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Pracovníci sociálnych zariadení vo Svite
dostanú mimoriadnu odmenu

Vedenie mesta vysoko oceňuje prácu zdravotných sestier, opatrovateliek
a všetkých pracovníkov, ktorí v sociálnych zariadeniach poskytujú služby
klientom, preto im vyplatí špeciálnu odmenu.

Dávidko zo Svitu
je nominovaný na

Detský čin
roka 2021

Vedeli ste o tomto výnimočnom
chlapčekovi zo Svitu? Pomôžme mu
spoločne získať ocenenie Detský čin
roka v kategórii pomoc rodine. Dvanásťročný Dávid je žiakom Spojenej
školy na Mierovej ulici vo Svite.

Primátorka Ing. Dáša Vosjovičová:
„Veľmi si vážim prácu našich pracovníkov
v sociálnych zariadeniach. Boli a sú
v službe nám a našim blízkym aj v tých
najťažších časoch pandémie. Vo Svite sme to úspešne zvládli aj vďaka ich
obetavosti, ochote a profesionálnom
prístupe. Privítali sme iniciatívu štátu na
vyplatenie mimoriadnych odmien pracovníkom v sociálnych službách a samozrejme mesto v rozpočte nájde financie
na to, aby mohli dostať mimoriadne odmeny, zaslúžia si to.“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny vyčlenilo na mimoriadne odmeny za prácu v druhej vlne pandémie
takmer 31,5 milióna eur. Nárok na ňu má

viac ako 46 000 pracovníkov v sociálnych
službách, ktorí aj počas tohto najnáročnejšieho obdobia pristupovali ku svojim
klientom vždy ochotne a zodpovedne.
O preplatenie odmeny môže žiadať zamestnávateľ, ktorý v období od 1. júla
2021 najneskôr do 30. novembra 2021
vyplatil alebo vyplatí mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Maximálna preplatená výška odmeny je 500 eur
v hrubom. Pri kratšom ako polovičnom
úväzku si zamestnanec môže prilepšiť
k mzde o 250 eur v hrubom. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu
odmenu, rezort preplatí celkové náklady
na odmenu do maximálnej výšky 676 eur.
Daniela Virostko

Stačí použiť tento link a odovzdať Dávidovi podporu svojim hlasom. Je to jednoduché, stačí na to jedno kliknutie, nie
je potrebné žiadne vypĺňanie formulárov
či dotazníkov. Hlasovanie je možné do
30. novembra 2021.

Toto je Dávidkov príbeh
Hovorí Dávidkova mama: „Dávid má
dvanásť rokov, je najstarší z troch súrodencov. Mladší bratia majú päť rokov a tri roky.
Žiaľ, náš najmladší Adam je postihnutý. Je
neverbálny, treba ho kŕmiť, prebaľovať,
starať sa o neho 24 hodín. Dávid mi s ním
veľmi pomáha, sám od seba ho nakŕmi,
dá mu napiť, dokonca ho aj prebalí. Starostlivosť o neho je náročná, ale Dávid mi
pomáha sa o neho starať s radosťou. Skoro
vždy, keď sa v noci zobudí, tak sa zobudí
aj Dávid a chce sa o neho starať aj napriek
tomu, že ráno vstáva do školy a bude nevyspatý, a nedá si v tomto povedať, aby
jednoducho spal, že sa o neho postarám
sama. Majú k sebe vybudovaný veľký citový vzťah. Adamko dokonca veľmi rád spáva s ním. Ja som vďačná, že mám takého
syna, ktorý mi s ním pomáha, aj keď nemusí. Minule mi Dávid povedal niečo, čo má
až rozplakalo: Mama, aj keď tu nebudeš
s nami navždy, neboj sa, ja sa o Adamka
postarám, keď vyrastiem, a bude bývať so
mnou. Ja ho nenechám len tak.“
Daniela Virostko
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V meste pribudne ďalší bezpečnejší
priechod pre chodcov
Mesto Svit pretína frekventovaná cesta 1/18, po ktorej sú obyvatelia
nútení prechádzať či už za prácou, školou alebo záujmami. Žiaľ, cesta
„pamätá“ aj tragické nehody.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová:
„Cesta I/18 je nesmierne vyťažený dopravný ťah, čoho svedkom sme boli aj
počas tohto leta počas uzávierky tunela Bôrik. Aj preto je pre mňa nesmierne
dôležité smerovať pozornosť zvyšovaniu
bezpečnosti chodcov v našom meste.“
Vedenie mesta s cieľom zvyšovania
bezpečnosti obyvateľov postupne realizuje rekonštrukciu prechodov na ceste
1/18. Ako prvý bol zmodernizovaný dolný
prechod do mestskej časti Pod Skalkou.
V súčasnosti v spolupráci so skupinou
Chemosvit, a. s., prebieha rekonštrukcia
priechodu pre chodcov „pri horne jbráne“ spoločnosti. Začali sa práce na osvetlení, zvýraznení dopravného značenia
a celkovom zlepšení aj tým, že pribudne

nástupný ostrovček pre chodcov.
Tretím modernizovaným prechodom
v krátkej budúcnosti bude prechod pri
mäsokombináte Nord - „Losky“. Prípravné práce modernizácie prebehli pri rekonštrukcii cyklochodníka popri 1/18 už
v roku 2019. V krátkom období bude aj
tento prechod rekonštruovaný a doplnený o nasvietenie, nové dopravné značenie, či prvky pre nevidiacich. V prípravnej
fáze je aj modernizácia východného prechodu pri záhradkách „Máj“. Realizáciou
modernizácie priechodov pre chodcov
v našom meste dosiahneme cieľ zvýšenia
miery bezpečnosti pri prechádzaní cez
cestu I/18 nielen pre chodcov ale i pre šoférov vo Svite.
Daniela Virostko
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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PRÍHOVOR

V Dome kultúry vo Svite
sa zaskvela nová divadelná opona

Divadelná sála Domu kultúry vo Svite ožila novou oponou. Vedenie mesta
bolo informované o nevyhovujúcej hlavnej opone v divadelnej sále, ktorá
bola nevymenená veľmi dlhé obdobie a zažila si svoje.
Zároveň už nespĺňala funkčné a estetické kritériá. V pozornosti mesta však
bolo podporiť a zrealizovať výmenu divadelnej opony tak, aby sa sála zaskvela aj
keď čiastočne, ale v novom šate.
A podľa slov primátorky mesta Svit:
„V každom prípade hľadáme alternatívu získania finančných prostriedkov na
správnu vec, ktorá bude prospešná verejnosti a mestu“.
Mesto sa prihlásilo do výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja

a spracovalo projekt k výmene opony. Ten
bol úspešný a mesto získalo finančnú dotáciu z rozpočtu PSK. Vďaka tejto podpore
PSK a spolufinancovaniu mesta sa divadelná sála Domu kultúry vynovila.
Mária Jalovičiarová

Projekt podporený
z rozpočtu PSK

Primátorka mesta opäť
slávnostne uvítala novorodencov

Mesto Svit za účasti primátorky mesta Ing. Dáši Vojsovičovej, prostredníctvom
Zboru pre občianske záležitosti, zorganizovalo tradičné uvítanie detí - nových
občanov mesta Svit 2. októbra v obradnej miestnosti Domu kultúry.
Stretnutia sa zúčastnili rodičia a ich
deti narodené v roku 2021. O príjemnú
atmosféru sobotňajšieho dopoludnia sa
postarala hudobným vystúpením SZUŠ
Fantázia Svit - Monika Piekelnicka.
Prítomných privítala a prihovorila sa
primátorka mesta, z ktorej rúk rodičia prevzali kyticu, spomienkovú knihu, finančný
príspevok a zapísali sa do pamätnej knihy
mesta. Detičkám, novonarodeným občaROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

nom prajeme všetko najlepšie. V prípade
záujmu o účasť na ďalšom stretnutí uvítania detí s primátorkou môžete svoj záujem nahlásiť na Matričnom úrade vo Svite,
č. dverí 18, v čase úradných hodín.
Dotazník v zmysle GDPR je zverejnený
na webovej stránke mesta, je potrebné
ho vyplniť a doniesť so sebou.

Mgr. Ľuboslava Kukurová

Milí naši seniori, myslíme na Vás.
Keď sa pominú letné dni, sú znenazdania pred nami ďalšie mesiace, ktoré prinášajú jesenné obdobie a my sa
s údivom pozeráme okolo seba ako ten
čas rýchlo ubieha. Sme súčasťou tohto
nemenného životného kolobehu. S ním
vnímame nielen zmeny ročných období,
ale vnímame príchod ďalšieho mesiaca,
ktorým je október, s charakteristickým
podtextom - „mesiac úcty k starším“.
Ako taký ho máme vo svojej pamäti. Ani
zložité pandemické obdobie nie je príčinou, aby sme zabudli. Skôr naopak.
Milí seniori, aj v tomto čase na Vás
neustále myslíme.
Dovoľte mi, aby som Vám - všetkým
skôr narodeným vyjadrila poďakovanie
a úctu. Úctu, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Mala
by byť spontánna a nenásilná. A predovšetkým by mala byť nepretržitá nielen
v októbri. Vy, si úctu zaslúžite najviac.
Vekom ste nadobudli rôzne životné
skúsenosti a múdrosť, ktoré nám odovzdávate. Venujete nám lásku, pochopenie a obetavosť. Zaslúžite si, aby sa
Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. Vyslovujem uznanie za Vašu
celoživotnú prácu a za hodnoty, ktoré
ste svojou prácou vytvárali.
Želám si, aby Vás vždy obklopovala
veľká vďaka, citlivá pozornosť a obdiv
zo strany nás všetkých.
Drahí naši seniori,
prajem Vám všetkým z úprimného
srdca, aby všetky Vaše dni boli naplnené najmä pevným zdravím, životným
optimizmom, spokojnosťou a radosťou
v kruhu Vašich najbližších a odhodlaním pevne zvládať nezvyčajné obdobie, ktoré žijeme.
S úctou

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
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Poznáme ocenené osobnosti mesta Svit za rok 2021
Mesto Svit aj v dnešnej náročnej dobe, dobe zmien
a covidového ochorenia nezabúda vyzdvihnúť a oceniť občanov, ktorí sa osobitým spôsobom pričinili
o rozvoj mesta a svojou prácou zasiahli do jeho vývoja.
Vedenie mesta ocenilo osobnosti v stredu 8. septembra 2021 v Dome kultúry vo Svite.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a protipandemické opatrenia sa v minulom roku neuskutočnili tradičné Dni mesta Svit
spolu s ceremóniou odovzdávania Cien mesta a Ceny primátorky. V tomto roku vedenie mesta s cieľom uskutočniť oceňovanie
iniciovalo toto podujatie.
V roku 2021 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8. júla 2021 boli udelené dve Ceny mesta a tri Ceny
primátorky mesta Svit vrátane ceny - Mladá osobnosť mesta.
Osobnosti mesta si prevzali ocenenia z rúk primátorky
Ing. Dáši Vojsovičovej, ktorá vo svojom príhovore spomenula: „Považujem za nesmierne dôležité oceniť a prejaviť úctu
osobnostiam nášho mesta, ktoré stáli pri jeho budovaní
a prispeli svojou osobnou výnimočnosťou k tomu, čím sa môže
Svit - naše mesto pýšiť.“
Slávnostnú atmosféru počas oceňovania umocnili hudobní
hostia operná speváčka sopranistka Soňa Godarská, rodáčka
z Popradu a vynikajúci klavirista Róbert Pechanec, ktorí zúčastneným predstavili podmanivé melódie a árie zo známych opier.

CENU PRIMÁTORKY MESTA SVIT ZA ROK 2021 získal FUTBALOVÝ
KLUB SVIT pri príležitosti 85. výročia jeho založenia a za aktívny
a dlhodobý rozvoj športovej oblasti v meste Svit. Cenu prevzal
Vincent Seman, dlhodobý člen FK Svit.

CENU PRIMÁTORKY MESTA SVIT ZA ROK 2021 získala Mgr. JOZEFA JELAČIČOVÁ FRAŇKOVÁ za významné zásluhy v oblasti
vzdelávania a školstva, za príkladný rozvoj pedagogickej práce
v našom meste a za spracovanie kroniky mesta Svit.
CENU MESTA SVIT ZA ROK 2021 získala MAGDALÉNA DVORNICKÁ za aktívny prístup pri organizovaní spoločenského života
Klubu absolventov Baťovej školy vo Svite a seniorských organizácií mesta Svit.

CENU MESTA SVIT ZA ROK 2021 získalo OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ZÁBAVNÁ SKUPINA SVITTASENIOR pri príležitosti 10. výročia
jeho založenia, za kvalitnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti
kultúry a sebarealizácie seniorov Svitu. Cenu prevzal Alexander
Tokár - zakladateľ OZ.

4

CENU PRIMÁTORKY MESTA SVIT ZA ROK 2021 - MLADÁ OSOBNOSŤ MESTA získala ZUZANA HUDÁČOVÁ za dlhodobé dosahovanie a preukázanie excelentných a vysoko nadpriemerných
vedomostí a zručností v oblasti vedy, za úspešnú reprezentáciu mesta v zahraničných súťažiach a počas štúdia mimo Slovenska. Cenu prevzala krstná mama Zuzany Hudáčovej pani
Božena Ongerová.
Mária Jalovičiarová
foto: Peter Kostka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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V SKRATKE
Otváracie hodiny kompostárne
a zberného dvora

Počnúc októbrom, po ukončení sezóny, sú upravené otváracie hodiny na
zbernom dvore a kompostárni. Zberný
dvor je otvorený pre občanov mesta
Svit počas pracovných dní do 15.00 h
a poslednú stredu mesiaca do 17.00 h.
Kompostáreň je počas pracovných
dní otvorená do 14.30 h a v piatok do
13.00 h.

Americká veľvyslankyňa vo Svite
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová prijala 22. septembra dopoludnia
v priestoroch mestského úradu opäť vzácnu návštevu, tentokrát veľvyslankyňu USA Bridget Brink.
Po príjemnom rozhovore na rôzne témy sa spoločne presunuli navštíviť Strednú
odbornú školu polytechnickú J. A. Baťu, kde ich privítala riaditeľka RNDr. Eva Nebusová
spolu s kolegyňami a niekoľkými žiakmi. V škole žiaci predstavili zaujímavé projekty,
ktorých sa zúčastňujú a tiež položili mnoho zvedavých otázok pani veľvyslankyni. Všetky tri ženy sa zhodli na tom, že ich spája zapálenie pre podporu ochrany životného
prostredia a tiež presvedčenie, že vzdelanie je jedna z najdôležitejších vecí v živote.
Daniela Virostko

Pamätník padlým hrdinom
vo Svite bol opravený

Mesto Svit bolo úspešné v získaní dotácie z Úradu vlády SR na obnovu
reliéfu veľkého pamätníka Padlým hrdinom. Zhotoviteľom prác, po výberovom konaní, bola spoločnosť Mramor Plus - prevádzka Poprad.

Práce na čiastkových opravách pamätníka trvali dva mesiace, konkrétne od
1. júna do 30. júla tohto roku. Rekonštruované boli reliéfne časti - postavy vojakov a ústredný reliéf. Celkové náklady
ROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

opráv boli vyčíslené na 5 844 eur, z toho
5 500 eur bolo uhradených z dotačných
prostriedkov z Výzvy predsedu vlády Slovenskej republiky - vojnové hroby 2020
(názov projektu: Reštaurovanie a zakonzervovanie reliéfneho obrazu a sôch).
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Pamätník bol už dlhšiu dobu poznačený prirodzeným vplyvom počasia
a niektoré časti vyžadovali opravu. Toto
pietne miesto je významným pamätníkom v našom meste a zaslúži si patričnú
pozornosť a úctu. Preto sme iniciovali
jeho opravu už počas minulého roku. Teší
ma, že sme boli úspešní v získaní dotácie
a že sa rekonštrukciou podarilo zastaviť
už dlhšiu dobu pretrvávajúci havarijný
stav. Vďaka tomu sme už tohtoročné pripomenutie si výročia SNP mohli zažiť pri
obnovenom pamätníku.“
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky.
Daniela Virostko

Testovacie miesto Chemosvit
je k dispozícii
V prípade potreby je možnosť využiť bez objednania antigénové a PCR
testovanie v MOM Chemosvit, ktoré
sa nachádza pri zdravotnom stredisku
Chemosvit - priestory bývalej Slovenskej sporiteľne. Prevádzková doba je
od 12.00 do 16.00 h vždy v pondelok,
utorok, štvrtok a piatok. Testovanie je
spoplatnené - PCR test v sume 55,- eur
a Ag test v sume 15,- eur.
Kontakt: + 421 945 506 143
Plaváreň vo Svite je otvorená

Bytový podnik Svit oznamuje, že
plaváreň je opäť otvorená od 9. októbra
a funguje v zimnom režime prevádzky.
Plánovaná rekonštrukcia odovzdávajúcej stanice tepla v plavárni bola
ukončená a odovzdaná v termíne,
teda 7. októbra 2021.
Vstup do priestorov plavárne sa
riadi aktuálne platnými opatreniami
v režime OTP, s dodržiavaním všetkých
hygienických zásad. Návštevníci sú
povinní dodržiavať platnú vyhlášku
Úradu verejného zdravotníctva.
Povolený počet návštevníkov plavárne je stanovený na maximálne
25% z jej celkovej kapacity, čo v našich
podmienkach predstavuje 22 návštevníkov v prevádzke súčasne.
Všeobecné opatrenia:
a) je potrebné potvrdenie o očkovaní
alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie
viac ako 180 dňami alebo negatívny
antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR/LAMP test nie starší
ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do
12 rokov,
b) pri vstupe do prevádzky je nutné
mať prekryté horné dýchacie cesty
a aplikovať dezinfekciu na ruky,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov
v radoch osôb minimálne 2 m.
red
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Výskumný ústav chemických
vláken Svit je tu už 70 rokov
Výskumný ústav chemických vlákien bol založený 1. januára 1951 pôvodne pod názvom Výskumný ústav umelých vlákien a to na základe celospoločenskej potreby vybudovať vlastnú vedecko-výskumnú a technologickú
základňu pre výskum, vývoj a výrobu chemických vlákien v bývalom Československu. Dnes je to progresívny a pokrokový podnik, ktorý sa okrem
iného venuje napríklad aj trendu súvisiaceho s testovaním materiálov
v boji s pandémiou covid-19.

Niečo z histórie...
Na zabezpečenie činnosti bola z prerozdeleného majetku uvoľnená 5-etážová budova, pôvodne určená na textilnú výrobu a ústav začínal svoju činnosť
s 26 pracovníkmi vyčlenenými z n.p. Chemosvit v provizórne vybavených laboratóriách. Zásadný obrat v činnosti nastal
v roku 1955, keď ústav zamestnával už
136 pracovníkov, pričom v tomto období
došlo k posilneniu personálnej kapacity
pre oblasť konštrukcie kontinuálneho
viskózového zvlákňovacieho stroja typu
KVKH-36 a zároveň sa v priestoroch budovy Svit I vytvorila báza na uskutočnenie experimentálnych prác v rámci
prípravy viskózového vysokopevného
kordového hodvábu, ktorý bol pre potreby gumárenského priemyslu dovážaný
v tom čase zo zahraničia. Výsledkom boli
úspešne zavedené výroby týchto vlákien
v Československu v Rudníku a Lovosiciach, ako aj v Pirne (NDR) a v Tomaszove
(Poľsko), čo nakoniec vytvorilo priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj ústavu aj
v oblasti syntetických vlákien.
V nasledujúcom období ústav v oblasti
celulózových vlákien zabezpečoval hlavne
výskum kontinuálnej výroby viskózového
textilného hodvábu s realizáciou v podniku Slovenský hodváb Senica, kde došlo
neskôr takisto k zavedeniu výroby PES textilného hodvábu. V oblasti polyamidových
vlákien bola pre potreby Chemlonu Humenné riešená a realizovaná výroba PA6
technického a kordového hodvábu z vývoja VÚCHV a pre výrobu káblikov bola vyriešená technológia farbenia injekčným spôsobom, ktorá v danom čase predstavovala
aj vo svetovom meradle unikátne riešenie.
V oblasti polyesterov sa v Silone - Planá
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nad Lužnicí na základe podkladov VÚCHV
úspešne realizovala výroba strižových vlákien, spolu s vyriešením procesu farbenia
v hmote.
Rozhodnutím ministra chemického
priemyslu ku dňu 30. decembra 1958 sa
ústav zaradil medzi samostatné účelové
organizácie s podradenosťou priamo ministerstvu a v roku 1963 bol ustanovený
za vedúce pracovisko odboru chemických
vlákien v oblasti vedecko-technického
rozvoja, pričom od tohto času koordinoval Vedecko-technickú radu pre výskum
a vývoj v oblasti polypropylénových vlákien. Do jeho gescie a priamej kompetencie patrilo až 8 podriadených organizácií.
Technológii prípravy a vývoju strojného zariadenia pre výrobu polypropylénových vlákien všetkých typov venoval
ústav veľkú pozornosť. Aj napriek počiatočným ťažkostiam s nedostatočnými
fyzikálno - mechanickými vlastnosťami
boli riešitelia presvedčení o budúcnosti
tohto druhu vlákna, na ktorom sa aj naďalej stavia perspektívna oblasť výroby
vlákien v Európe. Prvá výroba PP strižových vlákien sa realizovala v roku 1965
v n. p. Chemosvit a postupne nasledovali
ďalšie realizácie v Istrocheme Bratislava.
Vysoké objemy PP vlákien boli plánované a realizované pre potreby štátov
bývalej RVHP a v roku 1989 sa na podkladoch VÚCHV, a. s., vyrobilo okolo 48 tis. ton
PP vlákien, čo sa prejavovalo predovšetkým
vo výrobe a vývoze textilných výrobkov.
Rok 1965 priniesol vytvorenie trustu
podnikov s názvom Závody pre chemickú
výrobu so sídlom v Bratislave, avšak ani
touto zmenou nebola narušená gesčná
činnosť ústavu, keďže do novej organizácie
boli začlenené všetky vláknarenské podniky pôsobiace v Československu. Ústav mal

v tom čase už 365 zamestnancov a stal sa
samostatnou hospodárskou organizáciou.
K ďalšej organizačnej zmene dochádza
v roku 1968 vznikom Združenia slovenského chemického priemyslu, do ktorého bol
začlenený aj VÚCHV a táto štruktúra zostala
zachovaná po relatívne dlhú dobu. Spoločnosť v tom čase aj naďalej dosahovanými výsledkami obhajuje svoju existenciu vo Svite
a pre rozvoj priemyslu chemických vlákien
a oblasti ich aplikácie predstavuje významný prínos, čo jej následne aj prináša veľký rozmach. Ten bol zaznamenaný
najmä v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy ústav zamestnával viac ako
600 pracovníkov.

Pohľad dneška
Martin Budzák, riaditeľ VÚCHV v súčasnosti: „Osobne za najväčšie úspechy považujem realizačné výstupy z vlastného
výskumu a vývoja, ktoré viedli k vzniku
nových pracovných miest v mnohých slovenských a českých podnikoch počas celého obdobia existencie ústavu. Z pohľadu
mnohých turbulentných období počas
uplynulých 70 rokov boli všetky úspechy
možné len vďaka schopnosti ústavu a jeho
pracovníkov prispôsobiť sa meniacim sa
podmienkam, ktoré zameraniu na výskum,
vývoj a inovácie častokrát nepriali.“
VÚCHV úzko spolupracovalo s Chemosvitom. V oblasti syntetických vlákien
a zavádzaní ich výrob v Chemosvite prebiehala vzájomná spolupráca od počiatku
založenia ústavu, pričom v ro-ku 1963 bolo
jej výsledkom zavedenie priemyselnej výroby PA6 strižových vlákien a následne
v roku 1972 zavedenie výroby polyamidového káblika. V nadväznosti na zavedenie výroby polypropylénového hodvábu
v Chemosvite sa v po revolučnom období
jednalo hlavne o modernizáciu produkcie
tohto typu vlákna v dnešnej dcérskej spoločnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. Pokračuje Martin Budzák: „Historická previazanosť ústavu s Chemosvitom samozrejme
prináša spoluprácu aj v súčasnosti a dá sa
povedať, že v rámci nášho rozsahu činností a potrieb spolupracujeme, či už v pozícii
dodávateľa, odberateľa, alebo častokrát
partnera v neformálnom postavení s každou dcérskou spoločnosťou skupiny Chemosvit a Finchem. Veľmi rád by som však
na tomto mieste zároveň vyzdvihol prínos
bývalého, dnes už nebohého generálneho
riaditeľa ústavu prof. Ing. Martina Jambricha, DrSc., ktorý spoluprácu nielen s Chemosvitom, ale aj radom ďalších podnikov
a inštitúcií v ktorých pôsobil, významne odborne, organizačne a ľudsky podporoval.“

Až prišiel prelomový 1989
Po roku 1989 bola spoločnosť nútená
prehodnotiť svoju činnosť, keďže v dôsledku zániku RVHP došlo k podstatnému
zníženiu objemu výroby chemických vláINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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dopĺňa Martin Budzák.
Za poslednú dekádu existencie získalo
VÚCHV tri ocenenia udelené Ministrom
hospodárstva SR za mimoriadne výsledky
v oblasti prípravy inovácií, tzv. „Inovatívny čin roka 2011, 2012 a 2014“, ako aj významnú Cenu ministra školstva za vedu
a techniku za rok 2011 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udelil
v roku 2014 významnú „cenu J. W. Kemplena za skúšobníctvo“ dlhoročnej vedúcej
pracovníčke a renomovanej odborníčke
v tejto oblasti Ing. Janke Vnenčákovej.

kien v Čechách a na Slovensku. To samozrejme negatívne ovplyvnilo realizačné
aktivity podnikov, možnosti financovania
výskumnej činnosti s následným negatívnym dopadom aj na aktivity VÚCHV. Po
zmene spoločenských podmienok sa od
1. apríla 1990 rezortný Výskumný ústav
chemických vlákien stáva samostatným
štátnym podnikom s celoplošnou pôsobnosťou v oblasti svojej gescie a prvoradou
úlohou vedenia v tom čase bolo stabilizovať činnosť vytvorením programu, ktorý
by zastavil odliv predovšetkým odborných
pracovníkov, súčasne však bolo potrebné
presmerovať aktivity aj do iných oblastí. Ak
chcel ústav toto kľúčové obdobie prežiť,
musel popri obmedzenej výskumnej rozšíriť aj výrobnú činnosť s tým, že táto filozofia
mala byť postavená na využití dlhoročných
poznatkov a skúseností z vlastného výskumu a vývoja a existujúceho strojno-technologického vybavenia. Nevyhnutné investície do pôvodných malotonážnych výrob
farebných koncentrátov, PP strižových
vlákien a technického hodvábu, resp. do
výroby strojných zariadení zároveň mali za
úlohu zabezpečiť konkurencieschopnosť
výrobkov na domácom i zahraničnom trhu.
Následne sa pole pôsobnosti rozšírilo aj
o oblasť skúšobníctva a dôkazom odbornej
spôsobilosti sú dodnes obnovované osvedčenia o akreditácii skúšobných laboratórií
a certifikačného orgánu zo strany Slovenskej národnej akreditačnej služby a Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Posledná organizačná zmena nasta-

la k 1. októbru 1995, kedy sa spoločnosť na
základe výsledku verejnej obchodnej súťaže pretransformovala zo štátneho podniku na dnešnú zamestnaneckú akciovú
spoločnosť.

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 septembra pomáhali zachrániť ľudské životy pri zdravotných indispozíciách 5 osobám spolu s osádkami RZP,
HaZZ a hliadkami OO PZ Svit. Príslušníci
MsP boli na základe oznámenia 6 x privolaní k osobám ležiacim na ulici, či v tráve,
zjavne pod vplyvom alkoholu, na miesto
bola privolaná aj hliadka OO PZ Svit,
v súčinnosti ktorej bol zabezpečený bezpečný odchod osôb do miesta trvalého
bydliska.
Hliadky MsP riešili rušenie nočného
kľudu celkovo v 13 prípadoch. Priestupcovia boli riešení podľa §48 Zákona
372/90 Zb.
Príslušníci MsP vykonávajú zvýšený
dozor v okolí areálov základných škôl na
ul. Komenského a Mierovej, nakoľko v ostatnom období tam dochádza k rôznym
prípadom vandalizmu. Hliadky na pravidelnej báze z areálov týchto škôl vykazujú mladistvé a maloleté osoby, ktoré sa
tam nachádzajú bez povolenia riaditeliek
škôl.
Hliadka MsP odchytila ubehnutého

Mestská polícia Svit informuje
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Súčasné priority
akciovej spoločnosti
„Aktuálne trendy ovplyvňujú aj naše
zameranie výskumnej a vývojovej činnosti, resp. výrobných aktivít a sortimentov
a v súčasnosti sa okrem štandardných
oblastí zaoberáme najmä riešeniami pre
napĺňanie cieľov cirkulárnej ekonomiky
a automatizácie procesov v rámci Industry
4.0 (pozn. red.: Industry 4.0 je postavené
na dvoch hlavných pilieroch: 1. digitalizácii - výrobkov, procesov, zariadení, služieb
atď., 2. aplikácii exponenciálnych technológií). V oblasti skúšobníctva a certifikácie
sa napríklad jedná o zachytenie trendu
súvisiaceho s testovaním materiálov v boji
s pandémiou covid-19. Stratégiou spoločnosti je aj naďalej budovať pozíciu mosta spájajúceho oblasť výskumu a vývoja
s priemyselnou praxou a prostredníctvom
inovácií prinášať svojim odberateľom vyššiu pridanú hodnotu v podnikaní. Jedinečnosť sa snažíme partnerom poskytovať aj vysoko flexibilným prístupom, ktorý
vyplýva z našej dnes už relatívne menšej
veľkosti. Postupný útlm až prepad príležitostí v pôvodnom vláknarenskom a textilnom segmente nás prinútil hľadať rôzne
alternatívne priemyselné oblasti v ktorých využívame naše bohaté skúsenosti,“

psa, ktorý sa potuloval po ul. Kukučínovej. Zviera bolo preverené pomocou
čítačky čipov, majiteľ bol kontaktovaný
a keďže nezabránil voľnému pohybu
svojho psa, dopustil sa priestupku proti VZN č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti súvisiace s držaním psov na
území mesta Svit.
Hliadka MsP prijala aj oznam o odchytenej korytnačke. Oznam o jej nájdení
bol zverejnený na soc. sieti FB-stránke
MsP Svit. Majiteľka korytnačky sa neskôr
ozvala hliadke a príslušníci MsP korytnačku následne odovzdali majiteľke.
Preventistka MsP v septembri absolvovala 6 preventívnych besied so žiakmi
Spojenej školy na ul. Mierovej. Na besedách sa zúčastnili piataci a šiestaci. Témami bola šikana a kyberšikana.
Európsky týždeň mobility, ktorý prebiehal od 16. do 22. septembra 2021, je
hlavnou kampaňou Európskej komisie na
popularizáciu a zvyšovanie povedomia
o udržateľnej mobilite v mestách. MsP ho
začala s najmenšími - prváčikmi v Spoje-

Oslavy výročia obmedzila korona
Oslavy 70-ročnej existencie si súčasné
vedenie pripomenulo v lete, avšak nie
za okolností, aké by si priali. Obmedzenia súvisiace s korona-vírusom zamedzili
spoločnenskej udalosti s medzinárodnou
účasťou obchodných partnerov, ale sedemdesiatku si vedenie VÚCHV pripomenulo komorným posedením s pozvanými
hosťami na tradičnom benefičnom tenisovom turnaji - Memoriál Dušana Budzáka
v Lopušnej doline. Medzi hosťami nechýbala ani primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá si váži a uznáva existenciu
a tradíciu spoločnosti VÚCHV v meste
a symbolicky odovzdala pri tej príležitosti
riaditeľovi ústavu jedinečnú spomienkovú plaketu s prianím mnohých ďalších
dekád úspešného pôsobenia na trhu a vo
Svite.
red

nej škole na Mierovej ulici. K podujatiu sa
pripojili aj príslušníci Obvodného oddelenia PZ vo Svite. Deťom sme odpovedali
na ich zvedavé otázky a pripravili názorné ukážky výstroje a výzbroje príslušníkov. Na záver si deti mohli vyskúšať, ako
sa sedí v policajných autách.
Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú mobilitu je
22. september - Svetový deň bez áut World Car free Day. Prispieť k Európskemu či Svetovému dňu bez áut sa oplatí,
naše telo profituje zo zvýšeného pohybu
na vzduchu, naša peňaženka zo znížených nákladov na dopravu a naše prostredie z menšieho množstva škodlivín
v ovzduší. My sme si tento deň pripomenuli s našimi najmenšími z MŠ Svit, s ktorými sme si na dopravnom ihrisku vyskúšali základné pravidlá cestnej premávky.
S detičkami z MŠ v časti Pod Skalkou sme
sa prešli po uliciach tejto mestskej časti
a zároveň sme im odpovedali na ich zvedavé otázky a pripravili ukážky policajnej
výstroje a výzbroje.
Mgr. Erika Danková
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Z rokovania zastupiteľstva
Počas letných mesiacov zasadli
poslanci mestského zastupiteľstva dvakrát mimoriadne.
Na rokovaní 8. júla prebehla voľba
hlavného kontrolóra. Osobne sa pred
poslaneckým zborom prezentovalo
a odpovedalo na dve, vždy rovnaké otázky poslancov šesť kandidátov:
Ing. Polovková Drahomíra, Ing. Kubalová
Mária, Mgr. Ing. Tomáš Milan, Mgr. Satury
Vlastimil, Ing. Františková Angela, MBA
a Mgr. Peťko Juraj.
V 1. kole tajného hlasovania získala Ing. Polovková 6 hlasov a Mgr. Peťko
5 hlasov. V druhom kole získala 7 hlasov
Ing. D. Polovková a stala sa tak novou
hlavnou kontrolórkou mesta Svit. Ďalej
poslanci schvaľovali udelenie Cien mesta.
V záverečnej diskusii poslankyňa
M. Šramková poďakovala M. Jalovičiarovej a odd. kultúry za pekný úvod do kultúrneho leta a kultúrne akcie plánované
v lete.
E. Cetl upozornil na strihanie živých
plotov a odpad s tým súvisiaci.
Občan J. Pitoňák tiež poďakoval
a pochválil za profesionálne zabezpečenie otvorenia kultúrneho leta. V. Zentko
poďakoval za túto kultúrnu akciu a poprosil TS o skultúrnenie priestoru aj pred
DK, nakoľko aj tam prebiehajú kultúrne
akcie.
Na rokovaní 26. augusta poslanci
schválili nové VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských
jedálňach v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Vznik VZN bol podmienený právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách z dňa
1. 8. 2021, ktorými sa opäť zmenili podmienky dotácií štátu na stravovanie detí
v školských zariadeniach a zrušili sa tzv.
„obedy zdarma“. Schválené boli tiež rozpočtové opatrenia na Rekonštrukciu
Štefánikovej ulice vo Svite. V tejto komplexnej rekonštrukcii sa počíta s vyriešením odtoku povrchovej dažďovej vody,
ktorá spôsobuje dlhodobo problém na
vjazdoch do obytných častí a za budovou
zdravotného strediska, ďalej s riešením
vymedzenia existujúcich parkovacích
plôch a taktiež vymedzenie priestoru
zelene od komunikácie, aby sa nestávalo, že vozidlá budú parkovať mimo cesty.
Predpokladaná cena rekonštrukcie je
cca 215 000 € s DPH.
Poslanci dali zelenú aj projektu výstavby „Zariadenia pre seniorov“ s kapacitou 40 miest, nakoľko súčasné zariadenie opatrovateľskej služby nespĺňa
požiadavky priestorového usporiadania
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a funkčného začlenenia v zmysle súčasnej legislatívy. V súčasnosti výstavbu
takýchto zariadení je možné financovať
úverom zo ŠFRB a to do výšky 100%. Celková suma na základe projektu predstavuje 2 990 939,14 € s DPH. Po posúdení
limitov úverov ŠFRB je možné získať úver
na samotnú budovu v sume 2 408 364 €
maximálne na 40 rokov, úrok 0,5%, dofinancovanie mestom 398 721,38 €. Čo sa
týka technickej vybavenosti tam je možné získať úver do 81 845,78 €, maximálne na 20 rokov, úrok 1%, dofinancovanie
111 007,97 €. Celková suma prostriedkov,
ktoré by malo vykryť mesto Svit z vlastných zdrojov je 500 729,35 €.
Poslanecký zbor schváli aj predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt Rekonštrukcia materskej školy
- Mierová ulica, ktorý zabezpečí zvýšenie
kapacity. V rámci stavby je navrhované
umiestnenie prístavby MŠ, v ktorej vzniknú nové triedy pre 67 detí s novou kuchyňou, ktorá bude vyhovovať hygienickým
normám HCCP. Celková rozpočtovaná
cena na rekonštrukciu a prístavbu je cca
2 000 000 € s DPH, suma bude upresnená po dodaní rozpočtu projektu. Okrem
spoluúčasti mesta vo výške 5 % z oprávnených výdavkov projektu, bude potrebné schváliť aj finančné prostriedky nad
rámec oprávnených výdavkov projektu.
V závere septembra sa stretli na riadnom rokovaní. Program pozostával
z 26 bodov. V úvode tradične predniesla
hlavná kontrolórka Ing. Drahomíra Polovková správu o vykonaných kontrolách
a plnení uznesení. Väčšinu času zasadnutia poslanci strávili schvaľovaním majetkovo-právnych vysporiadaní, alebo nájomných vzťahov. Zbor vzal na vedomie
správu o činnosti mestskej polície za prvý
polrok 2021. Poslanecký zbor dal zelenú
rozpočtovým opatreniam na ďalšie projektové dokumentácie v sume 16 000 €,
vianočnú výzdobu a zabezpečnie hasičskej striekačky pre DHZ Svit. Doposiaľ
boli schválené rozpočtové opatrenia na
financovanie projektových dokumentácií z prostriedkov rezervného fondu
v celkovej sume 67 530 €. Podstatná časť
tejto sumy je už vyčerpaná (55 189 €).
V ďalšom období je potrebné uhradiť
projektovú dokumentáciu pre stavebné
konanie na rekonštrukciu MŠ v sume
11 340 €, projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ul. Štefánikovej v sume 2 900 €,
geologický prieskum pre Zariadenie pre
seniorov v sume 3 089 €. Plánované je aj
vypracovanie projektu na cyklochodník
Hviezdoslavova - motorest, cyklochodník
do Lopušnej doliny a iné. Mesto plánuje
tento rok rozšírenie vianočnej výzdoby na

ulici Jilemnického a v časti Pod Skalkou.
Mesto vlastnilo hasičskú striekačku
z roku 2007, ktorá síce bola funkčná, ale
nespĺňala kritériá použitia na súťažiach
v hasičskom športe, ktorých sa DHZ Svit
zúčastňuje. Hasičská striekačka bola z majetku mesta v zmysle platných právnych
predpisov vyradená a odpredaná za cenu
4 300 €. Vzhľadom na to chcelo mesto nadobudnuť nové zariadenie za porovnateľnú cenu, s takými parametrami, aby ju
bolo možné použiť nielen pri zásahoch,
ale zároveň aj pri súťažiach. Zo strany
mesta je potrebné dofinancovať rozdiel
kúpnej a predajnej ceny v sume 200 €.
Poslanci schválili bežný príspevok
Technickým službám Svit na vodorovné
dopravné značenie, keďže zrealizovali
zákazku s nízkou hodnotou na značenie
za cenu 7 137,50 € bez DPH. V predchádzajúcich obdobiach túto službu mesto
objednávalo od externých firiem a aj finančné prostriedky na túto službu boli
priamo v rozpočte mesta. Na základe posúdenia dopravnej situácie v roku 2021
ide o väčší rozsah dopravného značenia
oproti predchádzajúcim rokom, a tak na
pokrytie výdavkov TS na úhradu je potrebné použiť okrem presunu výdavkov
rozpočtovaných v rozpočte kapitoly MsÚ
aj navýšené bežné príjmy.
Poslanci vzali na vedomie správu o hospodárení mesta za prvý polrok 2021. Vedúca ekonomického oddelenia I. Korenková
informovala o prehľade hospodárenia ako
celku vrátane jeho rozpočtových organizácií za obdobie január - júl 2021.
Schválený bol aj prenájom nebytových priestorov Ľudovej hudbe Bystrianka na prvom poschodí budovy pošty
za nájomné 1 €/predmet nájmu/rok za
účelom bezpečného uloženia krojových
súčasti, zvukovej aparatúry a príležitostných nácvikov spevu skupiny.
Taktiež bol schválený prenájom občianskemu združeniu Hlas - Kultúrny klub
prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska za účelom
osvetovej, prednáškovej činnosti v oblasti
kultúry, kresťanskej prevencie a prerušenia cyklu závislosti v rodinách za nájomné
1 €/predmet nájmu/rok. Podobne odhlasovali prenájom telocvične Iskra Arény
Strednej odbornej škole polytechnickej
J. A. Baťu za účelom usporadúvania príležitostných podujatí nekomerčnej povahy.
Spoločnosť AZZO, prevádzkujúca reštauráciu v Dome kultúry požiadala
o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou.
Dôvodom ukončenia je skutočnosť, že
prevádzka reštaurácie je dlhodobo nerentabilná. Nakoľko bol prenájom nebytových
priestorov schválený uznesením mestského zastupiteľstva, je aj ukončenie nájomného vzťahu dohodou potrebné schváliť
pokračovanie na strane 13
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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PROGRAM MESTA SVIT

NOVEMBER 2021
7. november / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

24. november / streda / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

DIVADLO CLIPPERTON BANSKÁ BYSTRICA

KOMÉDIA / FR / 89´

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
Pútavé a temperamentné stvárnenie rozprávky o krásnej
Snehulienke, zlej kráľovnej, maličkých trpaslíkoch a princovi,
ktorý Snehulienku prebudí a porazí závisť so zlom. Nepremeškajte
Snehulienku a sedem trpaslíkov, ktorí sa tešia na všetky deti.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: ½ hod. pred predstavením v Dome kultúry

11. november / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

FILM NA PLÁTNE / PÁN DOKONALÝ
KOMÉDIA / USA / 92´

Americká filmová komédia o Marthe (Anna Kendrick), ktorá sa
po bolestivom rozchode stretáva s mužom, ktorý by mohol byť
konečne tým pravým, teda len do momentu, kým zistí, že „Pán
Dokonalý“ (Sam Rockwell) má jednu zásadnú chybu...
Vstupné: 3 €
Predpredaj: ½ hod. pred premietaním v Dome kultúry

18. november / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

KAPUSTNICA

DIVADLO COMMEDIA
Človek dokázal opustiť svoj dom a presťahovať sa do druhej
dediny či mesta, dokázal opustiť svoju vlasť a odísť za lepším
do inej krajiny, či na druhý koniec zemegule, ale ešte nikdy sa
nestalo, aby človek opustil túto planétu a stratil sa v kozme...
Réžia: V. Benko, účinkujú: M. Novák, V. Benko a D. Kubaň.
Vstupné: 4 €
Predpredaj: http://www.kultura.svit.sk a na t.č. 0908 406 147

19. november / piatok / 17.00
Priestor pred Domom kultúry vo Svite

NEŽNÝ DEŇ ŠTUDENTSTVA
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

Centrum voľného času, Mládežnícky parlament a mesto Svit
Vás pozýva na lampiónový sprievod, ktorý sa začne čítanou
spomienkou na tento významný deň. Doneste si vlastné
lampióny.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa lampiónový sprievod
neuskutoční.
Vstup: voľný, info: 0907941246

21. november / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

O NEPOSLUŠNÝCH BACILOCH
UJO ĽUBO Z KOŠÍC

Hudobný rozprávkový príbeh dvoch malých kamarátov Peťka
a Zuzky, ktorých na ihrisku stretli neposlušné bacily. Ako to
nakoniec dopadlo, tak na to sa príďte pozrieť.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: ½ hod. pred predstavením v Dome kultúry
ROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

FILM NA PLÁTNE / ULETENÁ PARÍŽANKA
Keď je tridsaťročná Camilla - blbka od narodenia vyhodená
z ďalšieho zamestnania, rozhodne sa nadobro skončiť s ordinérnym
spôsobom života. Cieľ je jasný: zaslúži si mať lepší život, než zbytok
ľudstva. Nemôže sa predsa takto trápiť - jazdiť verejnou dopravou
s ostatnými ľuďmi alebo pracovať pre šéfa so smradľavým dychom!
Viac vám povie francúzska komédia.
Vstupné: 3 €
Predpredaj: ½ hod. pred premietaním v Dome kultúry

28. november / nedeľa / 16.00 hod.
priestor pred Domom kultúry vo Svite

VIANOCE 2021

ZASVIETENIE I. ADVENTNÉHO SVETLA
S primátorkou mesta Svit Ing. Dášou Vojsovičovou a hosťom,
spojené s vianočným programom.

MESTSKÁ KNIŽNICA SVIT
Od 1. do 30. novembra 2021 / 10.00 - 18.00

HUDBA JESENNÝCH FARIEB / VÝSTAVA
Výstava olejomalieb akademického maliara Igora Pančuka.

PRIPRAVUJEME:
9. december / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

RYSAVÁ JALOVICA
SPIŠSKÉ DIVADLO

Humorne ladený príbeh, v podaní hercov Spišského divadla.
Mnohí ho poznajú vďaka jeho filmovej podobe, v ktorej zažiaril
Jozef Króner. Nezabudnuteľná klasická slovenská komédia,
v ktorej sa stretnú dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka
v čase vianočných sviatkov na mrhanovskom jarmoku.
Vstupné: 6 €
Predpredaj: http://www.kultura.svit.sk a na t.č. 0908 406 147

INFORMÁCIE:
Podujatia v mesiaci november 2021 budú realizované
v súlade s protiepidemiologickými opatreniami platnými pre
obdobie uskutočnenia podujatia, v režime O-T-P. Vstup na
podujatie bude možné len s prekrytím horných dýchacích ciest
respirátorom FFP2.
Info: t. č. 052/7875114, 0908406147, www.svit.sk

Zmena programu vyhradená!
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V škole bez prekážok...
...s myšlienkou odstránenia prekážok pri vzdelávaní by sme sa Vám rady
predstavili. Voláme sa Ivana Franková a Yvette Dzurillová. Sme nové členky inkluzívneho tímu v Spojenej škole vo Svite a zastávame pozície školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.
Základná myšlienka našej práce je
samozrejme rovnaká - pomoc žiakom,
rodičom, učiteľom... Vyučovací proces je
veľmi náročný ako na pozíciu učiteľa, tak
na pozíciu žiaka. Každým rokom sa zvyšujú nároky na obidve strany, o to je to
náročnejšia úloha, pokiaľ sa medzi nimi
nachádza veľká prekážka - problém, narušenie, porucha, postihnutie...
Psychologická pomoc v školách je
veľmi dôležitá, avšak nie na všetkých
školách sú pre ňu vytvorené podmienky.
Ako psychológ som tu nielen pre integ-

rovaných žiakov, ale pre každého, kto potrebuje poradiť, vypočuť, nájsť riešenie.
Žiaci ma denne stretávajú v školských
chodbách alebo v triede, pričom dôvera
a vytvorenie vzťahu sú pre efektívnu prácu kľúčové. Žiaci, rodičia a kolegovia ma
môžu kontaktovať osobne, emailom, cez
edupage, ale aj prostredníctvom poštovej schránky, ktorá visí na hlavnej chodbe našej školy. Neoddeliteľnou súčasťou
mojej práce je podpora harmonického
rozvoja osobnosti, prevencia, a starostlivosť o duševné zdravie - pretože duševné

Európsky týždeň mobility
na Mierovke

September je v našom meste každoročne spojený s bezpečnosťou na cestách
a mobilitou všeobecne. Naša škola sa veľmi rada zapája do týchto aktivít.
V rámci možností chceme ukázať našim žiakom, aké je dôležité poznať dopravné
značky a v neposlednom rade tým apelujeme aj na ochranu životného prostredia.
,,Poďme pozrieť môjho ocka do práce,“ povedal druháčik Majko. Následne
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sme sa dozvedeli, že jeho ocko pracuje
a príslušník štátnej polície vo Svite. Slo-

zdravie je aj poznanie vlastnej hodnoty,
možností, schopnosť vytvárať si a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu.
Ako školský špeciálny pedagóg sa
stretávam hlavne s integrovanými žiakmi. Integrácia a myšlienka inklúzie je
naozaj nádherná, avšak z určitého hľadiska veľmi ťažko realizovateľná. Inklúziu
v ponímaní - poskytnúť žiakom a rodičom služby pod jednou strechou - vnímam ako veľmi pozitívnu. Tým, že som
v škole, viem reagovať na nečakanú situáciu ihneď. Rodičia si nemusia rezervovať
termín, dieťa nevynecháva vyučovanie
a nie som pre žiaka cudzia pani, ktorú vidí
raz v roku. So žiakmi pracujem individuálne alebo sa zúčastňujem vyučovacej hodiny. Avšak mimo integrovaných žiakov
pracujem aj s prvákmi prostredníctvom
ranných rozcvičiek, ktoré napomáhajú
bystrej mysli, rozcvičia si jazýček a pripravia ruku na písanie. Rovnako spolu trénujeme aj ušká prostredníctvom zázračnej
krajiny slov.
Začlenenie žiaka do bežnej triedy je
práca omnoho náročnejšia, ako si mnohí myslia. Celkový proces integrácie je
dlhodobý, pretože na prítomnosť žiaka
a jeho poruchy sa musí pripraviť učiteľ,
daný žiak a v neposlednom rade aj jeho
spolužiaci. Na vytvorení tohto prepojenia
bez prekážok intenzívne pracujeme každý deň ako inkluzívny tím aj spolu s pani
asistentkami, ktoré na škole pôsobia.
Mgr. Yvette Dzurillová,
školský špeciálny pedagóg
Mgr. Ivana Franková,
školský psychológ
vo dalo slovo a exkurzia bola na svete.
Zamestnanci polície nás prijali priamo
v kancelárii riaditeľa. Deti srdečne privítal
zástupca riaditeľa pána Maličkého spolu
so svojimi kolegami.
Dostali sme množstvo informácii ohľadom práce policajtov. Veľmi sa nám páčili
ukážky pracovných pomôcok ako napr.
putá, paralyzéry, zbrane, obušky a ich
uniformy. Policajné nepriestrelné vesty
sme si mali možnosť aj vyskúšať. Deti
zistili, že pohybovať sa niekoľko hodín
v takomto výstroji vyžaduje poriadnu
silu. Nakukli sme aj do cely predbežného zadržania. Najväčším zážitkom bolo
sadnúť si do policajného auta, vyskúšať
húkačku a fúkať do testera na alkohol.
Neodmysliteľnou súčasťou týchto dní
sú jazdy na kolobežkách, bicykloch, súťaženie v kvízoch.
Toto všetko zvládli počas Európskeho týždňa mobility žiaci celého
prvého stupňa. Na záver by sme sa
chceli srdečne poďakovať Mjr. Ing. Milanovi Maličkému a jeho úžasným kolegom
a spolupracovníkom za tento výnimočne
strávený deň.
Mgr. Martina Špirková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Bezpečne na kolieskach
v materskej škole

Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú
mobilitu je 22. september - Svetový deň bez áut - World Car free Day.
V súčasnosti sú stále aktuálnejšími témami ekologické formy dopravy, bezpečné ulice a zníženie počtu obetí cestnej
dopravy. V našej Materskej škole Mierová vo Svite, sme sa rozhodli v spolupráci
s mestskou políciou podporiť túto kampaň aktivitou pod názvom „Bezpečne na

kolieskach“. Predškoláci si na svojich kolobežkách a bicykloch, zážitkovou formou
hry na dopravnom ihrisku, pripomenuli
pravidlá bezpečnej a zdravej mobility pre
deti, ktorá neškodí životnému prostrediu.
Pre deti bolo toto dopoludnie strávené s členmi mestskej polície veľkým

zážitkom. Spoločne sa z pred budovy
materskej školy, za sprievodu členov
mestskej polície, v bezpečnostných reflexných vestách vydali na svojich dopravných prostriedkoch na dopravné
ihrisko. Po úvodnom slove pani policajtky - preventistky Mgr. Eriky Dankovej na
tému „Na ceste nie som sám“ si deti rozdelené do troch skupín zhrnuli poznatky
o dopravných značkách, ich význame
a o pravidlách pohybu na vozovke. Následne si pod dozorom a regulovaním
dopravy mestskými policajtmi prakticky
vyskúšali jazdu po ceste, radenie sa na
parkovisku, či prechod chodca cez prechod pre chodcov. Preukázali svoje zručnosti jazdy na kolobežke, či na bicykli.
Zároveň si v reálnych podmienkach uvedomili dôležitosť pozornosti a ohľaduplnosti voči ďalším účastníkom dopravy.
Ďakujeme členom zboru mestskej
polície, že si našli čas a prispeli k rozšíreniu vedomostí a praktických skúseností
z oblasti dopravy u tých najmenších. Ďakujeme ZŠ Komenského za poskytnutie
dopravného ihriska na uskutočnenie
praktickej aktivity. Veríme, že tento deň
prispel k obohateniu detí v oblasti dopravy a k získaniu pozitívnych, radostných
zážitkov z jazdy v reálnych podmienkach.
Mgr. Katarína Dudášová

Centrum voľného času a svitskí
skauti získali financie pre deti

Deň srdca

Fyzická aktivita pomáha pri prevencii pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Má blahodarný účinok na naše zdravie, kondíciu a imunitu organizmu.
Naopak nedostatok fyzickej aktivity
a nezdravý spôsob stravovania vedú
k vzniku nadváhy a obezity a to už u detí
predškolského veku. Deň srdca sme sa
rozhodli v našej Materskej škole Mierová
prežiť v jesennej prírode a prostredníctvom turistickej vychádzky so zameraním
na vytrvalostnú chôdzu si tak zlepšiť cirkuláciu krvi telom cez pľúca a srdce. Ráno
si deti tvorili z rôznych materiálov zdravé
srdce a v rannom kruhu vnímali jeho tlkot
a vyjadrovali spôsoby ako si zdravé srdce
udržať. Turistická chôdza, ako jeden zo
spôsobov posilnenia srdca, viedla od maROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

terskej školy smerom do Spišskej Teplice.
Popri vytrvalostnej chôdzi sme stihli vnímať a opisovať znaky a krásy jesene. Deti
sa vrátili mierne unavené, ale spokojné,
plné zážitkov a nazbieraných prírodnín.
Každou pohybovou činnosťou, ktorá je pre deti prirodzená, prispievame
k skvalitneniu ich života. Aj naďalej nám
bude záležať na tom, aby sa fyzické aktivity stali ich životným návykom. Veríme,
že v našom úsilí nás budú podporovať aj
rodičia ich spoločnými rodinnými športovými aktivitami.
Mgr. Katarína Dudášová

Riaditeľka Centra voľného času Valéria
Černohorská prevzala v auguste symbolický šek na sumu 600 eur z rúk riaditeľky
pobočky Tesco v Poprade na Teplickej ulici. Mesto Svit, ako zriaďovateľ CVČ, sa zapojilo do programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame a vyhralo 2. miesto
v regióne s projektom Každý deň nový
zážitok pre sociálne slabšie deti. Peniaze
sú určené na podporu detí zo sociálne
slabších rodín, ktoré sa tak stanú bohatšie nielen o tento finančný dar, ale hlavne
o nové zážitky a príjemne strávený prázdninový čas s kamarátmi v dennom letnom tábore. Srdečné poďakovanie patrí
všetkým zákazníkom v obchode TESCO
v Poprade, ktorých tento projekt presvedčil a zahlasovali zaň.
Do tohto projektu sa zapojil aj skautský 101. Zbor Veselé tváre pod vedením
Lenky Sako pôsobiaci vo Svite. Získali
3. miesto a finančný príspevok na podporu svojej činnosti.
Daniela Virostko

11

ZO ŽIVOTA V MESTE

Leto v Komunitnom centre
Bonum - Familiaris bolo aj zábavné
Občianske združenie Familiaris - Komunitné centrum Bonum vďaka finančnej podpore Mesta Svit pripravovalo
pre deti a ich rodičov v čase prázdnin letné výlety.
Prvý výlet sa uskutočnil 28. júla a smeroval do košickej ZOO. Je to najväčšia zoologická záhrada na Slovensku s plochou
288 ha. Nachádza sa v prírodnom prostredí Čiernej Hory v mestskej časti Kavečany.
Išlo o výlet, ktorého sa mohla zúčastniť aj
celá rodina. Zo strany rodičov sme sa stretli
s veľkým záujmom, čo nás veľmi tešilo
a takmer všetky zúčastnené deti prežili
tento krásny výlet po boku svojho rodiča
a súrodencov, dokonca sme na výlete mali
aj kompletné rodiny.
Ráno sme sa stretli v Komunitnom centre Bonum a neskôr sa postupne presúvali

Takúto úrodu dopestoval záhradkár Ján
Perinaj v záhradkárskej osade Štokava 1.
Tekviciam aj slnečnici sa darilo tohto roku
veľmi dobre. Tekvice dorástli do váhy 9,6 kg
a 10,6 kg a slnečnica dosahuje výšku 3,40 m.
Na slnečniciach si pochutnajú hlavne vtáčiky.
Takáto úroda poteší každého záhradkára.
My (redakcia) šikovnému záhradkárovi ďakujeme za milý príspevok a prajeme ešte veľa
radosti z úrody i pestovania.
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na parkovisko pri mestskom úrade. Všetky deti už netrpezlivo čakali na príchod
autobusu a tešili sa na výlet. Čakanie sme
si ,,skrátili“ spoločnou fotkou všetkých
zúčastnených. Keď konečne dorazil, deti
s veľkým zápalom nastupovali, posadali
si a konečne sa vyrazilo. Aj cesta bola pre
deti zaujímavá, pozorne sledovali všetko
navôkol - výjazd na diaľnicu s výhľadom
na Tatry, okolitú prírodu a obydlia, no
najviac ich zaujal tunel Branisko a Spišský Hrad. Časom už začali byť netrpezlivé
s častou otázkou: „Kedy tam už budeme?“
A konečne to prišlo. My všetci sme už vystupovali na parkovisku zoologickej záhrade
v Košiciach. Trochu sme sa zdržali pri vstupe ale potom sme konečne prešli bránou,
kde nás čakali zvieratká a kopec zážitkov.
Hneď po vstupe nás zaujalo minivivárium s rôznymi plazmi a morské akvárium
plné rýb, nasledovali voliéry, rôzne vtáctvo a opice. Tiež zaujal výbeh pre levice
a vodná nádrž pre tulene, kde sme sa zdržali najdlhšie. Deti so zatajeným dychom
sledovali ako tulene plávali, ponárali sa
a znova sa nečakane vynorili. S nadšením sme prešli prvý okruh ZOO, kde sme
pozorovali ťavy, kone, zebry, daniele
a aj neznáme zvieratá ako kulan. A medzi
týmito zvieratami mali svoje miestečko aj
s vodnou nádržou roztomilé tučniaky, pri
ktorých sme si urobili malú a veľmi príjemnú prestávku. Pomaly sme sa presúvali
k ďalšiemu okruhu a postretali aj rodinky,
ktoré sa odčlenili. Nakoľko bol už čas obeda, využili sme park s lavičkami na obedňajšie občerstvenie a deti sa stihli ešte
v parku pohrať na hojdačkách preliezkách
a šmýkalkách. Oddýchnutí sme sa pustili
do ďalšieho okruhu kde sme mohli vidieť
ďalšie zvieratá - žurav, emu, ovce a kozy,
lamy, dobytok. Oproti týmto zvieratám sa
nachádzal veľký areál určený pre medve-

de, na ktoré sme sa veľmi tešili. Mali sme
šťastie a medvede sme zahliadli v blízkosti
plota a mali možnosť ich sledovať a odfotiť sa s nimi. Ďalej nás zaujali ešte kengury,
kozorožce a vtáctvo ako žeriav a bažanty,
zubor európsky, takin indický, ponik, muflón, kamzík. Posledné zvieratká boli jelene, antilopy a očarili nás najmä vlci. Náš
výlet sa blížil ku koncu a my sme sa začali
pomaly schádzať k bráne. Po ceste sme
sa stihli ešte osviežiť pod vodnou hmlou
a všetci sme sa presunuli k autobusu a plný
nových zážitkov sme sa vracali domov.
Koncom prázdnin 28. júla sme pre deti
a klientov centra pripravili výlet na Hrebienok v Starom Smokovci. Počasie nám
síce veľmi neprialo, ale napriek tomu sme
plní odhodlania vyrazili. Cesta autobusom
prebehla veľmi rýchlo, deťom sa páčila.
Z autobusovej stanice sme sa popri informačnej kancelárii vybrali k lanovke. Detský
pohľad bol veľavravný, plný očakávania
z blížiacej sa cesty. Všetko prebehlo v poriadku a my sme sa dostali na vrchol Hrebienka. Urobili sme fotky a vybrali sme sa
tatranskou magistrálou k Reinerovej chate.
Nepriaznivé počasie nás po krátkej ceste
vrátilo späť a na Hrebienku sme si mohli
popozerať nádherné drevené medvedie
sochy. Poobzerali sme si okolie a mierne
unavení sme sa vrátili späť na stanicu lanovky. Veľmi sa chceme týmto poďakovať
mestu Svit za poskytnutú finančnú pomoc,
a to aj v mene detí a ich rodičov. Vďaka
tejto pomoci sme mohli zrealizovať výlety
a umožniť deťom a ich rodičom spoločne
prežiť výnimočné okamihy, nové zážitky
a veľkú radosť. Veríme, že o rok si budeme
môcť zopakovať krásne výlety a spoznať
nové miesta a prežiť ďalšie výnimočné
a radostné zážitky.

kolektív Komunitného centra Bonum
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mestským zastupiteľstvom. Z rovnakého
dôvodu požiadala advokátska spoločnosť
JANČI & Partners o ukončenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory na ulici SNP
dohodou.

Interpelácie
R. Abrahám sa opäť opýtal na stav riešenia prechodu pre chodcov cez hlavnú
cestu E/18 v dolnej časti Svitu smerom
ku záhradkárskej osade Máj. Všimol si, že
tam boli urobené nejaké prípravné práce,
ale nepokračuje sa v tom. D. Vojsovičová
potvrdila, že prípravné práce boli vykonané. Pri podaní návrhu v predchádzajúcom období neboli vysporiadané majetkové vzťahy so súčasným majiteľom
pozemku. Mesto momentálne rokuje
s majiteľom pozemku o odpredaji alebo
výmene pozemkov.

Diskusia
E. Kačmarčíková upozornila na to, že
námestie pred Domom kultúry je dlhodobo v havarijnom stave a rozpadáva sa,
opýtala sa, či sa plánujú opravy. D. Vojsovičová odpovedala, že do rozpočtu neboli zatiaľ schválené finančné prostriedky na túto investíciu. Nebol predložený
žiadny návrh od poslancov ani zo stavebnej komisie. Investičné oddelenie má pripravenú možnú variantu opravy. Je potrebné zaradiť túto akciu do rozpočtu na
budúci rok a vyčleniť financie na opravu.
M. Šramková reagovala na list Jednoty dôchodcov, ktorá poslancov poprosila o poslanecký prieskum ohľadom
Zariadenia opatrovateľskej služby. Dňa
23. septembra boli s E. Cetlom a vedúcou
soc. oddelenia P. Bockovou na obhliadke v tomto zariadení. Zhrnula to tak, že
nejaké drobné nedostatky a priestor na
zlepšenie tam vidí. Vie, že drobné údržbárske opravy sa priebežne realizujú. Po
tomto prieskume uprednostňujú názor,
že skôr by apelovali na nové zariadenie,
ktoré bude spĺňať všetky kritériá, pretože je zbytočné investovať do starej budovy. Navrhla efektívnejšiu spoluprácu
s Technickými službami, čo sa týka kosenia a osádzania nových lavičiek, pretože
vie, že niektoré práce si robia aj svojpomocne. Chcela tiež oceniť J. Štefka, ktorý bol pri týchto prácach nápomocný na
brigáde aj so svojimi známymi. Myslí si,
že techniku a materiálne veci TS vedia zabezpečiť. V dennom stacionári vyzdvihla
prácu personálu, ktorý vykonáva svoju
robotu kvalitne. Aj rodinní príslušníci
klientov sú spokojní. Do budúcna navrhuje zvážiť kúpu nového automobilu,
ktorý je pre klientov nevyhnutný.
P. Bocková informovala, že v r. 1991
prebehla delimitácia štátneho majetku
ROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

klubu dôchodcov s prístavbou stanice
opatrovateľskej služby. Sociálne služby pre klientov sa v tejto budove poskytujú už 40 rokov. V minulosti podľa
zákona táto budova spĺňala štandardy
stavebno-technickým vybavením a zodpovedala svojmu účelu. V dnešnej dobe
podľa predpisov je už náročnejšie napĺňať štandardy a všeobecno-technické
požiadavky čo sa týka charakteru sociálnych služieb. Určite by všetci privítali
modernizáciu služieb. Potrebnými zásahmi, ktoré by bolo nutné vykonať, by
sa nedosiahol požadovaný účel. Preto by
bolo výhodnejšie ísť do novej výstavby
zariadenia. V budove ZOS Bytový podnik
robí pravidelnú údržbu, bolo postupne
vymenené interiérové vybavenie, zrenovovaná miestnosť pre opatrovateľky, vymenená celá elektroinštalácia, zrenovovaná práčovňa, sušiareň a iné investičné
zásahy. D. Vojsovičová povedala, že pred
dvomi rokmi Regionálny úrad verejného
zdravotníctva už niekoľkýkrát za sebou
upozornil na nedostatky. Hrozilo nám
zatvorenie tohto zariadenia. V roku 2020
sa postupne začali nedostatky odstraňovať. Rozsiahlymi investičnými úpravami
v ZOS sa docielilo to, čo nám RÚVZ uložil
napraviť. Bola vytvorená izolačka a ďalšie
dve miesta pre klientov. Došlo k zníženiu
počtu lôžok v jednotlivých izbách, tak
ako to bolo doporučené. Určite sa kvalita
poskytovaných služieb týmito zásahmi
zvýšila. Pristúpilo sa k tomu, že strava je
vozená priamo zo zariadenia, ktorá ju dodáva v termoboxoch, čiže aj kvalita stravy je na vyššej úrovni. Prikláňa sa takisto
k tomu, že v ZOS je dobrý personál.
V zmysle nariadenia vlády štát poskytne
finančné zdroje na odmenu pre sociálne služby za 2. vlnu pandémie. Odmena
bude vyplatená všetkým opatrovateľkám
v súlade s usmernením MPSVaR. Opatrovateľky počas pandémie zvládli svoju
prácu veľmi dobre, za čo im patrí veľká
vďaka. Momentálne sa venujeme podaniu žiadosti na nový Dom seniorov. Tiež
poďakovala sa za poslanecký prieskum
a výsledok z neho. P. Bocková informovala, o tom, že v návrhu Dodatku VZN
v bode 3. boli vyčíslené všetky náklady
vrátane dotácie v predchádzajúcom roku
na ZOS a denný stacionár. Celkové náklady na ZOS boli 296 000 € a na denný stacionár 45 243 €.
M. Šramková upozornila, že je zvýšený
výskyt cyklistov a kolobežkárov na chodníkoch v meste, čo vytvára nebezpečné
situácie pre chodcov. D. Vojsovičová požiadala Mestskú políciu o zvýšený dohľad
a súčinnosť.
M. Šramková sa opýtala, či mesto má
nejaké nariadenia pri zatepľovaní bytových domov v meste, aby nebol narušený kolorit fasád. Momentálne sa zatepľu-

je BD na ul. Štúrovej a obáva sa, že každý
dom v meste bude po zateplení inej farby. Samozrejme nie je proti zatepľovaniu.
D. Vojsovičová odpovedala, že územný
plán neobsahuje žiadne regulatívy zatepľovania. Bolo vyvolané rokovanie s Bytovým podnikom, kde sa hľadalo vhodné
riešenie zatepľovania. Radi by sme to
regulovali, ale je to dvojsečná zbraň.
Na jednej strane sú bývajúci, ktorí chcú
zatepľovať, pretože si chcú zlepšiť podmienky na bývanie, dajú si urobiť energetické posudky, ale celkové zateplenie
napr. tehlovým vzorom je pre nich veľmi
drahé. A na druhej strane nebývajúci,
ktorí chcú zachovať tehlový vzhľad. Preto
hľadáme možnosť čerpania finančných
prostriedkov, či dotácií možno práve
z fondu na podporu architektúry pre zachovanie takýchto stavieb. K. Štinčíková
podotkla, že na budúci týždeň sa bude
konať zasadnutie Komisie výstavby a jedným z bodov bude aj táto problematika,
kde budú mať možnosť členovia navrhnúť nejaké riešenia.
E. Cetl pripomenul, že na novom cyklistickom chodníku popri I/18 sa nachádzala nerovnosť po prekopávke na moste. Podotkol, že pracovníci TS by sa mohli
niekedy riadiť v prvom rade pripomienkami občanov a poslancov a nie až keď
občania napíšu podnet cez sociálnu sieť.
D. Vojsovičová odpovedala že pracovníci
TS hneď po zistení stavu a po upozornení dali na miesto zábranu a označili toto
miesto. I. Hus (riaditeľ TS) informoval, že
hneď objednali a zakúpili protisklzový
plech danej nosnosti a časový sklz spôsobil objednávaním tovaru. Plech na
miesto nainštalovali, ukotvili a nerovnosť
opravili.
I. Zima povedal, že momentálne sa
schválili financie na projektovú dokumentáciu, v ktorej sa plánuje predĺžiť
cyklochodník popri I/18 od ul. Hviezdoslavovej až po motorest. Opýtal sa, ako je
vyriešené prerušenie v mieste cez ul. SNP.
Na tomto mieste nie je žiadne dopravné
označenie, je to nebezpečný prechod.
Chcel by požiadať, aby sa na to myslelo
v projektovej dokumentácii pri rekonštrukcii ul. SNP a križovatky na hlavnej
ceste. D. Vojsovičová odpovedala, že
predpokladá, že rekonštrukcia ul. SNP,
„vlečky“ a chodníkov napojenie na cyklochodník rieši. Ďalej informovala o tom,
čo mesto pripravilo na október v rámci
pandemických opatrení v režime OTP
v kultúrnej oblasti a v rámci mesiaca úcty
k starším.
Tento výpis má výlučne informačný charakter, úplné znenia nájdete v podrobnej zápisnici z rokovania MsZ Svit na www.svit.sk
(mesto/ mestské zastupiteľstvo/dokumenty
MsZ/zápisnice zastupiteľstva).
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V septembri sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho ocka,
dedka a pradedka
Dňa 28. októbra 2021 uplynulo 20 rokov
čo nás opustil náš otec, dedko a môj
manžel

Ján Cehuľa.
V našich srdciach zostane navždy.
Ďakujeme za tichú spomienku, všetkým,
ktorí ste nezabudli.
Smútiaca rodina.

Odišli, niet ich medzi nami. Utíchol ich
hlas, láskavé srdcia prestali biť.
V týchto dňoch si pripomíname smutné
výročia, odkedy nás navždy opustili naši
drahí rodičia

Paulína Záhradníková
(18. októbra 2002)

a Pavel Záhradník
(5. októbra 2020).

Jozefa Višňovského,
7. výročie úmrtia našej mamky,
babky a prababky

Alžbety Višňovskej
a 1. výročie úmrtia nášho brata a švagra

Jaroslava Višňovského.

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú
dcéry Ľubka, Alžbeta, Viera, Jana a syn
Jozef s rodinami.

V našich srdciach žijú stále. S láskou
na Vás spomína smútiaca rodina.

Vy, ktorí ste ich poznali,
prosíme venujte im tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

10. októbra, s láskou a smútkom
v srdci, sme si pripomenuli 10. výročie
od chvíle, čo nás navždy opustil a do
večnosti odišiel náš milovaný syn,
brat, strýko a švagor

Ján Turček.
Veľmi nám chýba a spomienky na neho
nikdy nevyhasnú. Prosíme i Vás, ktorí
ste ho poznali a mali radi, aby ste mu
venovali tichú spomienku.
Ďakuje mama a sestra s rodinou.

V auguste sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho manžela, ocka,
dedka a švagra

Juraja Piervolu.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú
manželka, dcéra Veronika s rodinou,
Kristínka a syn Martin.
Vy, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte
mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.
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Čas plynie rýchlo, žiaľ neustáva.
Chýbaš nám naša milovaná.
Dňa 3.októbra uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mama, stará mama

Oľga Štefková.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján,
vnučky Andrejka, Janka, Gabika.

Dňa 26. septembra 2021 uplynul
jeden rok od náhleho odchodu

Jána Klucha,
ktorý odišiel vo veku 67 rokov.
Stále na Teba s láskou spomíname, na
chvíle strávené s Tebou.
Spomínajú - priateľ Štefan, kamarátky
a kamaráti, kolegovia z práce, známi,
Anička a Micinka.

Dňa 18.septembra 2021 sme sa
so žiaľom v srdci rozlúčili s mojim
manželom, našim ockom, dedkom,
svokrom, bratom a švagrom

Jánom Potočkom,

ktorý nás navždy opustil
15. septembra 2021
vo veku nedožitých 78 rokov.
Ďakujeme pánovi kaplánovi Milanovi
Kačaljakovi, organistovi PhDr. Františkovi
Drozdovi, PhD., pani Ľube Jančíkovej,
Pohrebným a cintorínskym službám,
DH Sviťanka a všetkým Vám
za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujem za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Vážení občania,

všetky náležitosti súvisiace
s vybavením poslednej rozlúčky
s Vašim blízkym môžete riešiť
so zamestnancom
Pohrebných služieb Svit
na non-stop tel. kontakte

0905 253 412.
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Aktivity v mestskej knižnici
Mestská knižnica Svit sa počas tohto leta zapojila do celoslovenského programu pod názvom „Prečítané leto“ a vyhlásila i výtvarnú súťaž ilustrácií z prečítaných, či obľúbených kníh. Do uvedených aktivít sa nám zapojilo 76 detí.
Zorganizovali sme 7 literárnych programov pre 63 detí letných táborov
Rodinného centra Ako doma a podujatia
pre 7 skupín letných táborov Centra voľného času v počte 74 detí. Účastníci vytvárali jaskynné maľby, dozvedeli sa všetko o čuchu, pachoch a zápachoch, čítali
si rozprávky o zvieratkách, kreslili a hádali
hádanky. Ako každý rok, knihovníčky pre
deti pripravili aj prázdninové dopoludnia, počas ktorých s nimi čítali, hovorili
o knihách, maľovali, či v tvorivých dielňach vyrábali mydielka.
Zúčastnili sme sa tiež podujatia Rodinného centra pod názvom Leto ako doma.

Deti i dospelí si v našom stánku mohli
zdarma vybrať knihy, ktoré ich zaujali.
V septembri sme pripravili stretnutie
so spisovateľkou Kristínou Baluchovou.
Autorka pochádza z Kežmarku a literárne tvorí pre dospelých i deti. Nedávno
jej vyšla nová knižka „Záhada knižnice
na konci ulice“, ktorou veľmi potešila nás
knihovníkov a veríme, že očarí aj deti.
Sme veľmi rady, že aj napriek meniacej sa
pandemickej situácii sme mohli zrealizovať besedu, na ktorej sa stretla so štvrtákmi zo Spojenej školy Mierovej.

Mgr. Daniela Šipošová

Zo zápiskov JDS Svit
Záver leta v Jednote dôchodcov Slovenska Svit (JDS) bol naplnený programom, za ktorý sa naozaj nemusíme hanbiť. Pandemická situácia, kedy si
naši seniori uvedomili, že sociálny kontakt je naozaj potrebný, spôsobila
silný prílev nových členov do našej organizácie. Na naše akcie pozývame
vždy všetkých seniorov z mesta, nie len členov.

návšteva, múzeum bolo zavreté a dážď
naberal na sile. Po spoločnom obede
sme vyštartovali do skanzemu vo Svidníku, Dážď sprevádzaný vetrom nabral na
sile a tak si skanzem prezrelo len niekoľko
odvážlivcov.

vinných respirátorov sa smiali oči našich
42 účastníkov výletu. Hneď po usadení
Danka zmerala teplotu každému účastníkovi - všetci mali do 36,5°C a tak sme vyrazili smer Prešov, kde pristúpilo 6 našich
priateľov z Betliara.

Smeťozber

sobota 18. september 2021
Členovia JDS Svit, OZ Skalné lezenie Svit a OZ ROZPUK sa v pracovnom
nasadení stretli pri Studničke. Spoločne poupratovali okolie, zrekonštruovali
posedenie pri ohnisku, vykosili priestor
a tak vytvorili príjemné prostredie na oddych pred prichádzajúcim „babím letom“.

Rozlúčka s letom - Betliar,
štvrtok 16. september 2021

Ako posledné dva roky, tak i teraz naša
malá 6-členná výprava smeruje k priateľom do Betliara. Organizujú rozlúčku
s letom, trochu netradične, rešpektovaním zásad protipandemických opatrení. Okrem posedenia boli aj športové
disciplíny, na ktorých sa naši predviedli
veľmi úspešne.

Výlet do minulosti Dukla, Ladomirová

piatok 17, september 2021
Ráno o 6.00 h sme sa vydali proti nepriazni počasia i pandemickej situácie na
krásny výlet smer Svidník. Sponad poROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

Zástavka 1. Dukla - prší slabý dážď
a my stúpame k pomníku bojov
o Dukliansky priesmyk. Predseda Jožko
nám odborne vysvetlil ako prebiehali
boje, aké tanky bojovali v údolí smrti.
Zástavka 2. grék. - kat. Chrám
sv. Michala archanjela - Ladomirová
- pokračujeme do Ladomirovej pozrieť
krásny drevený kostolík, kde nás oboznámili s jeho históriou a jednotlivými časťami tohto kostolíka.
Zástavka 3. a 4. - Svidník - prší čím
ďalej, tým viac a my zaparkujeme pred
vojenským múzeom vo Svidníku. Výbor
našej JDS má stretnutie s členmi výboru
JDS Svidník, ostatní naplánovanú návštevu vojenského múzea a prehliadku mesta. Žiaľ, hoci bola telefonicky dohodnutá

Lúčime sa s letom pri studničke
štvrtok 27. september

Veľká vďaka MsÚ za bezplatné SMS
správy. V utorok oznam cez SMS, že sa
lúčime s letom pri dobrej kapustnici. Vo
štvrtok vyše 60 seniorov mesta diskutujúcich o lete, pojedajúcich koláčiky od pani
Pastrnákovej a spievajúcich spolu s Betliarčanmi si pochutili na výbornej predsedovej kapustnici. Žiaľ, lavičky i stôl, ktoré
naši dôchodcovia len v sobotu pracne
spravili, zdobili už nápisy od našich mladých ľudí spolu s kopou smetí špakov
a fliaš. Prosíme, príďte sa zabaviť, posedieť, ale neničte to, čo je v našom meste
pekné a pre všetkých.
Jozefa Jelačičová Fraňková
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Leto s folklórnym súborom

Jánošík

Aj keď nás epidémia zabrzdila a na určitý čas a zastavila našu činnosť, nezaháľali sme a osobné stretnutia sme vymenili za virtuálny svet- svet techniky a stretávali sme sa online. Z každého, aj takého stretnutia, sme mali
radosť, no na to skutočné sme sa tešili ešte viac.
Prvé vystúpenie po zjemnení opatrení
bolo pre naše mesto a to 22. mája pred
Domom kultúry. Predstavili sme sa s krátkym programom, kde diváci mohli vidieť
ukážku krásneho slovenského ľudového
zvyku, akým je snímanie svadobnej party
a nasadenie čepca na hlávku už vydatej
ženy. Chlapci sa predviedli družbovským
tancom, konkrétne z oblasti Zamutova
s názvom ložkový, čo je temperamentný
tanec mládencov s lyžicami. Na záver ste
mali možnosť vidieť párový tanec z Fintíc.
Pre ľudí nášho mesta vždy radi vystupujeme a sme im vďační za podporu,
ktorú u nich máme už 65 rokov. Vystúpenie sme si užili o to viac, že niektorí
tanečníci mali práve v tento deň svoju ta-

nečnú premiéru a veríme, že si to užili aj
diváci, ktorí nám doteraz chýbali. Takéto
stretnutia vždy povzbudia a ukážu nám,
že má zmysel pokračovať v tom, čo robíme a udržiavať tradície.
Leto bolo pred nami a my sme si ho
chceli užiť naplno. Dostávali sme množstvo ponúk na vystúpenia a tak sme sa
pustili do práce a tvrdo sme trénovali,
aby sme leto mohli stráviť spolu. Za krátke obdobie sme stihli nacvičiť ďalšie dve
„staronové“ choreografie, ktoré FS Jánošík mal vo svojom repertoári no dali sme
im nový šat a tanečníkov. Chlapcov si
zobral pod palec Jozef Dluhý a dievčatá
Natália Lištiaková ml., za čo im ďakujeme.
Leto plné nácvikov, množstvo svadieb,

VÝZVA - POMOC
PRE MAČKY V NÚDZI

Vo Svite stretávame bežne mačky na rôznych miestach. A to, že neustále
pribúdajú, že sú nechcené a opustené, to našim očiam neujde. Sú to však
živé tvory a tak je nutné k nim aj pristupovať.
Mnohé z nich, často v zúboženom stave našli svoj domov v Chovateľskej stanici Sibír, kde im svoju opateru a ochranu
poskytuje milovníčka mačiek. No veľkým
problémom, ktorý v súčasnosti vystupuje do popredia, a na ktorý sa snažíme
poukázať, sú finančné náklady potrebné
na veterinárne ošetrenie týchto mačiek,
ktoré nie sú práve najlacnejšou položkou.
Primátorke mesta Svit Ing. Dáši Vojsovičovej nie je táto situácia ľahostajná. Už
v nedávnom období na základe podnetu obyvateľov mesta venovala pozornosť
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problému prebývania mačiek v potrubí pri
rieke Poprad, ktorý bol následne vyriešený
vďaka ochote, iniciatíve a snahe súkromnej
osoby - milovníčky týchto zvierat. Snahou
primátorky je poskytnúť pomoc mačkám
aj v tomto prípade a tiež to, aby sa tomuto
problému venovala pozornosť aj naďalej,
aby sa neprehlboval, ale tiež aby sa riešil
konštantne a nie len príležitostne. Na to je
však potrebné poskytovať pomoc ľuďom,
ktorí sú ochotní sa nezištne o nechcené
mačky postarať dlhodobo. Mesto v súčasnosti nemá vytvorené podmienky na to,

kde sme nielen čepčili, ale robili aj tanečné zábavy, firemné akcie, školy tanca, dni
obcí, taktiež mimo folklórne aktivity ako
výlety po Tatrách - no stále spolu, ubehlo
veľmi rýchlo, veselo a tanečne.
V auguste sme zavŕšili svoje úsilie na
festivale v obci Párnica. Predstavili sme
sa plnohodnotným 50-min. programom,
ktorý pozostával z tancov z oblasti Balogu, Horehronia, Pohorelej, Zamutova,
Šariša a Fintíc, ďalej dievčenskými speváckymi vstupmi a v neposlednom rade
hudobnými a speváckymi vstupmi našej
muziky pod vedením vynikajúceho hosťujúceho primáša Janka Rybára zo Žiliny. Pre
mnohých to bolo prvé veľké vystúpenie,
s prezlekmi - za čo ďakujeme našej skvelej
Natálií Lištiakovej st., najlepšej krojárke,
ktorá nám kroje vždy pripraví. V zákulisí
a s obavami, či to všetko zvládneme.
Dievčatá a chlapci však na javisku vydali
zo seba maximum a mohli si užiť potlesk
divákov, čo bolo pre nás všetkých veľkým
zadosťučinením za 4 mesiace tvrdej práce.
Leto je za nami a my plní energie pokračujeme ďalej, lebo nás čaká najväčšia
výzva a to 65. výročie súboru, ktoré sme
museli pre koronu presúvať. Pevne veríme, že sa nám to podarí v budúcom roku,
aby sme potešili obyvateľov Svitu, našich
fanúšikov, bývalých aj budúcich členov.
Aby sme hrdí stáli na tanečných doskách
Domu kultúry. Ďakujeme všetkým, ktorí
pri nás stoja. Mestu Svit za podporu, našim členom súboru, že majú chuť sa niečo učiť a udržiavať tradície.
Ak máte záujem patriť do našej „Jánošíckej rodiny“, každý piatok od 18:00 h nás
nájdete trénovať v Dome kultúry - stačí prísť a zapojiť sa, alebo nás môžete
kontaktovať na Instagrame a FB - nie je
to len o tanci, ale aj o priateľstvách, láske, zábave a o udržiavaní tradícií našich
predkov J
Mgr. Eva Oravcová
aby pravidelne a dlhodobo poskytovalo
finančnú podporu na tento účel, aj keď
v budúcnosti to nie je vylúčené.
A preto je vítaná pomoc od všetkých
ľudí, ktorí majú záujem a možnosti vypomôcť a prispieť finančnou podporou
v akejkoľvek výške. Vyzbierané finančné
prostriedky budú použité na úhradu veterinárnych nákladov pri liečbe mačiek.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vosjovičová:
„Vopred ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí budú ochotní pomôcť v tejto
veci a prispieť k dobrej veci.“ Finančné
príspevky môžete posielať na:

FIO banka - transparentný účet
IBAN: SK6883300000002002016013
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Veríme, že s Vašou podporou bude
možné pomôcť a dať šancu na dôstojnejší život ďalším mačkám.
Mária Jalovičiarová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

28. Výročná členská schôdza
Klubu ABŠ vo Svite

Výbor Klubu Absolventov Baťovej školy (KABŠ) vo Svite sa od začiatku
roka venoval príprave 28. výročnej členskej schôdze. Bohužiaľ, koncom
augusta sa opäť zhoršila situácia s ochorením covid-19 a výbor stál pred
problémom - počty prihlásených členov boli oveľa vyššie ako prípustné
počty osôb na podujatia podľa covidového automatu. Z toho dôvodu
musela byť schôdza zrušená.
Nakoniec sme sa rozhodli zorganizovať malé posedenie výboru Klubu ABŠ

s primátorkou mesta, zástupcami a. s. Chemosvit Svit, firmy Fires z Batizoviec,

OZ Rozpuk a riaditeľkami škôl mesta,
ktorí nás počas celého roka podporovali v našej činnosti, pri príprave ročenky
i chystanej výročnej členskej schôdzi.
Na stretnutí predsedníčka KABŠ Zuzana Gloriková informovala o činnosti klubu v roku 2021, vývoji členskej základne
i úlohách, ktoré chce KABŠ v ďalšej svojej
činnosti vykonávať a rozvíjať.
S veľkým záujmom si prítomní vypočuli výber myšlienok a osobných vyznaní
členov KABŠ, ktoré výboru poskytli Baťovci ako odpovede na zaslané otázky.
Na záver stretnutia, tak ako je zvykom,
všetci zúčastnení položili kytice kvetov
k soche Tomáša Baťu, buste Jana Antonína Baťu a k pomníku Anny Svitanovej.
Výbor klubu chce i touto cestou oznámiť svojim členom, že sa rozhodol zmeniť
septembrový termín konania schôdze na
skorší čas tak, aby nám protipandemické opatrenia dovolili v budúcom roku
schôdzu uskutočniť. Zároveň chceme
ešte raz poďakovať za morálnu, materiálnu i finančnú pomoc všetkým sponzorom
a podporovateľom. Veríme, že členov klubu potešia aspoň zaslané ročenky, kde
sa dozvedia informácie o Svite i činnosti
Klubu absolventov Baťovej školy vo Svite.
výbor K-ABŠ vo Svite

Atletický oddiel Svit nezaháľal ani v závere leta
tačnom drese SR dobehol Adam Krajč
v behu na 1500 m v silnej medzinárodnej
konkurencii na 6. mieste. O tom, že vydal
zo seba aktuálne maximum svedčí aj fakt,
že časom 4:09,38 min. prekonal 19 rokov
starý dorastenecký rekord AO SVIT (Tomáš Kupčo 4:12,48/2002). Adamovi ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

Skúsili si aj
Spartan Race Trail
M-SR v behu do vrchu 2021
V nedeľu 8. augusta sa v obci Pruské
konali majstrovstvá SR v behu do vrchu
pre kategórie juniorov, dospelých a veteránov. Medzi juniormi dobehol ešte
dorastenec Adam Krajč na peknom
4. mieste, keď 8,5 km dlhú trať s prevýšením 480 m až k Vršateckým bralám
zvládol za 43:15 min. Dorastenka Viktória Jordánová medzi juniorkami obsadila
na tej istej trati rovnaké 4. miesto časom
1:00:36 hod. Pre oboch to boli prvé preteky tohto typu v doterajšej bežeckej kariére a obaja ukázali solídnu perspektívu
do budúcnosti behov do vrchu.

Adam Krajč v Brne prekonal rekord
V Brne sa 14. augusta uskutočnilo
medzištátne štvorstretnutie atlétov v kategórii dorastu v atletike. V reprezenROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

V sobotu 28. augusta sa uskutočnil
historicky po prvýkrát Spartan Race Trail
na Malinôm Brde. V rámci športovej prípravy sme sa ho zúčastnili aj my atléti
z AO SVIT. Na 10 km dlhej veľmi náročnej
trati s prevýšením až 1000 m sa skvele
opäť predviedol náš dorastenec 17-ročný Adam Krajč, ktorý dobehol prvý zo
všetkých pretekárov a trať zdolal za
1:13:17 hod. Stal sa tak premiérovo prvým
celkovým víťazom trailu. V kategórii žien
15-19 r. časom 1:50:26 hod. zvíťazila naša
17-ročná atlétka Viktória Jordánová. V kategórii muži 50-59 r. dobehol tréner Laco
Potočný na 3. mieste časom 1:36:24 hod.
a v kategórii ženy 40-49 r. obsadila
Gabriela Potočná časom 1:52:19 hod.
pekné 4. miesto. Kategória detí sa vyšantila na trati a všakovakých prekážkach
Spartan Race Kids. Víťazom a umiestneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú
reprezentáciu AO SVIT.

Red Bull 400/2021
V sobotu 11. septembra sa na Štrbskom plese uskutočnil 4. ročník atraktívnych extrémnych bežeckých pretekov
Red Bull 400. Náš atlét - dorastenec Adam
Krajč sa z 850 bežcov kvalifikoval až do finále, v ktorom obsadil v silnej konkurencii
30-tich finalistov časom 4:29 min. celkové
11. miesto. Pre Adama to bola úplne nová
pretekárska skúsenosť z takéhoto typu
behu a prišla vhod, ako spestrenie v období už jesennej tréningovej prípravy.
Mgr. Ladislav Potočný
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Predškoláci sa zapojili
do hokejbalového projektu
Mládežnícky hokejbalový klub MhbK Lords Ball Svit v rámci projektu
„Najmladší v pohybe“, (podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja) zorganizoval na hokejbalovom ihrisku pri Mladosti športové
stretnutia pre všetkých predškolákov.
Do aktivít s podporou rodičov sa zapojilo takmer 90 najmladších športovcov - predškolákov z Materskej školy vo
Svite, Materskej školy sv. Gianny Beretto-

vej Mollovej, Súkromnej materskej školy
Kidsfun „Chalúpka“ a Materskej školy Svit
- Pod Skalkou.
Otvorenia projektu sa okrem vedenia

Klub TOM Červík Svit je vicemajster
slovenského pohára 2021

V konečnom hodnotení klubov
v rámci Slovenského Pohára v Turisticko
- orientačnom behu (TOB) sa športový
klub Tom Červík Svit stal vicemajstrom.
V Opátke pri Košickej Belej si začiatkom
septembra pri konečnom vyhodnocovaní sezóny klubov pretekári zo Svitu prevzali pohár za celkové 2. miesto. Skvelý
a zaslúžený úspech z pomedzi 19 klubov,
dosiahnutý výbornými výsledkami a bodovaním turisticko - orientačných bežcov v jednotlivých kolách Slovenského
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pohára v Podhájskej (1. kolo SP), vo Svite
(2. kolo SP), Oščadnici (3. kolo SP).
V konečnom hodnotení Slovenského
pohára klubov sa tak na 1. mieste umiestnil TOM Priatelia Kysúc 1430,58 b., 2. TOM
Červík Svit 1346,75 b., 3. miesto KST Námestovo 1303,34 b. Turisticko - orientační
bežci z TOM Červík Svit úspešne bodovali
i v konečnom hodnotení Slovenského
pohára jednotlivcov. Titul Majster Slovenského pohára v TOB v roku 2021 si
za TOM Červík Svit vybojovali dvaja pre-

hokejbalového klubu, vedenia materských škôl a pedagogických pracovníkov,
zúčastnila i vedúca oddelenia školstva,
kultúry a športu mestského úradu Daniela Virostko, ktorá našich najmladších
športovcov - predškolákov privítala so želaním čo najlepších športových zážitkov
a radosti z pohybu.
Naši najmladší športovci sa v úvode
dozvedeli základy hokejbalu, niečo o samotnej hre, ihrisku, zoznámili sa s hráčskou výstrojou, výstrojou pre brankára,
ktoré si mohli hneď aj vyskúšať. Všetci
predškoláci potom už obdržali hokejky
a hokejbalové loptičky a za hudobného
doprovodu nášho DJ Petra Prokopa si
vyskúšali hokejbalové zručnosti, základné držanie hokejky, „miešanie loptičky“,
prihrávky na krátku vzdialenosť, streľbu
na bránu, pohybové zručnosti, skoky
cez „rebrík“, pomedzi kužele, orientáciu
v priestore na ihrisku a pod.
Projekt „Najmladší v pohybe“ má
v priebehu septembra a októbra s predškolákmi materských škôl naplánované
štyri stretnutia so záverečným vyhodnotením pohybových aktivít. Cieľom celého projektu je prostredníctvom športu
- hokejbalu už u detí predškolského veku
vybudovať pozitívny vzťah k pohybovej
aktivite a dosiahnuť u nich radosť z pohybu s nadobudnutím základov k zmysluplnému využívaniu voľného času.
PhDr. Ladislav Kalasz
tekári a to Dávid Bednár v ktg. mladší
žiaci (SŠ Mierová Svit) a Aďka Zavacká
v ktg. mladšie žiačky (SŠ Mierová Svit),
Titul Vicemajstrov Slovenského pohára
TOB 2021 za konečné 2. miesto patrí trom
našim pretekárom, Stelke Medvecovej
v ktg. mladšie žiačky (ZŠ Komenského
Svit), Markovi Jínovi v ktg. dorastencov
(SSOŠ Poprad) a Emke Enekešovej v ktg.
dorastenkýň (OA Poprad). Na konečnom
3. mieste v pohárovej súťaži sa za „Červíkov“ umiestnili Alex Jína v ktg. mladší
žiaci a Daniel Garányi v ktg. dorastencov
(z SOŠ HA Dolný Smokovec).
V konečnom pohárovom hodnotení
sa pekne umiestnili i ďalší Sviťania. V kategórii najmladší žiaci sa Alfréd Krajňák
(SŠ Mierová Svit) z 23 pretekárov v rámci SR umiestnil na konečnom 6. mieste,
Martin Kantor na 9. mieste, Juraj Dikant
na 11. mieste (obaja v tej istej ktg. a zo
SŠ Mierová Svit), v kategórii najmladšie
žiačky z 24 pretekárok v rámci SR si konečnú 4. priečku obsadila Lea Dzifčáková
(ZŠ Komenského Svit), Amália Sasáková
(SŠ Mierová Svit) 7. miesto v tej istej kategórii, v kategórii mladší žiaci z 18 pretekárov v rámci SR si konečné 7. miesto vybojoval Samuel Copuš (ZŠ Komenského
Svit), 8. miesto v tej istej ktg. Štefan Sasák
(SŠ Mierová Svit).
PhDr. Ladilsav Kalasz
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Prehľad výsledkov
futbalových zápasov
ĽUBICA - SVIT 0:2 (0:1)

Domáce mužstvo po 4 kolách viedlo
tabuľku súťaže bez inkasovaného gólu.
Úvod zápasu bol vyrovnaný, v 30. min.
strelou spoza šestnástky kapitán nášho
mužstva A. Tropp upravil stav na 0:1 pre
nás. Po góle získali prevahu naši chlapci,
v ktorej pokračovali aj v 2. polčase.
V 59. min. Chyba zblízka zvýšil na 0:2. V nervóznom závere mužstvá nevyužili svoje
šance a tak sa stav stretnutia už nezmenil.

SVIT - OLCNAVA 4:1 (3:1)

Sezóna CK Energie sa blíži ku koncu

Pomaly sa vonku ochladilo a aj naša sezóna sa blíži ku koncu. V najbližších
dňoch sa ukončia jednotlivé série a my sme zvedaví, ako to celé dopadne.
Stanka Vavrošeková sa v septembri zúčastnila dvoch podujatí, odkiaľ si odniesla cenné zlato. V Rajeckých Tepliciach na
trati 50 km bojovala v ťažkých podmienkach, keďže pršalo a trať bola poriadne
blatistá, no napriek tomu prišla prvá vo
svojej kategórii. Tento rok sa majstrovstvá SR konali v Bratislave a my sa môžeme pochváliť, že naša Stanka sa stala
majsterkou SR v kategórii Ženy Masters
40+! V celkovom poradí v sérii pretekov
Slovenského pohára skončila na krásnom
3. mieste.
V Plavnici na cestnom bicykli náš

predseda Janko Niedoba obsadil krásne
3. miesto, pričom aktuálne sa nachádza
v priebežnom celkovom poradí na
3. mieste. Záver tejto Východ Road Ligy
bude v októbri a budeme mu držať palce,
aby si minimálne toto miesto udržal.
Miško Prokopovič obsadil vo svojej
kategórii MINI 3. miesto na pretekoch
v Jahodnej a v Detskej Východ MTB Lige sa
v celkovom priebežnom poradí nachádza tiež na 3. mieste. V októbri bude posledné kolo tejto série, tak mu budeme
držať palce.
Diana Cetlová
foto : archív Ck Energia Svit

Víťazná extraligová šnúra
našich hokejbalistov z U14

Úvodné 1. kolo Slovenskej hokejbalovej extraligy kategórie U14, ktoré sa
odohralo v priebehu septembra na novozrekonštruovanom hokejbalovom
ihrisku v Spišskej Belej vyšlo hokejbalistom z Lords Ball Svit na výbornú.
Hneď v prvom zápase si poradili
s hráčmi družstva HBK Medokýš Martin
s konečným výsledkom 5:0. V poradí
druhom zápase 1. extraligového turnaja s húževnatým tímom Popradskí Piráti vyhrali pomerom 4:2 a v treťom zápase s HBK Kométa Vrútky vrútočanom

nadelili vysoko 9:1.
Vďaka výborne zahratým zápasom, kolektívnemu, súdržnému výkonu a skvelému gólmanovi si tak „Lordi“ domov
priniesli 6 cenných bodov a po 1. kole
vedú extraligovú skupinu „Východ“. Veľká
pochvala tak smeruje celému tímu, ako
i trénerovi U14, Michalovi Tomečkovi.
Poradie po 1. kole
SHbEx U14 v skupine
„Východ“:
1. Cent Taxi Lords
Ball Svit 6 b; 2. Hokejbal
Prešov 6 b; 3. Popradskí
Piráti 4 b; 4. HBK Kometa
Vrútky 2 b; 5. MŠK Spišská Belá 0 b; 6. HBK Medokýš Martin 0 b.

PhDr. Ladislav Kalasz
ROČNÍK XX. - OKTÓBER 2021

V ďalšom zápase 5. ligy šli sviťania do
vedenia už v 8. min., keď Joppa z rýchleho protiútoku skóroval. V 13. min. znovu
Joppa nastrelil hosťujúceho hráča a lopta odrazená do siete znamenala zmenu
skóre - 2:0. Domáce mužstvo vtedy produkovalo peknú rýchlu hru, hosťom však
stačil jeden protiútok, aby znížili na 2:1.
V 32. min. Jína však po peknej akcii zvýšil
na 3:1. V druhom polčase sa hra vyrovnala. Obe mužstvá mali viac šancí, ale skóroval až v 85. min. A. Tropp. Bolo to zaslúžené víťazstvo domáceho celku.

NÁLEPKOVO - SVIT 2:2 (0:2)

Škoda tohto zápasu. Naše mužstvo od
1. min. kontrolovalo priebeh, v 21. min.
Jambor premenil pokutový kop, o 4 min.
neskôr M. Tropp zvýšil na 0:2. Okrem týchto gólov sme nevyužili ďalšie 4 príležitosti. Domáci v 2. polčase značne pritvrdili
a v 50. a 68. min. stav stretnutia vyrovnali.
Snaha našich v závere strhnúť vedenie na
našu stranu bola neúspešná.

SVIT - VYSOKÉ TATRY 0:1 (0:0)

V stretnutí tretieho s prvým videli diváci zaujímavý súboj. Svit bol lepší v prvom polčase, hostia sa začali presadzovať
v druhom. Domáci doplatili na nepremenené príležitosti, tatranci jednu takú
v 55. min. premenili a tak si odviezli zo
Svitu cenné 3 body.
Sviťania klesli v tabuľke na 4. miesto
so stratou 4 bodov na prvé Vysoké Tatry.
Pred 140 divákmi rozhodoval Magdoško.

Starší dorast:

Svit - Krompachy 5:0 (0:0), góly: Jína
2, Křeš, Andráš, Mário Klein; Vikartovce Svit 1:8 (1:5), góly: Jína 3, Medvec 2, Mário Klein 2, Masloviak; Svit - Smižany 6:1
(3:0), góly: Mário Klein 3, Medvec 2, Švagerko; Kežmarok - Svit 0:9 (0:4), góly: Ridilla 3, Mário Klein 3, Jína 2, Medvec.
Mužstvo staršieho dorastu je v 4. lige
po 8. kole na 1. mieste bez straty bodu.
Výbor FK Svit doplnil zloženie trénerov
žiackych mužstiev o A. Troppa , M. Troppa
a J. Rušina. Trénera staršieho dorastu prevzal M. Pekarčík.
Záujemcovia o žiacku predprípravu
a prípravu nech sa hlásia na mestskom
štadióne v odpoludňajších hodinách.
M. Krišanda
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Basketbalisti Iskry Svit začínajú
novú ligovú sezónu, cieľom
je minimálne obhájiť bronz
Iskra Svit zostáva aj naďalej jediným klubom, ktorý sa zúčastnil všetkých
ročníkov najvyššej basketbalovej súťaže na Slovensku. „Medvede“
s mixom skúseností a mladých hráčov idú obhajovať bronzovú priečku
zo sezóny 2021/2022.
Pod Tatrami pokračujú v stabilizovaní
klubu a aj udržaní čo najväčšej časti družstva. Hlavným trénerom zostal domáci
Róbert Ištvánik. Mimoriadne pozitívnou
správou bolo aj zotrvanie kompletnej
slovenskej časti tímu. K tomu sa pridala
aj ďalšia šanca pre vlastných odchovancov, viacero z nich bude mať premiérovú
možnosť okúsiť si, ako vyzerá najvyššia
mužská súťaž.
„Príprava prebehla štandardne. Myslím si, že sme mali aj dostatočný počet
zápasov, aj v dobrom časovom slede.
Nemali sme nejaké zložitejšie problémy,
hráči boli poväčšine zdraví. Jedného hrá-

ča nebudeme mať k dispozícii dlhšie, ale
verím, že sa čoskoro zapojí do tréningov.
Prípravné zápasy boli fajn, hneď na úvod
sme dostali Opavu, od ktorej sme dostali
trochu naložené. Paradoxne, možno nám
to pomohlo v tom, že sme videli, kde sa
nachádzame my a kde oni. Myslím si, že
potom od zápasu k zápasu to bolo lepšie.
Mali sme aj nejaké výkyvy na domácom
Baťovom pohári, striedali sme tam lepšie
úseky s horšími, ale minimálne nám to
ukázalo to, čoho sme schopní. Bavili sme
sa o tom, že potrebujeme konzistentnosť výkonov, hrať rovnako počas celých
40 minút. Na tom bude ešte potrebné

trochu popracovať,“ zhodnotil prípravné
obdobie tréner Svitu Róbert Ištvánik.
Kouč Iskry si vyskladal pestrý tím, na
jednej strane má početnú časť mladých
hráčov, ktorú by mala viesť pätica skúsenejších basketbalistov. „Medvede“ naznačili už svoj potenciál v príprave na Baťovom
pohári, kde v konkurencii Interu Bratislava,
Lučenca a rakúskeho Kapfenbergu Bulls
obsadili 2. miesto, keď na ich sily bol akurát posledný menovaný tím. Celkovo mal
Svit v príprave bilanciu 4 výhier a 4 prehier.
Ligová sezóna sa začala pre podtatrancov 2. októbra a v ideálnom prípade bude
pokračovať až do mája 2022. Vtedy je na
programe finále Niké SBL. Svit obhajuje
zo sezóny 2021/2022 bronz a minimálne
ďalšie umiestnenie s odleskom cenného
kovu je hlavnou ambíciou trénera tímu:
„Vzhľadom na to, že v predchádzajúcej
sezóne sme skončili v semifinále a na
3. mieste, tak určite by sme boli radi
za minimálne to isté. Až sezóna ukáže,
akých súperov budeme mať. Ja som vždy
maximalista, takže sa budeme snažiť
urobiť všetko pre to, aby boli výsledky
čo najlepšie a aby sezóna skončila podľa
možností lepšie, ako tá predtým.“

Vstup na zápasy
Vedenie klubu sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu z konca septembra
rozhodlo minimálne na začiatok sezóny
2021/2022 umožniť vstup len kompletne
zaočkovaným fanúšikom. Pri tomto režime môže byť Iskra aréna využitá na plnú
kapacitu. Cena vstupného na zápas bude
5 € na tribúnu a na palubovku 8 €.
Všetky aktuálne informácie nájdete na
oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.
sk, respektíve na facebookovom a instagramovom konte „Medveďov“ - BK Iskra
Svit.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

Vo Svite sa uskutočnil 17. ročník Rallye Štrba
Občianske združenie Gallo AOS Team
Štrba s podporou Mesta Svit usporiadalo
25. septembra automobilovú orientačnú
súťaž - 17. ročník Rallye Štrba ako Majstrovstvá Slovenska v orientačných automobilových súťažiach - Rodičia jazdite
opatrne (5. kolo 13. ročníka Belianskych
bezpečných jázd). Súťaž pozostávala
z jazdy zručnosti, orientačnej jazdy podľa
itinerára a súťažno - zábavných prvkov.
Súťaže sa zúčastnilo 15 posádok z celého
Slovenska, verejnej jazdy zručnosti vo Svite päť pretekárov. Jazda zručnosti sa uskutočnila na parkovisku oproti mestskému
úradu vo Svite. Víťazom jazdy zručnosti

pre verejnosť boli v mužskej kategórii Ondrej Soják (Svit), v kategórii žien Lucia Mariščáková (Veľký Slavkov). Jazdu zručnosti
v rámci Rallye Štrba vyhral Peter Musil
z Hviezdoslavova pri Bratislave. Celkovým
víťazom Rallye Štrba s najmenším počtom
trestných bodov sa stala posádka Stanislav
Bekeš - Peter Rusiňák ml. zo Spišskej Belej
a Svitu. Otvorenia súťaže sa zúčastnila
i primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová,
ktorá zároveň odštartovala prvé posádky
v jazde zručnosti. Organizátori súťaže aj
touto cestou ďakujú za materiálnu a finančnú pomoc Mestskému úradu Svit.
Ing. Miroslav Dubiel
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