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Svit poctil svojou návštevou
štátny tajomník Ministerstva
dopravy a výstavby
Jaroslav Kmeť si vybral Svit za cieľ svojej pracovnej návštevy 6. mája, aby
sa priamo s vedením samosprávy pozhováral o tom, s akými problémami
sa mesto v oblasti dopravy stretáva a potrebuje riešiť, ale najmä čo
potrebuje obyvateľ – občan.
S primátorkou Dášou Vojsovičovou
a viceprimátorom Jánom Drobným prebrali témy ako nedostatok financií na
opravy ciest a komunikácií, stav mostov
v správe mesta, či budovanie cyklochodníkov. Témou však bola aj prístupová cesta do časti Pod Skalkou, ktorá je aktuálne
jedinou existujúcou a v prípade nejakej
nepredvídanej udalosti (akou bolo naprí-

klad strhnutie mosta do Lopušnej doliny
v uplynulom roku) by mohol vzniknúť
problém so zabezpečením cestného prepojenia. Stretnutia sa zúčastnili aj ďalší
hostia: podpredsedníčka hnutia Sme rodina (pre okres Poprad) Lucia Nemešová, poradca štátneho tajomníka Vincent
Nemček, krajský podpredseda hnutia
Sme rodina (pre Košický kraj) Ľuboš Šuca

Začalo sa asistované sčítanie

Od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha vo Svite asistované
sčítanie. Toto sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych
a mobilných asistentov. Samospráva zriadila na území mesta tri
kontaktné miesta, kde je k dispozícii stacionárny asistent - osoba, ktorá pomôže obyvateľovi sa sčítať, ak ho o to požiada alebo
mu poskytne techniku, aby sa sčítal sám. Kontaktné miesta:

a krajský podpredseda hnutia Sme rodina (pre Prešovský kraj) Marek Košč.
Štátny tajomník Jaroslav Kmeť informoval vedenie mesta o tom, že sú pripravené nové projektové výzvy, prostredníctvom ktorých bude možné sa uchádzať
o financie na realizácie projektov, ktoré
by podporovali koncept využívania hromadnej dopravy a cyklodopravy obyvateľmi tak, aby sa postupne eliminovala
osobná automobilová doprava.
Primátorka na stretnutí predostrela zámer mesta a víziu dvoch línií prepojenia cyklochodníkov a to - prepojiť
cyklochodník, ktorý bude vybudovaný
v oblasti bagroviska s úsekom cyklochodníka, ktorý vznikne súbežne s podchodom pri rekonštrukcii železničnej trate.
A v druhej línii má mesto zámer spojiť
existujúci chodník pre peších a cyklistov
(popri I/18), ktorý končí na križovatke
s Hviezdoslavovou ulicou tak, aby pokračoval až k čerpacej stanici a napájal sa na
cyklochodník popri rieke Poprad vedúci
do Lopušnej doliny. Mesto vypracuje na
tento zámer projekt a zašle ho do zásobníka projektov, aby tak mohlo promptne
zareagovať a mohlo sa hneď uchádzať
o financie na jeho realizáciu v prípade vyhlásenia výzvy.
„Teším sa tejto ďalšej vzácnej návšteve v našom meste. Pán štátny tajomník
Kmeť bol v jednaní veľmi ústretový, zaujímali ho problémy, s ktorými sa naša
samospráva musí vysporiadať mnohokrát bez pomoci štátu. O to je to časovo
náročnejšie a aj preto sa znižuje kvalita
bývania občanom nefunkčnými chodníkmi, či havarijným stavom ciest,“ dodáva
primátorka Dáša Vojsovičová.
Daniela Virostko

Očkovacia stratégia
sa prispôsobuje

Streda: 17:00 - 19:00

Od 28. apríla 2021 boli pravidlá pri očkovaní opäť zmenené. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne na očkovanie
aj pre osoby vo veku od 16 rokov. Termíny budú priraďované
prioritne podľa veku. Okrem veku sú v Čakárni uprednostňované aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.
V procese registrácie už nevyberáte konkrétne vakcinačné
miesto. Vyberáte si kraj (alebo aj viacero krajov) a okresy v nich
a systém Vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej vakcíny.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Vakcíny - zmeny platné od 28. 4. 2021:

Počas doby asistovaného sčítania vo Svite zavolajte na
mestský úrad, tel. číslo:

n pre obyvateľov nad 60 rokov je určené očkovanie vakcínou

Mestský úrad, Hviezdoslavova 32, Svit

Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, Piatok: 8:00 - 12:00

Mestská Knižnica Svit, Štúrova 87, Svit
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 13:00 - 18:00

Mestská Knižnica pobočka Pod Skalkou, Priečna 2, Svit

0908 674 179, 052 7875 118, 052 7875 130
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného
asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej
Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
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od spoločností Pfizer a Moderna,
n pre obyvateľov od 18 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti Astra Zeneca,
n pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer.			
red
(Pozn. – informácie sú platné k dátumu redakčnej uzávierky novín)
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Záujem o participatívny rozpočet
prejavilo 12 prihlásených
Mesto v tomto roku po prvýkrát prišlo s projektom participatívneho rozpočtu.
Vyčlenilo finančné prostriedky v objeme 5 000 eur. Tie sú určené na realizáciu
projektov občanov a subjektov, ktoré majú priniesť verejnoprospešný prínos.
Návrhy projektov mohli záujemcovia
zasielať do 30. apríla. V tomto termíne
bolo doručených spolu 12 žiadostí. To,
či predložené žiadosti – návrhy projektov spĺňajú všetky kritéria pravidiel
participatívneho rozpočtu vyhodnocovala pracovná skupina v termíne do 10.
mája. Nasledovalo predstavenie projektov a verejné prerokovanie v ko-

misiách pri mestskom zastupiteľstve.
O konečnom výsledku – teda o tom, ktorý projekt bude realizovaný zo spomínanej sumy rozhodujú samotní občania
hlasovaním.
Hlasovanie prebieha od 14. do
31. mája a svoj hlas môžete odovzdať
elektronicky www.svit.sk/ankety.
Daniela Virostko

Pošlite svoj návrh na udelenie

Ceny mesta Svit

S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení a zlepšujúcou
sa situáciou rastie pravdepodobnosť, že si budeme môcť užiť leto aj
s kultúrnymi podujatiami.
Po ročnej pandemickej prestávke sa n vynikajúce tvorivé výkony a význam-

chce mesto Svit vrátiť k tradícii Dní mesta
spojenými s ocenením osobností, ktoré
pre naše mesto urobili niečo výnimočné,
alebo šíria dobré meno, či reprezentujú
ho. Vzhľadom na stále trvajúce obmedzenia je však tento rok naplánovaná slávnosť Dní mesta spolu s oceňovaním na
úvod septembra. O konkrétnom dátume
a čase budeme včas informovať.
Mesto si týmto opäť chce uctiť ľudí občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji nášho mesta v rôznych
oblastiach života. Aby bolo udeľovanie
čo najobjektívnejšie, každoročne sa obracia vedenie mesta na širokú verejnosť,
aby písomne najneskôr do 4. júna 2021
doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre rok 2021.
Navrhované osobnosti musia spĺňať
niektoré z nasledujúcich kritérií, ktoré sú
určené štatútom mesta:
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né výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejno prospešnej činnosti
n významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
n činnosť pri záchrane ľudských životov,
majetku mesta a jeho občanov.
Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny
mesta Svit. Udelenie Ceny primátora je
v kompetencii primátora mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta.
Ak však máte návrhy aj v tejto kategórii,
vedenie mesta ich rado prijme. Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad,
Hviezdoslavova 268/32, Svit. Na obálku
napíšte heslo „Ceny mesta“.
Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho,
kto si takúto pozornosť zaslúži.
Daniela Virostko

Z DIÁRA PRIMÁTORKY
n Mačky - návšteva chovateľskej stanice,
zisťovanie možností spolupráce s chovateľkou, ktorá je ochotná spolupracovať
s mestom a MVDr. Poradom pri ošetrení
mačiek a ich následnej starostlivosti.
n 24 hodinová služba pre klientov
DOS - aj po skončení projektu s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, mám záujem, aby služba stálej 24-hodinovej starostlivosti o klientov v DOS pokračovala.
S vedúcimi oddelení mestského úradu
P. Bockovou (odd. sociálnych činností
a I. Korenkovou (odd. ekonomických
činností) sa uskutočnil výber kandidátov
- uchádzačov na výkon tejto služby a riešilo sa aj financovanie z rozpočtu mesta.
n Bagrovisko - stretnutie na Okresnom úrade v Prešove (Odbor životného
prostredia v sídle kraja) k revitalizácií
územia „bagrovisko“. Podanie žiadosti
a komunikácia pre splnenie podmienok
na vydanie súhlasu k revitalizácii, ktorej cieľom je bezpečnosť návštevníkov
a najmä skultúrnenie kvality prostredia
tejto lokality a jej premena na príjemnú
zónu určenú na trávenie voľného času
aktívne alebo pasívne.
n Víkendové výjazdové očkovanie v našom meste - po zabezpečovaní opakovaného testovania v záujme ochrany našich seniorov, či občanov so zdravotným
postihnutím, je mojím snažením v čo
najskoršom termíne priviesť výjazdový
tím aj do našej samosprávy a umožniť
očkovanie občanom, ktorí sa z rôznych
dôvodov očkovania v okresnom meste
zúčastniť nemôžu.
n Cyklochodník Bagrovisko - prípravné
práce a plnenie podmienok k podpisu
zmluvy k získanej dotácii na výstavbu
cyklochodníka v oblasti Bagroviska.
n Revitalizácia vnútroblokov - mesto
využije ďalšiu ponúknutú možnosť
uchádzať sa o získanie dotácie na revitalizáciu vnútroblokov. Podaniu žiadosti
predchádzalo jednanie s architektami
priamo v lokalitách, aby bol projekt ušitý
priamo pre dané územie, komunikácia
s občanmi - aká je ich predstava využitia územia v ktorom žijú, predstavenie
projektu a jeho cieľ na komisii výstavby
a finančnej v záujme informovanosti členov, získanie ich názoru a podnetov.
n Stretnutie s obyvateľmi Štefánikovej
ulice - so žiadosťou o pomoc sa na mňa
obrátili obyvatelia bytovky na Štefánikovej ulici, pre rekonštrukciu bytovky.
S cieľom nájsť riešenie bolo zrealizované stretnutie obyvateľov s pracovníkmi
stavebného úradu, Bytového podniku
Svit a právneho odd. mestského úradu.
Nakoľko sa nejedná o nájomnú bytovku
mesta, mesto má len možnosť poradiť,
ako vo veci postupovať v záujme nájdenia riešenia k spokojnosti vlastníkov.
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Je za nami ďalší míľnik
v projekte výstavby
cyklochodníka na bagrovisku
Ako sme už informovali, mesto získalo nenávratnú finančnú dotáciu
na výstavbu cyklochodníka v oblasti bagroviska. Prinášame Vám
podrobnejšie informácie k projektu. Ďalším významným krokom
k realizácii je podpis zmluvy so zhotoviteľom, ku ktorému došlo 28. apríla.
Na rozhodnutie o schválení dotácie vo n Chodník začne vľavo za železničným

výške 65 500 € čakalo mesto vyše roka,
konkrétne 14 mesiacov. Procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa prešla
spoločnosť Arprog ako víťazný uchádzač a teda s touto spoločnosťou bola aj
podpísaná zmluva. V zmysle zákonných
postupov pri verejnom obstarávaní musí
nasledovať kontrola tejto zmluvy a súvisiacich dokumentov riadiacim orgánom
a po kontrole dokumentov je možné
začať s prácami. Počas toho však bude
prebiehať zabezpečovanie materiálu, či
prípravné práce v teréne.

Čo všetko realizácia projektu
prinesie:
n Výstavbu cyklochodníka popri jazere
v celkovej dĺžke 860 m

priecestím smerom do Batizoviec a končiť bude pri diaľničnom pochode (na
začiatku katastra obce Batizovce)
n Súčasťou projektu je vybudovanie oddychovej zóny (č. 2 na nákrese), ktorej
súčasťou bude mobiliár (lavička, odpadkový kôš a stojan na bycikle)
Zároveň bude mesto spoločne s občianskym združením Svitskí rybári revitalizovať územie i nad rámec projektu.
Pribudnú tiež:
n Informačné a edukačné tabule (č. 3 na
nákrese)
n Drevený prístrešok (č. 4 na nákrese)
n Lavičky, celkom 5 kusov, po celej dĺžke
brehu na západnej strane (č. 5 na nákrese)

1

n Sociálne zariadenie pre zvýšenie komfortu návštevníkov

n Verejnosti bude slúžiť celá oblasť zá-

padného brehu jazera a rybárom bude
určená východná strana, aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu sa

„Našim cieľom je, aby táto revitalizovaná
oblasť slúžila obyvateľom a návštevníkom
čo najlepšie a najmä aby sa rozšírili možnosti príjemného trávenia voľného času
v prírode či už aktívnym alebo pasívnejším
spôsobom. A tiež uvažujeme a plánujeme
ekologicky a preto zachováme charakter
územia ako zelenej plochy určenej na oddych a i naďalej ostane cesta vedúca popri
jazere len ako obslužná a to znamená nie
určená pre prejazd autami,“ dopĺňa primátorka mesta Dáša Vojsovičová.
V apríli 2022 v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate dôjde k zrušeniu železničného priecestia Svit – Batizovce.„Už
teraz rokujeme s VÚC Prešov - majiteľom
cesty, ktorá sa zrušením priecestia stane
“slepou“ o prevzatí cesty do užívania, aby
sme v tomto úseku vybudovali odstavné
plochy a parkoviská pre autá návštevníkov a zabránili tak znečisťovaniu prostredia neželanými vjazdami do oddychovej
zóny,“ dodáva na záver primátorka.
Daniela Virostko
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Legenda: n 1 - Cyklochodník celkovej dĺžky 860 m
n 2 - V 680 m bude pozdĺž cyklochodníka vybudovaná plocha o rozmeroch 6x2 m, na ktorej bude umiestnená lavička,
		
odpadkový kôš a stojan na bicykle
n 3 - Informačná tauľa rozmerov 130x110 cm
n 4 - Drevený prístrešok a odpadkový kôš
n 5 - Lavičky z guľatiny šírky 3 m s odpadkovými košmi
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Denné letné tábory
v
Centre voľného času vo Svite počas leta 2021
Centrum voľného času vo Svite plánuje počas
letných prázdnin organizovať denné letné tábory
pre deti v týchto turnusoch:
1. Turnus od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021
2. Turnus od 19. 7. 2021 do 23. 7. 2021
3. Turnus od 2. 8. 2021 do 6. 8. 2021
4. Turnus od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021
Denné letné tábory budú aj tento rok rozdelené do
dvoch kategórií :
1. športovo – tvorivý
2. cyklistický
Už teraz pripravujeme program pre deti, ktorý bude
čoskoro uverejnený spolu s cenou za denný tábor v
mestských novinách, na stránke CVČ a mesta Svit.
TÁBORY SA USKUTOČNIA, AK TO AKTUÁLNA
SITUÁCIA DOVOLÍ.

Vás pozýva na

JÁNOŠÍKOVSKÉ
DOPOLUDNIE

22. mája 2021 (sobota) o 10.00 h
pred Domom kultúry vo Svite.
Vystúpia:

DFS JÁNOŠÍČEK, FS JÁNOŠÍK SENIOR, FS JÁNOŠÍK
Jánošíkovské dopoludnie alebo to, čo nám v minulom roku chýbalo je folklórny program, ktorý nám po dlhej dobe pandémie
priblížia súbory, ktoré sú v meste Svit všetkým známe. Postarajú
sa o príjemnú folklórnu zábavu, priblížia tance a spevy zo širokého okolia a spríjemnia Vaše sobotné nákupy.
Podujatie bude realizované v súlade s bezpečnostnými a hygienickými opatreniami platnými pre uvedené obdobie.

DEŇ KROJA VO SVITE
Fs Jánošík SENIOR, MP a CVČ vo Svite

Vás srdečne pozýva na DEŇ KROJA vo
Svite, dňa 30. júna 2021
Príďte v tento deň do svojej
školy, škôlky a zamestnania
oblečený v kroji, v krojových
súčiastkach, ktoré máte k
dispozícií a podporte tak tradíciu
slovenského folklóru.

Účastníkov tohto podujatia
prídeme odmeniť
Tešíme sa na Vás všetkých

ROČNÍK XX. - MÁJ 2021
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Z denníka Bytového podniku
V Dome opatrovateľskej služby na
ul. Štúrovej pri obmene nájomníkov
jednotlivých bytov realizovali obnovu obytných priestorov. Popri bežnej
údržbe obnovili byt č. 209, kde sa
realizovala oprava omietky, kompletná hygienická maľba bytu, nátery soklov a zárubní, výmena svietidiel, vypínačov a PVC podlahoviny. Súbežne
s tým pracovníci strediska údržby začali
s búracími prácami a realizáciou obnovy zvetraných vstupných schodov
do objektu zdravotného strediska. Pôvodná dlažba sa nahrádza kamenným
kobercom na báze epoxidových živíc.
Vzhľadom na to, že jarné počasie neprialo, vytvrdzovanie živice bolo časovo náročnejšie.

Čiastočné povolenie
kultúrnych podujatí odštartovali
naši Podtatranskí Alexandrovci
Podvečer pred 1. májom s Podtatranskými Alexandrovcami. Tak sa volalo putovné vystúpenie tejto speváckej
skupiny, ktorá spríjemnila podvečer
30. apríla obyvateľom Svitu svojim
veselým a rodostným spevom na piatich stanoviskách v uliciach mesta.
Na záver v komornej atmosfére, za
dodržania v tom čase stále platných
protipandemických opatrení, postavili
i symbolický máj pri Kolibe. Ďakujeme
za otvorenie „kultúrneho leta“ vo Svite.
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Narodilo sa vám dieťa? Prihláste sa
Rodičia novonarodených detí, ktorí máte záujem o slávnostné uvítanie
dieťatka primátorkou mesta, prihláste sa. Prosíme občanov novonarodených detí, ktorí majú záujem o takéto
uvítanie dieťatka s trvalým pobytom
vo Svite, narodených od 1. júla 2020
do 30. apríla 2021, aby sa prihlásili na Matričnom úrade, v kancelárii
č. 18 u Mgr. Ľuboslavy Kukurovej (tel.
č.: 052/78 75 132) a prišli podpísať písomný súhlas o spracovaní osobných
údajov na tieto účely. Uvítanie detí sa
uskutoční podľa počtu prihlásených
a v súlade s pandemickými opatreniami v mesiacoch jún, resp. júl 2021.
Prosíme o nahlásenie najneskôr do
31. mája 2021.
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Zmena v organizácii prístupu
na železničnú stanicu vo Svite

Pre rekonštrukciu podchodov je dočasne zmenený prístup pre cestujúcich
na železničnej stanici. Nástupište č. 1 je pre verejnosť kompletne uzatvorené
a fungovať bude nástupište č. 2, z ktorého budú vypravované všetky vlaky.
Uzávera doterajšieho prístupu na železničnú stanicu bude trvať od 19. apríla
do septembra 2021. Prístup verejnosti do
záhradkárskej osady bude možný len cez
prechod - železničné závory do Batizoviec.
Prístup verejnosti na nástupište č. 2 bude
možný len novovytvoreným dočasným
makadamovým chodníkom - situovaným
vľavo od priecestia, po ktorom možno peši
prejsť až k nástupištiu č. 2 (foto).
Železničná spoločnosť žiada obyvate-

ľov mesta ako aj cestujúcich o ústretovosť a zhovievavosť počas rekonštrukčných prác. Aby zvýšili pozornosť, dbali
na svoju vlastnú bezpečnosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
a ŽSR. O prípadných zmenách v organizácii prístupu na železničnú stanicu bude
Železničná spoločnosť SR verejnosť včas
informovať.
red, foto: P. Kostka

V apríli sme sa dočkali prvého uvoľnenia
opatrení po takmer piatich mesiacoch
Od decembra uplynulého roku sme žili takmer neprestajne v obmedzení prísnych
protipandemických opatrení. Mnohí z nás ani nestíhali reagovať na zmeny tzv. covid semaforu, ktorý mal stabilne určovať pravidlá pri obmedzeniach. Menil sa však aj ten a tak
boli zmeny často pre bežných obyvateľov neprehľadné. Jednou z mála nemenných veličín sprevádzajúcich jeseň a zimu na prelome rokov bolo pravidelné povinné testovanie
antigénovými testami pre populáciu od 15 do 64 rokov. Prvé zásadné uvoľnenie opatrení prišlo v našom okrese až 19. apríla. Prinieslo napríklad znovuotvorenie mestského
úradu, zberného dvora TS, Bytového podniku, športovísk a detských ihrísk, základných
škôl pre prvý stupeň a ôsmy a deviaty ročník druhého stupňa, materských škôl prezenčne pre všetky deti, obnovenie premávania MHD v bežnom režime, všetko s negatívnym
testom. Onedlho prišlo ďalšie uvoľnovanie opatrení a v máji ďalšie.		
red
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Ako je to s termínmi ročného vyúčtovania?
Zákon hovorí, že každé spoločenstvo a každý správca musí najneskôr do
31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových
priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu
sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí
domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu.

Zároveň sú povinní vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby
a opráv, ako aj úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory
v dome.
Pandémia covid-19 a opatrenia proti
jeho šíreniu, ako je vyhlásenie núdzového
stavu, zákaz vychádzania a iné dlhotrvajúce protiepidemické obmedzenia, môžu
mať aj v roku 2021 vplyv na nesplnenie
povinnosti uvedenej v § 7b ods. 3 a § 8a
ods. 2 zákona o vlastníctve bytov v zákonnom termíne, pretože reálnym dôsledkom
pandémie a opatrení je napríklad výpadok
pracovnej sily z dôvodu karantény, práceneschopnosti alebo ošetrovania člena
rodiny, alebo potreba dlhšieho času na
spracovanie údajov odpočtu meradiel poskytnutých samotnými vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov v dome a pod.
Podľa § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
covid-19 (zákon č. 115/2021 Z.z.) počas
obdobia pandémie nebude v roku 2021
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo
v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci
bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní
s touto povinnosťou. Predložiť vlastníkom
bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome alebo v nebytovej budove správu

V súlade s § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vlastníctve bytov“)v zmysle stanoviska
Ministerstva financií Slovenskej republiky
k problematike predloženia ročného vyúčtovania počas pandémie v súvislosti
s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým

sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v znení neskorších predpisov
k predloženiu správy o činnosti spoločenstva alebo správcu za rok 2020 týkajúcej sa
domu a vyúčtovaniu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia.

Počas celého marca príslušníci MsP
vykonávali zvýšené pešie hliadky na
území mesta, pričom sa zameriavali na
dodržiavanie všetkých platných protiepidemických opatrení: zákaz vychádzania,
kontrola nosenia rúšok a respirátorov,
zhromažďovanie a zhlukovanie mládeže
a kontrola testov na covid-19. Príslušníci
vykonali celkovo 89 kontrol, pri ktorých
edukačne pôsobili na obyvateľov a apelovali na dodržiavanie týchto opatrení.

Mestská polícia Svit informuje

Pri denných kontrolách mesta hliadky
MsP zvýšili výkon služby pešími hliadkami v oblastiach s vyšším výskytom
venčenia psov, kde kontrolovali začipovanie psov pomocou čítačky a zbieranie
exkrementov majiteľmi psov. Hliadky
celkovo vykonali 83 kontrol, pričom
skontrolovali vyše 180 zvierat. Pri kontrolách bolo zistené jedno porušenie
(VZN 8/2018), ktoré príslušníci na mieste
vyriešili podľa § 84 Zákona 372/1990 Zb.
Hliadky mestskej polície odchytili celkovo 3 ubehnutých psov. Zvieratá boli preverené pomocou čítačky čipov a keďže
bolo zistené, že zvieratá nie sú začipované, po poskytnutí prvotnej zdravotnej
ROČNÍK XX. - MÁJ 2021

starostlivosti boli prevezené do útulku
v Kežmarku.
Hliadky MsP v apríli riešili 4 skládky
stavebného a iného odpadu, ktoré boli
v niektorých prípadoch nahlásené anonymne. Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému boli zistení
a identifikovaní pôvodcovia skládok.
Priestupky boli riešené podľa §84, odst. 1,
Zák. 372/1990 Z.z a skládky boli odstránené na náklady pôvodcu.
Príslušníci Mestskej polície pôsobia
v uliciach mesta nielen represívne, ale aj
preventívne. Okrem iných činností vykonávajú súčinnosť pri dopravných nehodách, či záchrane ľudského života. V priebehu aprílových dní pomáhali zachrániť
ľudské životy pri zdravotných indispozíciách rôznych osôb celkovo 5-krát spolu
s osádkami RZP, OO PZ Svit a HaZZ.

Aj zničená tráva je zeleň. Zničená je
možno právevďaka autám.
Týmto chceme reagovať na množstvo

pokračovanie na strane 13

prijatých podnetov občanov, ktorí sú rozhorčení z konania niektorých vodičov,
ktorí pri hľadaní parkovacieho miesta odstavujú svoje vozidlá na chodníkoch a aj
priamo na zeleni. Deje sa tak najčastejšie
v ranných a popoludňajších hodinách.
Častejšie kontroly státia na zeleni majú
svoje opodstatnenie v zákone o cestnej
premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú
a cestnú zeleň a taktiež nesmie zastaviť
a stáť s vozidlom na cestnej alebo inej verejne prístupnej zeleni, ak to nie je určené
príslušnou dopravnou značkou.
Mestská polícia Svit upozorňuje vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m
a tiež parkujú vozidlá na verejnej zeleni,
o tom, že týmto konaním porušujú zákon
o cestnej premávke (ustanovenia § 25
ods. 1, písm. q) a písm. s) zákona NR SR
č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Mestská polícia Svit
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Z rokovania zastupiteľstva
Poslanci sa stretli na 24. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo
štvrtok 29. apríla 2021.
Prinášame Vám stručný prehľad z rokovania.

Investície
l Poslanci schválili žiadosť mesta o nenávratnú finančnú dotáciu na projekt
„Revitalizácia vnútroblokov“ (k výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR - Výzva na zlepšenie
enviromentálnych aspektov v mestách
a mestských oblastiach). Spolufinancovanie mesta bude vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov. Mesto má záujem v rámci tohto projektu revitalizovať
vnútrobloky v lokalite Jilemnického ul.,
ul. Kpt. Nálepku v okolí súp. č. 869, 694,
870, 693 a 132 - 137. Zmena bude zahŕňať výmenu povrchov chodníkov a parkovísk, doplnenie mobiliáru (altánok,
detské hracie prvky, multifunkčné ihrisko, výsadbu novej zelene). Predpokladaný rozpočet projektu je cca 600 000 €,
pričom vypracovanie projektovej dokumentácie (po verejnom prieskume) predstavuje sumu 21 000 €.
l Prerokované boli aj tri žiadosti o zmeny územného plánu, ktoré boli doručené
na investičné oddelenie od februárového
rokovania zastupiteľstva, ktoré k danej
problematike prejednávalo vo februári
väčší počet žiadostí.
l Následne boli schválené zmeny smernice (č. 2/2012) o priebehu územnoplánovacích činností pri udržiavaní aktuálneho
stavu územnoplánovacích dokumentácií
(v zmysle stavebného zákona). Cieľom
úpravy smernice je usmerniť prerokovávanie žiadostí o zmeny územného plánu.

Dotácie
l Poslanecký zbor prerokoval a schválil
návrh Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku na rozdelenie dotácií. Žiadateľom budú rozdelené
dotácie v celkovej sume 2 700 € takto:
Familiaris, o. z., 750 €, Rodinné centrum
Ako doma 450 €, ZO Únia žien Slovenska
Svit - Pod Skalkou 500 €, Miestny spolok
SČK - Svit 350 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých Svit 350 €, ZO Únia žien
Slovenska Svit 300 €.

Majetkovoprávne
l Na programe boli aj majetkovoprávne
vysporiadania pozemkov na ul. Hviezdoslavovej, SNP, Terasovej, Horskej a Štefánikovej.
l Schválený bol aj prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite pre činnosť vykazovania
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zdravotnej starostlivosti do zdravotných
poisťovní.
l Bodom programu bol aj návrh dodatku Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Zmena zásad bola vyvolaná potrebami fyzických ako aj právnických osôb,
ktoré využívajú majetok mesta.
l Poslanci vzali na vedomie výročnú
správu Bytového podniku za rok 2020
a schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020 s použitím
vytvoreného zisku v sume 32 432,88 € pre
jediného majiteľa mesto Svit

Rôzne
l Poslanci schválili zmenu Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej
štruktúry Mesta Svit na úseku investičnom, školstva a kultúry.
l Z rokovania bol vypustený bod programu voľby hlavného kontrolóra mesta Svit
z dôvodu predĺženia núdzového stavu,
počas ktorého sa voľby kontrolórov obce
nemôžu vyhlasovať a organizovať.
l Ďalšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 27. mája
2021.

Interpelácie
Písomne bola podaná jedna interpelácia.
l M. Šramková interpelovala na tému
rastúcej populácie v meste v súvislosti
s materskou školou a jej kapacitami, ako
sa bude riešiť zaradenie detí do MŠ, keďže od 1. 9. 2021 je povinné predprimárne
vzdelávanie pre 5-ročné deti. Či je mesto
ako zriaďovateľ pripravené na alternatívu, že nebude môcť vyhovieť žiadostiam
všetkých rodičov a umiestniť ich deti
v MŠ a tiež podľa akých kritérií sú prijímané deti. Tiež sa opýtala, kedy sa plánuje
so začatím prístavby materskej škôlky?
D. Vojsovičová informovala, že mesto
je pripravené okamžite (ak vyjde výzva
v súvislosti s MŠ) podať žiadosť na projekt. Na interpeláciu bude odpovedané
elektronicky mailom.

Diskusia
M. Bezák požiadal o zverejnenie informácií (napr. do novín, na web) ohľadne
plánov so štrkoviskami, pretože vznikajú
dezinformácie ohľadom obmedzení občanov v danej lokalite rybármi a mestom.
Samozrejme toto územie môžu občania
naďalej využívať. Rozdiel je len v tom, že
OZ Svitskí rybári získali predmetné pozemky do prenájmu a budú ich v zmysle
harmonogramu nájomnej zmluvy postupne zveľaďovať. D. Vojsovičová informovala o tom, že práve v ten deň mesto
zverejnilo na web niektoré informácie týl

kajúce sa tejto lokality. Postupne sa budú
po odsúhlasení zverejňovať ďalšie. Mesto
získalo nenávratnú finančnú dotáciu z integrovaného regionálneho operačného
systému v stratégii miestneho rozvoja
vedeného komunitou Pro Tatry a bola
schválená dotácia vo výške 65 500,- €.
E. Kačmarčíková na základe podnetu
mamičiek interpelovala otázku podmienok prijatia dieťaťa do Materskej školy vo
Svite, postup a kritériá výberu. D. Vojsovičová doporučila, že ak má nejaký rodič
zo Svitu problém s umiestnením dieťaťa
do MŠ vo Svite môže prísť na mestský
úrad, kde sa žiadosť preverí.
l

J. Bobulová povedala že, dôchodcovia
z časti Pod Skalkou by privítali, aby autobusový spoj MHD o 9.20 h jazdil aj cez
ul. Horskú a mal by tam aj zastávku.
J. Hutník odpovedal, že SAD má predložiť nový spracovaný návrh. Uvažuje sa
o tom, aby bola trasa linky presunutá
z ul. Terasovej na ul. Horskú
l

V. Zentko predostrel pripomienky
majiteľov záhrad v záhradkárskej osade Breziny, hlavne peších a cyklistov, že
kvôli rekonštrukcii železničnej trate sa
im momentálne skomplikoval prístup
k ich záhradám. Požiadal, či sa nedá kvôli
bezpečnosti občanov vymyslieť nejaké dočasné riešenie napríklad doprava
MHD. D. Vojsovičová navrhla riešiť tento
podnet na stavebnej komisii a požiadala
o predloženie návrhov riešenia z komisie.
l

I. Zima upozornil, aby bol zakázaný
vjazd motorovým vozidlám a ťažkým mechanizmom zábranami na cyklochodník
pri Štrkovisku, ktorý sa bude realizovať,
pretože sa zničí. Pochválil a poďakoval
Technickým službám a pracovníkom
mesta za rýchlu a kvalitnú opravu poškodeného cyklochodníka vedúceho vedľa
rieky Poprad cez Svit do Lopušnej doliny.
l

M. Šramková povedala, že súhlasí
s tým, že poslanci sú volení občanmi
a sú tu pre nich. Veľmi rada zodpovie každú ich otázku a ich podnetom sa bude
venovať. Ale na druhej strane verejne
požiadala tých občanov, ktorí poslancov
kontaktujú, aby ich neoslovovali hanlivými výrazmi a aby sa pod svoju sťažnosť
podpisovali. Vie, že aktuálna situácia nie
je dobrá, ale nevraživosťou a agresivitou
sa nič nevyrieši. D. Vojsovičová zdôraznila, že každý občan môže prísť na mestský úrad s jeho žiadosťou, sťažnosťou
a mesto sa ňou bude zaoberať a v rámci
l

pokračovanie na strane 14
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Predstavili sme obnovený
pamätník Anny Svitanovej

nej základnej umeleckej školy Fantázia
a pietnym aktom sprevádzala Dychová
hudba Sviťanka.
Po položení vencov a kytíc sa prítomní presunuli k pamätníku Anny Svitanovej. Primátorka vo svojich slovách spomenula, že na obnovu tohto pamätníka
mesto v minulom roku získalo finančnú
dotáciu zo štátneho rozpočtu, čím sa
výraznejšie urýchlila príprava a samotná realizácia jeho renovácie. Zároveň
skonštatovala, že pamätník venovaný
Anne Svitanovej získal vynovený vzhľad,
novú podobu, ktorá vytvorila dôstojné
a zodpovedajúce miesto a zdôraznila, že
mesto bude aj naďalej upriamovať svoju
pozornosť na adekvátne udržiavanie pamätníkov. Spolu s prednostom mestského úradu položili spomienkový veniec
aj k Pamätníku Anny Svitanovej. Zároveň položili spomienkové vence k buste
J. A. Baťu a soche T. Baťu.
Mária Jalovičiarová
foto: Peter Kostka

V piatok 7. mája 2021 si mesto Svit pripomenulo pietnym aktom kladenia
vencov 76. výročie ukončenia II. svetovej vojny a predstavilo verejnosti
obnovený pamätník Anny Svitanovej.
Primátorka mesta Dáša Vojsovičová
pri Pamätníku padlým vo svojom príhovore vyjadrila úprimnú úctu a veľkú vďaku všetkým tým, ktorí nestihli prežiť svoj
život a obetovali ho, aby sme mohli žiť
v mieri a v stabilnejšom svete. Zároveň
zdôraznila, aby sme si ctili hrdinov vojny a šírili poslanie tejto histórie ďalej tak,
aby bola veľkým výkričníkom pre ďalšie
generácie.
Spomienkový veniec k Pamätníku
padlým hrdinom za mesto Svit položila

primátorka spolu s prednostom mestského úradu Jánom Hutníkom. Spomienkové vence položili aj zástupcovia ďalších
subjektov - Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Svit, Tatrasvit -Socks, Chemosvitu
a Centra voľného času s Mládežníckym
parlamentom. Spomienkové kytice položili Jednota dôchodcov Slovenska a OZ
Rozpuk.
Úvodnú báseň pri pamätníku predniesla Monika Piekelnicka zo Súkrom-

Začali sa práce na opravách
chodníka na Mierovej ulici
V závere apríla, konkrétne 27., sa začali
práce na opravách chodníka na Mierovej ulici - popri oplotení Základnej školy
na Komenského ulici. Ide o 100-metrový
úsek (južná strana Mierovej ulice, v úseku
od križovatky s ulicou I. Krasku po križovatku s Komenského ulicou). Práce majú
byť ukončené do 31. mája 2021.
ROČNÍK XX. - MÁJ 2021

Čo všetko sa vďaka rekonštrukcii
zlepší?
n Prvoradá je pre nás Vaša bezpečnosť.
Rekonštrukcia a osadenie bezpečnostných prvkov zvýši najmä tú.
n Nový povrch chodníka dostane aj nový
vzhľad a to zámkovú dlažbu.
n Opravy sa vykonávajú na základe plánu

opráv komunikácií. Príde teda rad aj na
ďalšie, ale týmto sa začína, nakoľko jeho
stav bol vyhodnotený ako jeden z najkritickejších.
n Dokonca na ňom došlo v nedávnom
období aj k dopravným nehodám a rekonštrukciou zvýšime úroveň bezpečnosti detí aj obyvateľov, ktorí ho využívajú.
n Zakomponovaním bezpečnostných prvkov minimalizujeme možné ohrozenia
chodcov ale aj ochranu majetku (bezpečnostné dopravné stĺpiky na južnej strane
oblúkov križovatky, nové umiestnenie
priechodu pre chodcov, nové vyznačenie
priechodu pre chodcov).
Zároveň Vás, ktorí trasu využívate
prosíme o trpezlivosť a pochopenie pri
prípadných obmedzeniach a tiež o rešpektovanie aktuálneho dopravného značenia. Obyvateľom, ktorí majú bydlisko
v blízkosti rekonštruovaného úseku sa
týmto ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť alebo prípadné nepríjemnosti spôsobené prácami.
Daniela Virostko, foto Peter Kostka
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Pevné nervy
Patrím k ľuďom, ktorí si môžu gratulovať. K čomu? K najhodnotnejšiemu
daru prírody. Dobrí moji známi hovoria,
že vďaku si zaslúžia moji stvoritelia. Oni
totiž v čase najpriaznivejšieho súhvezdia zvieratníka si u bociana zabezpečili
ďalšiu donášku do domu. Bola som to ja.
Pevné nervy som vraj zdedila. No nech už
je ako je, mám ich pevné. Musím sa však
priznať, že v čase tlakovej níže, tiahnucej
sa ponad moje bydlisko, nervy kolísajú. Tiež môj krvný tlak nie je v poriadku
a mám aj zvýšené výdavky. Zdravovedci
dokázali, že pitie čierneho moku je prospešné na vyrovnanie krvného tlaku.
Káva vstúpila do môjho života ako nutná
potreba. No i napriek zvýšenému úbytku
platidla za čierný mok, stále dbám na môj
hodnotný dar - pevné nervy. V článku na
internete mi nejaká pani kladie otázku, že
ako získať mocný elixír na nervy? Chápete? Neviem! Ten elixír, ten muž, asi že by
to bol nejaký gavalier, ktorého mám zlákať na moju krásu? Bože ťažko. Už dlhšiu
dobu ma stretnutie so svojim obrazom

v zrkadle privádza k úplnemu úpadku
môjho sebavedomia. Ja si dávam otázku,
čo keby som aj získala ten nápoj - elixír na zachovanie mladosti, sviežosti a krásy?
Do kelu. Veď o to ide, že som už bola aj
mladá, keď si dobre pamätám aj svieža,
no krása, tej sa mi veľmi neušlo. Beriem
elixír ako domnelý zázračný liek, fakt je
ten, ja na zázraky už dávno neverím. Hm
... ale moja myseľ stále pátra, odkiaľ sú
tie moje pevné nervy. Čo keď som už ich
mala aj v mojom minulom živote. Zaručene je to tak. Nielen pevné nervy, ale bola
aj pevná chrbtová kosť, pevný charakter,
pevný úmysel, pevná viera.
Už túto tému opúšťam. Prechádzam na
druhú stranu. Vlastne je vôbec nejakým
umením rozčuľovať sa? Hoci sa často ku
môjmu uchu donáša - vytočila si ma do vývrtky. Ja nesúdim, ale ľutujem, že niekto sa
nechá vytočiť. Je v ťažkom omyle, že som
to ja, ktorá ho vytočila. On je práve ten, čo
hneď siaha po cigarete. Neberie slová vedcov z Bristolu vážne. Nevidí ich zdvihnutý
prst nad jednou cigaretou, ktorá skracuje
život o 11 minút! To isté tvrdí aj suseda,
ktorej muž síce ešte žije i napriek tomu, že
už prefajčil celý svoj život. Chudera.

Prečo vlastne ľuďom hrabe? Nóo, sloveso ma viacero významov. Hrabľami, to už
pre väčšinu národa je prežitok. Ale pozor!
Keď ste dávno nepadli na zadok, tak stačí
uvidieť súčasných zhŕňačov peňazí a majetku čím viac pre svoju rodinu. Stalo sa to
veľmi populárne a pribúda ich. Tí, čo nedokázali tak výkonne hrabať, vypracovali
sa na paradoxné osobnosti, ktorí to majú
vo svojich hlavičkách popletené, sadajú za
klávesnicu a stávajú sa pisálkami. Kritizujú,
ohovárajú, osočujú až sa im spod medzerníka dymí. Ja s mojimi pevnými nervami
iba čakám, kedy už začnú trestnoprávne
postihovať tú kopu dezinformácii. Prečo?
Lebo sa cítim, ako by som bola na vojnovej nohe so všetkým a všetkými. Keď som
si raz dávno dovolila nesúhlasiť s názorom
môjho šéfa, nehovorím že úplne blbým,
tak jeho najvernejší mi povedal, že nech
si kritizujem môjho starého. Vtedy som
pochopila, že fakt - ja na vrchnosť nemám.
Moja pokora, to je môj postoj k pravdivosti. Počujem hurónsky smiech? Aj vy tvrdíte,
že spravodlivosť zomrela a pravda nežije?
To ja stará škola som sa naučila prehĺtať
zlomyseľné poznámky. Asi tak.
pisateľka Anna z tehlového domu

Internet žiaľ „znesie“ všetko
V uplynulých týždňoch, dokonca mesiacoch sa internet, resp. sociálne siete stali akýmsi miestom, kde akoby neplatili ani len elementárne etické zásady. Mnoho
ľudí bez hlbšieho záujmu o tému, ku ktorej sa vyjadrujú, šíria či už dezinformácie,
alebo žiaľ často až nenávistné komentáre. Tzv. „internetový hejt“ (z angl. slova hate
– nenávidieť) je dnes bežnou zbraňou v rukách kohokoľvek, kto nemá zábrany
ho na internete použiť a zdanlivo beztrestne ním dokáže ublížiť nielen jednotlivcom, ale aj skupinám ľudí. Najhoršie na tom je, že prijímateľ - osoba, ktorá si prečíta podobné „komentáre“, častokrát nemá priestor ani záujem pátrať po pravde
a okolnostiach a zväčša príjme niektoré veci ako fakty. Buďme prosím obozretní
v našom vlastnom záujme a čerpajme informácie z dôveryhodných zdrojov. A ak
nie sme s niečím spokojní, dajme si aspoň minimálnu námahu na to, aby sme si
preverili skutočnosti pred tým, než stlačíme to kľúčové „odoslať“... Prinášame Vám
reakciu na jeden komentár na sociálnej sieti, ktorí sa hlboko dotkol našich miestnych aktívnych seniorov združených v Jednote dôchodcov Slovenska a požiadali
o uverejnenie ich reakcie na spomínaný komentár na sociálnej sieti:		
DV

„Vážený(á) pisateľ(ka),
my, účastníci brigády pred MsÚ, Vás ubezpečujeme, že
nie sme žiadni „starúšikovia“ (pozn. redakcie: tak boli seniori nazvaní v spomínanom komentári), ale statní seniori, ktorí sa dobrovoľne s Centrom voľného času rozhodli,
že upracú priestor pred a za budovou mestského úradu.
Ubezpečujeme Vás, že takúto brigádu urobíme 3x do roka,
bez nároku na odmenu. Radi Vás privítame medzi nami.
Vymeňte PC za hrable, lopatu a metlu a uvidíte ako si napravíte duševné zdravie a už nebudete vypisovať takéto
hlúposti.
S pozdravom – členovia výboru ZO JDS a CVČ Svit.“
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Čo nám vzala pandémia,
ako sme si žili pred ňou...
Dôchodcovia z pod Tatier združení
v Jednote dôchodcov Slovenska mali rozbehnuté družobné stretnutia s dôchodcami z mesta Partizánske a s dôchodcami
z obce Betliar. Čo nás spájalo s Partizánskym? Samozrejme J. A. Baťa, Baťova škola.
S obcou Betliar krásna príroda a v obidvoch
prípadoch veľmi dobrí ľudia. Stretávali sme
sa na športových hrách vo Svite, Partizánskom, Betliari, na prechádzkach v prírode
spojených s posedením pri ohníku a varením dobrého gulášu, na mikulášskom
turnaji v stolnom tenise. Škoda, že dnes
už len spomíname na krásne chvíle prežité
s dobrými ľuďmi. No pevne veríme, že príde doba, keď komunikáciu cez telefóny
a počítače zameníme za osobné stretnutia,
na ktoré sa veľmi tešíme.
J. Štefko
foto: primátorka mesta Svit
s predsedom ZO JDS Betliar
a športovým referentom ZO JDS Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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démie a s ňou končia žiaľ aj naše spoločné stretávania sa na skúškach či verejných
produkciách. Rok 2020 žiaľ zasiahol aj do
našich hudobníckych radov, kedy sme
hneď, ešte začiatkom roka, 18. januára
boli na poslednej rozlúčke vyprevadiť
nášho klarinetistu Petra Babčáka v obci
Uloža. 29. decembra nás opustil Janko
Dobák, ktorý v DH Sviťanka pôsobil od
roku 1953 až do svojej osemdesiatky.

Nezaháľame, rozširujeme repertoár

Činnosť dychovej hudby Sviťanka
v roku 2020 v zrkadle našej kroniky
Rok 2021 je už v plnom prúde a opäť nastal čas pripomenúť si, čo je za
nami. I keď v súčasnosti žijeme naozaj zvláštne časy, aké tu ešte za našej
generácie neboli, každý z nás musel danú skutočnosť prijať a s pandémiou
sme sa za posledný rok naučili nejako žiť i keď to nie je vždy ľahké.
Tóny hudby však vždy ulahodia nášmu
uchu, dokážu potešiť ubitého ducha a tak
aj napriek mnohým obmedzeniam sme
minulého roku zažili zopár milých akcií
a stretnutí.
Nový rok sme privítali 2. januára
a 28. januára sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta Svit. 21. februára sme si s kolegami hudobníkmi
z DH Tatramat Matejovce vychutnali príjemné chvíle pri fašiangovom posedení
v penzióne Medvedica v Tatranskej Štrbe.
25. februára sme zahrali vo fašiangovom
sprievode mestom Svit spolu s FS Jánošík
senior a pochovali sme basu. 5. marca sme
sa stretli posledný krát na skúške pred vyhlásením celoštátnej karantény. Prvú akciu po uvoľnení epidemiologických opatrení sme mali v Štrbe 30. mája, kde sme
urobili dobrú náladu pri guláši a oslave
narodenín. Okoloidúcich vo Svite sme po-
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tešili aj 6. júna, keď sme zahrali pri guláši
kamarátovi k narodeninám. 25. júna sme
na záhrade zahrali nášmu najstaršiemu
členovi Jankovi Dobákovi pri príležitosti
jeho 85. narodenín. Bolo to zároveň žiaľ
naše posledné stretnutie s ním. 27. júna
sme účinkovali pri hoteli Sipox v Štrbe.
4. júla sme v komornom obsadení zahrali
na Stretnutí klubu Veličanov v PopradeVeľkej. Záver augusta sme účinkovali pri
Kladení vencov v Batizovciach, vo Svite
a v Podbanskom, kde sme si pripomenuli
76. výročie SNP. Najlepší guláš minuloročnej sezóny vyhral jednoznačne Janko
Lazorčák, u ktorého sme ako tradične zahrali na záhrade. Veľmi vydarenou akciou
bol aj guláš pre Technické služby mesta
Kežmarok. Letnú sezónu sme ukončili
s kolegami z DH Tatramat v Matejovciach
pri spoločnom posedení.
14. októbra sa začína druhá vlna pan-

I napriek zložitej pandemickej situácii
a mnohým obmedzeniam sme v uplynulom roku zahrali nielen pre vlastné
potešenie, ale aj pre radosť iných. Vďaka
dotáciám Chemosvitu a mesta Svit sa
nám podarilo opraviť sedem hudobných
nástrojov, začo im patrí veľké poďakovanie. Tiež sa nám podarilo rozšíriť si repertoár veselých skladieb a starších známych
šlágrov. Celkových verejných podujatí
bolo 15, odohrali sme 9 pohrebov a na
skúškach sme sa stretli spolu 33 krát. Na
tomto mieste hodno ešte spomenúť obľúbené akcie, ktoré žiaľ kvôli pandémii
minulého roku vypadli z programu - Pochovanie lyží v Lopušnej doline, Kladenie
vencov v máji, Dni nemeckej kultúry mesta Kežmarok, 6. ročník Blaskapellenschau
v obci Mníšek nad Hnilcom, Dni mesta
Svit, Mikuláš a adventné koncerty vo
Svite a okolí, Vianočná koleda v Spišskej
Novej Vsi, Vežový koncert v Batizovciach,
Vianočná kapustnica a samozrejme naše
posedenia pri okrúhlych narodeninách.
DH Sviťanka má v súčasnosti 13 hráčov,
speváka a speváčku. V závere mi dovoľte
ešte spomenúť si na Ondreja Sojáka, jedného zo zakladateľov našej DH Sviťanka
v roku 1942, ktorý by sa 14. februára tohto roku dožil 110 rokov.
Veľmi nás teší, že sa epidemiologická
situácia zlepšuje a opatrenia nám pomaly, ale isto dovolia prebudiť naše doteraz
„oddychujúce“ nástroje a dúfame, že našim priaznivcom budeme mať možnosť
opäť čoskoro urobiť dobrú náladu pri
známych melódiách, speve a tanci.
Mgr. Vladimír Andraš, kapelník
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1. máj sme oslávili prácou
Po uliciach pochodujú davy, ktoré hlasitými pokrikmi zdravia popredných
komunistických funkcionárov stojacich na ozdobených tribúnach. Takto
sme v Československu oslavovali sviatok práce pred viac ako 33 rokmi.
Zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici vo Svite na 1. máj nezabudli. V roku 2021 sme si Sviatok práce

pripomenuli ináč. Oslavovali sme, ale
prácou. Náš pekný rozľahlý školský areál
potreboval po zime upratať.

Či už detské školské ihrisko, altánok,
prekážková dráha, atletická dráha, multifunkčné ihrisko, hriadky, dopravné ihrisko alebo suché jazierko...
Preosievali sme zem, hrabali, zbierali skaly, sadili kvety, siali trávu, esteticky
upravovali záhony, zametali...
Práce bolo vyše hlavy, ale náš kolektív učiteľov a zamestnancov školy sa výzvy nezľakol. V príjemnej atmosfére sme
zvládli všetko, čo bolo potrebné urobiť.
A aby sme nezabudli, že tento deň je
sviatok, naše šikovné pani kuchárky nám
pripravili chutné sviatočné raňajky a ešte
lepší obed.
Akcia, ktorá ukázala súdržnosť a utužila kolektív sa nám vydarila. Pod dlhých
mesiacoch izolácie v chronicky známom
prostredí, stále s tými istými ľuďmi, nám
všetkým prišla vhod možnosť porozprávať sa, stretnúť a urobiť niečo dobré
a správne zároveň.

Kolektív ZŠ Komenského
Výbor žiadosť predsedu Jurčáka akceptoval. Poďakoval mu za jeho doterajšiu činnosť a vyjadril presvedčenie,
že aj naďalej bude pomáhať výboru
v rámci svojich možností. Predseda
Okresnej rady v Poprade Ján Surmík, za
účasti primátorky mesta Ing. Dáši Vojsovičovej, mu za dlhoročnú prácu v prospech staršej generácie a rozvoj JDS tiež
poďakoval a odovzdal medailu k 30. výročiu založenia JDS.
Členovia výboru jednomyseľne do
funkcie predsedu zvolili doterajšieho
podpredsedu Ing. Jozefa Dluhého. Základnú organizáciu JDS vo Svite zastupuje
od 27. apríla 2021.
JDS

Nový predseda Ing. Jozef Dluhý

Po 12-tich rokoch
sa mení predseda

Lúčiaci sa dlhoročný predseda
Miroslav Jurčák

Dlhoročný predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite Ing. Miroslav Jurčák požiadal zo zdravotných a rodinných
dôvodov o uvoľnenie z funkcie. Vykonával ju 12 rokov a má veľkú zásluhu
na rozvoji organizácie, ktorá dnes združuje viac ako 100 členov.
Práve za jeho vedenia sa začali organizovať nové atraktívne podujatia ako
napríklad športové hry pre seniorov
celého okresu, novoročné stretnutia
s vedením mesta, na ktorých najaktívnejším boli udelené ceny Senior roka. Výbor
organizoval poznávacie zájazdy, rôzne
kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Úspešné boli stretnutia pri studničke spojené s turistikou a posedením pri
guláši, ale aj počítačový kurz, rôzne prednášky a besedy. Rozšírila sa spolupráca
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s vedením mesta, poslancami, s Okresnou organizáciou v Poprade a regionálnymi JDS, so spoločenskými organizáciami v meste, s mládežníkmi z Centra
voľného času i so seniormi z Betliara či
Partizánskeho.
Snahou organizácie je upozorňovať
na možnosti skvalitnenia života seniorov v meste, napríklad v sociálnej oblasti, zdravotníckych službách a podobne
a seniori ponúkajú zas svoju pomoc mestu formou brigád a dobrovoľníckej práce.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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dokončenie zo strany 7

o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu
prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo
v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak z dôvodu negatívnych
podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.
Podľa § 36e ods. 2 zákona č. 67/2020
Z.z. ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.
Na základe § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020
Z.z. nebudú spoločenstvo alebo správca
v omeškaní, ak z dôvodov súvisiacich
s pandémiou ochorenia COVID - 19 nestihnú predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za
predchádzajúci rok týkajúcu sa bytového
domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby
a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na
jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove
(ďalej len „ročné vyúčtovanie“) do 31. mája
2021. Podmienkou však je, že ročné vyúčtovanie predložia najneskôr do 31. júla

2021. V opačnom prípade sa dostanú do
omeškania, a to už od 1. júna 2021.
Táto zákonná úprava však neznamená, že spoločenstvo alebo správca nemajú predložiť ročné vyúčtovanie v lehote
podľa zákona o vlastníctve bytov, teda do
31. mája 2021, ak majú k dispozícii všetky
údaje potrebné na jeho predloženie vlastníkom a pandémia neovplyvnila ich schopnosť ročné vyúčtovanie predložiť. Preto
posunutie termínu predloženia ročného
vyúčtovania podľa zákona č. 67/2020 Z.z.
musí byť odôvodnené a v prípade sporu
s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov aj preukázateľné.
Ak spoločenstvá a správcovia predložia
ročné vyúčtovanie v súlade so zákonom
o vlastníctve bytov, teda do 31. mája 2021,
alebo využijú možnosť predložiť ročné vyúčtovanie až do 31. júla 2021 (vychádzajúc
zo znenia § 36e ods. 2 zákona č. 67/2020
Z.z.) táto skutočnosť nemá žiadny vplyv
na uplatňovanie práv a plnenia povinností
vyplývajúcich z tohto ročného vyúčtovania. V danom prípade je to na jednej strane
právo spoločenstva a správcu vyžadovať
v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo
v nebytovej budove úhradu nedoplatku
z ročného vyúčtovania, resp. povinnosť
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome uhradiť tento nedoplatok, a na

druhej strane je to právo vlastníka bytu
alebo nebytového priestoru na vrátenie
preplatku z ročného vyúčtovania, ako aj
povinnosť spoločenstva a správcu vrátiť
preplatok vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru. Takisto ide aj o právo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na
reklamáciu ročného vyúčtovania. Prijatá
právna úprava tiež nevylučuje, aby sa spoločenstvo alebo správca dohodli s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru na
započítaní vzájomných pohľadávok.
Bez ohľadu na to, či spoločenstvá
a správcovia predložia ročné vyúčtovanie
do 31. mája 2021, alebo využijú posun termínu predloženia ročného vyúčtovania do
31. júla 2021, vlastníci bytov a nebytových
priestorov sú povinní zaplatiť nedoplatok
z ročného vyúčtovania a správcovia a spoločenstvá musia vrátiť preplatok v lehote,
ktorá je uvedená v ročnom vyúčtovaní.
Takisto aj lehota na uplatnenie práva
vlastníka bytu a nebytového priestoru na
reklamáciu vyúčtovania sa odvíja od termínu predloženia ročného vyúčtovania.
Zamestnanci BYTOVÉHO PODNIKU
SVIT, s.r.o., robia všetko preto, aby dodržali
termín 31. máj 2021 stanovený zákonom
NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Janka Táčovská, BP Svit
TU ODSTRIHNÚŤ

Milí naši jubilanti!		
Tí, ktorí v roku 2021 oslavujete okrúhle výročia 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov, ale aj tí, ktorí ste toto jubileum oslávili počas roka 2020, počas korona - obmedzení. Ak sa chcete zúčastniť slávnostného stretnutia jubilantov s primátorkou mesta Svit, ktoré bude mestský úrad pre Vás realizovať i naďalej, je potrebné, aby sme
o Vás vedeli. Vzhľadom k tomu, že zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje mestu posielať pozvánky bez
Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu, uverejňujeme tlačivo, ktoré môžete vypísať osobne alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Vypísané tlačivo - súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov je nutné doručiť
(poštou alebo osobne) do podateľne Mestského úradu, Hviezdoslavova 268/32, vždy do 20. dňa v mesiaci.
Toto tlačivo bude uverejňované v mestských novinách pravidelne. Zároveň bude bežne dostupné v podateľni
Mestského úradu. Bližšie informácie na t.č. 052/ 78 75 114.

Návratka
Súhlas so spracovaním osobných údajov / Údaje o poskytovateľovi
Titl: ...................... Meno: .................................................................... Priezvisko: ...................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................... Telefón: ........................................................................................................................
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 052/ 7875 111, msu@svit.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
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dokončenie zo strany 8

možností ju skúsi vyriešiť. Samozrejme
počas pandemických opatrení nebolo
možné sa stretávať ani organizovať verejné stretnutia, tak sa pristúpilo k forme „online stretnutí“. Čas ukáže, ako sa
to osvedčí. Prvé pilotné skúšobné online stretnutie sa konalo 21. apríla 2021
o 16.00 h. V týchto stretnutiach bude pravidelne pokračovať a to každý druhý utorok v mesiaci o 16.00 h. Všetci občania sa
majú možnosť prihlásiť na web a priamo
komunikovať, položiť otázku a bude im
odpovedané. Samozrejme občania majú
možnosť ďalej posielať požiadavky mailom, písomne, osobne a telefonicky.
I. Zima navrhol jednoduché riešenie,
nápad jedného občana z tejto lokality, aby boli na pozdĺžnych parkovacích
státiach na ul. Kpt. Nálepku aplikované
priečne čiary, ktoré vymedzujú parkovacie pozície na miesto, pretože občania tam parkujú ako chcú. Stáva sa, že
medzery medzi zaparkovanými autami
sú rôzne veľké. Parkujúcich nemá čo
usmerniť. Došlo by k lepšiemu využitiu
parkoviska. D. Vojsovičová zadala úlohu vedúcemu investičného oddelenia
R. Grusovi k riešeniu veci.
l

l

I. Zima sa zamyslel nad tým, či je dobré,

že z rokovacieho poriadku bol vypustený
článok o tom, že po prejednaní nejakej
záležitosti mestským zastupiteľstvom sa
môže znovu prerokovať až o šesť mesiacov. Pretože poznáme už niekoľko prípadov, keď sa MsZ z mesiaca na mesiac musí
rovnakou záležitosťou opakovane zaoberať. Jeho názor je limitovať to, aby sa neustále neopakovalo a neriešilo to isté.
D. Vojsovičová informovala, že sa začala rekonštrukcia chodníka na Mierovej ulici pri ZŠ na Komenského ulici, kde
bude odstránená pôvodná povrchová
vrstva chodníka a nahradená zámkovou
dlažbou rovnakého dizajnu ako na Štúrovej ulici. Práce majú byť ukončené do
31. mája 2021.
- povedala, že od 3. 5. 2021 začne asistované sčítavanie obyvateľstva a sčítací
komisári budú aj v našom meste pomáhať tým, ktorí sa nemohli, nevedeli sčítať
sami na webe.
- informovala, že 30. 4. 2021 v predvečer
1. mája všetkým občanom zaspieva známa spevácka skupina Podtatranskí Alexandrovci v uliciach mesta, so začiatkom
o 16.00 h. Podrobný program krátkych
vystúpení je uvedený na webovej stránke mesta.
- povedala, že 7. 5. 2021 o 12.30 h sa
uskutoční pri Pamätníku padlým pietl

ny akt kladenia vencov pri príležitosti
76. výročia ukončenia vojny spojený
s predstavením obnoveného pamätníka
Anny Svitanovej.
- dňa 8. 5. sa uskutoční pri príležitosti Dňa
matiek podujatie „Míľa pre mamu“ so začiatkom o 16.00 h organizované RC AKO
DOMA.

Radi by sme Vás informovali, že priestor v novinách venovaný rokovaniam
mestského zastupiteľstva je z kapacitných
dôvodov limitovaný.
Tento výpis má výlučne informačný charakter a detaily o jednotlivých bo
doch rokovania, úplné znenia
všeobec
ne záväzných nariadení, uznesení, inter
pelácií či diskusie nájdete
v podrobnej zápisnici z rokovania MsZ Svit
na www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva).
Dostupný je tiež úplný videozáznam
na www.svit.sk (aktuality/videá), kde
si mô
žete kedykoľvek záznam pozrieť
a vypočuť. Zároveň odpovede na interpelácie poslancov, ktoré boli podané
písomne, nájdete taktiež na webovej
stránke www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.
Daniela Virostko

Osobné údaje poskytovateľa: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefónne číslo
Účel spracovania: pozvanie na slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Osobné údaje poskytovateľa: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, fotografia
Účel spracovania: zverejnenie oznámenia o životnom jubileu v Pamätnej knihe Mesta Svit: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Osobné údaje poskytovateľa: fotografia
Účel spracovania: uverejnenie informácie o jubilantoch a fotografie v Informačnom mesačníku „Svit“: áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: čitatelia mesačníka		
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

* NEHODIACE SA PREČIARKNITE

TU ODSTRIHNÚŤ

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené
účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
- poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti
dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Vo Svite dňa: .............................................................................
.....................................................................................................
		
								
podpis poskytovateľa
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Aj rolky od toaletného papiera
či obaly od vajíčok je nutné triediť
Základnou zásadou správneho triedenia odpadov z papiera
je, aby neskončili v prírode ani v zmesovom kontajneri. Papier,
ktorý je veľmi často používaným materiálom, nie je donekonečna recyklovateľný ako sklo a kovy. Na základe vyjadrení zástupcov z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur - Pack, papierom má veľký význam šetriť a ak už má skončiť ako odpad, je
nutné ho odhodiť do toho správneho kontajnera. Do modrých
kontajnerov patria aj rolky od toaletného papiera či obaly od
vajíčok a pizze.
V prírode papier podlieha pomerne rýchlemu rozkladu a nerobí takú šarapatu ako plasty a sklo a do prírody zásadne nepatrí. A nepatrí ani do zmesového kontajnera. Papierové krabice
treba pred vyhodením dôkladne postláčať. V závislosti od ich
veľkosti sa dá takto ušetriť až 80 percent obsahu kontajnera.
Týmto sa dá veľmi účinne zabrániť jeho preplneniu a v dôsledku toho aj nesprávnemu vyhadzovaniu papiera do susediacich,
najčastejšie zmesových kontajnerov.
Triedenie odpadov z papiera je na Slovensku jednotné. Odpadom z papiera alebo papierovej lepenky prislúcha modrá farba a takmer všade sa aj triedia do kontajnerov, prípadne vriec,
modrej farby, výnimočne sa využívajú aj kontajnery inej farby,
ale prinajmenšom nálepky na kontajneroch musia byť modré.
Do modrých kontajnerov patria noviny, časopisy, kartónové krabice, kancelársky papier aj rolky od toaletného papiera
a obaly od vajíčok. Pre recyklátora nie je problémom ani obal od
pizze, a to aj v prípade, že je na ňom aj zopár mastných fľakov.
Z vyzbieraného papiera sa recykláciou vyrábajú rôzne papierové materiály od kancelárskych papierov cez utierky a servítky,
toaletný papier, vlnité lepenky až po rozmanité papierové kartóny a škatule.			
Technické služby Svit

A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Vás pozývajú na

DEŇ
DETSKEJ
RADOSTI

29. máj 2021

od 10.00 hod. / areál pred Kolibou
PROGRAM:

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30

OTVORENIE SO ZUZKOU
O TROCH GROŠOCH / divadlo Portál
„UKÁŽTE ČO VIETE NA PÓDIU“
KÚZELNÍK WOLF A SRANDA BANDA
TO NAJLEPŠIE Z TANCA
TRESKY PLESKY S BATIDOU
MINI TANCOVAČKA

SPRIEVODNÉ AKCIE S ROZPRÁVKOVÝMI POSTAVIČKAMI:

¥ Hľadanie pokladu so Snehulienkou a trpaslíkmi ¥ Rybári a ich muškárenie v ukážke
„chyť a pusť“ ¥ Farebné tvorivé dielne ¥ Maľované kamienky očami detí ¥ Výroba sviečok
a ozdôb z vosku ¥ ZUŠ na Mierovej ulici, DFS Jánošíček, SZUŠ Fantázia, TS Štýl ¥ Ukážky
vojenskej výstroje - Tiger vojensko - historický klub ¥

Prídu medzi Vás maskoti MAŠA A MEDVEĎ
Čakajú Vás:
Zábavné hry, animácie, sladké a iné prekvapenia, nafukovacia atrakcia - šmýkačka a skákačka
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v DK Svit. Zmena programu vyhradená!

SPOJENÁ ŠKOLA MIEROVÁ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Umenie našimi očami
výstava prác žiakov výtvarného odboru

1.- 30. júna 2021
Mestská knižnica Svit

ROČNÍK XX. - MÁJ 2021
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKY

17. apríla 2021 sme si pripomenuli
10. výročie bez milovanej

Juliany Lučivjanskej.
Z Vašich očí žiarila láska, dobrota,
budete nám chýbať do konca života.
S láskou v modlitbách spomína
smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je
bez Teba byť. Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš ďalej žiť.
Dňa 4. mája 2021 uplynulo 8 rokov
od smrti našej milovanej dcéry,
manželky a mamky

Ing. Aleny Blazoňovej,
ktorá nás navždy opustila vo veku
50 rokov. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina a vnučka Tamarka

Keby sa tak dal vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť zas Tvoj hlas.
Že sa rana zahojí, je len klamné.
Nám bolesť v srdci ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 2. mája 2021 sme si pripomenuli
tretie výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil môj milovaný manžel,
otecko, dedko, svokor a priateľ

Ing. Pavel Švonavec
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
Manželka Anka, synovia Martin
a Karol s rodinami

POĎAKOVANIE KŇAZOM
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI
ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD., Mgr. Milanovi Kačaljakovi,
Mgr. Miroslavovi Rožekovi
za sväté omše vysielané naživo, modlitby, príhovory a všetky ostatné spôsoby
pastorácie, prostredníctvom ktorých boli blízko pri nás počas uzatvoreného kostola
pre verejné slávenie bohoslužieb.
Vďační veriaci Farnosti sv. Jozefa Robotníka vo Svite
16
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde knižnice
Krásna literatúra
Mattias Edvardsson: Dobrí susedia
Dobrí susedia je strhujúci psychologický krimiromán o úskaliach susedských
vzťahov. Mení zaužívaný pohľad na bezpečnosť a naznačuje, aká tenká je hranica
medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Ako dobre poznáte svojich susedov?
A čo sa stane, keď sa nebezpečenstvo
usadí vo vašom vlastnom dome?

Katarína Gillerová:
Priveľa tajomstiev
Katarína Gillerová je obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte
už devätnásť kníh. Jej najnovší román
opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy, ktoré chytia za srdce
každú ženu. Prečo sa Romana, absolventka vysokej školy, nečakane rozhodne nastúpiť ako predavačka v obchode s kabelkami? A čo znamená zvláštne správanie
jej šéfky? Život je plný náhod a Romana
postupne odkrýva nepríjemné pravdy
i tajomstvá, ktoré pred ňou skrývajú jej
najbližší.

nedá. Tí dvaja si robia neustále napriek,
no keď príde na lámanie chleba, takú súrodeneckú súdržnosť by ste inde márne
hľadali.

tov „Mafiáni“ (RTVS, 2016), v ktorých aj
účinkoval. O tomto mimoriadne statočnom policajtovi a jeho nešťastnom konci
života je táto kniha...

Náučná literatúra

Gerald Posner: Hitelrove deti

Gustáv Murín: Generál Lučanský kto bol a prečo zomrel
Autor knihy spoznal generála Lučanského v auguste 2010, keď bol Lučanský
ako elitný policajný vyšetrovateľ spolu
s inými kolegami použitím intríg doslova
vyštvaný do civilu dvojicou Lipšic - Spišiak. Vtedy vznikol rozhovor, ktorý nájdete aj v tejto knihe. Po zmene vlády sa
Milan Lučanský vrátil do vysokých policajných funkcií a opäť sa s autorom stretli
na príprave série televíznych dokumen-

Kniha patrí medzi prvé dokumenty,
kde všetky deti, ktoré prehovorili, tak
urobili pod svojimi skutočnými menami
a ich otcovia boli jasne identifikovaní.
Predstavujú zaujímavý prierez Treťou
ríšou - niektorí z rodičov boli usvedčení
a odsúdení, iní neboli za svoje zločiny nikdy ani obvinení. Jednotlivé príbehy nám
poskytujú zriedkavý pohľad na to, čo si
o konečnom riešení a úlohe svojich otcov
myslia potomkovia príslušníkov nacistických jednotiek SS a nemeckých vojakov.
Mgr. Daniela Šipošová

Literatúra pre deti a mládež
J. K. Rowlingová: Ikabog
Kráľovstvo Blahobytia bolo kedysi najšťastnejšie na svete. Podľa legendy však
v hmlistých a pochmúrnych mokradiach
žije obludný ikabog. Väčšinou ním strašia
neposlušné deti. Legendy sú však zvláštne, pretože niekedy začnú žiť vlastným
životom... Môže legenda zosadiť milovaného kráľa? Môže uvrhnúť dve deti do
dobrodružstva, o ktoré nestáli a ktoré
nečakali? Súčasťou knihy sú originálne
farebné ilustrácie, ktorých autormi sú výhercovia internetovej detskej súťaže.

Dana Hlavatá: Môj brácho je magor
Súrodenci Mirka a Mirko vyrastajú
v harmonickej rodine, no napriek tomu
si idú po krku. Mirke lezie mladší brat
na nervy, lebo je jej stále v pätách, ba čo
viac, je to žalobaba v nohaviciach, ochotná utopiť ju v lyžičke vody, keď neurobí,
čo on chce. Dýcha jej na krk, no ona sa
ROČNÍK XX. - MÁJ 2021

Získali sme dotáciu

Mestská knižnica Svit získala dotáciu
na nákup kníh z Fondu na podporu umenia z Bratislavy vo výške 2 500 €. Zakúpila z nej spolu 272 zväzkov kníh, z toho
68 zväzkov do pobočky Pod Skalkou
a 204 zväzkov do centrálnej knižnice. Pracovníčky knižnice sa pri výbere titulov
zamerali na kvalitnú slovenskú a svetovú
literatúru pre deti, mládež i dospelých. Kúpili diela známych slovenských i renomovaných svetových autorov, taktiež náučnú

literatúru z rôznych vedných odborov.
V rámci podpory zatvorených prevádzok
z dôvodu ochorenia Covid-19 časť kníh objednali v lokálnych kníhkupectvách Christiania a Retail project Central v Poprade.
Knižničný fond oddelenia krásnej literatúry obohatili o 109 titulov kníh, oddelenie
literatúry pre deti a mládež o 113 zväzkov
a oddelenie náučnej literatúry o 50 zväzkov kníh. Dúfame, že novinky potešia všetkých návštevníkov knižnice.
DŠ
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najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia
strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje
ako máj alebo májový strom. Pôvodným
zámerom bolo zabezpečiť vegetácii potrebnú vlahu a prostredníctvom imitatívnej mágie preniesť vlastnosti starostlivo
vybranej zelene na polia a lúky. V priebehu vývoja nadobudli viaceré z týchto
zvykov nový význam a symboliku.

Máje kedysi venovali dievkam

Jarné obyčaje na Juraja a Turíce
Jar bola obdobím, ktoré sa v čase starého delenia roka na dve časti (zima a leto)
považovalo za jeho začiatok. A ožívanie prírody, bolo toho neklamným znakom.
Podľa kalendára sa začína jar bez ohľadu na konkrétne podnebné podmienky
a reálny vegetačný proces jednotlivých
oblastí dňom jarnej rovnodennosti.
V takto určenom jarnom období sa zvyky
a obyčaje koncentrovali do troch základných skupín.
V prvej skupine sú obrady, ktoré mali
pozitívne ovplyvniť očakávané zmeny
v prírode, predovšetkým vynášanie Moreny a prinášanie leta. V ďalšej skupine
združenej v podstate do veľkonočného
týždňa nachádzame úkony, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred
začiatkom jarných prác. Do tretej skupiny
zaraďujeme zvyky jurského cyklu, smerujúce už k letnému obdobiu, ktoré mali
chrániť úžitkové rastliny na počiatku vegetácie a pozitívne ovplyvniť ich rast, ba
dokonca aj očakávanú úrodu.
Obrady uvedených troch skupín sa obsahovo neraz prelínali a obohacovali sa
o ďalšie motívy zamerané na hospodárstvo aj na osobný život ľudí. Roľníci dobre
poznali striedanie ročných období, najmä dva protipóly - zimu a leto, no nepovažovali ich za súčasť zákonitostí prírody,
ale za dôsledok pôsobenia nadprirodzených síl. Domnievali sa, že príslušnými rituálnymi úkonmi možno ten ktorý proces
urýchliť a korigovať ho želaným smerom.
Podľa staršieho spôsobu delenia roka
na zimu a leto sa deň sv. Juraja (24. apríl)
považoval za predel medzi týmito dvoma
ročnými obdobiami. Verilo sa, že na Juraja sa zem otvára a s tým súviselo množstvo poverových predstáv ako napríklad:
„Do Ďura nerastie nič, aj keby kliešťami
ťahal zo zeme a po Ďure všetko ide von,
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aj keby to kladivom zatĺkal“.

Kľúčový bol deň sv. Juraja
Na povrch vychádzajú hady a iné živočíchy, ktoré v nej prezimovali. Osobitý
význam mal nielen tento čerstvo vylezený had, ktorého ľudia považovali za tvora schopného dostať sa k peniazom. Kto
pred Jurom uvidí hada, má ho vraj zabiť,
aby mu neušiel so šťastím. Ďalšie povery
vravia o tom, že kto našiel do Jura živého hada, mal mu mincou odrezať hlavu.
Získal tak peniaz-vábničku, účinný talizman, ktorým úspešne vábil k sebe ďalšie
peniaze. Had preto patril medzi zvieratá,
ktoré boli pre našich predkov priam posvätné. V podobe hada sídlil v peci alebo
pod prahom prvý gazda, ktorý zomrel
v novopostavenom dome a po smrti sa
stal jeho ochrancom. Mnoho poverových
úkonov sa robilo nielen s hadmi, ale aj
žabami, jaštericami, krtmi, kukučkami
a pod. Pred Ďurom sa nesmeli periny vyniesť spod strechy, pretože by prišla búrka. Kto našiel ďatelinový štvorlístok pred
Jurajom, mohol mať mimoriadne šťastie,
ak ho neodtrhol, ale odhryzol.
V mnohých regiónoch Slovenska sa
v tomto období začína s výhonom oviec.
Pri tomto vyháňaní oviec nesmela prejsť
popred stádo žena a na konci stáda nesmela ísť čierna ovca. Po príchode na
košiar bača preložil reťaz, aby mali ovce
ochranu pred nečistými silami.
Máj sa vo všeobecnosti považuje za
obdobie lásky a zrodu nového života.
Všetko živé, čo prišlo na svet v máji sa
malo zdarne vyvíjať. Májová zeleň bola
symbolom sily a dobrého rastu, avšak

V minulosti bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, miestami
malo dokonca charakter právneho zväzku,
ale neskôr nadobudli máje u nás diferencovaný význam. V niektorých oblastiach
možno pozorovať v podstate tri okruhy:
v prvom prípade postavil mládenec máj
len tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal.
V druhom boli máje spoločným darom
mládencov všetkým dospelým dievčatám
obce. Tretí variant bol ten, že máj dostalo
síce každé dievča, no ak malo svojho mládenca, bol jej máj iný ako tie, ktoré boli
kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže. Znakovosť bola v takýchto prípadoch
značne rozmanitá a neplatila všeobecne.
Stavanie májov bolo rozšírené na celom
území Slovenska. Termín, v ktorom sa máje
stavali, sa však odlišoval. Niekde súvisel
s 1. májom, inde s turíčnymi sviatkami.
V tradícii sa uchovávajú individuálne
máje stavané slobodným dievčatám, ale
frekventovanejšie sú dnes spoločné máje
ozdobujúce priestor pred dôležitými budovami obce. Stávali sa symbolmi kolektívnych prvomájových slávností.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné
stromy, najčastejšie jedle alebo smreky,
ktoré boli osekané od kôry. Ich vrcholce
sa ozdobovali pestrofarebnými stuhami,
či mašľami. Máje sa stavali v noci. Mládenci, ktorí ich dievkami stavali boli sprevádzaní harmonikárom a spievali. Zvyk
stavania májov sa v zmenenej podobe
udržal dodnes. V súčasnosti sa však stavia
zväčša jeden ovenčený strom uprostred
dediny alebo hlavného námestia, ktorý je
centrálny pre celú obec, či mesto.
Svätodušné sviatky, ktoré pripadajú
na toto obdobie sa na východnom Slovensku nazývajú Rusadlá, na strednom
a západnom Turíce alebo Letnice. Tieto
sviatky patria k pohyblivým sviatkom,
pretože sa slávia na 50-ty deň po Veľkej
noci. V predkresťanskom období boli
nepochybne jedným z najvýznamnejších výročných sviatkov, združovali popri
zeleni ako symbole bujnej vegetácie aj
ďalšie zložky. Neskorší obraz nadobudli
pod vplyvom viacerých zhodných prvkov
s antickými slávnosťami ruží - rosálií, od ktorých sa pravdepodobne odvodzuje aj názov Rusadlá, ale aj od
názvu vodných víl - rusaliek.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo
k vode, zeleni, dobytku a obiliu, aj keď
v rôznych obdobiach a na rôznych
miestach v odstupňovanej miere. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv.
otváranie studničiek. V minulosti sa na
oslavu jarných vôd prinášali dokonca
obete k studničkám. Studničky v chotároch museli byť pred začiatkom jarných
prác obradne vyčistené a upravené. Podľa poverových predstáv mohol byť chotár, kde nebola vyčistená studnička postihnutý nedostatkom vlahy. Studničky
sa čistili počas celého obdobia medzi Veľkou nocou a Turícami. Existovala aj ďalšia
predstava, podľa ktorej, ak človek otvorí
aspoň jednu studničku, mal by byť počas
nasledujúceho roka zdravý a zbavený
bolestí hlavy. Obvykle patrila táto práca
k povinnostiam mládeneckých družín.
Keď boli s prácou hotoví, obišli všetky
gazdovstvá v obci a v každom dome im
dali kúsok slaniny alebo zopár vajíčok.
Na záver prišli k dedinskému richtárovi,
kde sa im z vyzbieraných potravín urobila
takzvaná uctienka. Výnimkou boli horehronské obce, kde čistili studničky predo-

všetkým vdovy, pretože vraj tak ako ich
oči nevysýchajú od sĺz, ani vodný zdroj
o ktorý sa postarajú, nikdy nevyschne.
Ľudia verili aj v silu hostečných studničiek. Chorí prichádzali ešte pred svitaním
na Svätodušnú nedeľu a naberali si vodu
z vyčistených prameňov do hrnčekov,
umývali si postihnuté miesta alebo oplachovali deti, o ktorých sa domnievali, že
majú hostec (reuma, kožné problémy).
Ľudia verili v údajne liečivé účinky na liečenie svojich chorôb. Vodu zo studničky
museli najskôr vyšpliechať, aby nedostali
chorobu toho, kto bol pri nej pred nimi.
Veci, ktorými sa umývali, alebo z ktorých
pili, museli nechať na tom mieste, aby si
chorobu neodniesli domov. K liečebnému postupu patrila povinnosť nechať
v blízkosti studničky, napríklad na kríkoch
a konároch stromov, niektorý plátený kus
odevu alebo aspoň handričku použitú pri
umývaní. Hlavným a prvoradým cieľom
tohto zvyku bolo zanechať s plátnom pri
studničke aj chorobu, no do istej miery
išlo aj o obetu vodnému zdroju.
Mgr. Monika Bobríková
foto: Peter Kostka

Poškodená časť cyklochodníka
bola opravená

Počas posledného aprílového týždňa prebehli práce na oprave havarijného úseku
cyklochodníka vedúceho do Lopušnej doliny napriek tomu, že mesto nemá k nemu
majetkovo-právny vzťah. Primátorka vyvíja aktivity k tomu, aby sa mesto stalo majiteľom a mohlo realizovať aj ďalšie opravy. Rekonštruovaných bolo 25 metrov, ktorých
stav ohrozoval bezpečnosť užívateľov a preto mesto promptne zareagovalo a začalo
s realizáciou 22. apríla. Rekonštrukcia znamenala tieto práce: uložili sa nové obrubníky; praskliny a zvlnenie asfaltu spôsobilo ložisko vápna, ktoré sa objavilo pri odkrytí
vrchnej vrstvy chodníka, boli odstránené všetky konštrukčné povrchové vrstvy až po
námrzný bod; následne boli uložené nové vrstvy - 3 rôzne frakcie makadamu, ktoré
boli postupne zhutnené a nasledoval betón; poslednou fázou bolo asfaltovanie povrchu. Práce realizovali Technické služby Svit. Obľúbený cyklochodníktak opäť slúži
bez obmedzení. 						
Daniela Virostko
ROČNÍK XX. - MÁJ 2021
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Prispejme spoločne
k očiste našej Zeme
Prichádzame s iniciatívou a výzvou
k Vám. Prispejme spoločne v našom
meste tomto jarnom období - v čase
prebúdzania prírody aj my spoločne
k ozdraveniu nášho životného prostredia, prostredia, ktoré slúži nám
všetkým.
Naplánujte si v harmonograme
upratovania či už za Vašu organizáciu,
združenie alebo iba skupinu priateľov
alebo známych dátum akcie, ktorý
Vám vyhovuje a zároveň si môžete sami vybrať lokalitu, ktorú chcete
skrášliť uprataním.
Súčasne máme záujem takto spropagovať tieto Vaše aktivity tak, aby sa
mohol ktokoľvek pridať. To znamená,
každú prihlásenú aktivitu uverejníme
na mestskej webovej stránke a sociálnej sieti a budeme tento zoznam
pravidelne aktualizovať, aby nikomu
žiadna „čistiaca“ akcia neušla.
Vašu iniciatívu do celkového harmonogramu akcií upratovania v našom meste zaznamená Ing. Anastázia
Brtáňová (odbor životného prostredia MsÚ). Kontaktovať ju môžete na
tel. č.: 0905 906 222 alebo 052 78 75 120
a ochotne tiež zodpovie na Vaše otázky a poskytne spoluprácu pri zorganizovaní, alebo Vám doporučí lokalitu,
ktorá potrebuje pomoc.
Súčinnosť vo forme dodania vriec
na odpad a odvozu vyzbieraného odpadu poskytnú Technické služby mesta Svit. Pred plánovaným dátumom
aktivity kontaktujte vedúceho odpadového hospodárstva Technických
služieb - Františka Jančíka na tel. č.:
0908 428 997. Ďakujeme, že prispejete
svojou dobrou vôľou, prácou a časom
pre lepší život nás všetkých!
Dočasná zmena
organizácie dopravy
Technické služby mesta Svit upozorňujú na dočasnú zmenu organizácie dopravy a dopravného značenia na
moste na ul. P. Jilemnického. K zmene
v organizácii dopravy a dopravného
značenia došlo následkom prebiehajúcej výstavby obytnej zóny „Living
Park Svit“ pri bývalom hoteli Mladosť.
Po ukončení výstavby budú dočasné
obmedzenia ukončené.
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ŠPORT
ria, ale keďže sme počas celej sezóny hrali s Prievidzou až 6-krát, tak si myslím, že
oba tímy sa už veľmi dobre poznali. Vedeli sme, akých majú hráčov, akú hru hrajú,
čo je dôležité v každej takejto sérii,“ uviedol rozohrávač tímu Daquaise Andrews.

Derby so Spišskou Novou Vsou
a boj o finále

Basketbalisti Svitu
zakončili sezónu s medailou

„Pandemická“ sezóna Niké Slovenskej basketbalovej ligy bola pre Iskru
Svit úspešná. Po dvoch rokoch pridávajú do svojej bohatej zbierky úspechov
ďalší cenný kov, tentokrát bronz.

Silný záver základnej časti
„Medvede“ mali vynikajúci finiš v základnej časti Niké SBL, všetko podtrhol
úspech na bratislavských Pasienkoch,
kde sa podarilo zverencom trénera Róberta Ištvánika uspieť po 9 a pol roku výsledkom 83:78. „Chlapcom som to hovoril
už dlhšiu dobu, že sme na Interi nevyhrali
už deväť a pol roka, takže mali o motiváciu postarané. Po domácom zápase sme
chceli ukázať, že dokážeme zahrať aj vonku. Aj keď Inter mal problémy, zranil sa im
Fusek, nič to nemení na tom, že chlapci
si víťazstvo oddreli a začínajú zisťovať, že
toto môže byť cesta, ak chceme byť v play
off úspešní. Pre nás je to zo psychologického hľadiska dôležitá vec. Je to fajn, že
dokážeme atakovať vrchné priečky aj napriek mnohým výpadkom v sezóne. Verím, že ak takto budeme pokračovať, tak
to bude fajn,“ povedal tréner Svitu.
Čiastkový cieľ sa podarilo napokon
splniť, tri víťazstva za sebou posunuli Iskru na konečné 3. miesto po základnej
časti, čo im dalo výhodu domáceho prostredia v prvom kole play off. Ich súperom
v tejto fáze bola Prievidza.

Parsons najužitočnejším
hráčom základnej časti
Pod Tatrami zdanlivo našli patent na to,
aby nachádzali hviezdnych hráčov. Z historického pohľadu ovládla Iskra Svit túto

kategóriu už tretíkrát, predtým triumfoval Jalen Nesbitt a Saša Avramovič. Teraz
sa do tejto spoločnosti pridal De‘Sean
Parsons. Američan bol lídrom v bodoch
(priemer 21 bodov) a užitočnosti (25,1),
druhý v získaných fauloch (6,1 priemer)
a tretí v doskokoch (9,8 priemer). „Je to
pocta byť MVP základnej časti v sezóne
2020/2021. V tejto súťaži je mnoho talentovaných hráčov, čiže je to veľká vec stať
sa MVP. Chcel by som poďakovať vedeniu
Iskra Svit za to, že mi dali šancu ukázať
môj talent na tejto úrovni. V neposlednom rade patrí vďaka môjmu trénerovi
a spoluhráčom. Vždy som bol v prvom
rade tímovým hráčom a bez nich by to
nebolo možné. Pomohli mi, aby som sa
počas sezóny zlepšoval a tú vďaku ani nie
je možné vyjadriť,“ vyjadril sa Parsons.

Prievidzská prekážka zdolaná,
ide sa hrať o medaily
Bol to boj, ale Svit potvrdil post favorita v sérii prvého kola play off s Prievidzou.
Práve v tejto fáze sa ukázalo, ako dôležité
je domáce prostredie. Vonku síce prehral
82:98, ale v Iskra aréne uspel po výsledkoch 110:107 po predĺžení a 92:83. „Aj
keď nás trápili nejaké zranenia, potrebovali sme za každú cenu zvíťaziť. Na rozdiel od predošlých zápasov, keď sme mali
dobrú defenzívu možno 20, 25 minút, teraz sme zabrali celých 40, čo bolo určite
kľúčové. Samozrejme, bola to náročná sé-

Ďalším v poradí bol neďaleký rival zo
Spišskej Novej Vsi, s ktorým Iskra bojovala
o miestenku vo finále. V čase písania článku bol stav v tejto sérii pre Svit nepriaznivý - 1:2, doterajšie stretnutia totiž rozhodovala domáca palubovka (83:93, 107:93
a 87:113). Hneď v prvý májový deň však
bolo jasné, že sezóna 2020/2021 prinesie pod Tatry medailu. Ešte však nebolo
jasné, akej farby bude. Všetky aktuálne
informácie nájdete na oficiálnom webe
klubu - www.iskrasvit.sk, respektíve facebookovom a instagramovom konte.

Neoceniteľná skúsenosť
pre mladíkov
V semifinále si mohla tiež okúsiť play
off atmosféru a prvé minúty v Niké SBL
dvojica odchovancov Iskry Svit - Šimon
Matúšek a Dominik Kester. „Za šancu
v tíme som veľmi rád, už aj za prvé tréningy som bol vďačný, pretože som si mohol
skúsiť, aké to je fyzicky náročnejšie oproti kadetskému basketbalu. To, že som
dostal šancu aj v zápase, som nečakal
a určite nie, že dostanem šancu v play off,
kde ide o všetko. Každá chvíľa strávená
s extraligovým družstvom mi dáva veľmi veľa. Všetci hráči, spolu s trénerom
mi vedia poradiť, alebo ma naučiť niečo
nové. Najviac som sa asi naučil od trénera Ištvánika, Sašu Avramoviča a De‘Seana
Parsonsa. Stále mi vysvetľovali, ako to
môžem spraviť lepšie, alebo inak. Som za
to veľmi rád. Dúfam, že ak na sebe ešte
s trénermi popracujem a budem počúvať
rady, tak budem mat šancu dostať sa čo
najďalej,“ uviedol Kester.
„Som veľmi rád za túto možnosť, veľa
mi to ukázalo, v čom sa zlepšiť a hlavne
na akom leveli trénujú extraligisti. V extralige sú na tom všetci omnoho lepšie
fyzicky, aj herne v porovnaní s juniorskou
ligou. Je veľmi ťažké proti hocikomu brániť, aj útočiť a najväčší rozdiel je podľa
mňa v úspešnosti trojbodovej streľby. Od
naozaj každého z družstva som si niečo
zobral, obvzlášť sa mi však páči, akým
lídrom je De‘Sean Parsons a intenzita,
s ktorou trénuje a hrá Baldy,“ prezradil
Matúšek.
Michal Duchovič
foto: Daniel Faix
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