
ktorá ostala značne znehodnotená po
prekládke napätia.
Dokonca sme stihli vysadiť aj štyri
borovice. Podujatia sa zúčastnilo skoro sto ľudí všetkých vekových skupín.
Naše naplánované aktivity sme zrealizovali a máme našliapnuté na správnu
cestu. Veríme, že každý kto príde ku
Studničke, túto lokalitu nebude poškodzovať, ba práve naopak, bude sa
snažiť ju chrániť a zveľaďovať. Pretože
je to miesto, ktoré nám veľa dáva či už
v podobe zdravej a chutnej vody, pokoja z priestoru, „zeleného“ miesta na oddych, alebo stretnutí pri ohni. Radi by
sme pokračovali v revitalizovaní tohto
priestranstva, posúvali hranice moderného a ekologického spolužitia ľudí a prírody a veríme, že pravidelnými stretnutiami
vrátime a podporíme ekosystém mokradí
tejto lokality. Všetkým srdečne ďakujeme
za účasť a pomoc pri skvalitnení tohto
miesta. „Máme to správne našliapnuté“
a pokračujeme ďalej.

(Tatiana Dučaiová, Vladimír Zentko)

Špeciálny odkaz
od Mládežníckeho
parlamentu
Milá naša Janka Koreňová, v mene
celého Mládežníckeho Parlamentu
by sme ti chceli zaželať všetko najlepšie k narodeninám, veľa šťastia,
zdravia, lásky a veľa úspechov. Za
pomoc, ochotu a dôveru v nás Ti
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zážitky s Tebou. Si človek, ktorého si
veľmi vážime a ktorý rozdáva svojím úsmevom radosť, ktorá nám vie
vždy urobiť krajší deň. ĎAKUJEME!
Mládežnícky parlament

Primátorka privítala
„malých“ nových občanov

Pridaj sa
k aktívnym

Mesto Svit, za účasti primátorky mesta Dáši Vojsovičovej, prostredníctvom Zboru pre
občianske záležitosti, zorganizovalo už tradičné uvítanie detí, nových občanov mesta Svit.
Konalo sa 18. mája v Obradnej miestnosti Domu kultúry.
Milého stretnutia sa zúčastnili rodičia a ich deti narodené v druhom polroku 2018
a v úvode roku 2019. O príjemnú atmosféru sobotňajšieho dopoludnia sa postarala SZUŠ
Fantázia Svit svojim hudobným vystúpením. Prítomných privítala a prihovorila sa primátorka, z ktorej rúk rodičia prevzali kyticu, spomienkovú knihu, finančný príspevok a zapísali
sa do pamätnej knihy mesta.
Detičkám, novonarodeným občanom mesta Svit prajeme, aby vyrastali v pokojnom
rodinnom prostredí, obklopené láskou starostlivých rodičov a nech v ich živote prevažuje
pekné a príjemné nad starosťami a nepohodou.
(Mgr. Ľuboslava Kukurová)

Si študent, máš rád ľudí a rád pomáhaš?
Tak potom aj Ty patríš k nám. Mládežnícky
parlament mesta Svit Ťa rád prijme medzi
seba. Neváhaj a pridaj sa k tým, ktorí nehundrú, že sa tu nič nedeje a nesedia doma,
ale trávia svoj čas aktívne a podieľajú sa na
mnohých podujatiach mesta, Centra voľného času, ale aj komunitných a robia niečo prospešné nielen pre seba, ale najmä pre
svoje okolie. Teraz je ten správny čas. Viac
info v Centre voľného času.
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KALENDÁR PODUJATÍ
do 28. júna

Mestká knižnica Svit

Zo srdca - výstava
Danky Korvinovej Klustovej
organizuje: Mestká knižnica Svit

od 11. júna

Mestská knižnica Svit

Umenie našimi očami

Výstava prác žiakov výtvarného odboru
organizuje: Spojená škola Mierová - ZUŠ
a Mestská knižnica Svit

17. jún

10.00 h * Mestská knižnica Svit

Biológia do vrecka

krst knihy Danice Božovej

organizuje: Mestská knižnica Svit

18. jún

17.00 h * Obradná sieň Domu kultúry

Podnikatelia - do eKasy sa musíte
zapojiť najneskôr do 1. júla
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Tí musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.
Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient a to čo najskôr. O pridelenie kódu
je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.
Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do
1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.
Každá pokladnica musí mať svoj kód.
Žiadosť je potrebné podať elektronicky
prostredníctvom osobnej internetovej
zóny na portáli finančnej správy. Formu-

lár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť
spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne, v časti
eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček
a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. do
termínu, kedy prvýkrát začne evidovať
tržbu.
Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia
prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu. Viac informácií na
telefónnom čísle 048/4317222 alebo na
www.financnasprava.sk

Najlepší guláš
uvarili svitskí seniori

Termín uzávierky
pre prispievateľov

Okresná súťaž vo varení gulášu sa uskutočnila 18. mája v Gánovciach. Tohto podujatia sa zúčastnili štyri družstvá z nášho
okresu a jedno z Českej republiky, konkrétne
z Ústí nad Orlicí. Svit reprezentovalo družstvo ZO JDS v zložení: hlavný kuchár J. Dluhý
a pomocníci V. Držiaková, J. Jelačičová
a J. Hulín. Povzbudiť našich prišlo aj 14 seniorov z mesta, ktorí netrpezlivo očakávali rozhodnutie komisie. A dočkali sa. Prvé miesto
z minulého roku obhájili naši kuchári. Za odmenu dostali diplom a Zlatú varešku. (J.Š.)

Uzávierka príjmu príspevkov a inzercie do novín občanov mesta Svit bude
27. júna 2019, nakoľko najbližšie vydanie
bude dvojčíslom.
Príspevky môžete posielať poštou,
doručiť osobne do redakcie na Mestský
úrad, alebo emailom na adresu:
redakcia@svit.sk. Taktiež je možné posielať aj informácie o podujatiach a akciách, ktoré sú určené pre širokú verejnosť
obyvateľov Svitu.
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Absolventský koncert

organizuje: Spojená škola Mierová - ZUŠ Svit

19. jún

14.00 - 17.00 h * Dom Kultúry Svit

Rozlúčka s predškolákmi
organizuje: MŠ Mierová

21. jún

15.30 h * Dom Kultúry Svit

Odovzdávanie Cien mesta
a Cien primátorky mesta
organizuje: Mesto Svit

21.- 22. jún

pri Mestskom úrade a Iskra Aréne

DNI MESTA SVIT

(program na strane 17)

organizuje: Mesto Svit a Chemosvit, a.s.

22. jún 2019

Športové priestory SŠ Mierová

Nohejbalový turnaj trojíc
organizuje: M. Lopušniak

22. jún

15.00 - 17.00 h * Indoo studio Svit

Kurz indického varenia
(je potrebné sa prihlásiť)
organizuje: Indoo studio Svit

24. jún

17.00 h * Dom Kultúry Svit

Víťazi súťaží a ich učitelia
koncert SZUŠ Fantázia

organizuje: SZUŠ FANTÁZIA

13. júl

9.00 - 15.30 h * ihrisko pri Iskra Aréne

STREETBALL

15.30 - 24.00 h areál pri Iskra Aréne

TATRAFEST

hudobný festival - vystúpia POLEMIC,
HELENINE OČI a ďalší...
organizuje: BK Iskra Svit

5

2. jún 2019

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z rokovania zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo opäť zasadalo
30. mája. Na 6. riadnom zasadnutí sa prerokovala, okrem iného, výška nájomného
v novozrekonštruovanej 84-bytovej budove, 30-bytovej na Štúrovej ulici, 74-bytovej na ulici Jilemnického, hospodárenie
mesta v roku 2018, udelenie Cien mesta
či prebytočný majetok. Poslanci schvaľovali spolufinancovanie projektu Spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov
pozdĺž cesty I/18, nákup profesionálnej
práčky pre Zariadenie opatrovateľskej
služby, priechody pre chodcov a príspevok na výstavbu zavlažovacieho systému
na futbalovom štadióne. Zastupiteľstvo
bolo tiež informované o hospodárení
mesta za prvé tri mesiace roku 2019.
Tento výpis má informačný charakter
a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia všeobecne záväzných
nariadení, uznesení, interpelácií a diskusiu nájdete na www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice) alebo na úplnom videozázname
(aktuality/videá).

MsZ vzalo na vedomie
l informáciu o hospodárení Mesta Svit
za prvé tri mesiace roku 2019 (uznesením
č. 70/ 2019)
l Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta, jeho stanovisko
k záverečnému účtu mesta za rok 2018
a o stave plnenia uznesení
l Správu audítora k IÚZ (uznesením č.62
a 64/2019)

MsZ schválilo
l Hodspodárenie mesta za rok 2018 bez
výhrad (uznesením č. 64/2019)
l Použitie prebytku rozpočtu - sumu
94 972, 01 € na tvorbu rezervného fondu
l Použitie sumy 25 200 € z rezervného
fondu mesta na spolufinancovanie projektu Spoločný chodník pre cyklistov
a chodcov pozdĺž cesty I/18 (uznesením
č. 65/ 2019)
l Spolufinancovanie nákupu profesionálnej práčky pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite vo výške 394 €,
z rozpočtu mesta (uznesením č. 67/2019)
l Spolufinancovanie priechodov pre
chodcov vo výške 1 200 € (uznesením
č. 68/2019)
l Dotáciu 3 000 € pre Futbalový klub
určenú na spolufinancovanie výstavby
zavlažovacieho systému na futbalovom
štadióne (uznesením č. 69/2019)
l Udelenie Cien mesta v roku 2019
(uznesením č. 71/ 2010)
l Výšku nájomného v mestských nájomných bytoch v troch budovách (uznesením č.73/2019)
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MsZ určilo
l Za prebytočný majetok tri budovy
(uznesením č. 72/ 2019)

Interpelácie
E. Kačmarčíková sa opýtala, kedy
bude ukončená oprava výtlkov na cestách.
M. Korčok (Technické služby Svit - TS)
odpovedal, že asfaltovanie sa blíži ku
koncu. Ak to počasie umožní, opravia
ešte dve ulice vo Svite a presunú sa do
časti Pod Skalkou.
D. Vojsovičová dodala, že TS sa chceli
vyhnúť problémom, ktoré vznikli minulého roku pri frézovaní a asfaltovaní, ale nepodarilo sa. Aj napriek tomu, že sa posunul termín kvôli nepriaznivému počasiu.
V tomto období nebola otvorená žiadna
spoločnosť, ktorá vyrába asfaltovú hmotu
a bola by schopná poskytnúť TS materiál
v požadovanom množstve. Týmto boli
práce Technických služieb blokované. Na
opravu je potrebné, aby bola cesta suchá,
aby opravy boli efektívne. Do budúcna sa
plánuje tento problém vyriešiť zakúpením frézy do vlastníctva TS, aby neboli
odkázaní na frézovanie dodávateľsky.
M. Bezák sa opýtal na vyčíslenie týchto opráv výtlkov a ďalší harmonogram
opráv ciest
R. Abrahám povedal, že s p. Sadloňom
si prešiel ul. Mierovú a pýta sa, či je celá
ulica opravená. Pretože sú tam ešte neopravené diery a upozornil na popraskané
škáry v strede na komunikáciách. Je potrebné ich zaliať asfaltom, aby sa predĺžila ich životnosť.
D. Vojsovičová odpovedala, že TS
majú preveriť svoje možnosti o vyriešení tohto problému a oboznámiť s tým
poslancov.
M. Šramková povedala, že na minulom MsZ v apríli bolo povedané, že úpravy stromov na ul. Štúrovej 71 budú zrealizované v máji. Pýta sa, aký je problém,
prečo ešte nie sú orezané.
M. Korčok (TS) odpovedal, že pre zlé
počasie sa termín a realizácia orezu posúva
M. Šramková sa opýtala, či bola vystavená objednávka alebo faktúra Technickým službám od Občianskeho združenia
ROZPUK za práce na podujatí čistenie
studničky (1. mája 2019). Podotkla, že
studnička nepatrí k nášmu katastru. Opýtala sa tiež, či každé občianske združenie
môže mať takúto ponuku.
J. Bobulová povedala, že keď sa or-

ganizuje brigáda Únie žien, tak požiada
o kontajner a má ho bezplatne.
D. Vojsovičová odpovedala, že prax
je taká, že v záujme udržiavania čistoty
a zveľadenia mesta sa tieto akcie robia
bez vyčíslenia. Nakoľko to občania robia
v rámci svojho voľného času a patrí im za
to poďakovanie.
V. Zentko upresnil informáciu a to, že
studnička sa nachádza v katastri mesta
Svit.
Reakcia na druhý podnet ohľadne faktúry TS: opýtal sa, či je zámerom znemožňovať aktívnym občanom vo vlastnom
čase a na vlastné náklady zveľaďovať
okolie aj ostatným obyvateľom. Akcia sa
organizovala v spolupráci s TS.
M. Korčok (TS) povedal, že sú radi, že
sa okolie dobrovoľne čistí. Pokiaľ to bude
únosné vzhľadom na financie, vedia pomôcť, čiže sa to môže brať ako sponzorský dar od mesta.
D. Vojsovičová spomenula, že na
stretnutí s domovými dôverníkmi mesto
ponúklo spoluprácu s Technickými službami a Bytovým podnikom pod záštitou
mesta. Dohodli sa, že mesto poskytne súčinnosť, mechanizmy a dostupný materiál. Práca obyvateľov bude potrebná na
zveľadenie okolia ich bytových domov.
Technické služby nemajú kapacity na to,
aby upratovali pri každom bytovom dome.
Mesto víta každú takúto iniciatívu, ktorá
pôjde v záujme zveľadenia prostredia, pokiaľ to bude naozaj finančne únosné.
V. Zentko poďakoval Mestu Svit,
Technickým službám, všetkým aktívnym
občanom a ostatným zúčastneným za
iniciatívu a účasť na revitalizácii tejto oddychovej zóny dňa 1. mája 2019.
I. Švagrovská vystúpila v mene lekárov, ktorí sa dozvedeli, že sa mení zabezpečenie upratovania v popoludňajších
hodinách v zdravotnom stredisku vybranou firmou.
D. Meriačová (Bytový podnik - BP)
odpovedala, že Bytový podnik zaviedol
skúšobnú prevádzku upratovania na pol
roka cez externú firmu. Zdravotnému
stredisku je pridelená aj upratovačka z BP
a upratovanie cez túto firmu. Ak sa to neosvedčí, tak sa spolupráca zruší.
E. Cetl požiadal o dočistenie komunikácií a chodníkov v lokalite Losky pri
mäsopriemysle v čo najkratšom čase
a takisto o vyčistenie chodníka od mäsopriemyslu až po ulicu SNP Technickými
službami.
pokračovanie na strane 8
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I. Švagrovská sa opýtala, či sa už plánuje aspoň nejaká čiastočná úprava
parkoviska za zdravotným strediskom.
Parkujú tam hlavne lekári. Najmä za nepriaznivého počasia je tam veľa vody.
D. Vojsovičová odpovedala, že v minulosti sa malo mesto zapojiť do projektu výstavby špecializovaného integrovaného zdravotného strediska a sociálnej
pomoci, momentálne máme ponuku na
rekonštrukciu. Dala ponuku preveriť na
právne oddelenie. Hneď ako bude táto
ponuka vyhodnotená, tak zvolá stretnutie s lekármi a oboznámi ich s ňou. Parkovisko je investičná vec, ktorú je potrebné
riešiť s istými nákladmi. Uvidí sa ako dopadne jednanie o rekonštrukcii existujúceho zdravotného strediska. Bude to
prejednané tiež s p. Korčokom.

Diskusia
M. Smatanová poďakovala Jozefovi
Mezovskému za promptné vybavenie
interpelácie k rozboru vody v studničke
(voda je pitná).
Informovala, že včera zasadala Rada
školy pri MŠ a na nej sa spomenula už
staršia požiadavka o vyriešenie parkovania pre učiteľky.
D. Vojsovičová odpovedala, že sa táto
požiadavka zaradí do investícií a nového
rozpočtu v 10. mesiaci roku 2019.
M. Smatanová pozvala prítomných
povzbudiť seniorov na Okresné športové hry seniorov, ktoré sa uskutočnia
12. júna 2019 o 10.00 h v areáli Iskra Arény.
D. Vojsovičová informovala, o tom, že:
31. mája sa začínajú 3-dňové majstrovstvá Slovenska žiakov v basketbale v Iskra
Aréne.
l 1. júna od 7.00 h sa otvárajú potraviny
vo Svite - Pod Skalkou.
l 1. júna od 9.30 sa bude konať podujatie
Cykloparáda spojená s MDD na štadióne
v Mengusovciach, v spolupráci s obcami
Batizovce, Mengusovce, Gerlachov, Štôla,
Mesto Svit a ZO OZ polície Poprad, NDS
Mengusovce a PD Mengusovce.
l 2. júna od 10.00 - 16.00 h je pripravené
pre deti a ich rodičov slávnostné otvorenie detského ihriska Žihadielko vo Svite
s programom.
l 3. júna v Dome kultúry - Festival krojovaných bábik.
l od 5. - 6. júna vystúpenia Súkromnej
umeleckej školy Fantázia zo začiatkom
o 18.00.
l informovala o tom, že od 4. do 6. júna
sa zúčastní spolu s Ing. Hutníkom, Ing.
Drobným a Mgr. Kačmarčíkovou služobnej pracovnej cesty na pozvanie od partnerského mesta Česká Třebová.
l
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v dňoch od 15. - 17. júna sa zúčastní
s delegáciou Dní Mesta Knurów.
l dňa 20. júna sa bude konať 7. zasadnutie MsZ.
l pozvala prítomných na Dni mesta, ktoré sa budú konať v termíne 21. - 22. júna.
l

J. Bobulová pozvala na MDD do Podskalky, ktoré organizuje Únia žien, skauti
a SZUŠ Fantázia.
D. Vojsovičová informovala, že od

Okresného úradu Poprad dostal Svit informáciu, že musí uhradiť pokutu vo výške 4 000 € za porušenie zákona zo dňa
22. 10. 2018. A to za vyvezenie odpadu
zo škvarového ihriska na štadióne, kde
nebolo povolenie na vývoz. Ihrisko je navyše potrebné dať do pôvodného stavu.
D. Vojsovičová povedala, že sa podarilo vo verejnej aukcii obstarať nové pohrebné vozidlo za 26 000 € s DPH.
(red)

MESTO SVIT

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie RIADITEĽKY/A MATERSKEJ ŠKOLY,
Mierová 141, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
l odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov,
l vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
l najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky:
l ovládanie štátneho jazyka
l znalosť príslušnej legislatívy
l spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
l bezúhonnosť
l počítačové znalosti - používateľ
l komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
l osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
l spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
l prihláška do výberového konania
l štruktúrovaný profesijný životopis
l overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
l potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
l potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
l písomný návrh koncepcie rozvoja školy
l súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka príjmu prihlášok je 8. júla 2019, do 12.00 h. Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
						
						

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta Svit

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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E KO D É M I A

cich. Okrem toho sa im dostalo od deda
Vševeda množstvo informácií o horúcom
probléme dnešnej doby – o ekológii. Už
počas vystúpení si musel každý uvedomiť,
že deti nás upozorňujú a zároveň prosia,
aby sme si našu jedinečnú planétu začali
nielen vážiť, ale aj chrániť, kým máme príležitosť. Veď sama príroda bije na poplach
aj zvýšeným počtom prírodných katastrof.

Dojatí boli nielen diváci

Tak ako po uplynulé roky, aj tento rok si žiaci zo ZŠ Komenského pripravili veľkolepý program pri príležitosti Dňa Matiek. Tento ročník
sa niesol v znamení ochrany našej matky, ktorú máme na svete ako
jedinú spoločnú - „matku Zem“.
Programom sprevádzali známe rozprávkové postavičky z rozprávky Pa a Pi.
V prvej choreografii nastúpili na pódium
deti z MŠ Podskalka s piesňou Naša Zem
je guľatá. Program ďalej pokračoval s hercami, spevákmi a tanečníkmi od prvákov
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až po deviatakov. V jednotlivých vstupoch, ktorých bolo celkom 18, sa postupne odkrývali všetky zranenia, ktoré
každodenne spôsobujú ľudia našej Zemi.
Diváci s veľkým obdivom sledovali oduševnené vystúpenia všetkých účinkujú-

Žiaci školy, pod vedením svojich pedagógov, veľmi citlivo upozornili na tieto
problémy a väčšine divákov sa zaleskli
v očiach slzy. Prostredníctvom slova, pohybov a hudby navodili pre mnohých
nezabudnuteľnú atmosféru, výsledkom
čoho bol neutíchajúci aplauz v stoji, ako
prejav vďaky a súhlasu s danou témou.
Obdiv a vďaka patrí všetkým 309 deťom,
celému kolektívu učiteľov, krajčírom,
zvukárom, osvetľovačom, jednoducho
všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. A náš
najväčší obdiv patrí dvom talentovaným
režisérkam a scenáristkám, ktoré dokázali veľmi citlivo a intuitívne spracovať
celú problematiku. A pýtate sa čo to malo
vlastne spoločné s oslavou Dňa Matiek?
Odpoveď znie všetko. Veď mama je prvá,
ktorá učí svoje dieťa milovať a chrániť.
Prostredníctvom nej môžeme naplniť
motto tejto akadémie „Žime tak, aby
mohli žiť aj iní!“
(dedko a babka Žalúdkovci)
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Cestujeme za poznaním
V súlade so zásadou „raz vidieť je viac
ako stokrát počuť“ sme sa rozhodli vidieť na vlastné oči dva skvosty Talianska – mestá Florenciu a Rím. Prechádzali
sme sa po mnohých námestiach a mohli

Foto: archív ZŠ
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viedieť rôzne skvosty ako Piazza del Duomo s nádherným Dómom Panny Márie
Kvetnej, zvonicou a krstiteľnicou, Piazza
dela Signoria s radnicou a úžasnou Michelangelovou sochou Dávida, Piazza

„Komenského“ hostila
ukrajinskú delegáciu

Vzácnu návštevu z Užhorodu privítali učitelia a žiaci v dňoch
20. a 21. mája. Skupina zo susedného štátu bola zložená zo zástupcov z 20 užhorodských škôl.
Svoje zastúpenie mali riaditelia, pedagógovia aj žiaci. Priniesli so sebou,
inštalovali a otvorili medzinárodnú fotografickú výstavu na tému ľudských práv,
v ktorej žiak ZŠ Komenského Matej Hudák obsadil 1. miesto. Zahraniční hostia
zorganizovali pre našich žiakov workshop na tému triedenie odpadu. Vo veľmi príjemnej a vrelej atmosfére si navzájom odovzdávali skúsenosti, nadviazali
pracovné kontakty a spoznávali kultúrne
zvyklosti partnerskej krajiny. V rozhovoroch bolo cítiť, že naše národy majú
previazanú históriu a aj školský systém.
Dotkli sa aj citlivých tém, ako súčasnej
vojnovej situácie na východe Ukrajiny.
Mier, ktorý je pre nás samozrejmosťou,
je pre nich zatiaľ, žiaľ, nedosiahnuteľný.
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Čelia každodennej realite, dôsledkom
vojny, pracujú s deťmi vojnových sirôt,
prichádzajú do styku s vojnovými vdovami. Stále je aktuálna otázka Černobyľu
a detí, ktorých rodičia prežili katastrofu
a majú zdravotné následky.

di Santa Croces s rovnomennou bazilikou,
v ktorom je pochovaných mnoho velikánov talianskeho umenia a vedy. V Ríme sme
„zažili“ Námestie sv. Petra s najvýznamnejším kresťanským chrámom - Bazilikou sv.
Petra, Piazza Navona s fontánou štyroch
riek, Španielske námestie s legendárnymi
Španielskymi schodami. Prekročili sme
rieku Arno i Tiber po úžasných mostoch
(Ponte Vecchio vo Florencii, Anjelský most
v Ríme). Vzdali sme úctu velikánom architektúry, obdivovali poklady Vatikánskych
múzeí i skvosty antického Ríma – víťazné
oblúky, víťazné stĺpy, Forum Romanum
a Panteón. Na našej ceste nás symbolicky
sprevádzal Michelangelo Buonarotti, velikán talianskej renesancie. Vo Florencii sme
okrem spomínanej sochy Dávida obdivovali jeho nádhernú sochársku výzdobu
kaplnky Mediciovcov, v Ríme jeho fresky
v Sixtínskej kaplnke, ale aj sochu biblického Mojžiša a súsošie Pieta.
Videli sme toho však oveľa, oveľa viac.
A veríme, že zas niekedy nabudúce...
(Mgr. Viera Kicová)
ré ich očarili. Boli radi, že mali možnosť
vidieť Gerlachovský štít, ktorý je najvyšší
štít Karpát, ktoré siahajú až k nim. Keďže
meno Baťa im nie je neznáme, ale spája sa
aj s ich mestom. Zástupkyňa riaditeľa Elena Andrejčik zhrnula svoje dojmy z cesty
takto: „Vrátili sme sa plní dojmov kognitívnych aj vzdelávacích. Výlety do slovenských miest, krajina, hory a jazerá pozitívne
ovplyvnili stav mysle. Výmena skúseností
s kolegami, najmä tých, ktoré sa týkali
inkluzívneho vzdelávania, nás obohatila
o nové nápady. Pani učiteľka Tsanková
popísala dojmy: „Dobre navrhnutý výber
školy na úpätí Vysokých Tatier. Škola je
pomenovaná podľa J. A. Komenského,
ktorého si vážime a často citujeme. Priateľská atmosféra vytvorená slovenskými kolegami nám umožnila zoznámiť sa
s detailami školského života na Slovensku.“ Všetci dúfajú, že ďalšie stretnutie na
seba nedá dlho čakať a ešte v tomto kalendárnom roku sa zídeme opäť.
(PaedDr. Slávka Slivková)

Vnímajú vplyv únie na Slovensku
Vysoko pozitívne hodnotili členstvo
Slovenskej Republiky v EÚ a jeho výhody,
ale aj financie z toho vyplývajúce. Ich študenti si vyberajú štúdium na Slovensku
aj z dôvodu uznávania vysokoškolského vzdelania v celej EÚ. Navštívila nás aj
pani primátorka, ktorá sa vyjadrila, že verí
a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Priateľom
z Užhorodu predstavili hostitelia naše
mesto a samozrejme aj malé veľhory, kto-

Víťaz fotosúťaže
Matej Hudák
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Poznáme víťazku
rečníckej súťaže
Žiačka ZŠ Komenského Laura Božíková sa zúčastnila 9. mája
regionálnej súťaže v rétorike v Poprade. Svojou úvahou na tému
Morálka a slušnosť v dnešnej dobe zaujala trojčlennú porotu
a taktiež obstála aj v druhej časti, ktorá už bola náročnejšia. Na vyžrebovanú tému mala 15 minút prípravy a približne
3 až 5 minút improvizácie. Zvládla to a vo svojej kategórii obsadila
1. miesto. Tým si vybojovala postup do celoslovenského kola vo
Zvolene. Po dvoch rokoch, kedy nás vo Zvolene úspešne reprezentovala naša bývalá žiačka Zuzana Hudáčová, sa opäť pokúsime popasovať s touto náročnou súťažou. Byť dobrým rečníkom,
ktorý zaujme všetkých poslucháčov tak, ako pred mnohými
rokmi náš velikán Ľudovít Štúr nie je jednoduché. Preto budeme Laure držať palce, aby to úspešne zvládla a nazbierala nové
skúsenosti.			
(Mgr. J. Mendrošová)

Fantázia bilancuje úspechy

Každý krok je malým víťazstvom. Každý ťah štetcom, prvé brnknutie na strunu, či na klávesy. Prvý dotyk sláčika, čo rozochveje srdce
huslí. Pedagógovia zo Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia sprevádzajú svojich žiakov na ceste k úspechu.
Je to cesta miestami náročná, často
dlhá a s veľkým prevýšením. Ak aj ubúdajú sily, netreba sa zastaviť, ale kráčať
vpred. Hudba, tanec či výtvarné umenie
naučia vytrvalosti. Nie je to len o kráse
a ladnosti. Málokto vie, že je za tým kus
tvrdej práce a odovzdania sa. Ak má žiak
kúsok talentu, učiteľ ho dokáže vďaka
podpore vedenia školy a rodičov pestovať tak, aby rozkvitol. Odmenou každodennej práce je ocenenie na súťažiach.
S hrdosťou sa preto popýšime:
l Výtvarná a fotografická súťaž Moje
(ne)istoty 2019, Kežmarok - 2. miesto,
Ema Mindalová - Stroj času
l Výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Prešov - najlepšie ocenená práca v V. kategórii - Andrej Šeliga, IV. Kategória - Martin
Dikant, za najlepšie ocenenú prácu, Karolína Karabínová, Michal Kessel, za ocenenú prácu Nikola Vlčková
l Žitnoostrovská pastelka 2019 - víťazi Maxim Čarnogurský - Lietajúci Cyprián,
Nikola Vlčková - Krasokorčuliarka.
(Ďakujeme Mgr. Martine Dikantovej a Mgr.
Stanislave Šutákovej)

l Dni Tanca 2019, celoslovenské kolo
v Žiari nad Hronom - 1. Miesto (dvakrát),
2. miesto, 4. miesto, 7. miesto, 9. miesto
l Tanečný Kubín 2019, Dolný Kubín 1. miesto, 3.miesto + nominácia na majstrovská Európy
l AFC Dance Cup Bardejov - 1. miesto
(trikrát), 3. miesto (trikrát)
(Ďakujeme choreografke a tanečnej pedagogičke Janke Gregorovej)
l Hudobná súťaž Fulla Piano 4 hands,
Ružomberok (súťaž v štvorručnej hre) Tatiana Zgeburová a Kristína Šebestová
- zlaté pásmo, Laura Božiková a Maroš
Zajac - zlaté pásmo

l Súťažná prehliadka v hre na dychové
nástroje Spišská Nová Ves - Zdenka Barillová - 3. Miesto
l Smižianska gitara 2019 - Ján Šebest
- strieborné pásmo, Karolína Kalinay
- strieborné pásmo, Nina Malatinová 2. miesto, zlaté pásmo, Filip Gradzilla strieboné pásmo, Lea Lavčáková - strieborné pásmo
l Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu, Bardejov - Lenka Mašlejová - zlaté pásmo
l ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín - účasť:
Nina Malatinová, Lea Lavčáková, Filip
Gradzilla
l Piano v modernom rytme 2019, Bojnice - Maroš Zajac a Laura Božiková - zlaté
pásmo, Tatiana Zgeburová a Kristína Šebestová - strieborné pásmo
(Ďakujeme: Mgr. Jozef Štrbka, Mgr. Andrea
Dzurillová, Mgr. Ivana Gregová Dis.art, Bc.
Monika Piekielnicka, Dis. art., Tomáš Koky,
Dis. art., Mgr. Edita Tornay)
(M.P.)

l Deň Tanca „V korunách stromov“ - zlaté
pásmo s postupom; „Biela múka“ - zlaté
pásmo s postupom; „Sladký obraz v múzeu“- zlaté pásmo s postupom; „Zelené
políčko“ - strieborné pásmo; „Z ruže tŕň“
- strieborné pásmo; „Strom stratených
duší“ - zlaté pásmo s postupom, „Izba
číslo 223“ - zlaté pásmo s postupom; „Pozlátená soľou“ - zlaté pásmo s postupom;
„Slobodne“ - zlaté pásmo s postupom;
„Ružový sen“ - zlaté pásmo s postupom
ROČNÍK XVIII - JÚN 2019
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Súťažilo sa v Botanikiáde

V apríli sa žiaci Spojenej školy Mierovej zúčastnili školského kola Botanikiády. Počítačovo riešili online test
pozostávajúci z 20 otázok. Po vyhodnotení testov organizátormi - Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach, sme sa dozvedeli oficiálne výsledky. Matúš Starigazda (5.A) získal 1. miesto (18 bodov),
2. miesto obsadil Nicolas Majer (5.A,
16 bodov) a na 3. mieste sa umiestnila

Natália Kalatová (5.A), Dajana Barborková (5.B), Janka Maťová (5.B), Nathan
Kolpaský (5.B, všetci so 14 bodmi). Medailisti boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Tie získali i súťažiaci, ktorí
sa umiestnili na 4. mieste s počtom bodov 13: Daniela Nečesaná (5.B), Tamara Faixová (5.A), Rudolf Vrbenský (5.B)
a Karin Mrštinová (5.A).
(RNDr. Danica Božová)

Tradícia školských návratov

Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Pýši sa mnohými symbolmi,
významnými dňami a výročiami, ktoré si pripomíname a ctíme. Pre
bývalých pedagógov ZŠ Mierová, dnes už Spojená škola, má tento
mesiac aj inú, čarovnú príchuť. A vôňu spoločných stretnutí.
Marec 2012 spojil dávnejšie želania bývalých kolegov spoločne sa stretnúť. Prvé
jarné posedenie sa stretlo s nadšením
a stalo sa prísľubom do nasledujúcich
rokov. Nech tieto školské pripomenutia
zostanú tradíciou... A tiež, či nemôžu byť
májové. Stalo sa. Už po ôsmykrát sa stretli
bývalí pedagógovia na pôde svojej školy,
aby si opäť, po roku, vychutnali jej nové
čaro, ale najmä radosť zo stretnutia. Ako
vždy si pripomenuli desaťročia strávené
v škole, ktoré pre nich znamenali, okrem
rodiny, základ bytia. Spomienky na nie
vždy najľahšie chvíle, aj veľa spoločných
zážitkov a nezabudnutých okamihov,
rozveselili všetkých. Riaditeľka školy Elena Berezovskijová nás oboznámila s or-
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ganizačnými zmenami. Všetci sme boli
zvedaví aj na zmeny vo výchove a vzdelávaní . Spojenie základnej školy so základnou umeleckou školou sa stalo prínosom
pre žiakov aj rodičov. Ale táto cesta ľahká nebola. Krásnym darčekom a zároveň
milým prekvapením, okrem umeleckých
prác žiakov, bolo spevácke vystúpenie
Kristínky Očvárovej, ktoré na klavíri sprevádzal zástupca riaditeľky školy Peter
Čapó. Prehliadka školy pripomenula všetkým staré časy v novom šate. A chválime.
Čo dodať na záver? Veľké poďakovanie.
Nielen za nezabudnutie na bývalých kolegov, ale za garanciu, že škola zostala
školou. Ďakujeme.
(Mgr. Luďa Szabová)

„Mierovka“ úspešná
v biologickej olympiáde
V okresnom kole biologickej olympiády kategórie D (5.-7. ročník ZŠ a príšlušné
ročníky osemročných gymnázií) Spojenú
školu Mierovú reprezentovali Magdalénka Štinčíková zo 6.B a Matúš Starigazda
z 5.A. Hoci boli medzi súťažiacimi najmladší, výsledkami sa nestratili. Obaja sa
stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej
časti Magdalénka Štinčíková obsadila
2. miesto a Matúš Starigazda sa v teoreticko-praktickej časti umiestnil na
15. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za
reprezentáciu školy a mesta Svit.
(RNDr. Danica Božová)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Profesorka Matilda Alexandrová
sa narodila pred 120 rokmi
Výročie narodenia výnimočnej ženy a vynikajúcej klaviristky
Matildy Alexandrovej (1889 - 1968) si pripomenieme 20. júna
2019. Pri tejto príležitosti bude na budove ZUŠ Antona Cígera
v Kežmarku odhalená pamätná tabuľa. Aj týmto spôsobom
si uctíme významnú osobnosť nielen kežmarského, ale aj
podtatranského hudobného života.

Dcéra slávneho röntgenológa
Dr. Bélu Alexandra, kežmarská rodáčka,
pôsobila okrem hudobných škôl v Kežmarku aj v Poprade a na prelome 50.
n 1. máj. V ranných hodinách prijala
hliadka MsP hlásenie o rozbitých sklenených výplniach okien na futbalovom
štadióne vo Svite. Následným šetrením
bol zistený čas, kedy došlo k spáchaniu
priestupku, ako aj osoby, ktoré tento
priestupok spáchali. Priestupok proti
majetku bol následne vyšetrovaný privolanou hliadkou OO PZ Svit podľa §50
ods. 1 Zákona SNR č. 372/90 Zb.
n 3. máj. V podvečerných hodinách
hliadka MsP Svit asistovala hliadkam
HaZZ a RZP pri zabezpečení pomoci staršej žene, ktorá vo svojom byte spadla
z postele a nevládala vstať. Policajti telefonicky vyrozumeli príbuznú poškodenej
a na mieste prítomná hliadka RZP previezla ženu na ďalšie lekárske ošetrenie
do NsP v Poprade. Hliadka následne byt
zamkla, o čom bola upovedomená aj rodina poškodenej.
n 5. máj. Večer MsP prijala telefonické
oznámenie o mužovi, ktorý leží na zemi
ROČNÍK XVIII - JÚN 2019

- 60. rokov 20. storočia aj na hudobnej
škole vo Svite ako učiteľka klavírnej hry.
Zo zachovaných vzácnych programov koncertov hudobnej školy vo Svite
som si dovolil vybrať niektoré mená Katarína Fedáková, Hedviga Fedáková,
Anna Zázhradková, Viera Čížiková, Mária Smatanová, Klaudia Korvínová, Peter
Korvín, Marián Potaš, Jozef Rácz.
Samozrejme boli mnohí ďalší. Veľmi by nás v Kežmarku potešila účasť
bývalých žiakov prof. Alexandrovej (na
hudobnej škole vo Svite) na odhalení
pamätnej tabule venovanej ich bývalej
učiteľke. Prosíme všetkých, ktorí budú
čítať tieto informácie, aby ich pripomenuli svojím bývalým spolužiakom, ktorí
boli tiež jej žiakmi.
Ceremoniál slávnostného odhalenia
začne 20. júna o 15.00 h v budove ZUŠ
A. Cígera v Kežmarku a bude spojený
s koncertom žiakov ZUŠ vo Svite a Poprade - miest, kde prof. Matilda Alexandrová pôsobila.
(Dr. Andrej Janovský)

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prinesie prehľad aktualít z webu. Bezplatne vás upozorní v mobilnom telefóne na každú novopridanú
správu, či podujatie. Dozviete sa včas
o všetkých organizovaných akciách. Alebo si môžete pozrieť fotografie a dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Čo možno sledovať?
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
l Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
l Prístup na internet
l Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom týchto QR kódov:

android

iOS

Z denníka Mestskej polície
pri jednom z miestnych objektov. Hliadka po príchode na miesto identifikovala
muža značne pod vplyvom alkoholu a
keďže mal na tele odreniny, na miesto
bola privolaná aj RZP. Policajti kontaktovali aj manželku dotyčného, ktorá ho následne odviezla domov.
n 7. máj. Pri bežnej kontrole mesta spozorovala hliadka MsP na vozovke peňaženku. Po kontrole obsahu peňaženky
zistila doklady a taktiež značne vysokú
finančnú hotovosť. Majiteľa peňaženky
hliadka okamžite kontaktovala a následne mu ju odovzdala.
n 20. máj. V podvečerných hodinách
hliadku MsP vyhľadala skupinka chlapcov, ktorí oznámili, že po uliciach Svitu sa
voľne pohybujú dva psy väčšieho vzrastu. Pri preverení bol zaznamenaný pohyb

psov po dvoch uliciach mesta. Hliadka
ich odchytila a pomocou čítačky čipov
zistila telefónne číslo na majiteľa týchto
zvierat.
Priestupok hliadka MsP riešila s majiteľom ako porušenie § 48 a VZN č. 8/2018,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Svit.
n Počas mesiaca máj vykonávali príslušníci MsP Svit preventívne kontroly na
dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Svit.
Hliadky sa zameriavali predovšetkým na
kontrolu voľného pohybu psov, vodenie
psov, znečisťovanie verejných priestranstiev psami a na obmedzenia vstupu
psov.

(MsP Svit)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Ak nás opustí
niekto blízky,
odchádza s ním
aj niečo v nás.
A navždy ostane
prázdne miesto tam,
kde sme pociťovali
jeho blízkosť.
Dňa 23. júna 2019 to budú 3 roky, čo nás
náhle opustil môj manžel, otec a dedko

Andrej Palička

V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

„V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.“
Dňa 3. júna 2019 si pripomíname
5. výročie od úmrtia manžela, otca,
dedka a pradedka

Jána Bolcára.

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútia rodina.

Čas plynie, ale spomienky v nás
ostávajú navždy.
Dňa 25. mája a 7. júna 2019 uplynulo
6 rokov, čo nás navždy opustili naši drahí

Tatiana a Michal Šeligovci.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
sestra Darina s rodinou.

KRV JE STÁLE POTREBNÁ

Mestská knižnica Svit

MS SČK vo Svite a Národná transfúzna služba Poprad
sa obracia na svojich darcov, občanov a mládež v meste Svit
a okolia s výzvou pre darovanie krvi mobilnou jednotkou v akcii

Vás pozýva
na výstavu obrazov

„KVAPKA PRE MESTO“,
ktorá sa uskutoční dňa

20. 6. 2019 od 8.00 do 11.00 hod.
v Centre voľného času v budove MsÚ Svit.

Krv môže darovať občan:
Y
Y
Y
Y
Y
		
Y
Y
Y
Y
		

od 18 do 60 rokov a váži 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,
nepostúpil akupunktúru, piercing
1 rok po pôrode alebo dokončení tehotenstva
48 hodín po očkovaní
neprekonal žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
nie je nosičom HIV, nie je závislý od drog, alkoholu
a iných návykových látok

Ďakujeme za tých, ktorí krv budú potrebovať.
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Danka Korvinová Klustová

„Zo srdca“

3. 6. 2018 - 28. 6. 2019
v priestoroch knižnice

Bezplatná
SMS služba
Mesto Svit vám ponúka novú
bezplatnú SMS službu, vďaka ktorej budete vedieť o najdôležitejších
informáciách z diania v meste.
Pre nastavenie bezplatného príjmu správ je potrebné vyplniť dotazník na webovej stránke www.
svit.sk, v sekcii Oznamy - Bezplatná
SMS služba. Zároveň máte možnosť
vybrať si ulicu (aj viac ulíc, prípadne celé mesto), ohľadom ktorej Vám
budú zasielané informácie.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

PROGRAM
Piatok, 21. jún
n 11.00 Vystúpenia miestnych škôl
		
a umeleckých škôl
n 12. 00 Slávnostné otvorenie

		

LAUDAMUS

n 12. 20 Slávnostné otvorenie

		
		
		

a príhovory primátorky
mesta a zástupcu
Chemosvitu, a.s.

n 12.30 Podtatranskí Alexandrovci
n 13.00 Star Band

DNI MESTA SVIT

a oslavy 85. výročia založenia
mesta a Chemosvitu, a.s.

21.- 22. júna 2019
V duchu hesla:
„SVIT(á mi), preto separujem!“

HEX VIDIEK

SMOLA A HRUŠKY

A
L
O
B
TOM
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n 16.00 Kulinárska a spevácka

		

show Gizky Oňovej

n 18.30 Sokoly
n 20.00 Vidiek

Sobota, 22. jún
n 14.00 Folklórny súbor Jánošíček

		

a Jánošík junior

n 14.45 Tanečná skupina Štýl
n 15.00 Ujo Ľubo z Košíc
n 16.00 BB country Prešov
n 17.00 Jánošík senior
n 17.30 Jaščurečky
n 18.00 Tombola
n 18.30 Progres
n 19.30 Batida - bubnová show
n 20.30 Smola a Hrušky

Sprievodný program
n Stánky miestnych komunít
n Stan s animačným programom

pre deti

n Eko stánok
n „Baťov“ stánok
n Predajné stánky Finchem,

Tatrasvit, Nord, Tatrapeko a iné

n Stánky s chutným občerstvením
n Detské nafukovacie atrakcie
n Kolotoče
n Modelárska výstava

pod vedením Leopolda Klasa

n Fotografická výstava

pod vedením Petra Kostku

Zmena programu vyhradená

DA

LEXANDROVCI
PODTATRANSKÍ A

K
Í
Š
O
N
JÁ

n 15.30 Dychová hudba Sviťanka

n 22.00 HEX

GIZKA OŇOVÁ SHO
W
ONS
D
R
AT I
GO

B

n 14.00 Gordons
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Aj naši sa zapojili do spoločnej
turistickej akcie

Dve skupiny milovníkov pohybu a prírody si zašliapali na Spoločnom hviezdicovom výstupe na Kozí kameň. Špecifikom tejto turistickej akcie v úvode mája bolo, že všetci turisti sa z rôznych štartovacích miest stretli na Kozom kameni súčasne na pravé poludnie.
Výstupu na najvyšší vrchol Kozích
chrbtov, ktorý zorganizovali Občianske združenie Buď Fair Play - Klub mladých Sviťanov a Amatérsky turistický

klub - AMT Svit, za podpory mesta, sa
zúčastnili aj okolité obce Spišská Teplica, Spišské Bystré, Šuňava, Lučivná, Liptovská Teplička, Kravany, Hranovnica

Opäť sme videli kus nášho Slovenska
Seniori zo Svitu spoznávali rôzne kultúrne pamiatky stredného Považia. Zájazd pre nich usporiadala miestna Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v závere mája. O výlete
porozprávala pani Kuzmíková.
V úvode sme navštívili objekty ľudovej
kultúry Čičmany. Sú známe unikátnymi
maľovanými drevenicami, ktoré nemajú
v slovenskom ľudovom staviteľstve ob-
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dobu. Motívy sú inšpirované výšivkou.
Prezreli sme si Radenov dom – posledný zachovaný poschodový dom v obci,
ktorý využívali veľké rodiny, ktoré mali aj

a Vikartovce. Náročná, vyše štvorhodinová, trasa na vrchol pohoria Kozích chrbtov
viedla zo Svitu od Koliby, úvodom náučného chodníka Prírodnej rezervácie Baba,
netradične do doliny k senníkom, pokračovala na Kováčovú a Pod Čiernou s napojením sa na modré značenie s prudkým
záverečným stúpaním až do cieľa.
Výstupu z nášho mesta sa zúčastnilo
16 turistov, ktorých ráno prišla pozdraviť
primátorka Dáša Vojsovičová. Súbežne
s týmto výstupom sa uskutočnil i výstup
početnejšej skupiny Sviťanov z Lopušnej
doliny, ku ktorej sa napokon aj pridala.
Oba výstupy z mesta (zo Svitu i z Lopušnej doliny) boli súčasťou 5. ročníka. V cieli si všetci za spevu Slovenskej
hymny pripomenuli Deň víťazstva nad
fašizmom. Po krátkom osviežení a kamarátskych rozhovoroch sa turisti z okolitých obcí vydali späť domov. Sviťania
z oboch trás smerovali naspäť, už spoločne, cez Tabličky do Lopušnej doliny, kde
ich primátorka pozvala na občerstvenie
do miestneho hotela. Tu sa turisti aj rozlúčili a rozišli vlastnými smermi. Týmto
výstupom sa tak Sviťania po prvýkrát
pripojili k spoločnému Hviezdicovému
výstupu jednotlivých obcí. Veríme, že
sa toto májové podujatie stane tradíciou a do ďalšieho ročníka sa zapojí viac
pohybu a prírody chtivých obyvateľov
z nášho mesta.
(PhDr. Ladislav Kalasz)
30 členov a dom, ktorý bol určený až pre
4 rodiny. Bolo to riešenie pre rodiny v núdzi. Potom sme sa presunuli do Rajeckej
Lesnej a pozreli si Slovenský betlehem.
Vytvoril ho rezbár Jozef Pekara a pracoval
na ňom dlhých 15 rokov. Expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj
dejiny nášho národa. Je zapracovaný do
scenérie najvýznamnejších slovenských
pamiatok ako hrady Devín, Bratislava,
Trenčín a iné. V strede je scéna Božieho
narodenia a je tu stvárnený tiež bežný
život a pracovné činnosti slovenského
ľudu. Dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké
a 3 m vysoké. Je tu rozmiestnených
300 postáv, z ktorých sa polovica dokonca pohybuje.
Po spoločnom obede sme sa presunuli do Rajeckých Teplíc, kde sme navštívili
múzeum dopravy v priestoroch železničnej zastávky. Expozícia pozostáva z troch
častí: dejiny dopravy od praveku po súčasnosť, moderné koľajisko a historická
železničná stanica. Počas celej cesty zo
Žiliny a späť nám sprievodkyňa priblížila
Žilinu v minulosti a dnes. Porozprávala
o hrade Lietava, Súľovských skalách,
kaštieli v Poluvsí a histórii Rajca. Počasie
nám síce neprialo, ale aj napriek tomu
sme potešení, že sme opäť spoznali časť
nášho krásneho Slovenska.
(Ing. Kuzmíková)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Najmladší hokejbalisti bronzoví
NOVES CVČ Lords Ball Svit (kategória do 10 rokov) si na májovom Mamut
cupe - Slovenskom pohári U10 vo Vrútkach svojím skvelým výkonom vybojovali umiestnenie v celoslovenskom meradle na krásnom 3. mieste.
V úvode zdolali tím L2 Hockey Gajary
Flames. V druhom zápase síce podľahli
tohtoročnému Majstrovi extraligy HBK
Medokýš Martin, no herne si to vynahradili s družstvom ŠK HOGO Žilina, kde si zahrali tímovo a zápas doviedli do víťazného
konca s výsledkom 3:0. V ďalšom hracom
dni najmladších „Lordov“ čakali rozhodujúce zápasy o medailové pozície. V zápase s domácim HBK Kometa Vrútky boli po
celý čas vyrovnaným súperom. Hralo sa
rýchlo a bojovne na oboch stranách, avšak strelecky sa „Lordom“ nedarilo úspešne doviesť loptičku za gólmanskú čiaru.
V tom bol súper tentokrát lepší a podarilo
sa mu to na trikrát s konečným, pre „Lordov“ nepriaznivým výsledkom 0:3. Posledný zápas Slovenského pohára s družstvom
ŠK Rebels 91 Topoľčany bol v tak „buď-alebo“. K medaile „Sviťania“ potrebovali víťazstvo, nepostačovala ani remíza. Pri rovnosti bodov po nerozhodnom zápase by
rozhodovalo skóre, čo by ich neposúvalo
k vysnívanému výsledku. Ku kľúčovému

zápasu sa ešte pridal i dážď, ktorý však
nenarušil rýchle herné tempo. „Lordi“ boli
o niečo lepší ako súper, no strelecky, podobne ako v zápase s domácim vrútockým
tímom, spočiatku chýbalo hokejbalové
šťastie v podobe úspešného zakončenia.
Úvodné skóre za Svit otváral Alex Pavličko, no súper v druhom dejstve vyrovnal
a hra bola opäť otvorená. Posledné minúty
hráči Svitu ešte viac zovreli súpera do obranného pásma, s ostreľovaním topoľčianskeho gólmana z každej možnej strany. Až
prišla 14:59 minúta druhej časti zápasu,
sekunda pred záverom vzájomného duelu
a s ňou posledný strelecký pokus svitského útočníka Adama Smolára. Týmto gólom
v poslednej sekunde sa rozhodlo o medailovom umiestnení našich. Bolo to zaslúžené víťazstvo a všetci hráči si zaslúžia poďakovanie za tímovosť, bojovnosť a hru až
do poslednej sekundy. Dokázali sami sebe
i ostatným, že sa oplatí bojovať až do posledného hvizdu rozhodcu. Odviedli skvelú tímovú prácu. Osobitne patrí pochvala

Futbalový súboj hviezd

Tím Mateja Tótha si zmeral sily s tímom Adama Žampu
na novom multifunkčnom ihrisku v Podskalke
Športovisko Podskalke venovala Nadácia Slovenskej sporiteľne. Slávnostne
ho odovzdal do užívania primátorke
mesta Dáši Vojsovičovej riaditeľ Nadácie
SLSP.
„Pre Svit je cťou a prínosom, že jedno
z ihrísk venovaných Nadáciou SLSP bolo
ROČNÍK XVIII - JÚN 2019

zrealizované aj v našom meste. Využívať
ho budú nielen športové mládežnícke
kluby, ale aj deti a mládež škôl v meste.
A verím, že bude motivovať mladých Sviťanov k tomu, aby trávili viac času pohybom a športom,“ prihovorila sa športovcom primátorka.

gólmanke „Lordov“, Ninke Pavličkovej, ktorá v bráne výborne podržala a v mnohých
prípadoch doslova čarovala a zabránila
mnohým ťažko chytateľným a nebezpečným strelám. Z kategórii U10 rastie veľký
úspešný tím, ktorý v tohtoročnej sezóne
k 1.miestu na Medzinárodnom turnaji
v kategórii do 9 rokov v Žiline tak pridali
ďalšiu cennú medailu. Konečné umiestnenie na Slovenskom pohári -Mamut cupe
U10 vo Vrútkach: 1. HBK Medokýš Martin, 2. HBK Kometa Vrútky, 3. Noves CVČ
Lords Ball Svit, 4. ŠK Rebels 91 Topoľčany,
5. L2 Hockey Gajary Flames, 6. ŠK HOGO
Žilina. V individuálnych oceneniech bola
Ninka Pavličková (Noves CVČ Lords Ball
Svit) ocenená za najlepšiu brankárku Slovenského pohára U10, najlepším obrancom sa stal Kubala Tadeáš (HBK Kometa
Vrútky), najlepším útočníkom Botka Oliver
(HBK Medokýš Martin), najužitočnejším
hráčom Taliga Sebastián (HBK Medokýš
Martin). Vyhodnotenie a odovzdávanie
medailí a individulálnych cien sa uskutočnilo za prítomnosti predsedníctva Slovenskej hokejbalovej únie, Jaroslava Mihala,
Ondreja Budaya a organizátorov turnaja
Libora Pomikáleka a Miroslava Daubnera
z Vrútok.
(PhDr. Ladislav Kalasz)

Pri tejto príležitosti sa odohral priateľský futbalový zápas s hviedznimi kapitánmi na čele družstiev. Olympijský víťaz
Matej Tóth sa posadil na trénerskú lavičku žiakov zo Svitu. Tí si zmerali svoje sily
s CFT Academy Slovakia z Vranova nad
Topľou pod taktovkou ďalšieho úspešného olympionika Adama Žampu. Z víťazstva sa nakoniec tešili „Sviťania“, ktorí
zdolali súperov 9:6. Zápas sa odohral na
novom modernom multifunkčnom ihrisku, ktoré vo Svite postavila Nadácia Slovenskej sporiteľne. (red, foto: P. Kostka)

17

ZO ŠPORTU

Marek vybojoval zlato, titul
a slovenský rekord

Hneď po tohtoročných výnimočných halových atletických úspechoch sme s Marekom Šoltésom naplánovali na základe dosiahnutého titulu v halovom 5-boji odvážny cieľ – získať aj titul v atletickom 9-boji starších žiakov v letnej dráhovej sezóne.
Tomuto cieľu sme podriadili aj tréningovú prípravu so zameraním na zlepšenie
výkonnosti v hode diskom aj oštepom
a absolvovali sme sústredenie s ostatnými
členmi AO SVIT v apríli v Košiciach. Správne
zvolená tréningová príprava priniesla hneď
prvé hodnotné výsledky, keď sa Marek stal
19. mája dvojnásobným majstrom kraja.
A to v behu na 100 m prekážok časom
14,06 s a v skoku do diaľky výkonom
596 cm. Zároveň zvíťazil na košickom
viacbojárskom mítingu v 5-boji, ktorý bol
pre nás kontrolným pretekom pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska vo
viacbojoch.

Tie sa uskutočnili 25. - 26. mája v Trnave,
kde prišla celá slovenská atletická viacbojárska špička vo všetkých vekových kategóriách. Atléti nebojovali len s výborne
pripravenými súpermi, ale aj so slnečným
no zároveň úmorne horúcim počasím, keď
na slnku teplota dosahovala aj 30°C. Čo je
pre dvojdňové trvanie pretekov pre atlétov
skutočne náročné zvládnuť. Podmienky
však boli pre všetkých rovnaké a najlepšie
sa s nimi dokázal vyrovnať a v priebehu
celej súťaže podávať skvelé výkony skvele
fyzicky, technicky aj psychicky pripravený
Marek, ktorý si napokon za výkony: 100m
prekážky/14,47 s, hod diskom/25,16 m,

skok o žrdi/255 cm, hod oštepom/38,67
m, šprint 60 m/7,72 s, skok do diaľky/600
cm, vrh guľou/10,24 m, skok do výšky/171
cm, beh na 1000 m/ 3:21,99 min a celkový
súčet 4568 bodov vybojoval zlato a titul
Majstra Slovenska.
Obrovským bonusom bolo zároveň prekonanie slovenského rekordu v tejto najnáročnejšej atletickej disciplíne. Marek Šoltés
sa opäť predviedol, ako najkomplexnejší
a najlepšie pripravený atlét. Pričom získať tituly v halovom aj dráhovom viacboji
v jednej sezóne a prekonať slovenský rekord v takejto silnej konkurencii je skutočne výnimočný úspech.
V kategórii dorasteniek obsadila Sára Kicová v 7-boji výkonom 3725 bodov pekné
4. miesto a juniorka Alexandra Bartková výkonom 3567 bodov 5. miesto. Na krajských
majstrovstvách dorastencov 25. mája v Košiciach si Samuel Michalko vybehal dvakrát
zlato za prvé miesto v šprinte na 100 m
(11,22s) a v behu na 200 m (22,64s). Našim
úspešným atlétom blahoželáme.
(L.P.)

XII. ročník Memoriálu Dušana Budzáka
v znamení vzácnych hostí a rekordného výťažku

V zmysle kréda pomoci „športovci športovcom” prevzal
predseda správnej rady Nadácie Chemosvit Jaroslav Lučivjanský od
organizátorov výťažok zo štartovného a dobročinných príspevkov,
ktoré v tomto roku dosiahli historicky rekordnú úroveň 1 370 €.
História charitatívneho tenisového
turnaja organizovaného na počesť Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite
a predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR sa
v dňoch 23. - 24. mája 2019 obohatila
o ďalší vydarený ročník.
Počas dvoch dní sa turnaja štvorhier
v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum zúčastnilo celkovo 30 hráčov
z celého Slovenska a Českej republiky,
ako aj mnoho nehrajúcich hostí. Na slávnostnom otvorení ich srdečne pozdravili primátorka Svitu Dáša Vojsovičová,
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Vladimír Balog, podpredseda predstavenstva spoločností Chemosvit, a.s.
a Finchem, a.s., Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva spol. Chemosvit, a.s.,
a dlhoročný podporovateľ podujatia Dušan Guľáš, konateľ spoločnosti Respect
Slovakia, s.r.o. Turnaj už po niekoľkýkrát
v histórii poctil svojou návštevou a účastníkov podporil aj prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska.

tokrát obsadila historicky najúspešnejšia dvojica turnaja Vladimír Balog - Igor
Lupták. Cena za bojovnosť putovala do
rúk Jána Kutana, ktorý aj so svojim spoluhráčom zo všetkých síl, avšak neúspešne,
zápasil o postup do semifinále. Medzi netenistami sa oceneným, za najvyššie dosiahnuté skóre v paralelne prebiehajúcej
súťaži v bowlingu, stal Jaroslav Bočko.
Organizátori aj touto cestou srdečne
ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku
pre detský šport a taktiež partnerom,
bez ktorých by turnaj nemohol existovať,
a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR), spoločnostiam Chemosvit, Finchem, Respect
Slovakia, Slovanet, Continental Matador
Rubber, J&T Banka, Tatrakon, VÚCHV
a hotelu Spolcentrum. Zároveň si cenia,
že turnaj si za obdobie svojej existencie
našiel veľké množstvo priaznivcov a už
dnes sa spoločne tešia na jeho nasledujúci XIII. ročník.
(Ing. M. Budzák, foto: Mgr. P. Migač)

Uznania sa dostalo nielen víťazom
V napínavom finále napokon triumfovala dvojica Miroslav Švigar - Michal Vasiľko, ktorí až v tiebreaku dokázali prekonať výborne hrajúcu českú dvojicu Marek
Toufar - Jan Vodňanský. Tretie miesto tenINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Úspešný začiatok sezóny
v CK ENERGIA Svit

Začiatok mája sa niesol v znamení úspechu
pre vytrvalostných Horských cyklistov,
ultra - maratóncov zo Svitu

V dňoch 4. a 5. mája 2019, sa v Českom
Náchode začala tohtoročná séria štyroch
česko-slovenských 24 hodinových MTB
maratónov, ktorých seriál aj tento rok
absolvuje štvorica mužov nad 40 rokov v
zložení Jarko Žec, Jano Bučina, Števo Dolinay a Stano Mlynarčík.
Po úspechoch minulých rokov sme
nadviazali aj v tejto sezóne výborným
začiatkom, keď sme v prvom z nich, majstrovstvá Českej republiky „NÁCHODSKÁ
24 HOURS MTB“, obsadili prvé miesto,
čím sme získali najväčší počet bodov do
celkového hodnotenia.

Tento seriál pokračoval 18.-19.
mája 2019 „JIHLAVSKOU 24 MTB“, ďalej
7.-8. júna 2019 „FESTINA 24 HOURS MTB“
majstrovstvá Slovenska v obci Belá nižné
Kamence a sériu zavŕši 7.- 8. septembra
2019 „SOKOLOVSKÁ 24 MTB“.
Ako po minulé roky aj v tejto sezóne
máme ambície reprezentovať náš klub,
mesto Svit a aj Slovensko v týchto medzinárodných pretekoch a stať sa víťazmi
celej série v kategórii štvorica muži 40+.
Chceme preto poďakovať mestu Svit,
nášmu klubu, priateľom a všetkým, ktorí
nás podporujú. 		
(Ján Bučina)

Basketbalové striebro
aj z Bratislavy

Aj družstvo starších žiakov BKM Iskra Svit si vybojovalo postup na
Majstrovstvá SR. V konečnej tabuľke o 1. až 8. miesto skončili na
3. mieste, čím si zaslúžili postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa konali
od 24. do 26. mája v Eurovia aréne v Bratislave.
Aj napriek prehre vo finálovom zápase s Interom Bratislava, získali naši krásnu
a zaslúženú striebornú medailu. V All stars
„A“ boli za BKM Iskra Svit Dominik Kester
a Samuel Misal, ten sa stal zároveň najlepším strelcom majstrovstiev SR. Róbert
Ištvánik ( tréner družstva) hodnotil takto:
„Celú sezónu sme tvrdo trénovali a v každom zápase bojovali o to, aby sme sa na
tomto turnaji predstavili. Čo sa nám nakoniec aj podarilo vďaka umiestneniu na
3. mieste po nadstavbovej časti súťaže.
Pred nami skončili len suverénny Inter Bratislava a BK Lokomotíva Sereď. Splnili sme
tak náš predsezónny cieľ, ktorým bola
okrem progresu jednotlivých hráčov aj
účasť na spomínanom turnaji. Chlapci prišli na F4 maximálne namotivovaní a pred
prvým zápasom sme si povedali, že určite
chceme prísť domov s medailou. Našim
prvým súperom bol tím Serede, s ktorým
ROČNÍK XVIII - JÚN 2019

sme počas sezóny dvakrát prehrali, hoci
doma len tesne o 3 body. Ešte po prvom
polčase sme prehrávali 36-21, ale na chalanoch bolo vidieť ohromnú túžbu tento
zápas vyhrať. V druhom polčase sme predviedli najlepšiu obranu za celú sezónu,
o čom svedčí iba 17 inkasovaných bodov
v druhom polčase. Chalani bojovali jeden
za druhého a na ihrisku nechali srdce. Odmenou im bolo sladké víťazstvo o 1 bod
v pomere 54-53. Druhý deň sme nastúpili
proti družstvu Levíc, s ktorým sme mali v
sezóne bilanciu 1-1. Tento zápas bol celý
čas vyrovnaný a stál nás obrovské množstvo síl, ale nakoniec sme si pripísali ďal-

Diana Cetlová
po pretekoch
šiu dôležitú výhru v pomere 67-66.
Posledný deň sme odohrali zápas proti
suverénovi celej súťaže, družstvu Inter Bratislava. Spočiatku sme sa snažili držať krok,
ale postupom času bolo na chlapcoch badať vyčerpanie a hoci sme sa snažili bojovať, na súpera to nestačilo. Pozitívom bolo,
že si v tomto zápase zahrali všetci hráči,
ktorí boli na turnaji k dispozícii.
Vďaka výhram v prvých dvoch zápasoch
sme na tomto turnaji obsadili skvelé druhé
miesto. Nešťastím bolo zranenie Samuela
Čmila v prvom zápase, ktoré mu ukončilo
predčasne sezónu. Ale za to, čo počas nej
predviedol mu patrí veľká vďaka. Chlapcom
patrí obrovská vďaka za ich poctivú prácu.
Verím, že im nielen tento turnaj priniesol
množstvo pozitívnych emócií a chuť do
ďalšej tvrdej driny, aby sme budúcu sezónu
opäť patrili medzi najlepšie družstvá na Slovensku vo svojej kategórii. A samozrejme,
aby bolo na chlapcoch vidieť ďalší pokrok
v ich hre. Ďakujem aj vedeniu BK Iskra Svit
za podmienky, ktoré nám vytvorili a verím,
že spolu ešte dosiahneme ďalšie dobré výsledky, ktorými budeme reprezentovať nielen klub, ale aj naše mesto.“
(V. Pitoňáková)
Konečné poradie Majstrovstiev SR
starších žiakov:
1.

BK Inter Bratislava

2.

BKM Iskra Svit

3.

BK Lokomotíva Sereď

4.

ŠBK Junior Levice

Výsledky jednotlivých zápasov nášho tímu BKM Iskra Svit:
24. 5. 2019

BK Lokomotíva Sereď - BKM Iskra Svit

53 :54 (36:21)

25. 5. 2019

ŠBK Junior Levice - BKM Iskra Svit

66 : 67 (35:27)

26. 5. 2019

BKM Iskra Svit - BK Inter Bratislava

49 : 90 (21:49)
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Svit hostil Majstrovstvá SR
v žiackom basketbale

Družstvo BKM Iskra Svit sa pod vedením trénerky Michaely Drobnej
prebojovalo do finálového turnaja z prvého postupového miesta
a obhájilo minuloročné striebro.
Od 31. mája do 2. júna 2019 sa v o Svite konali Majstrovstvá SR v basketbale
v kategórii žiakov.
Možnosť organizovať tak významné
podujatie sa pre naše mesto naskytla
po ôsmych rokoch a organizátori sa tejto úlohy zhostili svedomito. Do prípravy
sa zapojilo veľa dobrovoľníkov z radov
rodičov, žiakov miestnych škôl a priaznivcov basketbalu. Materiálnou podporou
prispeli aj mnohé firmy. Vďaka tomu mali
všetci účastníci zabezpečené veľmi dobré
podmienky na podanie maximálnych výkonov. Domáce družstvo prišli podporiť
nielen rodičia, ale aj spolužiaci, kamaráti
a nadšenci basketbalu. Správnu atmosféru dotváral aj za každých okolností povzbudzujúci fun club a prestávky vypĺňal
svojimi tanečnými kreáciami vždy veselý
maskot Medveď Mišo.
Tribúna v Iskra aréne sa na piatkovom
otváracom dueli medzi domácou Iskrou

a Handlovou naplnila tak, ako na zápase
play off. Naši chlapci nesklamali a prvý
zápas vyhrali s prehľadom 41:75.

Inter sa poraziť nepodarilo
Na otváracom ceremoniáli privítala
zúčastnených primátorka mesta Dáša
Vojsovičová, prezident klubu Ján Drobný
a komisár SBA Peter Bullo. Všetci popriali
chlapcom veľa šťastia a zápasy prebiehajúce v duchu fair-play. Všetky tri zápasové
dni sa niesli v plnom nasadení hráčov, ale
aj trénerov, rozhodcov a organizátorov.
Naše medvede predviedli vynikajúcu,
emóciami nabitú hru, ktorú ocenili aj tréneri ostatných družstiev. Napriek tomu,
že v družstve kvôli zraneniu chýbal jeden
z najlepších strelcov, chlapci sa dokázali
zomknúť a všetkým ukázali, že tímový
duch v ich družstve je to, o čo sa môžu
v nepriaznivej situácii oprieť.
Až na nešťastne rozhodnutý zápas

s bratislavským Interom sa chlapcom
podarilo vyhrať všetky zápasy a obhájili
striebro z minulého roku. Zúročili tak basketbalové skúsenosti posledných piatich
rokov, hodiny tvrdej práce na sebe, veľa
odriekania a času stráveného v telocvični
pod basketbalovými košmi. Ako poznamenal prezident klubu Ján Drobný, ročník chlapcov 2005 je basketbalovo veľmi
perspektívny, čo sa prejavilo aj v štyroch
nominovaných hráčoch BKM Iskra Svit
do majstrovského All stars tímu. Na záverečnom ceremoniáli boli ocenení všetci
súťažiaci – umiestnené tímy, ale aj hráči
ostatných družstiev, rozhodcovia, tréneri,
zapisovatelia.
All stars ,,B‘‘: Blaško Daniel (BKM Iskra Svit), Matulík Jakub (BKM Iskra Svit),
Čorba Andrej (RIM Basket Košice, Weber
Mark (BK Inter Bratislava), Zimerman
Martin (BKM Iskra Svit)
All stars ,,A‘‘: Rančík Sebastián(BK Inter Bratislava), Broškovič Matúš(BKM SPU
Nitra), Holík Ivan (MBA Prievidza), Matušek Július (BKM Iskra Svit), Šimko Maroš
(BKM SPU Nitra)
MVP hráč: Rančík Sebastián z BK Interu
Bratislava
Najlepší strelci: Rančík Sebastián z BK
Interu Bratislava, Máčai Marek z ŠBK Handlová, Šimko Maroš z BKM SPU Nitra
(V. Pitoňáková, foto: D. Bodyová)
Konečné poradie
Majstrovstiev SR žiakov:
1.

BK Inter Bratislava

2.

BKM Iskra Svit

3.

MBA Prievidza

4.

BKM SPU Nitra

5.

ŠBK Handlová

6.

RIM Basket Košice

Výsledky jednotlivých zápasov nášho tímu BKM Iskra Svit
31. 5. 2019
1. 6. 2019
2. 6. 2019

ŠBK Handlová - BKM Iskra Svit

41:75 (22:44)

BK Inter Bratislava - BKM Iskra Svit

56:54 (29:20)

BKM Iskra Svit - BKM SPU Nitra

62:58 (25:26)

MBA Prievidza - BKM Iskra Svit

42:44 (26:25)

BKM Iskra Svit - RIM Basket Košice

48:46 (19:23)

Mladí športovci poďakovali
svojej trénerke Michaele Drobnej
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