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MsZ Svit prerokovalo

Záverečný účet mesta
Poslanci sa stretli vo štvrtok 31. mája na svojom 16.
riadnom zasadnutí, ktoré malo pomerne bohatý rokovací program. Významný dokument – záverečný účet
mesta za rok 2011 a správu o programovom rozpočte
predložila a skomentovala vedúca oddelenia ekonomických činností A. Balogová.
K tomuto bodu sa vyjadril aj výške 11 149 € pre Zariadenie
hlavný kontrolór Ľ. Budzák. Zá- opatrovateľskej služby. Z dôvoverečné celoročné hospodá- du zabezpečovania niektorých
renie mesta odporučil schváliť prác na výstavbe mestskej
bez výhrad. K tejto téme infor- tržnice Technickými službami
moval primátor mesta prítom- Svit bolo potrebné odsúhlasiť
ných o výsledku hodnotenia rozpočtové opatrenie – presun
spoločnosti INEKO – nezávi- čiastky 10 000 €. Presun 1000
slých ekonómov SR, v ktorom € schválili i opatrením č. 12/
medzi 138 hodnotiacimi obca- 2012 na rozšírenie kamerovémi a mestami je Svit na 15. ho systému v meste o kameru
mieste, čo ho radí k finančne na námestí J. A. Baťu.
zdravým mestám.
Jednohlasne schválili aj plat
Ďalej poslanci vzali na vedo- primátorovi mesta v zmysle zámie výročnú správu Bytového kona č. 154/2011 Z. z vo výške
podniku Svit, s. r. o., za uply- 2,34-násobku priemernej menulý rok a bez výhrad schválili sačnej mzdy zamestnanca v náúčtovnú závierku tejto spoloč- rodnom hospodárstve SR, t. j.
nosti za rok 2011, ktorá uzavre- 1 840 € a zvýšenie tohto platu
la rok so ziskom 26 830,04 €.
o 70 %.
Rozpočtovým opatrením poAj tento mesiac vzali na vedoslanci presunuli prostriedky vo
(Pokrač. na 2. strane)

Olympijskú pochodeň dážď neuhasil
V stredu 16. mája sa pred Domom kultúry vo Svite zastavili
bežci s pochodňou LOH, ktoré sa konajú tohto roku v Londýne. Za daždivého počasia sa ich privítania zúčastnili naši žiaci
základných škôl a hostia PHDr.Čierny – predseda Združenia
Olympijských klubov SR a predsedníčka Olympijského klubu
Vysoké Tatry Ing. Mária Jasenčáková. Prítomní boli i mladí
olympijskí športovci a pochodeň z ich rúk prevzal primátor Svitu PaedDr. R. Abrahám. Do pochmúrneho počasia vniesla výbornú a veselú atmosféru ĽH Mlátok a speváci z Kolovrátka pri
ZUŠ Svit. Naši žiaci odovzdali hosťom písomné odkazy adresované súťažiacim športovcom.
Foto: S. Pjaták

Na pódiu prebiehal bohatý
program, v ktorom dominovali
tance, spev a hudba. Postarali
sa oň ZUŠ vo Svite, MŠ Pod
Skalkou, SZUŠ Fantázia, ZŠ
Komenského a CVČ Svit.
Popritom sa návštevníci mali
možnosť realizovať na kopci,
kde naši skauti pripravili zaují-

Vojenské uniformy zaujali
nielen deti, ale i dospelých
Slniečko i neúnavný vietor sprevádzali tohtoročný
Deň detskej radosti, ktorý začal pri Kolibe rozprávkou „Kocúr v čižmách“ v podaní Divadla Cililing
z Prešova.

mavé adrenalínové športové atrakcie, novinkou boli i lukostrelci, ktorí mali vždy veľa záujemcov, ale i mamičky s maličkými
deťmi v stánku Baby centra. Aj
modelári z CVČ ponúkali svoje
služby, rovnako ako hasiči
s krásnym a užitočným autom.
(Pokrač. na 11. strane)
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Mestský úrad bude vo svojej budove
V ostatnom čase je v oblasti rozvoja mesta zrejmý a viditeľný posun. Na to, čo aktuálne sa deje a rieši v tomto čase, sme sa opýtali toho najkompetentnejšieho –
primátora Rudolfa Abraháma.
 Pán primátor, aké sú možnosti ďalšieho rozvoja Svitu?
Ďalší rozvoj mesta Svit je ovplyvnený skutočnosťou, že mesto je z veľkej časti obkľúčené
záhradkárskymi osadami a garážami. Preto
hľadáme všetky možné riešenia, alebo rezervy,
v rámci danej infraštruktúry, najmä miesta, kde
by sme mohli postaviť nové bytovky, alebo rekonštruovať staré. Ďalším obmedzujúcim faktorom, ktorý musíme riešiť je, že mnohé pozemky vhodné pre ďalší rozvoj mesta nie sú vo
vlastníctve mesta.
 Aký je stav vo výstavbe ďalších nájomných bytov, deje sa niečo?
V našom meste, kde dlhé roky bola pozastavené bytová výstavba, teraz všetky sily sústreďujeme na výstavbu nových bytov. Mladých ľudí, mladé rodiny potrebujeme vo Svite ako soľ.
Zatiaľ v priebehu posledných 5 rokov sme odovzdali prevažne mladým rodinám 146 nových
nájomných bytov. Teší ma, že v spolupráci so
spoločnosťou UNISTAV Prešov, a.s. a Štátnym
fondom rozvoja bývania /ŠFRB/, budeme
môcť začiatkom budúceho roku prideliť mladým rodinám ďalších 74 nájomných bytov.
 Spomenuli ste rekonštrukciu starších budov, povedzte niečo konkrétne.
Zamerali sme sa aj na získanie budov do majetku mesta, ktoré nám zostali z „baťových“

čias, boli vo vlastníctve iných organizácii s cieľom využiť ich pre potreby
mesta. Som rád,
že sme spoločne
so štátnou políciou
vyriešili výmenu
budov. Po ukončení zákonom daného procesu
sa stane mesto vlastníkom budovy kde dnes

Záverečný účet mesta
(Dokončenie z 1. strany)

mie priebežné hospodárenie
mesta za rok 2012 – tentokrát za
január – apríl tohto roka. Nasledovalo schvaľovanie príspevkov –
dotácií pre športové a kultúrnospoločenské organizácie. Poslanci ich odsúhlasili takto: Atletický oddiel 2 000 €, BK Mládeže 4
100 €, MŠK ISKRA Svit 2 200 €,
Hokejový klub Svit – Pod Skalka
400 €, Stolný tenis Svit 550 €, Tenisový klub Svit 1 000 €, Futbalový klub Svit 5000 €, MO Slov. rybárskeho zväzu 500 €, Detský famózny svet 800 €, FS Jánošík
800 €, Spevácky zbor Laudamus
700 €, Rímskokatolícky farský
úrad Svit 400 €, Umelecký klub
Fantázia 800 €, DH Sviťanka 600
€, Cyklistický klub Energia Svit
300 €, Klub plastikových modelárov 300 €, Šachový oddiel 300 €,
Klub rozvoja kultúrnej a športovej
činnosti 300 €, ĽH Bystrianka 300
€, Gréckokatolícka cirkev 300 €,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
300 €, OZ Galaxia 50 €.
Poslanci schválili udelenie Ceny mesta Svit pre rok 2012 Ale-

xandrovi Tokárovi, Cena primátora je v kompetencii samotného
primátora – ten sa rozhodol udeliť
ju na základe návrhov Michaele
Drobnej, Ing. Milanovi Rúčkovi,
Jozefovi Kleinovi, Márii Smatanovej a Mgr. Jánovi Čuchranovi. Ocenenia budú odovzdané
na slávnosti 29. júna 2012.
Ďalej schválili uzavretie zmluvy o výpožičke ŠH Iskra Aréna
Basketbalovému klubu mládeže Svit a časti futbalového štadióna pre Atletický oddiel Svit.
Pokračovali schvaľovaním prevodu majetku – pozemku a budovy bývalého SOUCH do vlastníctva mesta a s tým súvisiace
rozpočtové opatrenie vo výške 50
000 € na zakúpenie tejto budovy.
Schválili predaj nebytového
priestoru do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome na Štúrovej ulici 237 za
cenu 1 625,- €. Rovnako odsúhlasili predaj priľahlého pozemku žiadateľom bytového domu na
Štúrovej ul. 272 za cenu 360,66
€. Ďalej odsúhlasili Zmluvu o
uzavretí budúcej zmluvy s fir-

sídli. Dosiaľ je MsÚ v tejto budove v nájme. Túto budovu pripravujeme cez prostriedky zo
ŠFRB rekonštruovať na 36 bytovú jednotku.
Bude to dvojička budovy stojacej oproti zdravotnému stredisku.
Poslednou, niekoľko rokov v mojich myšlienkach pripravovanou a v týchto dňoch skutočne
realizovanou zmenou, je kúpa budovy SOŠ na
Hiezdoslavovej ulici od VÚC Prešov do vlastníctva nášho mesta. V tejto krásnej zachovalej
budove nájde sídlo Mestský úrad, Technické
služby, CVČ, niektoré inštitúcie a ZUŠ. Vlastníctvo mestom je zárukou, že sa zachová historický vzhľad budovy a najmä toho, že bude
slúžiť občanom Svitu.
-red-

mou UNISTAV, s. r. o. Prešov – ide
o prestavbu na byty v budove
s. č. 839 – Blok A Hotela Mladosť.
Významným dokumentom mesta
sa stáva Smernica č. 2/2012, ktorá rieši priebeh územnoplánovacích činností v meste Svit. Určuje
postupnosť obstarávania zmeny
územného plánu mesta – Smernica
bola schválená. Rovnako, ako zahraničná služobná cesta delegácie mesta na čele s primátorom
do družobného Knurówa v Poľsku na ich Dni mesta.
Poslanci schválili predaj časti
priľahlého pozemku k rodinnému domu na Ul. terasovej č. 631
spoločnosti S. D. K., s. r. o. Poprad za cenu 4 712 €.
V bode interpelácie sa opýtal M. Jurčák, čo je s novou fontánou na námestí. A. Kromková
odpovedala, že sa vyskytol konštrukčný problém, ktorý sa odstraňuje a budúci týždeň by mala byť
fontána funkčná. J. Drobného zaujímal dôvod osadenia značky
„Zákaz zastavenia“ na Hviezdoslavovej ul.– spôsobuje to totiž nemalé problémy s parkovaním.
Primátor dal do vyriešenia tohto
parkoviska pokyn na odstránenie
tejto značky.
J. Babčák oslovil náčelníka

MsP otázkou, kedy naposledy odchytávali túlavých psov, nakoľko
v ostatnom čase ich je najmä večer Pod Skalkou veľmi veľa. J. Dluhý mu odpovedal a aj touto cestou
prosí verejnosť, aby užšie spolupracovala s mestskými policajtami
a včas ich na výskyt takýchto psov
upozornila. Na otázku J. Babčáka,
kedy sa bude pokračovať s vysprávkami ciest Pod Skalkou podal
J. Žiak informáciu o celkovom postupe týchto prác. Po ukončení
najkritickejších úsekov v meste príde na rad po Hájovej ulici i ďalšia
časť Pod Skalkou.
Poslanec I. Zima vyjadril svoj
názor na výberové konanie na
miesto riaditeľa Bytového podniku
– kriticky sa vyslovil k neakceptovaniu výsledku výberovej komisie.
Diskusia sa začala témou
o prenájme, resp. kúpe pozemkov – k tomuto bodu je vysvetlenie prednostu MsÚ na str. 3. Z dôvodu havarijného stavu kotla v ŠJ
ZŠ Mierová ulica bolo schválené
rozpočtové opatrenie na zakúpenie nového. Poslanci Seman a
Jurčák poukázali na potrebu doplnenia kontajnerov vo východnej časti Svitu – táto téma zasadnutie uzatvorila.
-vž-
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Možnosti vysporiadania pozemkov
Kontrolou hospodárnosti nakladania s majetkom mesta hlavným kontrolórom boli zistené nedostatky v oblasti využívania pozemkov vo vlastníctve mesta. Niektoré pozemky
sú v súčasnosti oplotené obyvateľmi, ale žiaden právny vzťah k týmto pozemkom nie je
uzavretý. K tejto už aj v našich novinách uverejnenej téme sme položili pár otázok prednostovi mesta Ing. Jánovi Hutníkovi.
 O čo sa „opiera“ táto iniciatíva nášho mesta?
Jednoznačne o zákon. V § 7
ods. 2 zákona o majetku obcí sa
píše:
„Orgány obce a organizácie
sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,
vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených
záujmov pred príslušnými orgánmi.“
 Aké konkrétne kroky sa v
danej veci podnikli?
Z vyššie uvedeného dôvodu
sú v súčasnosti pripravované
a doručované výzvy na vysporiadanie týchto pozemkov.

prenájom oplotených pozemkov
pri rodinných domoch vo výške
1,- euro/ m2/rok.

Obyvatelia majú dve možnosti
vysporiadania pozemkov:
1. uzatvoriť kúpnu zmluvu na
odkúpenie oplotených pozemkov,
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu
na využívanie pozemkov obyvateľmi do budúcnosti.
V tejto súvislosti schválilo
Mestské zastupiteľstvo doplnenie Zásad prenájmu pozemkov
o stanovenie minimálnej ceny na

 Ako je to s pozemkami
pri bytových domoch?
Oplotené pozemky pri bytových domoch, v ktorých si obyvatelia odkupovali byty podľa zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, majú stanovenú regulovanú výšku nájmu
so zákona 182/1993 Z.z.o
vlastníctve bytov a nebytových
priestorov 0,10 eur/m2/rok. Tu
je potrebné pripomenúť, že ide
len o pôvodných vlastníkov bytov, resp. ich dedičov, manželov
- manželky, deti, vnukov alebo
rodičov (§ 18a, ods. 2 citovaného zákona č. 182/1993
Z.z.). Pre ostatných vlastníkov
bytov, ktorí si tieto byty odkupovali od pôvodných vlastníkov
ustanovenia citovaného zákona
neplatia, platí stanovená min.

Ceny tepla vo Svite sú stabilizované
Máme ukončené vykurovacie obdobie a to je
priestor okrem iného aj na to, aby sme mohli
jednotlivé ceny tepla zhodnotiť, rozanalyzovať,
či porovnať.
Stále sa stretávame aj
s názorom, že teplo vo Svite
je drahé a tým že je drahé aj
samotné bývanie. Radi by
sme našich spoluobčanov
informovali o vývoji cien tepla a zároveň vyvrátili ,možno
už zo zvyku zaužívanú,
mienku o vysokej cene tepla vo Svite.
Od roku 2009 dochádzalo vo Svite k stabilizácii cien
tepla. V porovnaní s cenami
iných náhodne vybratých
dodávateľov na Slovensku
v roku 2011, ktoré boli
schválené rozhodnutím URSO, je Svit s cenou
0,071552 €/kWh bez
DPH zhruba v strede, keď
za sebou nechal mestá ako
napr. Rožňava, Michalovce, Bardejov, Modra, Zvolen. Banská Bystrica, či Ružomberok alebo Liptovský
Mikuláš (0,14). Bardenergy

Prešov má cenu 0,058897.
Priemerná cena tepla z uvedených údajov odberateľov
je 0,074823 €/ kWh bez

DPH. Cena za teplo našej
spoločnosti je teda oproti
priemeru uvedených dodávateľov nižšia o 4,6 %. Cena
tepla v našom meste je porovnateľná s bežnými cenami na Slovensku.
Ing. D. Meriačová,
konateľka BP Svit,s.r.o.

výška nájomného v zásadách.
Ďalej je potrebné uviesť, že regulovaná výška nájomného pri
bytových domoch podľa vyššie
citovaného zákona je zhodná
s kúpnou cenou, pokiaľ sa tento
pozemok predáva do spoluvlastníckeho pomeru všetkých vlastníkov bytov, teda pre obyvateľov
bytových domov je výhodnejšie
požiadať o odkúpenie pozemku.
 Na koho sa majú občania
v tejto veci obrátiť?
Bližšie informácie ohľadom
uzatvárania nájomných, resp. kúpnych zmlúv občanom môže podať
právnik MsÚ Mgr. J. Staško, tel.
č.: 052/7875 128, resp. referentka správy majetku mesta G.
Očvárová, tel. č.: 052/7875 134.
Chcel by som vyzvať občanov,
ktorí v súčasnosti užívajú pozemky bez akéhokoľvek právneho
vzťahu, aby si vo vlastnom záujme užívanie týchto pozemkov
s mestom vysporiadali. V budúcnosti takto predídu možným
komplikáciám, ak by sa rozhodovalo o ďalšom postupe nakladania s majetkom mesta, ktoré
mesto využívať reálne nemôže.

ANTIK TELECOM
s.r.o. úraduje už aj vo Svite
Telekomunikačná spoločnosť Antik Telecom s.r.o. otvorila svoju kanceláriu už aj vo
Svite. Vybaviť všetko potrebné v súvislosti
so službami spoločnosti Antik Telecom
s.r.o. môžete v utorok od 10:00-11:00 a vo
štvrtok od 15:00-16:00 v Dome kultúry na
prízemí v kancelárii č. 12. Dostanete tam aj
informácie o prebiehajúcich akciách.

Pasy i v piatok do 18:00
Vzhľadom na výrazne zvýšený záujem
rodičov detí do 15 rokov o vydanie cestového pasu budú v mesiaci jún 2012
rozšírené stránkové hodiny na oddelení
dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade – a to vždy v piatok, v čase od 12.00 hod. do 18.00
hod. pre príjem žiadostí o vydanie cestovných pasov pre občanov mladších ako
15 rokov.
Okresné riaditeľstvo PZ

Ďakujem za pomoc

Foto: K. Nowak

Chcem sa aj touto cestou úprimne poďakovať učiteľkám zo Špeciálnej základnej
školy vo Svite za ich obetavé poskytnutie
nevyhnutnej pomoci a privolanie lekárskej
pomoci pri mojej náhlej nevoľnosti. Za ich
ľudský prístup im ešte raz veľmi pekne ďakujem.
D. Suchá
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Mesto Svit
vás pozýva na

Dni mesta Svit
29. - 30. jún 2012

Utorok 26. júna 2012
9.00 – futbalový štadión
6. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
Piatok 29. júna 2012
17.00 - sála Domu kultúry
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CENY MESTA
A CENY PRIMÁTORA MESTA SVIT
Účinkuje: OLD TIME BAND FUNNY FELLOWS
Sobota 30. júna 2012
od 14.00 - areál pri Kolibe
„VESELO PRI KOLIBE“
 zábavné hry a súťaže pre deti
 „ZLATÝ KĽÚČIK“ - Divadlo Commedia Poprad

- rozprávka pre deti
 UK FANTÁZIA- Svit
 DFS JÁNOŠÍČEK pri ZUŠ Svit
 TS ŠTÝL pri ZUŠ Svit
 Folklórny súbor JÁNOŠÍK- Svit
 Módna prehliadka – SOŠ SVIT
 DH SVIŤANKA- Svit
 DH POPRADČANKA POPRAD

 Rockpopová KAPELA Z FANTÁZIE
 PETER ONDRIA alias LOUIS ARMSTRONG - Prešov
 COUNTRY MUSIC BAND LONGHORNS

19.00 – Tanečná zábava so skupinou SYSTÉM
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
15.-16. júna 2012 – ihrisko pri ZŠ Komenského
6.ročník medzinárodného futbalového turnaja detí
19. júna 2012 o 17.00 - nad poštou vo Svite
Výstava prác absolventov a žiakov výtvarného odboru
ZUŠ Svit „Život je taký, akými farbami si ho namaľujeme....“ Výstava je sprístupnená verejnosti do
30.6.2012
28. júna 2012 od 10.00 hod. - 14.00 hod. Spolcentrum Svit - MS SČK Svit
KVAPKA KRVI PRE MESTO – bezpríspevkové darovanie krvi
30. júna 2012 od 10.00 - areál pivárne U križiaka
Turnaj v mužskom minifutbale 6-členných družstiev,
guláš a tanečná zábava

Foto: K. Nowak
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Poznáme tohtoročnú ženu roka vo Svite
Aj tohto roku organizovalo mesto Svit pre všetky mamy
Svitu slávnosť, na ktorú ich pozvalo prostredníctvom voľných vstupeniek distribuovaných cez spoločenské organizácie, firmy a spoločnosti na území mesta.
„Tri lyžičky skvelej chuti“
v choreografii Janky Gregorovej
ponúkli hneď v úvode rozkošní tanečníci zo SZUŠ Fantázia. Po
nich pozdravil pán primátor všetky
mamy a vyznal sa zo svojho vzťahu
k mamám, poprial im to najlepšie
a predsedníčkam mestských organizácií Únie žien odovzdal kytice. Po piaty krát vyhlásila predsedníčka OO ÚŽ v Poprade Ľ. Kederová výsledky súťaže Žena roka. Najskôr na javisko pozvala dve
nominované – Margitu Babčákovú
a Máriu Zentkovú – prevzali si kytice a darčeky, odmenené boli
srdečným diváckym potleskom

a potom už pán primátor dekoroval a ocenil Ženu roka, ktorou sa
stala Alžbeta Majkutová z časti
Pod Skalkou. Nasledoval program
v podaní ĽH Prešovčan a jej sólistiek Petry a Jany Humeňanských. Zazneli viac, či menej známe melódie, ktoré, veríme, prítomných hostí v hľadisku potešili .
-vžP. S. Odpustite mi krátky povzdych: Ľúto, veľmi ľúto je organizátorovi, ak rozdá zdarma 350
vstupeniek, pozve svojich občanov na takúto slávnosť a stretne sa
s „vďakou“ v podobe prázdnych
stoličiek.

Z úcty a vďaky mamičkám
Úprimné slová vďaky zazneli v druhú májovú nedeľu z úst
detí MŠ Pod Skalkou, ktorá v spolupráci s Úniou žien pripravila pre mamičky a staré mamy príjemné posedenie
vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu.

Recitátorka Soňa Ivanová dojímavo a sugestívne navodila príjemnú atmosféru, ktorú umocnilo
milé vystúpenie tých najmenších.
Nebojácne tancovali, spievali, recitovali a v závere obdarovali mamičky zhotovenými kvietkami.
Prekvapením bolo vystúpenie ľudovej hudby Mlátok, ktorá sprevádzala spevácku skupinu Kolovrátok. Ľudové piesne v ich podaní
potešili a rozveselili mamky i početnú skupinku oteckov a starých
rodičov.
Deň matiek oslavovali
naši spevaví seniori
z rovnomenného zboru
SENIOR aj u našich družobných priateľov v Českej Třebovej. Vybrali sa
tam vlakom na pozvanie tamojšieho Spol-ku
sv. Kataríny, ktorý združuje taktiež poväčšine
seniorov.
Dostalo sa im vrúcneho
prijatia v podobe skvelej starostlivosti po každej stránke.
Príjemne sa cítili už počas prvého večera pobytu, keď im
vyhrávali domáci muzikanti
v útulnej Chalúpke. Na druhý
deň v sobotu po prehliadke
mesta sa vybrali do blízkeho
Kozlova, ktorý je preslávený
pôsobením významného maliara Maxa Švabinského.
V tejto obci zotrvali až do neskorých večerných hodín –

V milom príhovore predsedníčka Únie žien Janka Bobulová vyzdvihla nezastupiteľnú úlohu matiek pri výchove detí, vytváraní rodinnej súdržnosti, príjemného rodinného prostredia a pokojného
domova. Deň matiek je vhodnou
a radostnou udalosťou na ocenenie aktívnych žien, ktoré sa dlhodobo podieľajú na vytváraní hodnôt v prospech našej spoločenskej organizácie. Tohto roku sme
obdarovali kvetmi a darčekmi p.
Kozubíkovú, Lukačiovú, Slavkovs-

kú a Kuzmiakovú. Privítali sme záujem mamičiek o členstvo v ÚŽ,
pre ktoré sa práve táto oslava stala impulzom prihlásenia sa do organizácie. Dozvedeli sa o mnohých akciách, ktoré sme aj pre
mladé rodiny pripravili od januára.
Srdečne pozývame obyvateľov

Na výlete v Čechách

tejto časti mesta 16. júna na Deň
otcov, ktorý pripravujeme v spolupráci s MŠ. Podávať sa bude
guláš a rodinné družstvá si zmerajú silu, šikovnosť, obratnosť vo veselých súťažných hrách formou
„kocky šťastia“.
Mária Černajová
mali tam naozaj bohatý program, v ktorom sa prezentovali nemalým podielom aj
svitskí seniori. Dušan Fronc
predniesol báseň Alexandra
Tokára, Emil Horňák pobavil
publikum vtipným monológom a pridali sa i žienky Zuzana Jankalová, Margita Joppová, Margita Ondrušová
a Oľga Ľašová ako „pyšné dámy“. Naši speváci zo Senioru
zanôtili i aktuálne texty o Českej Třebovej, nálada postupne gradovala a priateľskému
rozprávaniu nebolo konca.
Smiech, pekné pesničky a
dobrá nálada sa rozliehali
v tomto družobnom ovzduší.
V nedeľu po rozlúčke s hostiteľmi sa naši odobrali na rýchlik, v ktorom bolo veselo až do
Popradu. Opäť bude na čo
spomínať......
-red-
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Spoločenská rubrika


NARODILI SA

Jasmína Pechová

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Miroslav Kasprišin a Jarmila Diabelková, Dalibor Čáni a Bibiana Babčáková,
Martin Maličký a Lenka Horváthová, Peter Mirilovič a Michaela Magnusová

Deň detí vo Svite bol studený, ale pestrý. Deti mohli hlavne rozvíjať svoju tvorivosť. Foto z Dňa detí: Miroslav Jurčák

POĎAKOVANIA
Ďakujeme vedeniu spoločnosti Chemosvit, bývalým kolegom výrobných
úsekov, Dychovej hudbe, Malému
mužskému zboru, priateľom, známym, susedom, ktorí na poslednej
ceste 22. mája 2012 odprevadili moju manželku, mamu

Ing. Anastáziu Majdiakovú.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Peter Jablonovský s rodinou

75 ROKOV
Justína Rusnáková, Alexander Tokár,
Helena Pilátová, Ing. Eva Šimová

Geodetická kancelária,
Štefánikova 7, Svit,
0903376570, 7757167

80 ROKOV
Ján Perinaj, Terézia Schmidtová,
Ing. Miloslav Siráň, Jaroslav Žilák, Mária Mišová, Jozef Hricko,Mária Lukáčiková, Alžbeta Klembarová

Novootvorená predajňa

chovateľských potrieb a psí salón
v budove bývalých jaslí
– oproti Kopčeku.
Otvorené
pondelok - piatok: 9.30 – 17.00
sobota :
9.00 – 12.00

Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur II. trieda 3,00 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

s Vladimírom Škyrtom,
ktorý nás opustil 9.5.2012 vo veku 62
rokov. Ďakujeme aj všetkým priateľom, známym, susedom a bývalým
spolupracovníkom, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť.
Smútiaca rodina
Ďakujeme pracovníkom Pohrebných služieb, mužskému speváckemu zboru a všetkým
priateľom,
známym a susedom, ktorí sa prišli
dôstojne rozlúčiť s

Jánom Ivanom,
ktorý nás opustil 5. mája 2012 vo veku nedožitých 75 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

70 ROKOV
Zoltán Makula, Ing.Miloslav Uhrín, Anna
Bombarová,Kamila Praženková, Anna
Lapšanská, Anna Jurčová

Vyhotovujeme geometrické plány,
vytyčujeme stavby a pozemky.

Objednávky: 0907 438 384
Ďakujeme pracovníkom Pohrebných
služieb pod vedením Petra Sadloňa,
zamestnancom MsÚ - Veronike Žoldákovej a Mgr. Jánovi Ryšovi, hudobnému doprovodu - Marte Ištvánikovej
a Mgr. Petrovi Čapóovi a dychovej
hudbe za dôstojnú rozlúčku

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

PILOTOM NA SKÚŠKU
Vyskúšajte si
na letisku v Spišskej Novej Vsi na
dvojmiestnom ultraľahkom motorovom lietadle so skúseným
inštruktorom. Ďalej môžete pokračovať vo
výcviku a získať najlacnejšiu
licenciu motorového pilota, alebo si len voľne polietať.

Informácie
Ing. Čech, www.ULpilot.sk
0903 721576, telsat@post.sk.

Banka Vám nepožičia?
požičajte si u nás a vyhrajte AUTO!
Pre zamestnaných a dôchodcov
do 4 500 €
Živnostníci aj bez príjmu
do 33 000 €
0911/913849

85 ROKOV
Justína Bartošová, Martin Francisty
90 ROKOV
Helena Hlinická

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vladimír Škyrta, Júlia Sekanová,
Ing. Anastázia Majdiaková, Elena
Abrahámová, Richard Paták, Tibor
Voit, Július Matoš, Helena Krchňavá
a Margita Chudjaková

Inzeráty
Od 1. januára 2012 pracuje v ambulancii
po MUDr.Ondríkovej lekárka pre deti a
dorast MUDr.Ivana Švagrovská, ktorá 11
rokov pôsobila na detskom a novorodeneckom odd. v Kežmarku, posledných
5 rokov vo funkcii primárky tohto oddelenia. Má bohaté skúsenosti v oblasti pediatrie, 2 atestácie z pediatrie, jednu na
úrovni európskej únie, disponuje bohatými
skúsenosťami s liečnou akútnych stavov,
keďže 5 rokov pracovala aj na záchrannej
službe. Uvíta všetkých, ktorí potrebujú jej
odbornú radu a pomoc. Kontakt: Ul. Fraňa Kráľa 14, Svit, č.t. 77 56 556.
 Predám Predám záhradu v záhradkárskej osade ŠTOKAVA o výmere 364 m2,
murovaná chatka o výmere 9 m2, s nerezovou jamou na ovocie, záhrada je obrábaná.
Cena dohodu. Kontakt – 0905 511 482
 Vymením nálepky z čokoládiek ANIMAL KINGDOM. Svit 0903127032.
 Na predaj slnečný 2-izbový byt s loggiou vo Svite s celkovou rozlohou 55 m2.
Nachádza sa na 8. poschodí zateplenej panelovej bytovky. Orientácia bytu je juh, západ. Viac informácií na tel. čísle - 0903
285 660.
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Vítanie malých
občanov Svitu
V sobotu 19. mája 2012 boli na pôde
Mestského úradu vo Svite slávnostne privítaní noví občiankovia mesta. Na obr.
šťastní rodičia s primátorom R. Abrahámom.
Foto: K. Hrkeľ

NEVIETE KAM NA DOVOLENKU?

DOMAŠA
JE NA DOSAH RUKY!
Využite možnosť príjemne strávených dní
v osemmiestnej chatke pri vodnej
nádrži Domaša a kontaktujte nás na telefónnom čísle 052/7755039.
Ďalšie informácie môžete získať aj na internetovej adrese www.bpsvit.sk.
Veríme, že sa s Vami stretneme v jednom
z 13-tich týždňov
v termínoch od 9.6. – 8.9.2012.

Dovolenka v Ružbachoch
Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy ponúka
všetko, po čom na dovolenke túžime - pokoj, vodu, slnko, prechádzky, možnosť
športovania i zábavy.
V hoteli Ružbachy k tomu dostanete navyše lacné, ale pekné ubytovanie, chutnú stravu, posedenie pri ohníčku s grilovačkou i športoviská - tenisový a volejbalový kurt, kolky, stolný tenis, a to
priamo pri lese. Veď, presvedčte sa sami:
www.hotelruzbachy.sk

hotelruzbachy@hotelruzbachy.sk
0905 295 147.

História
netradične
Netradičnú hodinu histórie absolvovali
žiaci VIII.B a deviatych ročníkov 31. 5.
2012.
Do našej ZŠ zavítala pani Emília Nedzelová
a členovia Klubu vojenskej histórie, oblečení
v dobových vojenských uniformách slovenskej,
sovietskej, nemeckej armády a SS, ktorí prišli
porozprávať o významných udalostiach II. svetovej vojny a ukázať niektoré historické strelné
zbrane, používané jednotlivými armádami. Väčšina žiakov mala možnosť po prvý raz vo vlastných rukách držať zbraň z tohto obdobia a aj to
im umožní lepšie si predstaviť ťažký život vojakov, bojujúcich na fronte.
Členovia Klubu v závere besedy ochotne odpovedali na otázky žiakov, a tí sa im za vystúpenie poďakovali dlhotrvajúcim potleskom.
Veríme, že naši dnešní hostia k nám zavítajú aj
v budúcnosti, aby i takouto formou priblížili mladej generácii významnú udalosť dejín – II. svetovú vojnu.Ďakujeme!
Mgr. Emília Dorková
ZŠ Mierová Svit
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Les ukrytý v knihe
Mestská knižnica vo Svite sa v termíne od 9. - 15. mája 2012 zapojila do 2. ročníka projektu Les ukrytý v knihe, ktorý vyhlásilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci so š. p. Lesy SR.

Výklad Dušana Šáchu a lesníka Pavla Kráľa (na druhom obrázku) deti
pozorne počúvali.
Foto: S. Pjaták
Snahou projektu je viesť deti k úcte
k lesnému bohatstvu krajiny a ochrane
prírody, a tiež vytvoriť u nich pozitívny
vzťah k čítaniu. Kampaň sa snaží predstaviť knihu po stránke obsahovej
a zároveň poukázať na cestu, ktorú je
potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá odhalí svoje tajomstvá.

Pre všetkých návštevníkov knižnice
sme pri tejto príležitosti sprístupnili
v spolupráci so spoločnosťou Aqua Vita – Živá voda z Liptovského Mikuláša
výstavu Vážky. Zároveň nám predstaviteľ spoločnosti p. Dušan Šácha pripravil prednášky pre žiakov obidvoch základných škôl mesta. Deti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o vážkach a tiež si

Čitateľský maratón
31. mája 2012 sme sa so žiakmi základných škôl opäť zapojili do
celoslovenského projektu Čítajme si a pokúsili sme sa prekonať
rekord vo verejnom čítaní detí.

Hoci bolo lákavé prekonať minuloročný rekord, nebolo to najdôležitejšie. Našim cieľom bolo predovšetkým podporiť čítanie detí a zároveň
poukázať na význam literatúry v našom živote. Maratón trval 6 hodín,
počas ktorých mal každý prečítať
jednu stranu knihy. Všetky zapojené

v interaktívnych hrách vyskúšali, ako vyzerá život vážky.
Pre deti základných škôl sme ďalej pripravili 2 besedy s lesným pedagógom zo Štátnych lesov TANAP-u
p. Pavlom Kráľom. Porozprával im o faune a flóre Vysokých Tatier, zameral sa predovšetkým na kalamitu lykožrútov a problémy s medveďmi v tatranských osadách.
Obidve besedy boli doplnené o premietanie filmov na
uvedené témy.
Mladší žiaci sa zúčastnili rozprávkového dopoludnia,
ktoré bolo venované knihám s lesnou tematikou
a ochrane prírody. Piataci a šiestaci si zasa vyskúšali
svoje vedomosti v environmentálnom kvíze.
Počas celého týždňa sa uvedených aktivít zúčastnilo
vyše 400 detí. Snažili sme sa im priblížiť prostredie lesa so všetkými jeho funkciami, potrebu jeho ochrany
i knihy s danou tematikou.
-mšk-

de v knižnici toto podujatie
pripomínať celý rok. My vo
Svite sme si vybrali humoristickú knihu Gabriely Futovej Brata musíš poslúchať, pri
ktorej sme sa aj dobre zaba-

vili. Nakoniec sa nám podarilo slovenský rekord „vylepšiť“, keď tento rok spoločne
na Slovensku čítalo 35 542
detí.
-mšk-

Mestská knižnica Svit
České centrum Bratislava
deti dostali na pamiatku záložku a
podpísali sa na plagát, ktorý nám bu-

Vás pozývajú
na putovnú výstavu knižných ilustrácií
Zdeňka Milera

KRTKO
Mestská knižnica Svit
11. 6. 2012 – 29. 6. 2012
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Návraty na miesta mladosti
Na základe záujmu seniorov mesta organizovaných
v ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite a klubov
Denných centier ZO JDS požiadala vedenie spoločnosti
Chemosvit, a. s., o návštevu s umožnením prehliadky
prevádzok.
Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 5. júna a zúčastnilo sa ho 44
seniorov, bývalých zamestnancov
spoločnosti Chemosvit, ale i iných
podnikov a inštitúcií na území mesta Svit. Seniorom mesta sa dostalo
vrelého prijatia od predsedu predstavenstva a. s. Chemosvit a riaditeľa spoločnosti Chemosvit Folie
Ing. Jaroslava Mervarta a generálneho riaditeľa skupiny firiem Chemosvit Ing. Michala Ľacha. Tí se-

ale i pracoviská strojárskeho charakteru, kde tiež prebieha modernizácia, ako napr. v obrábacích
dielňach a v zlievarni.
Predstavitelia najväčšej svitskej

Svit), ale i ďalej investovať do rozvoja firmy.
„Sme radi, že ste prejavili záujem navštíviť Chemosvit, veď je to
aj vaša zásluha, že firma naďalej na
území mesta existuje a snaží sa aj
naďalej vytvárať pracovné príležitosti nielen pre občanov mesta, ale
i blízkeho regiónu,“ uviedol o. i.
Ing. M. Ľach pri privítaní seniorov.

niorov prijali v zasadačke firmy, kde
im bol premietnutý profilový film o
činností spoločností skupiny Chemosvit a Finchem. Potom v troch
skupinkách navštívili prevádzky
spoločnosti Chemosvit Folie, a. s.,
a spoločnosti Strojchem, a. s.
Návšteva pracovísk Chemosvitu
vyvolala u seniorov veľmi dobrý dojem. Naskytla sa im možnosť vidieť
moderné pracoviská spoločnosti,
kde sa vyrábajú obalové materiály

spoločnosti tak so svojimi spolupracovníkmi pripravili seniorom
mesta veľmi pekné dopoludnie. Tí
sa presvedčili o snahe vedenia aj v
čase hospodárskej krízy neustále
hľadať možnosti, ako na území
mesta udržať nielen zamestnanosť
(v spoločnostiach Chemosvitu pracuje viac ako 800 občanov mesta

S pietou na Dukle
Základná organizácia Slovenského zväzu pritifašistických bojovníkov a Základná organizácia Jednoty dôchodcov vo Svite zorganizovali pre svojich členov
a sympatizantov celodenný autobusový tematický zájazd na Duklu.
Uskutočnil sa v stredu 30. mája zásluhou Chemosvitu, a. s.,
a jeho spoločnosti Chedos, a.s., ktorá poskytla na uvedený účel
autobus. 42 účastníkov tak malo možnosť po rokoch navštíviť
miesta krutých bojov v 2. svetovej vojne. Pre tých, ktorí na Dukle boli po prvýkrát to bol nový zaujímavý zážitok. Aká krutá bola 2.
svetová vojna pri vstupe vojsk na územie bývalého Československa mohli vidieť účastníci zájazdu aj pri návšteve Vojenského
historického múzea vo Svidníku. Dokonalý obraz o priebehu bojov si vďaka fundovanému výkladu na veži na Dukle urobili najmä
tí, ktorí vojnu ako deti prežili a o bojoch na Dukle počuli z médii.
Tu sa mohli presvedčiť o krutosti bojov, v ktorých padli tisíce vojakov z každej strany. Účastníci zájazdu menom oboch organizácií položili veniec s hlbokou úctou a pietou. Celý akt mal dôstojný
charakter a bol zakončený zásluhou harmonikárky Márie Voščekovej aj zaspievaním si historických partizánskych pesničiek
a hymny Slovenskej republiky, čo celý pietny akt umocnilo.
Ďalšou zástavkou bola návšteva historického námestia okresného mesta Bardejov. Celý zájazd sprevádzala účastníkov dobrá nálada umocnená aj pekným počasím, plynulou jazdou Stanislava Kostolníka z Eurotouru a sprievodným slovom Jána Perinaja, ktorý svojimi poznatkami o jednotlivých navštívených miestach prispel k rozšíreniu vedomostí účastníkov. Tematický zájazd
pripravený ZO SZPB spnil svoj účel a určite v zúčastnených zanechal veľmi dobrý dojem.
Text a foto: M. Jurčák

A pri rozlúčke so seniormi Ing. J.
Mervart o. i. povedal: “My, mladšia
generácia si vážime všetkých, ktorí v Chemosvite pracovali a vytvorili hodnoty, ktoré sa usilujeme naďalej rozvíjať. To je náš záväzok.“
Mgr. M. Jurčák
Foto: L. Mlynarčík a autor
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Ďalšie úspechy v bioolympiáde

Spolupráca so SOŠ
V rámci spolupráce ZŠ na Mierovej ulici so SOŠ vo
Svite si žiaci 8.ročníka mohli vyskúšať prácu v chemickom laboratóriu. 25. mája 2012 absolvovali
v priestoroch SOŠ laboratórnu prácu na tému " Neutralizácia".
Oboznámili sa s technikou práce s laboratórnym sklom,
pracovali s kyselinami a hydroxidmi a poučili sa o bezpečnosti pri práci s nimi. Poďakovanie patrí vedeniu školy za
umožnenie realizácie praktického cvičenia, Ing. Miroslavovi
Hrabovi a Ing. Lucii Uhrínovej za prípravu a odborný prístup.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a vzájomnú spoluprácu.
Ing. Elena Berezovskijová,
ZŠ Mierová Svit

V Poprade sa v závere mája konalo OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie D, určené žiakom 6.-7. ročníka
ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov reprezentujúcich sedem škôl.
Druhé miesto so stratou jedného
bodu na víťaza obsadila Nela Gloríková, žiačka 7.A ZŠ Mierová vo Svite.
Sárka Pavlovičová (na obr.) - žiačka
6. A ZŠ Mierová vo Svite obsadila v
teoretickej i projektovej časti 7. miesto. V projektovej časti dominovala Ne-

lka Gloríková, žiačka 7.A ZŠ Mierová
vo Svite, ktorá predstavila projekt na
tému Operení návštevníci korún stromov a kŕmidiel v okolí našej školy.Obidve dievčatá sa stali zároveň
úspešnými riešiteľkami oboch častí
okresného kola biologickej olympiády. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. -db-

V ZŠ na Ul. mieru bola 3. celoškolská odborná konferencia
Už po tretí raz sa konala v Základnej škole na Mierovej
ulici vo Svite celoškolská odborná konferencia. Predchádzajúce ročníky sme venovali aktuálnym témam “Svet
okolo nás“ a „Ekonomika a energia.“
Dňa 10. mája 2012 o 15.00
hod. sa v priestoroch našej školskej jedálne opäť stretli pozvaní
hostia, rodičia, starí rodičia
i samotní žiaci a pedagógovia.
Medzi pozvanými sedeli zástupca Školského úradu v Poprade PhDr. Emil Turčan, za zriaďovateľa Mesto Svit Mgr. Ján Ryša,
vedúci odboru školských, kultúrnych a športových činností. Za
Nadáciu Chemosvit Ing. Ladislav
Jašš a zástupcovia ďalších organizácií. S radosťou sme privítali
bývalých riaditeľov prom. ped. Jána Hrica a Mgr. Jozefa Kotoru,
ako aj bývalých kolegov.
V tomto roku sme témou „Svit
a jeho okolie“ chceli vzdať úctu
minulosti, prítomnosti nášho mesta, jeho osobnostiam a životu
v ňom. Žiaci vo svojich prezentáciách, posteroch a videách s patričnou hrdosťou oboznamovali
prítomných s históriou, vývojom
mesta a jeho zmenami, s jeho novodobou históriou a premenami
na mesto moderné, žijúce spoločenským, kultúrnym a športovým

životom. Svoju pozornosť nezabudli deti venovať aj obciam Batizovce a Gerlachov.
Program tvorilo 13 prezentácií
jednotlivcov alebo skupín žiakov
2.-9. ročníka. Istotne zaujali všetky, ale najväčšiu priazeň získali
prezentácie História Svitu s prekvapením, Pozorovanie vtákov pri
rieke Poprad, Cyklistický chodník, Ako sme čistili naše mesto,

Svit a jeho okolie
Chemosvit fólie, Šport vo Svite,
Kniha o Svite, Fotokniha – Batizovce a Gerlachov. Prezentácia
Svit v minulosti, Svit dnes bola
v anglickom jazyku.
V ankete o „naj“projekt najviac hlasov získala Nela Gloríková
zo VII. A. Štvrtáci Sofia Barboričová, Emma Brontvayová a Matej
Kováč sa pýšili 2. miestom. Marko Habiňák a Michal Chripko zo
VII. C obsadili 3. miesto. O 4.
miesto sa podelili Šimon Matušek

za kolektív II. B triedy s Timeou
Mihokovou z IX. B.
Oživením tohto podujatia bola
módna prehliadka študentiek
SOŠ vo Svite pod vedením Ing.
Alice Skokanovej. Modelky zaujali svojimi šatami doplnenými netradičnými ozdobami z odpadu
PET fliaš.
Vďaka sponzorom boli žiaci odmenení peknými cenami. Za svoje vystúpenia všetci obdržali z rúk
riaditeľky školy Pochvalný list.
Nesmieme zabudnúť na sprie-

vodný program konferencie. Boli
ním vystavené projekty, výstavky
literárnych, výtvarných prác žiakov, rôzne makety budov vo Svite,
monografie a historické dokumenty. Všetkých zaujal trojjazyčný poster Sprievodca mestom
Svit.
Za naozaj vydarené podujatie
treba úprimne poďakovať všetkým účastníkom konferencie
a ich pedagógom. O rok a istotne
radi sa úspešní, talentovaní a šikovní žiaci našej školy predstavia
verejnosti opäť.
Mgr. Luďa Szabová
riaditeľka ZŠ Mierová vo Svite

SVIT

11

Deti zo škôlky Pod Skalkou
Apríl a máj priniesli so sebou teplo a po dlhej zime novú chuť do práce. Koncom
apríla sa tri z našich detí zúčastnili dopravnej súťaže v Poprade, s názvom “Bezpečne do školy”. Deti skvelo reprezentovali našu MŠ, za čo boli odmenené diplomom a peknými darčekmi.
Prvý májový týždeň sme pre naše deti a ich
rodičov pripravili veľmi praktickú a užitočnú akciu pod názvom “Veselé zúbky doktora Králička”. Svojou účasťou akciu obohatila aj pani zubárka MUDr. Janecová, ktorá ukázala deťom
správnu starostlivosť o zuby a zdôraznila význam tejto starostlivosti pre zdravý chrup. Pre
mladšie deti bola pripravená aktivita s názvom
“Vyčisti si špinavý zúbok”, pri ktorej nanášali
bielu farbu zubnou kefkou na “špinavý zub” a
dávali mu tak správnu farbu. Staršie deti si vyfarbovali obrázky, no a rodičia, tí, aby sa len

(Dokonč. z 1. strany)
Únia žien organizovala kresbu
na chodníku a súťaže pre najmenších. Nechýbali rybári
a absolútnou atrakciou tentokrát

neprizerali, zúčastnili sa tvorivých dielní,
kde zhotovili z textilu zub, ktorý bude mať
doma využitie na odkladanie vypadnutých
mliečnych zúbkov a neskôr ako vankúšik
na ihly.
Druhá májová nedeľa patrila všetkým
mamám. I naše deti si pripravili pekný
program, s ktorým sa predstavili v Kultúrnom dome Pod Skalkou nielen svojim
mamám a starým mamám, ale i Únii žien
Pod Skalkou. Deti z tanečného krúžku
program otvorili milým tančekom a po
nich sa mladšie a staršie deti predviedli
sériou básničiek a piesní. Nakoniec
mamky obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi a bozkom. Na oplátku ich
za to čakala otvorená náruč mamy a jej láskavý úsmev.
Mgr. I. Kňazovická
MŠ Pod Skalkou

boli asi 16-ti uniformovaní členovia Klubu vojenskej histórie Tiger
Poprad, ktorí ukážkou priameho
stretu s nepriateľom v teréne použili zbrane (s bezpečnými náboj-

mi) a predviedli boj o život, tak
ako ho poznáme už len
z filmov. Našťastie.
Deň detí bol „prefučaný“ ve-

trom, ale ako vždy – radostný.
Aj vďaka sladkým odmenám,
od Sintry,s.r.o. a spoločnosti
Billa.
-vž-

Ochotníci sa s veľkou sálou
popasovali statočne

Únia žien v spolupráci s MŠ Pod Skalkou a mestom Svit zorganizovali Deň detskej radosti. Deti si pozreli bábkovú rozprávku O
Snehulienke a potom súťažili v maľovaní, skoku vo vreci, skladali hlavolam a nakoniec si pochutnali na buchtičkách. Tí najlepší boli odmenení peknými cenami.
M. Fridmanová

Divadelný súbor pri ZUŠ vo Svite sa po predstavení Pod Skalkou ocitol v stredu 23.mája 2012 aj
na veľkom javisku v Dome kultúry vo Svite.
Divákov prišlo pomerne dosť a situačná komédia Piati
v župane sa stretla s vdačnými potleskom pre všetkých účinkujúcich, vrátane režiséra i herca Martina Fečundu. Sympatickú partiu nadšencov okrem neho tvorili Janko Marton, Vanda Matušeková, Soňa Ivanová a Eliška Zimová. Ochotníci sa
veľkého javiska nezľakli a postupne rozvíjali vtipnú zápletku –
u niektorých bolo zrejmé, že herectvo je im blízke a pôsobili
naozaj prirodzene. Situačná komédia je vďačným výberom
a publikum to i primerane odmenilo. Našim úprimným prianím
je, aby tento kolektív našiel dosť chuti a elánu do ďalších titulov a aby sa k nim pridali i ďalší záujemcovia o tento krásny
umelecký žáner, akým amatérske divadlo je.
-vž-
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Laco Potočný - učiteľ, atlét a už i spisovateľ!
Informácia o tom, že náš Sviťan – učiteľ a úspešný atletický tréner Mgr. Ladislav
Potočný napísal knihu ma naozaj milo prekvapila. V ostatnom čase som v rodine
svitských autorov zaznamenala nádejného básnika Janka Martona.
Laco Potočný načrel do iného – prozaickejšieho „súdka“. Spolu s bratom Milošom
dali dokopy užitočnú publikáciu, ktorá je v
mnohých aspektoch jedinečná. Radí sa k
plejáde viacerých turistických sprievodcov,
ktoré sú na trhu, avšak táto ponúka viacero
naj. Podľa slov autora je rozhodne najaktuálnejšia a podľa podtitulu i najkomplexnejšia.
Reč je o Vysokých Tatrách a novučičkej
knižke, ktorá má byť skvelým radcom a pomocníkom pre turistov.
 Čo bolo impulzom pre toto bratské spisovateľské dielo ?
My sme už podobného sprievodcu spracovali pred 11-timi rokmi. Odvtedy sa v ponuke takýchto turistických sprievodcov veľa
nezmenilo a keďže Tatry patria k najnavštevovanejším miestam Slovenska, zaslúžia si
ich návštevníci aktuálne a pravdivé informácie. Za 11 rokov sa v Tatrách veľa zmenilo –
bola tu kalamita, posunulo sa prechodové
sedlo, menili sa niektoré turistické chodníky
– málo ľudí to vie a to nás tak pred rokom s
bratom „nakoplo“ k tomuto neľahkému projektu.
 Aký cieľ má teda táto publikácia
– čím chce byť pre jej majiteľa ?
Okrem nemenných historických a geografických faktov má byť najmä zdrojom informácií o bezpečnom pobyte v lone našich
veľhôr. Ako a čím sa má turista vybaviť, aby
mal z túry krásny zážitok, nenechal sa zaskočiť nepredvídanými okolnosťami a aby sa
živý a zdravý mohol vrátiť späť domov. Lebo
len to, čo si turista do batoha zabalí, potom
v horách v batohu nájde. Teda je akousi
praktickou a užitočnou príručkou. Tatry sú
neustále nevyspytateľné. Vrčiace červené
vrtuľníky nad našimi hlavami to len potvrdzujú.
 Kniha má viacero noviniek, tzv.
vychytávok, že ?
Áno, od poistenia do hôr, cez SMS a QR
coode, ktorý je v našej knihe, sú to napr.
pravidlá, ako sa má správať turista, keď ho
hľadá a nájde vrtuľník so záchranármi, ako
signalizovať svoju polohu, nechýba informácia o sezónnych uzáverách, sú v nej dôležité kontakty na prvú pomoc a záchranu a iné
.
 Kniha je užitočná i tým, že spracováva i najvyhľadávanejšie turistické trasy..
Áno, je ich 50 a siahajú od Podbanského
až po Belianske Tary a Lysú Poľanu. Vďaka
pomoci Vojenského kartografického ústavu
obsahuje i podrobné mapy, aktuálne k
15.máju 2012 s podrobným popisom a výškovými profilmi. Spolupracovali sme aj s výbornými fotografmi, medzi ktorými je i ďalší
Sviťan - Michal Legutky.
 A čo náučné chodníky ?
Aj tie sú v našej publikácii popísané komplexne – pokiaľ viem, nikto to v takom rozsahu nespracoval. Aj cyklotrasy s radami,ako ich bezpečne prežiť, nechýbajú na
stránkach tohto sprievodcu. Prevencia, pre-

vencia... Dokonca tam nájdete aj 4 bezbariérové trasy pre handicapovaných návštevníkov Tatier.
 Vidím tu zvláštnu kapitolu „biely
kódex“ - o čo ide ?
Opäť je to čosi, čo inde nenájdete – užitočné rady pre správanie lyžiarov na svahoch, kde sa, ako je známe, stáva veľmi veľa zbytočných a aj smrteľných úrazov.
 S narodením tejto knihy súvisí i
súťaž, ktorá je motiváciou pre turistov. O čo ide ?
V tejto sezóne od 15.júna do 31.októbra
2012 môžu turisti navštíviť 13 vysokohorských chát a získať tak do tejto knihy pečiatky. Získajú kupón a zaradia sa tak do žrebovania o veľmi atraktívne ceny. Je to reálne, lebo dobrý turista to dokáže absolvovať
za tri dni – ale má na to i viac ako 4 mesiace. Našou predstavou je, aby turisti i súťažili a do Tatier sa opakovane radi vracali.
Veľa sa rozpráva o turistickom ruchu. Táto
kniha je mojim i bratovým vkladom pre jeho
rozvoj.Chceli sme priniesť niečo nové, užitočné a hlavne aktuálne. Verím, že sa nám to
podarilo.

Vyjadrením obdivu nad touto mravenčou
prácou v podobe odborného výskumu brat-

Bratia Potoční - Laco vpravo.

ského tandemu som sa s Lacom rozlúčila.
Prečo obdiv ? Nuž, Laco vyučuje v ZŠ Mierová, obetavo a mimochodom – veľmi
úspešne sa venuje svojim atletickým zverencom, často chodí po atletických súťažiach a doma ho ešte čakajú tri krásne dcéry, ktorým by sa veľmi rád viac venoval. A ešte i táto spisovateľská iniciatíva ! Nuž, veľa
zdaru, milý Ladislav !
Veronika Žoldáková
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Ciao, bella Italia!
Vítali sme sa s touto nádhernou krajinou zvedaví, čo nám
v nasledujúcich dňoch ponúkne. Začiatkom mája sme sa
totiž vybrali na historické potulky po dvoch talianskych
skvostoch – po mestách Florencia a Rím.
A neobišli sme žiadnu z ich pamätihodností. Florencia nás očarila svojou renesančnou atmosférou – mostom Ponte Vecchio,
famóznym dómom Santa Maria
del Fiore, Pallazzo Vecchio (historická radnica) s pred ním sa

rozprestierajúcim
námestím
Piazza della Signoria s mnohými
skvostami renesančného sochárstva - za všetky spomeňme
aspoň Michelangelovho Dávida.
V Ríme sme zažili putovanie
v čase – od Ríma antického (Ko-

loseum, Forum Romanum, Panteon), cez Rím renesančno-barokový (Bazilika sv. Petra, chrám
Santa Maria Magiore, chrám sv.
Petra v okovách s Michelangelovou sochou Mojžiša, Fontana di
Trevi, Piazza Navona atď.) až po
Rím dnešný s jeho neopakovateľnou atmosférou. Vatikánske
múzeá nás fascinovali svojou

rozsiahlosťou, krásou a nevyčísliteľnou hodnotou svojich zbierok. V nemom úžase sme obdivovali Michelangelove fresky
v Sixtínskej kaplnke.
Naše očakávania boli vrchovato naplnené, takže...Gracie e arrivederci, bella Italia!
Cestovatelia
zo ZŠ Komenského ul.

Veľké „ďakujem“
Nadácii Chemosvit!
Tento prístroj vyrába kyslík vysokej čistoty a využívame ho na zlepšenie dýchania pri ochoreniach
pľúc a srdca. Pri používaní tohto prístroja sa našim klientom nielen zlepší zdravotný stav, ale nemusíme ich
hospitalizovať. Táto skutočnosť určite prispieva ku kvalitnejšiemu a menej stresujúcemu pobytu v našom
zariadení.Pri tejto príležitosti ďakujem celému kolektívu našich sestier, ktoré okamžite zareagovali a
prístroj využívajú v celom rozsahu.
Z Nadácie Chemosvit osobitne
ďakujeme tajomníčke Ing. J. Štegenovej. Dobrí a ochotní ľudia sa ešte stále nájdu.
Katarína Galatová, ved. Zariadenia opatrovateľskej služby
a Denného stacionára Svit

Foto: S. Pjaták

Všetkým, ktorí sa pričinili o kvalitnejší život našich klientov, odkázaných na našu pomoc, ďakujeme za sponzorský
dar vo forme oxygenátora v sume 656,40 €.

Miškin deň skutočne nemal chybu
Na regionálnom kole v rétorike „Štúrov Zvolen“ reprezentovala mesto Svit a ZŠ Mierová ul. talentovaná žiačka
5.ročníka Miška MRŠTINOVÁ. V kategórii 4.-6.ročníkov s
prehľadom zvíťazila a to, myslím si, je i dôvod pre kratučký rozhovor s ňou. Prišla naň suverénne, podali sme si ruky a po prvých slovách som vedela, že by sa s ňou dalo
„kecať“ dlho a o všeličom. Jednoducho, moja krvná skupina.... Odpovede na moje otázky chrlila bravúrne a čistučká slovenčina dávala vedieť, že svoj materinský jazyk
miluje a myslí to s ním vážne. Miluje aj slohovať a asi ako
málokto sa sťažuje, že majú slohových prác v škole málo...
 Miška, kde sú počiatky
 Prezraď teda našim čitatvojho vzťahu k slovenčine?
teľom, v čom spočíval Tvoj
výkon, ohodnotený tentoRecitujem už od škôlky, cítim
krát prvým miestom?
sa pri tom veľmi dobre a akonáhle pred rokom prišla táto súťaž v
Po vytiahnutí textu z obálky
rétorike, tak som si povedala, že som mala 15 minút na prípravu,
to je to moje ! Na regionálnej sú- prečítala som si úryvok od Marty
ťaži som skončila druhá..
Hlušíkovej „Dnešný deň nemal
 To že sa v rétorike cítiš chybu“ a domyslela som jeho
„doma“ je asi dôsledok to- pokračovanie a koniec. Potom
som už pred odbornou porotou,
ho, že rada čítaš, že?
ktorú som pozdravila a krátko sa
Všetci mi hovoria, že som kni- jej prihovorila, reprodukovala
homoľ. Čítam asi veľa – prie- predložený text aj s mojim vlastmerne za mesiac tak 20 kníh – ným domysleným záverom.
obľubujem detektívky, romány, Mohli sme používať aj pomocné
rôzne žánre. Samozrejme, veľa papiere s osnovou, alebo poaj z knižnice i od kamarátiek si môckami. V mojom prípade to
požičiavam.
nepoužívam, lebo mi to pridáva

dobré body a som si istá. Papier
niekedy môže aj zradiť.
 Aký to bol pocit, keď oznámili, že si prvá?
Veľmi som sa tešila a nemohla som uveriť. Keď mi odovzdávali diplom, cítila som sa ako vo
sne. Bolo to úžasné.
 Čo je podľa Teba dôleži-

té pre takýto úspech?
No, najmä chcieť. Snaha sa
veľmi cení. Keď človek chce,
nevzdáva sa, ak sa pomýli, tak
sa opraví - určite to zvládne.
 Mala si aj trému ?
Mala. Zvieral sa mi v úvode
žalúdok, ale keď som už počula svoje meno, všetko išlo
preč a rozprávala som prirodzene, ako doma.
 Zdá si mi, že Ty už vieš,
čím chceš byť, až vyrastieš.
Mám pravdu ?
Áno, chcem byť učiteľkou
slovenčiny a to na tejto škole,
kde chodím. Dokonca verím,
že budem s mojou pani učiteľkou Slavkovskou spolu v jednom kabinete.
Obdivuhodná cieľavedomosť mladučkej a roztomilej slečny ! Ja ešte dúfam, že okrem zanietenej
učiteľky nám vo Svite rastie aj výborná moderátorka, lebo tých je ako šafránu....
V. Žoldáková
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FANTÁZIA reprezentuje Svit so cťou
SZUŠ Fantázia ukončila svoju štvrtú, mimoriadne
úspešnú súťažnú sezónu.
Máj predstavoval pre nás skutočnú
žatvu. Okrem bohatej účasti na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných nielen Mestom Svit, sa
škola zúčastnila množstva súťaží
a súťažných festivalov. Začiatkom
mesiaca sme sa s početnou delegáciou a ôsmimi choreografiami zúčastnili tanečnej súťaže Kessel dance cup. Zo 40 zúčastnených súťažných tanečných klubov sme patrili
k tým najúspešnejším s bilanciou piatich cien - dve zlaté, dve strieborné
a jednu bronzovú. Nasledujúci týždeň sme v Dolnom Kubíne, kde bola účasť ešte vyššia, dosiahli dve
štvrté miesta. Tanečná súťaž v Snine

nám priniesla hlavnú
cenu, zlaté a strieborné pásmo. Z môjho
pohľadu hudobníka
sú tanečné súťaže obzvlášť náročné nielen
na organizáciu, ale
hlavne na čas, v ktorom sa konajú. Je potrebné byť „ ozbrojený“ veľkou dávkou
trpezlivosti. Nazvem to
„ tanečným maratónom“- súťažiaci sú celý deň na nohách, súťaž beží od rána do
neskorých večerných
hodín a potom nás čaká ešte odvoz domov.
Touto cestou by som
sa chcela poďakovať
OČAMI ZVIERAT – absolútne najúspešnejšia choreografia Fantázie
všetkým zúčastneným
rodičom, ktorí nám
obetavo pomáhali, povzbudzovali
a venovali sa nám na úkor svojho voľného času. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám dali dôveru a tak

umožnili, aby sa ich deti súťaží zúčastnili a tým obohacovali
svoje zážitky. Vrelá vďaka patrí našej skvelej a bravúrnej trénerke a choreografke Jane Gregorovej, ktorá svojím prístupom dodávala všetkým energiu a radosť zo súťaženia.
Avšak ani hudobný odbor našej školy nezaháľa. Aj muzikanti sa môžu pochváliť účasťou i ocenením. Festival I: Ballu
v Dolnom Kubíne, ktorý je známy medzinárodnou učasťou,
nám prispel do mozaiky úspechov krásnym piatym miestom
vďaka žiačke Emke Brontvayovej a jej pani učiteľke Majke
Uhrínovej. Za účasť ďakujeme Timke Šimonovej. Gitarové oddelenie sa zúčastnilo festivalu so žiakmi Simonom Godiškom
a Viktóriou Kromkovou.
Novinkou je účasť na súťaži komorných telies, ktoré organizuje Mesto Gelnica. Tu sme boli po prvýkrát a veľkú radosť
nám prinieslo v podobe strieborného pásma gitarové trio pod
vedením Edity Lorkovej. Vrelá vďaka patrí jej žiakom Davidovi
a Simonovi Godiškovcom a Jánovi Bučinovi.
Viera Piekielnicka

Poznámka redakcie:
Na súťaži v Snine sa zúčastnil aj TS Štýl pri ZUŠ Svit, ktorý
získal tromi choreografiami Vlasty Horňákovej (CUKRÍKY GUMI – MACI, SET IN ON FIRE a VÝJAV FARAÓNA) bronzové
pásmo.
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Pokračujeme v nadväzovaní priateľstiev
Aj tohtoročný tretí májový týždeň patril výmennému pobytu našich žiakov a ich pedagógov v Českej
Třebovej v družobnej škole na Habrmanovej ulici.
Uvítali ich prívetiví žiaci, ich rodičia i pedagógovia.
Niektorí sa do Čiech vrátili ako starí známi, iní išli „na skusy“ prvý krát.
A opäť ich čakal skvelý program – návšteva Prahy, celodenný výlet do okolia Českej Třebovej – spoznávali Orlické hory, navštívili Múzeum remesiel v Letohrade, rodný dom Prokopa Diviša v Žamberku, pútnický chrám
v Neratove a prešli Zemskou bránou. A na záver Semanín a táborák na Kozlove. Mnoho nových zážitkov, mnoho nových i staronových priateľstiev.
Je skvelé, že žiaci udržiavajú vzájomný kontakt i mimo
oficiálnych výmen. A to nielen písomný, či telefonický.
Stretávajú sa v priebehu roka i na súkromných návštevách, kontakty vo viacerých prípadoch nadviazali aj ich rodičia. Nuž, čo dodať? Toto je najlepší dôkaz opodstatnenosti výmenných pobytov. A ešte jedno konštatovanie na
záver – bez morálnej, ale i finančnej pomoci nášho mesta by sme v tomto úspešnom projekte nemohli pokračovať. Ďakujeme. Žiaci a pedagógovia ZŠ Komenského ul.

Deň vo vesmíre...
Deviataci zo Základnej školy na Mierovej ulici vo Svite prežili 24.mája 2012
naozaj veľmi zaujímavý deň. Už ráno k nim do učebne fyziky zavítal astronóm Mgr. Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, ktorý si pre nich pripravil besedu o Slnku.
Žiaci získali nové informácie o slnečných
škvrnách, o jeho teplote, koróne, protuberanciách, o termonukleárnych reakciách , o
jeho pôsobení na okolité planéty. Zároveň
ich oboznámil aj o vzniku a vývoji hviezd,
hviezdokop , komét, hmlovín, skál a balvanov, ktoré krúžia medzi planétami . Koniec
besedy sa niesol v atmosfére otázok a odpovedí, kde sa žiaci pýtali na vznik a vývoj čiernych dier vo vesmíre. Tiež sa dozvedeli, že

Deň Zeme
Deň Zeme si pripomenuli žiaci
našej školy v poslednej aprílovej dekáde rôznymi formami.
Tretiaci, štvrtáci a piataci sa okrem prác
spojených s vyčistením okolia našej školy
zúčastnili i besedy spojenej s prezentáciou, ktorú pre nich pripravila pracovníčka
Správy TANAPu pani Martina Procháczková. Našu školu navštívila vo štvrtok 26.
apríla 2012 a žiakom jednotlivých tried a
ročníkov sa postupne venovala počas štyroch vyučovacích hodín.
Spoločne besedovali o potrebe triedenia odpadov a možnostiach ich využitia.
Okrem rôznych príkladov im názorne ukázala i flisovú bundu vyrobenú z recyklovaných PET fliaš a premietla zaujímavý náučný film Odpad alebo surovina.
V ďalšej časti vyučovacej hodiny sa
spoločne zamýšľali nad negatívnymi dôsledkami vypaľovania trávy. Žiaci si mohli
pozrieť rôzne obrázky a fotografie, ktoré
im pani Martina k tejto téme priniesla.
Viac na www.snaturou2000.sk v časti
Spravodajca. RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová

Mgr. Gömöry sa veľmi často zúčastňuje rôznych pozorovaní Slnka po celom svete.
Po tejto zaujímavej prednáške nás prišiel
navštíviť Michal Vojsovič, ktorý je žiakom
3.ročníka na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. Pre našich deviatakov si pripravil tému:
„Kozmonautika a jej vývoj“. Počas zaujímavého výkladu sa naši žiaci dozvedeli o postupných letoch kozmonautov do vesmíru.
Obe prednášky boli pripravené formou videí,

fotiek, prezentácií, kde žiaci videli ruských,
amerických kozmonautov, medzinárodné
posádky, ako aj 1. československého kozmonauta V. Remeka a 1. slovenského kozmonauta I. Bellu. Sám M. Vojsovič sa zúčastnil simulovaného výcviku , aký majú kozmonauti v rakete. Počas letu musel vyriešiť
niekoľko náročných úloh tak, ako keby pracoval v orbitálnej stanici. Formou videa sa so
svojimi skúsenosťami s nami podelil.
Pekný deň je za nami. Možno raz, o niekoľko rokov, prídu takto prednášať do našej
školy podobné témy aj naši deviataci. Budeme sa tešiť. Nechajme sa prekvapiť.

Boli sme na exkurzii

Mgr. Daniela Pavlicová
ZŠ Mierová, Svit

Viete si to predstaviť?
Prechádzať sa po tých
istých miestach, kde chodili neandertálci, kde mali
svoje obydlia a kde sa preháňali praveké zvieratá, napr.mamuty? 30 žiakov zo
šiesteho ročníka, ktorí sa
zúčastnili na exkurzii v Gánovciach-Hrádku 18. 5.
2012 pod vedením svojich
vyučujúcich dejepisu, takú
možnosť mali. Spojená bola s prehliadkou expozície
Gánovce - životné prostredie neandertálca a odborným výkladom v Podtatranskom múzeu v Poprade.
Žiaci si pripomenuli svoje
vedomosti z hodín dejepisu, videli množstvo zaujímavých exponátov a získané
poznatky si overili vypracovaním pracovného listu.
Keďže nám prialo aj počasie, z exkurzie máme tie
najkrajšie zážitky.
Žiaci VI.A,B,C,
Mgr. D. Palušáková,
Mgr. E. Dorková, ZŠ Mierová
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Výhodné úvery

Z denníka polície
 30. apríla sa v predajni Lidl dopustil krádeže kávy František M. zo Svitu. Hliadka MsP ešte objavila v bunde menovaného ukrytú salámu. Za prvý zápis do registra priestupkov mu bola daná bloková
pokuta.
 30. apríla sa na základe kamerového záznamu
vyriešila krádež v obchode Sintra. Žaneta M.
z Popradu - Veľkej poškodzovala obal rôzneho tovaru a časť z neho si odkladala do nákupnej taš-ky.
Po predvolaní na útvar mestskej polície sa ku krádeži priznala.
 1. mája bola opäť krádež v Lidli, ktorej sa dopustil Marcel K. z Popradu. Pri nakupovaní zaplatil
len za časť tovaru. S druhou časťou tovaru
v hodnote 72,12 € chcel odísť z predajne bez zaplatenia. To sa mu nepodarilo a priestupca sa dostal do riešenia MsP.
 5. mája v neskorých nočných hodinách sa
v garáži na Ulici Kukučínovej zabávali pri hlasnej
hudbe a alkohole štyria mladí ľudia. Ani zaplatenie
blokovej pokuty za rušenie nočného pokoja ich neodradilo, dokonca sa pridali ďalší zabávajúci. Pri
druhom zásahu musela hliadka mestskej polície
čakať na úplné ukončenie akcie.
 9. mája sa po Ulici kpt. Nálepku pohybovalo vozidlo Peugeot tmavo modrej farby, ktorého osádku
tvorili muž a žena. Oznamovali dôchodcom informáciu o rušení Poštovej banky a tiež, že peniaze si
môžu uložiť na nimi ponúkaný účet. Bohužiaľ, telefonická informácia o ich pohybe bola oznámená
neskoro, falošní bankári rýchle Svit opustili.
 10. mája mestská polícia riešila na základe niekoľkých sťažností chodník na Ulici mierovej, kde jeden z obyvateľov tejto ulice sa snažil zamedziť okolitým susedom prechod po chodníku s odôvodnením, že chodník je jeho pozemkom. Na základe
podkladu z Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR bolo občanovi podané vysvetlenie, že chodník
je vlastníctvom mesta, je to verejné priestranstvo,
takže ho môže využívať každý.
 15. mája na križovatke ulíc Komenského - Mierová sa nachádzala nafta vytekajúca z cesty E-18,
ktorá vytvárala kaluž. Privolaní hasiči škvrnu zlikvidovali.
 18. mája oznámil Václav M. zo Svitu, že došlo
ku krádeži jeho dodávkového vozidla značky Mercedes Sprinter. Vzhľadom na výšku škody spôsobenú krádežou ide o trestný čin, ktorý putoval na
riešenie k štátnej polícii.
 20. mája sa usídlili včielky na veľkej borovici za
pohostinstvom Križiak. Privolaný skúsený včelár
ich presťahoval do ich domovského úľa.
 23. mája nahlásili dvaja občania nález písacieho stroja v kufri na Ulici Štefánikovej. Kufor hliadka
mestskej polície umiestnila vo svojich priestoroch,
kde sa nachádzajú aj nájdené bicykle, dámsky kožený kabát, kľúče, okuliare v púzdre, kabelka
s liekmi.
 26. mája obyvatelia Štefánikovej ul. 23 počuli
niekoho kričať o pomoc. Krik sa ozýval z bytu pani
D. Hliadka MsP sa chcela obrátiť na jej syna, ale bol
v zahraničí. Privolaní hasiči pomocou vysokozdvižnej plošiny sa dostali do bytu cez otvorené okno
v kuchyni. RZP ošetrila pani D. a s podozrením na
zlomeninu ju previezli do NsP Poprad.

s rovnakou úrokovou sadzbou
pre všetkých
Ceny nehnuteľností za prvé tri mesiace tohto
roka opäť klesali. Aj úrokové sadzby sa vyvíjajú
priaznivo. Je obdobie, keď si ľudia lacnejšie kúpia bývanie a výhodnejšie požičajú z banky. Najlepšie je vystihnúť akciu. Vtedy môžete ušetriť
na poplatkoch a získať ďalšie výhody. Ing. Jozef
Šinko, PhD., riaditeľ pobočky UniCredit Bank
v Poprade, nám prináša niekoľko tipov, na čo si
pri vybavení úveru treba dôkladne posvietiť.
 Pán Šinko, aké sú Vaše skúsenosti, prečo
Slováci najčastejšie váhajú, či si úver z banky
vziať alebo nie?
Často sa stretávame
s tým, že klienti, ktorí k nám
prídu na pobočku, majú síce prehľad o aktuálnej ponuke bánk, ale majú pocit,
že si úver, ktorý sľubujú reklamy, nemôžu dovoliť. Väčšina z nás totiž vníma skutočnú výšku úroku, ktorú
dostane či už pri hypotéke
alebo spotrebnom úvere za
vyššiu ako sľubujú reklamy.
Okrem toho, súčasná ponuka úverov je vnímaná ako
príliš zložitá, s nejasnými
podmienkami s výhodami,
ktoré sú dostupné len vy-

4,3 % p. a. Každý, kto sa
obráti na banku so žiadosťou o úver na bývanie do
konca júna, získa 100 %
zľavu z poplatku za poskytnutie úveru. Pri úvere vo výške 50 000 EUR tak klienti
ušetria až 450 EUR. Zjednodušili sme aj podmienky

Modelový príklad na spotrebný bezúčelový
úver vo výške 5 000 EUR, splatnosť 5 rokov

výšky 25 000 EUR. Ich výhodou je, že klient nedokladuje účel použitia finančných prostriedkov a teda ich
môže použiť na čokoľvek.
Dokonca aj na splatenie
menších,
nevýhodných
úverov. UniCredit Bank
v súčasnosti ponúka spotrebný bezúčelový úver
s garantovanou úrokovou
sadzbou vo výške 9,99 %
p. a. platnú pre všetkých.
Znamená to, že klientovi sa
počas celej doby splácania
úveru (max. 7 rokov) výška
splátky nezmení. V súčasnosti ušetria klienti aj na poplatku za poskytnutie spotrebného úveru. V prípade
úveru do výšky 3000 EUR
zaplatia len fixný poplatok
bez ohľadu na výšku úveru
vo výške 30 EUR, pri vyššej
sume úveru zaplatia poplatok vo výške 70 EUR.
 Koľko môže klient
UniCredit Bank v súčasnosti so spotrebným
úverom ušetriť?
(viď tabuľka)

Priemer na
bank. trhu

UniCredit Bank

Úroková sadzba

13,91* % p. a.

9,99 % p. a.

Výška mesačnej splátky

106,21 EUR

Poplatok za poskytnutie úveru

116,11 EUR
100 EUR
(min.2 % z objemu)

70 EUR

RPMN

16,76%

12,03%

Celkové náklady

7186,60 EUR

6562,60 EUR

Celková možná úspora v UniCredit Bank

+ 624 EUR

* Priemerná úroková sadzba na novoposkytnutých spotrebných úveroch k 30/4/2012 (Zdroj: NBS)

braným klientom. Práve
preto prinášame ponuku
úverov s jasne stanovenými
podmienkami, ktoré platia
pre každého rovnako.
 Zmenili sa podmienky financovania nehnuteľností v porovnaní s
minulosťou?
Ak niekto zvažuje hypotéku, stále je výhodné obdobie aj z hľadiska úrokov, aj
cien nehnuteľností. UniCredit Bank preto uviedla na trh
hypoúver s úrokovou sadzbou platnou pre všetkých
bez ohľadu na bonitu klienta. Ide o fixovanú úrokovú
sadzbu na 3 roky vo výške

poskytovania úveru i pre
klientov, ktorí sa rozhodnú
preniesť svoj úver z inej
bank k nám. Vyhnú sa zbytočnému papierovaniu súvisiacemu s dokladovaním
príjmu, účelu úveru či s jeho
zabezpečením.
 Po investícii do bývania prichádzajú na rad
iné výdavky spojené so
zariadením domácnosti, kúpou auta a pod. Čo
by ste klientom odporučili v tomto smere?
Od marca ponúkame atraktívne podmienky pre
spotrebné bezúčelové úvery, ktoré poskytujeme až do

 Kde Vás môžu klienti
nájsť?
Klientov radi privítame
v našej pobočke na Popradskom nábreží 18 v Poprade, kde sme otvorení denne
od 8.30 – 17.00 h.
Okrem toho najbližší bankomat UniCredit Bank sa
nachádza už aj vo SVITE,
priamo v BILLE v blízkosti
autobusovej stanice. Túto
výhodu ocenia hlavne majitelia balíkov služieb, ktorí
majú neobmedzený počet
výberov z bankomatov UniCredit Bank zahrnuté v cene balíka.
.Ďakujeme za rozhovor
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STRIEBRO nás minulo o jediný kôš

ná 5, Rusnáková 2, Čižmárová 2, Mlynarčíková 2).
Po tomto veľmi ťažkom zápase sme mali
oddych iba 2 hodiny a čakal nás najťažší súper Šamorín, ktorý valcuje všetky družstvá

bilancia bola 3:0 v náš neprospech. Ale od
začiatku sme cítili, že dnes budeme víťazi.
Naložili sme súperovi koľko sa dalo
a výsledok 41:66 svedčí o hernom raste našich dievčat. (Drobná 19, Ukaová 16, Fábryová 9, Rusnáková 8, Sojáková 6, Grigerová 3, Čižmárová2, Lorenčíková 2, Uličná
1). V tomto zápase sa nám ťažko zranila Barborka Uličná, ktorá si medailu prevzala už so
sadrou. Nakoniec sme skončili opäť tretie
a striebro, po ktorom sme tak túžili, nás minulo len o jeden kôš . Vôbec nám to neskazilo radosť, lebo sme stáli s medailami medzi
najlepšími tímami zo Slovenska.

(týždeň pred našimi majstrovstvami vyhralo
toto družstvo 2. miesto na M SR 97 v B. Bystrici). Začiatok zápasu sa niesol v depresii
po prehre s Levicami a v rešpekte zo súpera, ale dievčatá počas druhej polovici zápasu pomaly odhadzovali všetky zábrany, ktoré
im nedovoľovali hrať na plno a poslednú
štvrtinu sme dokonca vyhrali. Výsledok zápasu 49:85 (Ukaová 17, Drobná 8, Sojáková
6, Uličná 5, Rusnáková 4, Grigerová 3, Lorenčíková 2, Čižmárová 2, Lazaráková 2) len
ukázal silu súpera, ktorého hra bola fantastická. Vďaka našim hokejistom, ktorí počas
nášho zápasu porazili Čechov, sme sa necítili tak nešťastne.
V posledný deň majstrovstiev sme hrali prvý zápas dňa so Zvolenom. Naša vzájomná

Ďakujem dievčatám: M. Grigerovej, P. Fábryovej, P. Sojákovej, L. Rusnákovej, K. Čižmárovej, H. Lorenčíkovej, A. Ukaovej, D. Drobnej, S. Mlynarčíkovej, B. Uličnej, S. Lazarákovej, N. Poľanovskej, D. Pacigovej, K. Černohorskej, I. Gánovskej, D. Cetlovej, M. Kancianovej za skvelú prácu počas celého roka.
Chcem sa poďakovať za trénerskú pomoc
L. Kralinskému, M. Madzinovi, I. Fulgosimu,
Z. Borgulovej, A. Kováčovej. Ďakujem rodičom za ich podporu a pomoc počas celého
roka, ich povzbudzovanie vojde do histórie
svitského basketbalu. Chcem poďakovať firme 3M za ich materiálnu pomoc počas celého roka a CVČ za ich nezištnú prácu
a pomoc nášmu družstvu.
Trénerka Michaela Drobná

V dňoch 17. -20. 05. 2012 sa dievčatá MŠK Iskra Svit po štvrtýkrát za sebou
nominovali na M-SR, ktoré sa tento rok konali v Leviciach. V dobrej nálade,
ktorá ich neopúšťala už počas cesty na Majstrovstvá spolu s chlapcami Iskry
Svit( súbežne s našimi Majstrovstvami prebiehali v Leviciach aj M-SR chlapcov). Deti počas celej cesty úporne fandili našim hokejistom. Netreba ani opísať, čo sa dialo v autobuse, keď naši dali gól. Túto eufóriu z víťazstva sme sa
potom snažili preniesť na ihrisko. Za úžasnej podpory našich rodičov sme nastúpili na svoj prvý zápas.
Vyžrebovanie nám určilo za súpera Jugo
Košice. Zápas bol od začiatku v našich rukách, dievčatá nedali svojim súperkám možnosť ani len vyrovnať. Zápas sa skončil výsledkom 65:59 (Drobná 12, Grigerová 10,
Rusnáková 8, Ukaová 8, Lorenčíková 8,
Uličná 6, Fábryová 5, Mlynarčíková 4, Sojáková 4). Táto výhra bola veľmi dôležitá
a dievčatá ukázali, že basketbal je kolektívna
hra, kde boduje každá hráčka.
Druhý v poradí bol zápas s Nitrou. Naša bilancia vzájomných zápasov bola 4:0, všetko
to boli prehry nad 30 bodov, Nitra bola pre
nás nezdolateľná až do tohto momentu . Začiatok zápasu sa niesol rešpektom pred kvalitami súpera. Po prvej štvrtine sme prehrávali 20:10, ale nástup do druhej štvrtiny všetkým vyrazil dych. Dievčatá predviedli nádherný basketbal, musím vyzdvihnúť výkon Mišky
Grigerovej, ktorá na ihrisku doslova kraľovala.
Zápas bol veľmi dramatický, ale koniec patril
nám výsledkom 57:51. (Grigerová 15, Ukaová 12, Fábryová 9, Drobná 8, Čižmárová 5,
Mlynarčíková 3, Sojáková 3, Lorenčíková 2).
Ešte nikdy sme neprežívali takú radosť
z víťazstva, ako po tomto zápase. Od radosti
sme skákali všetci - dievčatá, rodičia aj tréneri. Ten pocit za tú 9-mesačnú drinu stál.
Tretí zápas sme hrali s domácim tímom,
Levicami. Od začiatku sme si uvedomovali
jeho dôležitosť. Zodpovednosť nám zviazala
ruky a ešte skutočnosť, že sme hrali na domácej pôde súpera. Nechcem sa vyhovárať,
ale fakt, že po zápase bol pomer našich faulov a súperových 28:11 v náš neprospech,
svedčí o tom, že sme museli bojovať na viacerých frontoch. Súper dal z hry len 4 body
a všetky ostatné z trestných hodov. Naopak,
my sme dali všetky body z hry a len 1 bod zo
šestiek. Komisár (zhodou okolností Levičan)
hrubo ovplyvnil zápas v náš neprospech a na
tabuli svietila naša prvá prehra 44:41 (Uličná
8, Sojáková 8, Ukaová 8, Grigerová 6, Drob-

PROGRAM kultúrnych a spoločenských podujatí v meste
Od 12. do 30. júna 2012 Mest. knižnica
„KRTKO“- výstava ilustrácií Zdeňka Milera
16. júna 2012 o 16.00 hod.- Pod Skalkou
DEŇ OTCOV - zábavno-športovo -spoločenské popoludnie
21. júna 2012 o 11.00 hod.-sála Domu
kultúry
„TERRA MAGICA FANTASTICA“
Multimediálny antidiskriminačno-motivačný
koncert pre 2.stupeň ZŠ a SOŠ

23. júna 2012 o 19.00 hod. - sála Domu
kultúry
„TAK SME PRIŠLI“ divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla
21. júna 2012 o 15.30 – zasadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
27. júna 2012 o 14.00 hod. - obradná
sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za 2.
štvrťrok 2012

29.- 30. júna 2012 od 10.00 hod.. - Dom
kultúry a areál pri Kolibe
DNI MESTA SVIT (viď samostatný plagát)
14. júla 2012 – od 8.30 - pri ŠH ISKRA
ARÉNA
6. ročník STREETBALL FEST 2012
od 18.00 hod. koncert skupín VIDIEK, SILVAYOVCI, AMO a PERPETUUM MOBILE
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CK ENERGIA SVIT: Na bicykli deťom
Medzinárodná verejná charitatívna cyklotour si tento
rok zapíše už svoj 3. ročník. Brázdiť cesty Slovenska a
Česka začíname už 2. júna! Cieľ medzinárodného charitatívneho projektu TIPOS na bicykli deťom je tak ako
minulé roky rovnaký - podporiť a pomôcť detským pacientom trpiacim onkologickými ochoreniami.
Týmto netradičným spôsobom
od 2. do 9. júna pomáhala nielen
stála skupina cyklistických nadšencov na čele so svetoznámym
cyklistom a osemnásobným majstrom sveta jazdiacim na vysokom
bicykli Josefom Zimovčákom. Stačilo sa pripojiť k pelotónu na akejkoľvek trase a absolvovať na bicykli akúkoľvek vzdialenosť. Trasa
na Slovensku bola rozdelená do
siedmych etáp. Štart bol 2. júna v
najzápadnejšom slovenskom meste Nová Sedlica. Pelotón postupne prešiel naprieč celým Slovenskom, 7. júna dorazil do Bratislavy.
Šiesta a posledná siedma boli
špeciálne, keďže cyklisti počas
dvoch dní prešli tri krajiny, okrem
Slovenska navštívili aj rakúsku Viedeň, aby sa z nej dostali do Českej
republiky konkrétne do Brna.
Vďaka tomuto projektu sa
predminulý rok finančne podporilo šesť najväčších nemocníc na
Slovensku a v Českej republike,

teda tie, kde sa lieči najviac onkologicky chorých malých pacientov. Minulý rok sme aj za vyzbierané prostriedky z cyklotour
Tipos Na bicykli deťom a za pro-

striedky od sponzorov zrealizovali pre deti regeneračné pobyty
v Tatranskej Lomnici. Ani tento
rok tomu nebude inak, vyzbierané financie opäť veľmi pomôžu
malým bojovníkom.

Práve táto výzva nás nenechala chladných a preto sme sa rozhodli prispieť k tomuto projektu
aj svojou účasťou. Veď cyklistika
nie je len o výsledkoch. A preto

Memoriál Dušana Budzáka po piatykrát
Jubilejným V. ročníkom spoločensko-športového podujatia si 1. júna 2012 jeho účastníci pripomenuli pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu
predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného
ústavu chemických vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite a zároveň predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

podporu turnaja „Cenou cti Jána
Čemu”, udelenej na počesť každoročného, bohužiaľ však v minulom roku zosnulého, vzácneho
hosťa turnaja.
Podpredseda správnej rady
Nadácie Chemosvit, Ing. Jaro-

Turnaj štvorhier sa za rekordnej účasti odohral už tradične
v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum vo Svite a zároveň haly hotela Hubert v neďalekej obci Gerlachov.

slav Mervart prevzal aj v tomto roku výťažok zo štartovného, ktorý
bude použitý na podporu organizácií pracujúcich s mladými športovými talentami v meste Svit
a okolí. Ocenil myšlienku, ktorá

Podujatie oficiálne otvoril
a všetkým hráčom veľa športových úspechov zaželal generálny
riaditeľ spoločnosti Chemosvit,
a.s., Ing. Michal Ľach, ktorý bol
organizátormi ocenený za trvalú

sa náš klub CK ENERGIA SVIT
zúčastnil 4.6.2012 2. etapy tohto maratónu: Prešov - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Veľká Lomnica - Starý Smokovec - Štrbské
Pleso, 28 obcí, 137 km. Radi
sme priložili ruku k dielu a prajeme všetkým malým pacientom
skoré uzdravenie. Ján Bučina

Jozef Zimovčík na foto
štvrtý sprava v hornom rade.

http://energobiketeam.tym.sk

sa úspešne ujala ako súčasť podujatia a dodáva mu okrem priateľskej a neformálnej atmosféry
ešte hlbší a charitatívny význam.
Pri príležitosti „Dňa detí” úvodný program svojim tanečným
umením spestrili aj deti zo ZŠ na
Komenského ul. vo Svite.
Tohtoročným víťazom turnaja
sa stala dvojica Michal Vasilko Ján Budzák, 2. miesto obsadili
predchádzajúci štvornásobní víťazi turnaja Vladimír Balog – Igor
Lupták a na 3. mieste sa umiestnila dvojica Jozef Chudý – Pavol
Králik. Cena za bojovnosť zaslúžene putovala do rúk Jozefa Kochana a víťazkou súbežne prebiehajúceho minibowlingového
turnaja sa z radov netenisových
hostí stala Naďa Vodňanská.
Organizátori aj touto cestou
srdečne ďakujú všetkým, ktorí
podporili zbierku pre detský
šport a taktiež partnerom, bez
ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: ZCHFPu SR (ZCHFP
SR), firmám skupiny Chemosvit,
a.s., najmä Finchem, a.s.,
a Chemosvit Fibrochem, a.s.,
ďalej spoločnostiam Respect
Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s.,
Safina Slovakia, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., Tempus Bavaria, s.r.o., VÚCHV, a.s.
a Pekárni Hôrka, s.r.o.
-mb-
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Basketbalové nádeje majú našu podporu
Koncom apríla 2012 došlo na valnom zhromaždení BKM Svit
k zvoleniu nového vedenia klubu a do funkcie prezidenta klubu zasadol predseda BK Iskra Svit Ing. Ján Drobný, poslanec
MsZ a predseda komisie školstva, kultúry a športu. Po uplynutí mládežníckej basketbalovej sezóny sme mu položili niekoľko otázok.

Ako vnímete to, že preberáte aj funkciu prezidenta
BKM?
Vychádzajúc z toho, že BKM
svojou aktívnou činnosťou pri výchove mladých basketbalistov
sa dlhodobo podieľal na výchove adeptov pre mužský basketbal vo Svite, chápem to ako záväzok pokračovať v tom, čo bývalý prezident Ing. Milan Balog
s členmi výboru úspešne robili
po minulé roky. Je to možnosť
pre novozvolený výbor ďalšej
koncepčnej práce s mládežou
s cieľom pripraviť tých najlepších
pre mužský basketbal vo Svite.
Veď i napriek tomu, že v uplynulej sezóne sme mali v extraligo-

vom tíme 6 legionárov, ďalší 6-ti
hráči v kádri boli odchovancami
svistkého basketbalu. V tomto
trende mienime vo výbore BK
Iskra Svit pokračovať.
Ako novozvolený prezident
BKM Svit hodnotí uplynulú
mládežnícku basketbalovú
sezónu?
Nie je ľahké získavať chlapcov
pre túto obľúbenú hru vo Svite.
Pre jej populáritu sme urobili
dosť v uplynulej sezóne, keď
muži skončili na peknom 4.
mieste. Verím, že to bude motivácia pre chlapcov zo Svitu, Popradu a okolia sa venovať tejto
hre vo zvýšenej miere, v BKM
máme na to podmienky zo stra-

Bodovali u súpera
Futbalisti FK Svit v 29. kole hrali vo Veľkom Šariši a vyhrali
2:5 (1:2) Góly: Jambor, Beller, Tropp, Badzík, Kozák.
Veľký Šariš – Svit 2:5 (1:2) .
V 30. kole privítajú naši futbalisti Veľké Opátske doma v nedeľu
17. 6. o 17. h.

ny podpory mesta a Centra voľného času, taktiež základné
školy vo Svite i v Poprade nám
vychádzajú v ústrety. Samozrejme, aj pri mládeži sú potrebné finančné prostriedky a tých ani
v BKM nie je dosť. No vo Svite
sme neraz dokázali (oproti klubom, ktoré sú v oveľa vačších
mestách), že máme kvalifikovaných trénerov, ktorí dokážu za
podpory rodičov a školy vytvoriť
podmienky a kolektívy na to, aby
v konkurencii s inými klubmi na
Slovensku dokázali súperiť. Takto pozitívne hodnotíme aj uplynulú basketbalovú sezónu mládeže, veď žiaci trénera Rudolfa
Kovalíka postúpili do finálového
turnaja o Majstra Slovenska,
kde skončili šiesty. Úspech do-

siahli aj žiačky MŠK Iskra Svit
pod vedením trénerky Michaely
Drobnej, ktoré na Majstrovstvách Slovenska získali bronzové medaily, čo je opakovaný
úspech tohto kolektívu za posledné tri roky.
Takže pred novou basketbalovou sezónou je v basketbalových kluboch optimizmus?
Áno, úspech mužov ale i žiakov ukázal, že aj v oveľa skromnejších podmienkach sa dá konkurovať iným družstvám. Chceme u mládeže pokračovať v celej pyramíde družstiev, hľadať
možnosti získavania prostriedkov na ich činnosť v spolupráci
s mestom a podnikateľskými
subjektami i rodičmi. Tým, že
nastalo personálne prepojenie
medzi BK Iskra Svit a BKM Svit,
chceme využiť uvedenú skutočnosť tak, že extraligoví hráči sa
budú povinne zúčastňovať tréningov mládežníckych družstiev
a tak pomáhať popularizovať basketbal a zároveň vychovávať talenty v našich družstvách. Vzájomná komunikácia určite pomôže vytvoriť dobrú klímu pre
ďalší rozvoj basketbalu vo Svite.
Poďakoval: M. Jurčák

Bežci v máji
1. 5. 2012 - Michalovce - Podvihorlatský maratón (s medzinárodnou účasťou bežcov z Ukrajiny, Maďarska a Poľska)
- 42 195 m
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik (bez rozdielu veku 14.)
Ženy bez rozdielu veku: 1. Danica Božová (spolu s mužmi 18.)
8. 5. 2012 - Veľká Lomnica - Lomnická dvanástka (12 km):
Muži bez rozdielu veku: 4. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik
Ženy od 35 rokov: 1. D. Božová (bez rozdielu veku 2.)

Ilustratívny záber M. Jurčáka

Rozhodla stotina sekundy!
Na medzinárodnom atletickom mítingu v rakúskom Schwechate v nedeľu 27. mája 2012 zvíťazila Lenka Poništová
v kategórii dorasteniek v skoku do diaľky výkonom 560 cm.
V kvalitnom behu na 100 m prekážok dobehla Stanka Lajčáková
na medailovom 3. mieste v najrýchlejšom slovenskom dorasteneckom čase sezóny 14,41 s pričom len o jedinú stotinu sekundy zaostala za limitom o nomináciu na budúcoročné Majstrovstvá sveta atlétov do 17 rokov.!!!
L. Potočný

12. 5. 2012 - Vyšný Kubín - Slovenský pohár v behu do vrchu Beh do Choča (190 bežcov - s medzinár. účasťou, prevýšenie
1090,7 m)
Muži do 39 rokov: 26. Richard Maciejak - Alpine Club Svit
Muži od 40 rokov: 20. Jozef Fedor
Ženy od 35 rokov: 4. D. Božová
20. 5. 2012 - Spiš. Nová Ves - Májová hodinovka Jozefa Česlu
Muži do 39 rokov: 2. Peter Gallik (bez rozdielu veku 3.)
Ženy bez rozdielu veku: 2. D. Božová
27. 5. 2012 - Slovenský pohár v behu do vrchu - Beh na Čertovicu (7 km, prevýšenie 423 m)
Muži do 39 rokov: 12. Richard Macieják - Alpine Club Svit
13. Tomáš Kačmarčík - Svit, Ženy od 35 rokov: 4. D. Božová
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