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ZO ŽIVOTA V MESTE

Využívajte možnosť testovania v stálom
odbernom mieste vo Svite

Svit sa výsledkom testovania v rámci
plošného screeningu za radil do skupiny
okresov, ktoré nemuseli počas nasledujuceho víkendu opakovať plošné testovanie.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová dodáva: „Ďakujeme, že ste sa zúčastnili
testovania - plošného screeningu. Výsledok pre náš okres bol potešujúci, keďže
sme testovanie nemuseli opakovať. Túto
možnosť sme ako mesto aj využili a to aj
z toho dôvodu, že máme od 25. januára
2021 vo Svite k dispozícii stále odberné
miesto vďaka spolupráci s Chemosvitom, a. s. Vyzývam obyvateľov Svitu, aby
túto možnosť využívali a pravidelne sa
dali otestovať v odbernom mieste Chemosvit - priestory bývalej Slovenskej
sporiteľne v záujme ochrany zdravia
svojho i svojich blízkych, či kolegov. Lebo
v aktuálnej situácii je toto jedna z mála
možností, ktoré máme a ktoré môžeme
využiť na to, aby sme bránili šíreniu nákazy koronavírusom.“

STÁLE ODBERNÉ MIESTO PRE VEREJNOSŤ
Prevádzková doba mobilného odberového miesta CHEMOSVIT je 6 dní v týždni:
pondelok - sobota od 10.00 do 18.00 hod. (posledný odber je 17.40 hod.)
V priestore bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku Chemosvit.
Informácie: pondelok - sobota od 10.00 do 18.00 hod. na tel. čísle: +421 945 506 143
Testovať sa v tomto odbernom mieste môžete bez predošlej online registrácie
aj s online registráciou. Neobjednaní občania - na počkanie.

Ďalšie testovacie miesta v Poprade:
• Červený kríž

Karpatská 7 (za hotelom Tatra), pondelok - sobota od 8.00 do 16.30 hod.

• Interklinik PP

Športová 1397/1, pondelok - piatok od 8.00 do 12.00 hod. a 13.00 až 17.00 hod.

• RUVZ Poprad

Zdravotnícka 3525/3, pondelok, streda, piatok od 9.00 do 12.00 hod.

• Váš lekár, s.r.o.

Ul. 1. mája 220/19, pondelok - piatok od 14.00 do 22.00 hod.

Podrobné výsledky januárového
plošného „screeningu“ vo Svite
V dňoch od 22. do 24. januára 2021 bolo vo Svite v rámci celoplošného
screeningu otestovaných celkom 4 775 osôb. Z toho 2 857 bolo obyvateľov Svitu (59,83%), ostatní boli s trvalým pobytom mimo mesta Svit. Pozitívny výsledok na ochorenie covid-19 bol preukázaný u 35 osôb (0,73%),
z toho iba 17 bolo osôb s bydliskom vo Svite (0,60%).
Počas piatku, 22. januára, bolo v odbernom mieste Chemosvit vykonaných
celkom 2 252 testov, z toho 10 pozitívnych. V sobotu, 23. januára bolo vo
všetkých odberných miestach vo Svite
celkom vykonaných 1 439 testov, z toho
11 pozitívnych a v nedeľu, 24. januára, vo
všetkých odberných miestach vo Svite to
bolo 1 084 testov, z toho 14 pozitívnych.
Záujemcovia o testovanie mali možnosť
využiť aj online registráciu na testovanie
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na vopred stanovený termín odberu a to
v odbernom mieste Pod Skalkou a v Spojenej škole na Mierovej ulici. Celkom túto
možnosť využilo 913 osôb, čo je 56,71%
z celkového počtu otestovaných osôb
v týchto dvoch odberných miestach.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová vyjadrila vďaku všetkým zainteresovaným:
„Rada by som opäť úprimne poďakovala
každej jednej osobe, či už je to zdravotník, administrátor, hasič alebo vojak. Kaž-

dý z týchto ľudí prispel svojou ochotou
a prácou k tomu, aká nálada vládla na
tom ktorom odbernom mieste a ako prebiehalo testovanie vo Svite. Vážim si, že
boli ochotní venovať svoj čas pre dobro
iných.“ 		
Daniela Virostko
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z DIÁRA PRIMÁTORKY

Základný kameň projektu

LIVING PARK SVIT
slávnostne poklepaný

Dňa 8. decembra 2020 sa vo Svite uskutočnilo slávnostné poklepanie základného stavebného kameňa, ktoré prebehlo v exteriéri na mieste, kde vyrastie
nový developerský projekt, ktorý v prvej fáze prináša štyri desiatky bytov
a osem rodinných víl. Už dnes je v rámci predpredaja za prvý mesiac zarezer-

vovaných viac ako 30% bytov, čo vypovedá o záujme o projekt.
Čo stojí za týmto úspechom? V prvom
rade je to komplexnosť projektu - moderná minimalistická architektúra, vynikajúca lokalita na brehu rieky Poprad
hraničiaca s cyklotrasou Poprad - Svit
s výhľadom na hrebene Vysokých Tatier,
ale aj technická vyspelosť stavby - tepelné čerpadlá, rekuperácia, podlahové kúrenie a pod.
Developer myslel aj na okolie projektu a vybavenosť, ako detské ihrisko alebo úplná slovenská rarita - exteriérová
sprcha na bicykle. Práve sprcha spolu
s cyklomiestnosťou, kompresorom a nabíjačkou na elektrobicykle bude poskytovať budúcim vlastníkom - cyklistom
vysoký užívateľský komfort.
Ďalšou raritou sú mezonetové loftové
byty. V tomto projekte budú prvé vo Svite. Jedná sa o veľkometrážne byty, ktoré
majú dve podlažia a vysokú otvorenú
galériu v dennej časti bytu, ktorá umocňuje pocit veľkoleposti a vzdušnosti bytu.
Práve tieto byty sa rezervovali ako prvé
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a z celkového počtu osem sú voľné už len
posledné dva.
Samostatnou kapitolou bude osem vila-domov. Ich predpredaj sa zahájil tesne
pred vianocami a očakáva sa veľký záujem. Každý z domov je unikátny svojou
architektúrou. Pozemky sú od 500 m2 do
700 m2 a výmery podlahových plôch domov sú od 130 m2 do 150 m2. Určené sú
prioritne pre klientov, ktorí hľadajú veľký
dom v kľudnom prostredí na brehu rieky
Poprad v obkolesení tatranskej prírody,
ale zároveň so všetkými benefitmi, ktoré
so sebou prináša mestské bývanie a plná
občianska vybavenosť.
Začiatok výstavby bol plánovaný na
december 2020 a jeho ukončenie na jún
2022.
V každom prípade, pokiaľ hľadáte
nové bývanie vo Svite, navštívte web
www.livingparksvit.sk a pozrite si ponuku aktuálnych voľných bytov a rodinných
domov.
red, Living Park

Milí obyvatelia, na tomto mieste novín ste sa v minulom období
mohli pravidelne dozvedieť o mojich
pracovných aktivitách a stretnutiach
v uplynulom mesiaci. Zhoršujúca sa
situácia s koronavírusom v decembri a januári úplne obmedzila osobné
stretnutia a rokovania. Výnimku tvorili
zasadnutia krízového štábu, ktoré boli
prípravou na jednotlivé kolá testovania. Vďaka našej kreativite, získaným
vedomostiam a poznatkom sme testovania pripravovali, aj keď v časovom
strese a nedostatku kompetentných
usmernení, s najlepším vedomím
a svedomím s jediným cieľom – vytvoriť
prijateľné podmienky pre Vás.
Ako sa nám to podarilo, viete ohodnotiť Vy. Ja konštatujem, že sa nám to
podarilo vďaka dobrovoľníkom, ktorí
obetovali svoj voľný čas či už po svojej
práci, alebo v skúškovom období a vytvorili skvelé, zohraté tímy.
Ale bežný život samosprávy nezastal, tvrdím, že sa strojnásobil. Pretože
okrem už spomenutého covidu je potrebné riešiť bežný, pravidelný život
samosprávy a popritom myslieť aj na
budúcnosť rozvoja.
Čo nie je vôbec jednoduché a máte
možnosť to sledovať aj Vy v každodenných správach. Všetko sa točí len okolo
pandémie. Príležitosti čerpania fondov
EÚ, dotácií, či grantov úplne absentujú.
My chceme byť ale pripravení a pracujeme na projektoch napríklad škôlky,
plavárne, revitalizácie vnútroblokov,
bytovej výstavby.
Novým fenoménom tejto doby
sú online stretnutia. Verím, že všetci
v zdraví prečkáme a vydržíme opäť aj
toto neľahké obdobie a že s vidinou
blížiacej sa jari môžeme očakávať, veriť a dúfať v nové začiatky, tak ako ich
jar symbolizuje. Tiež verím, že jar so sebou prinesie aj uvoľňovanie opatrení
a skutočné stretnutia, ktoré všetkým tak
chýbajú.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
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pripravení vyrobiť výrobky aj pre Vás. Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu
kraju za poskytnuté finančné prostriedky.

Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu

Aký bol rok 2020 v SOŠ-ke
„Nikdy si nedaj veštiť z dlaní.
Radšej si do nich napľuj a pusti sa do roboty.“
Tomáš Baťa
Rok 2020 je za nami. A my sme sa rozhodli trošku si zaspomínať. Čo všetko
nám priniesol, čo staré odniesol, v čom sme sa poučili a čo nové naučili...
Treba povedať, že uplynulý rok bol
úplne iný, náročný a plný zmien. Po lete
sme nastúpili plný nadšenia a chuti do
práce so žiakmi, ktorých sme nevideli
niekoľko mesiacov. September sa začal
sľubne. Pracovali sme v plnom nasadení,
mysleli sme pozitívne a dúfali, že zhoršujúca sa situácia s koronavírusom sa nás
dotkne len minimálne.
Ale, len čo sa september s októbrom
vymenil, už sa sen o prezenčnej výučbe
skončil a žiaci od 14. októbra 2020 opäť
zasadli pred počítače a z domáceho prostredia sa prihlasovali na online hodiny. Už
po druhýkrát. Internet náš každodenný.
Veru, bez neho by sme to nezvládli. Ale
nie každý má vhodné podmienky na učenie sa z domu, preto naše vedenie robilo
všetko pre to, aby sme žiakom pomohli
ako sa dá. Hlavne v podobe zapožičania
počítačov zo školy. Ako sa vraví, všetko
sa dá, keď sa chce, a preto pracujeme tak,
ako najlepšie vieme. A toto všetko sme
stihli:

konštruované izby, nový nábytok a hlavne krásne, úplne nové kúpeľne a WC.

Európsky deň jazykov

Neuveriteľné
sa stalo skutočnosťou
Pozitívnou vecou, ktorá sa udiala, je
určite odovzdanie a ukončenie rekonštrukcie našej školy. Na to sme všetci
túžobne čakali. Trvalo to priveľmi dlho,
bolo množstvo problémov, ale hlavne, že
je koniec.

Internátne izby v novom šate
Keď sa žiaci vrátia na internát, verme,
že čoskoro, čakajú ich krásne novozre-
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Od roku 2020 sme sa zaradili medzi
170 škôl na Slovensku, ktoré sú zapojené
do jedinečného programu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene
DofE) je komplexný rozvojový program,
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku
14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje
schopnosti a charakterové vlastnosti
pre reálny život, naplniť svoj potenciál
a pomôcť uspieť v živote. Program založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej
Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu (preto názov DofE - skratka Duke
of Edinburgh), spoločne s nemeckým
pedagógom a veľkým propagátorom
zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom
a vedúcim prvej úspešnej expedície na
vrchol Everestu lordom Huntom. Veríme, že každý mladý človek má potenciál
uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie
mu v tom môžu pomôcť. Tento rok máme
historicky prvých účastníkov, ktorí si už
stanovili svoje hlavné ciele a už pracujú
na ich plnení. Účastníci si stanovujú ciele
v troch oblastiach - šport, rozvoj talentu,
dobrovoľníctvo a na konci ich čaká veľká
výzva - Dobrodružná expedícia. Prajeme
im veľa motivácie a síl.

Nové moderné stroje k výučbe
Štedrosť nášho zriaďovateľa PSK nás
potešila a umožnila nám zakúpiť moderné stroje pre našich žiakov. Žiačky
a žiaci odborov krajčírka, styling a marketing a mechanik opravár majú možnosť
využívať nový stroj k vyšívaniu. Študenti
odboru operátor tlače majú k dispozícii
dva nové tlačiarenské stroje. Naši žiaci sú

Deň, ktorým sa skloňovalo slovo motivácia, podnietenie učiť sa jazyky. Počas
hodín anglického, nemeckého či ruského jazyka riešili žiaci rôzne aktivity, ale
hlavnou náplňou bola súťaž o jazykovo
najzdatnejšiu triedu. Dievčatá a chlapci
riešili online kvíz pomocou svojich mobilných telefónov. Do sýtosti sme sa pobavili aj poučili. Ocenenie výherných tried
bolo naplánované pri vianočnom stromčeku. Škoda, nevyšlo nám to. Ale my sa
nevzdáme a výhercov určite odmeníme
po návrate do školy. Už sa na nich tešíme!
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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liť za športovú činnosť, ktorú realizujú
a zároveň aj ďalej motivovať, nech v tom
pokračujú.

Medzitriedny online maratón
za zdravé pľúca

Posily pri celoplošnom testovaní
V rámci celoplošného testovania hľadali mestá a obce posily do svojich odberných tímov. Kolegyňa a niekoľko chtivých žiakov neváhalo a ochotne poskytli
svoju pomocnú ruku.
Teší nás, že aj z našich radov sa našli
dobrovoľníci. Veď, musíme si pomáhať!

Aj telesná výchova dištančne
Brány školy ostali opäť zatvorené
a nám športuchtivým neostalo nič iné,
len vymyslieť, ako budeme realizovať telesnú výchovu dištančnou formou, aby
to malo zmysel. Našťastie sme natrafili
(s pomocou webu telocvikári.sk) na skvelú aplikáciu s názvom Strava, ktorá sa nám
ihneď zapáčila a zdala sa nám prijateľná
pre naše potreby. Je to aplikácia, ktorá

V novembri sme odštartovali týždenný „maratón“, ktorý bol venovaný protidrogovej tematike. I keď nám počasie
až tak neprialo, našlo sa veľa športových
duší, ktoré sa zapojili do súťaže a tým
podporili dobrú vec. Všetkým ďakujeme.
Prvotná myšlienka bola započítať kilometre len za beh, ale nakoniec sme sa
rozhodli, že do výsledku započítame každú outdoorovú aktivitu z aplikácie. Musíme povedať, že rozdiely medzi triedami
boli až priepastné. Ale v prvej trojici veľmi
tesné. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.B s pekným číslom 37,94 km. Druhé
miesto patrí 3.A s 38,49 km. Najviac kilometrov za týždeň odbehli, prejazdili,
prechodili žiaci 2.A (45,66 km). Víťazom
gratulujeme! Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. Dúfajme, že čoskoro aj naživo.

Program GLOBE
Je dôležité zachovávať prírodné bohatstvo. Potrebujeme, aby naše deti
prírode rozumeli a chránili ju. Práve
prostredníctvom programu GLOBE naši
študenti rozvíjajú svoje bádateľské
schopnosti, posilňujú svoj vzťah k okoliu a prírodným vedám. Cieľom projektu
je rozbehnúť medzinárodný vzdelávací
program GLOBE, založený na iniciatíve
NASA, na Slovensku.
Práve SOŠP J. A. Baťu vo Svite mala
byť 30. októbra 2020 miestom oficiálneho otvorenia programu GLOBE na
Slovensku. Otvorenia sa mala zúčastniť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.
My sme trpezliví a počkáme si na slávnostné otvorenie a zahájenie Globe na
Slovensku.

Virtuálna konferencia Globe
Aj počas dištančného vzdelávania sú
naši žiaci aktívni v programe Globe a zúčastnili sa virtuálnej konferencie. Prváci
ako pozorovatelia a druháci - Klára, Natália, Alexander a Tomáš prezentovali náš
projekt Zelená imunita. Zvládli to výborne, o čom svedčia aj ohlasy účastníkov.
Projekt chceme dokončiť a dúfame, že ho
budeme môcť prezentovať na GLOBE Games 2021 v Zbirohu (ČR).

Noc výskumníkov

Darovanie krvi

dokáže zaznamenať akúkoľvek športovú
aktivitu a ešte k tomu funguje ako sociálna sieť. Používatelia navzájom vidia svoje
aktivity, píšu komentáre, pridávajú fotky.
Pre každú triedu sme vytvorili tzv. športové kluby, ktoré sú uzavreté a len oni vidia
svoje aktivity. Žiaci sa toho hneď chytili
a začali behať, bicyklovať, robiť dlhšie
prechádzky alebo cvičiť doma. Aplikácia
zaznamená presnú trasu, kde sa pohybovali, akú vzdialenosť prešli a koľko im to
trvalo. Touto cestou ich chceme pochváROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

Hovorí sa, že hodnotu krvi človek spozná a ocení až vtedy, ak ju on sám alebo
niekto z jeho blízkeho okolia potrebuje. Aj
z našich školských radov máme pravidelných darcov krvi. Majú za sebou desiatky
odberov a podelili sa o litre tej najvzácnejšej tekutiny aj v tejto neľahkej situácii.
Krv nechodia darovať pre ocenenia, dary
či chvály. Ich konanie má úplne iný cieľ
a význam. Ale musíme sa pochváliť naším
kolegom Ing. Miroslavom Hrabom, ktorý
získal Striebornú Janského plaketu. Sme
na neho, ale aj ďalších kolegov veľmi pyšní! Rovnako aj na darcov krvi z radov našich žiakov, ktorí tiež nezaháľali a darovali
túto vzácnu tekutinu kvôli zdraviu iných.

Celoeurópsky festival vedy Európska
noc výskumníkov na Slovensku sa tento rok uskutočnil online. Naša škola sa
zapojila do aktivity Navštív svoju školu
- Spoznaj svojho vedca, kde sa študenti
dozvedeli viac o vedeckej kariére, výskume a o tom, čomu sa na Slovensku
výskumníci venujú. Spoznali úspešného
slovenského vedca. Bolo nám cťou privítať u nás online uznávanú chemičku
a odborníčku na polymérne materiály
Ing. Máriu Omastovú, DrSc., vedkyňu
roka SR 2016.

Vianočná pohľadnica
Naši majstri vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Úlohou žiakov
bolo vyrobiť grafický návrh pohľadnice
tak, aby si ju niekto chcel kúpiť. Aj napriek dištančnej výučbe sa do súťaže za-
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pojilo 22 žiakov. Prvé miesto si vyslúžila
šikovná prváčka Daniela Jirotková, ktorá
vsadila na klasickú fotografiu. Na fotke sa
nachádza detail z betlehemu z jej rodnej
dediny. Danielka je mimochodom jediné
dievča na celej škole, ktoré v tomto roku
študuje v odbore operátor tlače.

Mikuláš chodil aj „online“

ková (3.A), 2. miesto: Klára Lačná (2.A),
3. miesto: Samuel Kicko (1.A).
Slovenský jazyk a literatúra: 1. miesto:
Klára Lačná (2.A), 2. miesto: Lenka Leszková (4.A), 3. miesto: Dominik Skokan (4.A).
Ďakujeme našim skvelým žiakom za
účasť a nebojácnosť. Víťazom srdečne
blahoželáme!

Veď nemal ani inú možnosť, keďže
všetci žiaci boli doma. Mikuláš je však
moderný pán a vzniknutej situácii sa
veľmi rýchlo prispôsobil. Naštartoval nie
sane, ale Zoom a so svojou čertovskou
a anjelskou partiou obveseľoval žiakov
na diaľku. Žiaci boli prekvapení, keď sa im
Mikuláš „nabúral“ do online vyučovacej
hodiny a začala sranda. Ani teraz netreba
zabúdať, aký je úsmev dôležitý. Ďakujeme Mikuláškovi.

Školské kolá olympiád
Neváhali sme a súťažili sme online!
Prebehli olympiády z anglického, nemeckého, ruského i slovenského jazyka. K výherným priečkam sa prebojovali:
Anglický jazyk: 1. miesto: Dominik Skokan (4.A), 2. miesto: Sára Blaščáková (4.B),
3. miesto: Kristína Gancarčíková (2.A).
Nemecký jazyk: Maroš Greňa (2.B) - kategória 2C, postupujúci priamo na krajské kolo.
Ruský jazyk: 1. miesto: Alica Hrabčá-

Je čas rozdávať radosť
Pomoci nikdy nie je dosť a my to vieme.
Medzi nami sú ľudia, ktorí sa nemajú tak
dobre ako my. Preto si treba vážiť všetko,
čo máme a občas sa s niečím aj podeliť.
Doba nie je dobrá, ale my nezabúdajme
byť ľuďmi. Naši učitelia pravidelne každý
rok robia zbierku sladkostí na Mikuláša
pre detičky z CSS pod Tatrami. „Odeváčky“ ušili mikulášske čižmičky, do ktorých
sme umiestnili sladkú nádielku. Veríme,

Ona je srdcom školy
Tí, ktorí poznajú našu školu SOŠ polytechnickú J. A. Baťu vo Svite, určite
vedia o kom bude reč. A tí, ktorí ju nepoznajú, sa teraz o nej niečo dozvedia.
RNDr. Eva Nebusová je žena s veľkým „Ž” a hlavne s veľkým „S”(srdcom).
Už druhé volebné obdobie stojí na čele
strednej školy a stará sa nielen o jej udržiavanie, ale aj o napredovanie. Stále
hľadá možnosti a spôsoby čo zlepšiť, ako
urobiť niečo nové. Evka je človek, vďaka
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ktorému škola funguje takto skvele. Ona
bola pri zrode spojenej školy, ktorá vznikla pôvodne z troch škôl.
Obrovské srdce, vždy otvorená náruč
a úsmev na perách, úprimnosť, otvorená
myseľ a autorita v jednej osobe. Srdcom
a chuťou veľká osobnosť.

že radosť sme urobili aj seniorom z Tatranskej Štrby, ktorým sme poslali lásku
v krabiciach od topánok. Našli si tam
z každého rožku trošku. Škoda, že sme
nevideli ich tváre, keď si darček otvorili.

Pomoc až za hranice
V rámci charitatívnej akcie naši šikovní
„textiláci“ šili rúška pre nemocnicu v ďalekej Etiópii, kde pracujú aj slovenskí lekári. Rúška prevzala pani poslankyňa PSK
PaedDr. Patrícia Bujňáková, ktorá zabezpečí ich distribúciu.
Ani spolupráca s írskym veľvyslanectvom neskončila len návštevou veľvyslankyne. Práve naopak, len začala. Keďže
vedia o zameraní a šikovnosti našej školy
až v samotnom Írsku, obrátili sa na nás
s prosbou o vyšívanie tašiek a darčekových predmetov. Sme radi, ak môžeme
prispieť a pomôcť dobrej veci.
Ak sa obzrieme za 1. polrokom školského roka 2020/2021 môžeme s radosťou skonštatovať, že bol štedrý. Už od
septembra nám postupne nadeľoval veľa
krásnych, praktických a prospešných darčekov. Napriek všetkým neľahkým okolnostiam sa nevzdávame, ideme ďalej.
Každá výzva pozitívna či negatívna nás
posúva vpred.

SOŠP J. A. Baťu
Vždy pozitívna, neúnavná a cieľavedomá. Taká ona je. Pomáha, kde môže. Jej
ľudskosť cítiť na diaľku. S ňou prichádza
príliv príjemnej atmosféry do každej miestnosti. Je na nej veľmi sympatické, že od
prvej chvíle, keď sa s ňou stretnete, správa
sa ako najlepšia kamarátka. Je zanietená
pre všetko, čo robí. Stačí, ak ju niekto alebo niečo osloví a už plánuje, ako sa zapojiť,
pomôcť. Žena s veľkou dávkou pokory.
Popri všetkých povinnostiach stíha
rôzne aktivity. Napríklad štrikuje vankúše
pre žiakov v internáte. Aby mali. Aj čiapky, šály pre deti do azylového domu. Ako
to všetko robí? Kde berie silu? To sa mnohokrát pýtame. Nikdy človeka neodmietne, práve naopak. Povzbudzuje a chváli.
Čo sa dnes tak často nevidí. Je dobrá
v tom, čo robí. Každého žiaka školy pozná po mene, odhaľuje cesty prístupu
k jeho vnútru, pretvára ho, pomáha mu
v jeho ťažkých chvíľach. Študenti ju priam
zbožňujú.
Že sa niečo nedá? Ale dá. Dvakrát. Je
aktívna športovkyňa. Chodí plávať a najnovšie našla záľubu v behaní. Svojimi iskričkami v očiach dokáže rozpáliť aj tie
naše iskričky - učiteľské.
Vďaka za TEBA, Evi! Vďaka za to, aká si.
Že si naša, vždy za nás, za žiakov a hlavne
s láskou…

Zamestnanci SOŠP J. A. Baťu
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Na slávnostnom, 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Svit, ktoré
sa konalo 15. decembra 2020 sa venovali poslanci programu pozostávajúcemu
z 22 bodov. Bolo to zároveň posledné
stretnutie poslancov v roku 2020.
Úvod už tradične patril správe o vykonaných kontrolách a stavu plnenia uznesení v podaní hlavného kontrolóra mesta Jozefa Mezovského, kde bola konštatovaná,
okrem iných informácií, aj priemerná účasť
poslancov na rokovaniach zastupiteľstva
za celý rok 2020 a to na úrovni 91,66%.
Nasledovali odpovede na interpelácie z predošlého zasadnutia. Do Rady
školského zariadenia pri Centre voľného
času Svit boli za zriaďovateľa delegovaní
Ing. Ján Drobný a Mgr. Mária Smatanová,
nakoľko uplynulo funkčné obdobie rady
a boli vyhlásené nové voľby.
V ďalšom bode bol schválený prenájom nebytového priestoru na dobu neurčitú, za účelom pokračovania zabezpečenia prevádzky bankomatu, ako služby
pre obyvateľov mesta. Poslanecký zbor
vzal na vedomie rozsiahly Protokol o výsledku kontroly z NKÚ Domácej opatrovateľskej služby Svit, ktorý predložila vedúca oddelenia sociálnych činností PhDr.
Petronela Bocková. Predmetom kontroly
boli oblasti:
1. systém plánovania sociálnych služieb so
zameraním na opatrovateľskú službu,
2. zabezpečenie dostupnosti opatrovateľskej služby,
3. udržateľnosť financovania opatrovateľskej služby,
4. kontrola a účinnosť plnenia cieľov pri
poskytovaní opatrovateľskej služby.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová dodala, že aj napriek nedostatkom malého
rozsahu bola kontrolným úradom vyslovená spokojnosť so sociálnymi službami
vo Svite. Poďakovala vedúcej oddelenia
Petronele Bockovej a jej tímu za prácu,
ktorú vykonávajú.
Ďalším rozsiahlym bodom bol Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit.
A to jeho prehodnotenie za uplynulé
roky 2018 - 2020 a tiež schválenie aktualizovaného plánu na roky 2021 - 2025.
Poslanci „dali zelenú“ aj vstupu mesta
Svit do územia udržateľného mestského rozvoja (UMR). V PSK boli z národnej
úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského rozvoja, pričom jednou
z nich je Poprad-Svit-Kežmarok. V novom
programovom období 2021-2027 predstavuje princíp partnerstva základnú premisu. Za účelom naplnenia tohto princípu bude vytvorená Rada partnerstva
PSK. Po novom budú súčasťou nového
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

Plánu hospodárskeho rozvoja SR PSK na
roky 2021 - 2030 i Stratégie udržateľného mestského rozvoja (UMR) a Stratégie
strategicko-plánovacích regiónov (SPR).
Schválené bolo aj VZN č. 1/2021
o miestnych daniach a poplatkoch na
území mesta Svit. S prihliadnutím na avizované neadekvátne príjmy z podielových daní z dôvodu pandémie a na vykrytie aspoň nevyhnutných výdavkov mesta
v roku 2021 sú predmetom nevýrazného
zvýšenia aj miestne dane a poplatky.
Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v roku 2020 riadi VZN Mesta Svit č. 2/2020,
kde je stanovené navýšenie pre ďalšie kalendárne roky a to o mieru inflácie, najmenej však o 2,5%. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 od 1.1.2021
u jednotlivých miestnych daní obsahuje
práve toto navýšenie o 2,5%.
Spomínané VZN obsahuje návrh na
zvýšenie poplatkov aj za odpady. Mesto
Svit v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch musí pri stanovení výšky poplatku za komunálny a drobný stavebný
odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce v tejto oblasti, zároveň podľa
§ 81 ods. 10 obec je povinná náklady
súvisiace s nakladaním s odpadmi hradiť
z poplatku za odpad, t.j. nie z iných zdrojov. Doplácanie obcí na oblasť odpadov
z iných zdrojov vytýka ako porušenie zákona aj NKÚ SR.
Náklady príspevkovej organizácie
Technické služby od 1.1.2019 ovplyvnila aj novela zákona č. 587/2004 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov, na
základe ktorej došlo k zvýšeniu poplatku
za uloženie odpadu na skládku viac ako
dvojnásobne a to z 5,04 €/t pre rok 2018
na 12 €/t pre rok 2019, pričom pre rok
2020 je to pri úrovni triedenia 10-20% až
24 €/t.

V roku 2021 sa predpokladá navýšenie zákonného poplatku za skládkovanie o 3 € na tonu a poplatok za uloženie
o ďalších 3,5 € za tonu. Vzhľadom na tieto
skutočnosti po prepočítaní nákladov, je
navrhovaný poplatok za osobu a rok vo
výške 30,- € (oproti doterajším 27,- €), čo
predstavuje výdavok na 1 občana a deň
v sume 8 centov. V rovnakom pomere sa
navyšuje aj platba pre právnické osoby
v závislosti od veľkosti nádoby a frekvencie jej vývozu.
Jedným z posledných rokovacích bodov bol návrh Programového rozpočtu na
roky 2021-2023. Vedúca Oddelenia ekonomických činností Ing. Ingrid Korenková
vysvetlila východiská k tvorbe rozpočtu
na rok 2021, výhľadovo 2022 a 2023. Tvorba návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
bola poznačená pretrvávajúcou pandemickou situáciou a tým aj neistotou
v oblasti príjmov mesta, najmä u príjmov
z daní fyzických osôb, ako rozhodujúceho zdroja financovania.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
a vzalo na vedomie jednak stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2021 a tiež návrhy rozpočtov na
roky 2022 a 2023. Zároveň schválilo vyrovnaný Programový rozpočet na rok 2021
v príjmovej a výdavkovej časti vrátane
finančných operácií a rozpočtov rozpočtových organizácií vo výške 8 053 430 €
bez pripomienok.
Rozpočet je uverejnený k nahliadnutiu
na https://www.svit.sk/mesto/dokumenty-mesta/rozpocet-mesta/.
V závere bol schválený aj plán zasadnutí zastupiteľstva.

Diskusia
• I. Švagrovská sa opýtala, kto realizuje stavbu na pozemku pri železničnom
podchode, hlavný vstup do Podskalky

Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v roku 2021
MESIAC

ZASADNUTIE MsR

ZASADNUTIE MsZ

Január 2021

18. 1. 2021 o 14.30

28. 1. 2021 o 15.30

Február 2021

15. 2. 2021 o 14.30

25. 2. 2021 o 15.30

Marec 2021

15. 3. 2021 o 14.30

25. 3. 2021 o 15.30

Apríl 2021

19. 4. 2021 o 14.30

29. 4. 2021 o 15.30

Máj 2021

17. 5. 2021 o 14.30

27. 5. 2021 o 15.30

Jún 2021

14. 6. 2021 o 14.30

24. 6. 2021 o 15.30

Júl 2021

-

-

August 2021

-

-

September 2021

20. 9. 2021 o 14.30

30. 9. 2021 o 15.30

Október 2021

18. 10. 2021 o 14.30

28. 10. 2021 o 15.30

November 2021

8. 11. 2021 o 14.30

18. 11. 2021 o 15.30

December 2021

7. 12. 2021 o 14.30 (utorok)

16. 12. 2021 o 15.30
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a firmou Kvety Tatry, pretože nebola zverejnená na úradnej tabuli mesta verejnou
vyhláškou.
D. Vojsovičová odpovedala, že tieto
pozemky nie sú pozemky mesta Svit, je
to súkromný pozemok. J. Hutník upresnil, že stavebné povolenie bolo vydané firme Torty Adriana, ktorá na svojich
pozemkoch stavia prevádzku. Verejnou
vyhláškou sa zverejňujú len povolenia
stavieb s veľkým počtom účastníkov konania.
• I. Švagrovská sa opýtala, ako sa pokračuje v zmene Územného plánu mesta
(ÚP). Či je nejaký plán, čo bude zmena
obsahovať, či existuje projekt. Pýta sa
preto, lebo na stavebnej komisii v jeseni
sa to preberalo a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu bola suma 3 630 €
určená na zmenu ÚP.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
nemá aktuálne dôvod iniciovať vlastnú
mestskú zmenu ÚP. Do úvahy prichádza
zmena na základe žiadosti občanov/ firiem.
Momentálne sa prehodnocuje aj
výška poplatku za jednotlivé žiadosti
o zmenu, pretože sa zistilo, že stanovená
suma 4 000 € nepokrýva náklady na obstaranie a zvyšok musí doplácať mesto.
V danom čase je evidovaných niekoľko
žiadostí o zmenu.
Ohľadom ÚP sa žiadosti prejednávali
s obstarávateľom na dvoch stretnutiach.
Sú pripravené podklady na stavebnú
komisiu v januári 2021. Následne navrhuje zorganizovať pracovné stretnutie
s poslancami, aj za prítomnosti obstarávateľa, aby mali dostatočné informácie
k zmenám, o ktorých budú rozhodovať.

• I. Švagrovská upozornila na havarijný,
nevyhovujúci stav sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku. Opýtala sa, či sa
nedá naplánovať a zrealizovať ich rekonštrukcia, pretože práve tu by mala byť hygiena na prvom mieste a je to tiež vizitka
mesta. Požiadala, aby sa pri vchode do
strediska umiestnila bezdotyková dezinfekcia namiesto existujúcej.
D. Meriačová reagovala, že Bytový
podnik, ako správca mestskej budovy,
by opravu sociálnych zariadení vedel
naplánovať, zabezpečiť a zrealizovať
v budúcom roku. Stojan na dezinfekciu je
možné vymeniť za bezdotykový.
D. Vojsovičová pripomenula, že
v minulosti bol na rekonštrukciu Zdravotného strediska pripravený projekt
a skonštatovala, že je škoda, že nebola
súčinnosť a záujem zo strany lekárov
o tento projekt. Momentálne nie je uverejnená projektová výzva, z ktorej by bola
možná rekonštrukcia.
I. Zima pripomenul, že vlastníkom budovy je mesto a výnosy z prenájmov sú
nízke. Navrhol riešenie, odpredať budovu
lekárskym firmám, ktoré sú v budove, aby
si mohli budovu zrekonštruovať svojpomocne.
D. Vojsovičová reagovala, že takýmto
riešením mesto stratí vlastníctvo ďalšej
budovy. Navrhuje, aby finančná komisia
predložila možné riešenia nakladania
s touto budovou.
• M. Šramková upozornila, že občania
sa sťažovali na hluk na území mesta spôsobený pyrotechnikou, ktorá sa ozývala
mestom v nočných hodinách.
M. Klimko (MsP) odpovedal, že MsP
má vedomosť o týchto priestupkoch
a v spolupráci so štátnou políciou prebie-

V Tatrách máme bezpečnostnú novinku
PIEPS CHECKPOINT predstavuje vo svete známu tabuľu, pomocou ktorej si skialpinisti (freerideri, horolezci a iní) pred nástupom na túru priamo v teréne vykonajú nevyhnutnú diagnostiku lavínového vyhľadávača. Vďaka inovatívnemu
systému sa uistia o správnom fungovaní vlastného zariadenia, prípadne odhalia možné poruchy, ktoré by ich v prípade lavínového nešťastia mohli stáť život.
Štatisticky sú to práve lavíny, ktoré sa
počas zimy podpísali ako hlavný zdroj
nešťastí v horách. Mnohým krízovým situáciám však viete predísť. Pred každým
vstupom do voľného terénu sledujte aktuálne stupne lavínového nebezpečenstva a situáciu sledujte aj počas výstupu.
V prípade spustenia lavíny a zasypania
je najdôležitejšie včasné vyhľadanie, na
ktoré slúžia práve lavínové vyhľadávače,
samozrejme, len ak sú v 100% funkčnom
stave. Práve na ich kontrolu pribudli priamo v teréne kontrolné body, za ktorých
realizáciou stojí občianske združenie
Spoznávajme Tatry z Tatranskej Lomnice.
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Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť vo voľnom teréne, bol realizovaný
vďaka podpore Slovenských elektrární.
Na jeho realizácii sa podieľa aj Horská záchranná služba (HZS) a Intersport Galfy.

Ako to funguje?
Skialpinista príde s lavínovým vyhľadávačom (akejkoľvek značky, nielen Pieps)
k tabuli a stlačí tlačidlo CHECK. Následne
sa rozsvieti jedno z troch svetielok, ktoré
oznámi výsledok diagnostiky:
Červená: STOP - vysielač je zlý! (slabá
batéria, porucha a i.).
Oranžová: kontrolný panel nevie pri-

ha vyšetrovanie. Podotkol, že priestupkov sa nedopustili občania mesta Svit.
• D. Vojsovičová na záver poďakovala
poslancom za ich celoročnú prácu, vďaka ktorej sa podarilo preklenúť v našom
meste ťažké obdobie poznačené pandémiou, náročné obdobie na financie
a rozhodovanie. Zároveň poďakovala viceprimátorovi, prednostovi, hlavnému kontrolórovi a vedúcim oddelení za podporu
a prácu. Tiež riaditeľovi TS J. Kostrošovi,
pani Dikantovej, Jančíkovej a všetkým vedúcim a výkonným pracovníkom. Všetko
dobré v Novom roku popriala riaditeľke BP
D. Meriačovej a jej zamestnancom. Všetkým
popriala pokojné vianočné sviatky, všetko
dobré a hlavne veľa zdravia do nového roku.

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 bodoch rokovania, úplné
znenia všeobecne záväzných nariadení,
uznesení, interpelácií 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 môžete 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/. Zápis z januárového rokovania
zastupiteľstva prinesieme v nasledujúcom vydaní novín spolu s februárovým
rokovaním.
Daniela Virostko
jatý signál vyhodnotiť. Pravdepodobne je
niekto blízko vás a miešajú sa frekvencie
(ďalšia osoba musí stáť 5 metrov od tabule), ak sa v okolí nikto ďalší nenachádza
- máte zastaranú technológiu.
Zelená: všetko je v poriadku, môžete
pokračovať.
V rámci prevencie pred zlyhaním
vyhľadávača budú na území Vysokých
a Západných Tatier umiestnené celkovo
4 tabule na týchto lokalitách:
• ústie Malej a Veľkej Studenej doliny (už
na Hrebienku),
• Popradské pleso - k ceste nad hotelom,
• Štrbské Pleso, kde má Horská záchranná služba štatisticky najviac úrazov
• a v Západných Tatrách pri Žiarskej chate, ktorá je taktiež východiskovým bodom množstva zimných trás.
Veríme, že tieto najmodernejšie technológie prispejú k zvýšeniu bezpečnosti
a zníženiu tragických nehôd v horách.
red
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Karneval
na klzisku
pri Mladosti

Aj neľahký rok
môže byť krásny

Tak ako každý z nás sa na konci roka pozastaví a rozmýšľa ako sme tento
rok prežili, nie je tomu inak, ani u nás v Centre voľného času vo Svite.
Rok 2020 má v rámci bilancovania
mnoho podôb. Určite ostane v nás všetkých zapísaný ako nezvyčajný, netradičný, možno pre väčšinu ťažký, ale v koneč-

nom dôsledku sa v nás zapíše ako rok,
kedy sme mali veľkú možnosť si uvedomiť aj iné hodnoty, ako sme mali doteraz.
Našimi spoločníkmi boli dlhé roky zhon,

Fašiangový sprievod a pochovávanie basy

10

stres a náhlenie sa niekam a za niečím.
Odrazu sme sa ocitli v roku 2020, kedy
sme prešli dvomi vlnami korona-krízy
a začali sme žiť inak. Uvedomili sme si, že
si potrebujeme byť nápomocní a začali
sme si vážiť vzájomne strávené chvíle vo
svojich rodinách, s najbližšími. Aj my sme
sa snažili s Vami spojiť prostredníctvom
záujmových útvarov a príležitostných
činností, ktorých bolo v roku 2020 veľmi
málo. CVČ pripravuje svoju činnosť v záujmových útvaroch v mesiacoch október
až máj. Príležitostné činnosti pripravujeme počas celého kalendárneho roka.
V januári sa podarilo vďaka Mládežníckemu parlamentu, Technickým službám
a pár dobrovoľníkom z radu dospelých
v meste vybudovať klzisko pri „Mladosti“. Využili sme túto možnosť na karneval pre všetky vekové kategórie. Február nás previedol za pomoci FS Jánošík,
Mládežníckeho parlamentu mesta Svit
a dobrovoľníkov fašiangovým sprievodom po meste a pochovávaním basy
v telocvični CVČ. V marci sa uskutočnili
jarné predajné trhy, ktoré uzavreli činnosť v CVČ a nastúpilo zatvorenie škôl, aj
školských zariadení kvôli pandémii.
V apríli sme naštartovali šitie rúšok
v CVČ za pomoci ochotných pracovníčok
- kolegýň mestského úradu a Mládežníckeho parlamentu. Materiál nám zabezpečovalo mesto, ale veľkú časť doniesli
rôzni dobrovoľníci a zamestnanci úradu.
Všetky rúška, ktoré sa nám podarilo ušiť,
boli zadarmo distribuované do domácností seniorov vo Svite.

Nelenili, aj keď bolo
centrum zatvorené
Počas jarných mesiacov a zatvorenia centra sme od vedenia mesta dostali priestory na rozšírenie činností
a ich využitie na príležitostné akcie
a rôzne stretnutia v CVČ. Avšak, čakal nás
kopec práce spolu s mladými z parlamentu, ktorú sme nakoniec aj vďaka štedrosti rodičov našich členov CVČ, dotiahli
do úspešného konca. Vďaka Vám milí
naši rodičia detí zo záujmových útvarov
v CVČ.
Pomaly nám konečne odišla prvá vlna
pandémie a my sme mohli aspoň čiastočne uskutočniť stretnutia so seniormi
z JDS vo Svite, ale aj v Betliari, kde sme
boli obhliadnuť podmienky na pobytový
tábor pre deti na budúce leto. Stretnutí
so seniormi bolo viacero, vrátane prechádzok v prírode a spoločných posedení
pri Studničke. Nedá nám nepodotknúť,
že s touto vekovou kategóriou máme
vynikajúcu spoluprácu, v ktorej chceme
aj naďalej pokračovať. Obzvlášť nás teší
prepojenie generácií mladých z mládežníckeho parlamentu a seniorov zo združení v meste. Na konci školského roka sa
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Marec - Jarné predajné trhy

nom centre ,,Ako doma“, s ktorým priateľsky spolupracujeme. V auguste sme
boli spoluorganizátormi Horal junior Svit.
Počasie nám konečne na tejto akcii prialo a dočkali sme sa aj peknej účasti detí.
September sme začali novou ponukou
záujmových útvarov, ktorá priniesla aj
novinky pre dospelých. Na konci prázdnin mládežníci v spolupráci so seniormi
vyrobili vonkajšie paletové sedenie pri
vchode do centra. Tu chceme poďakovať
Nadácii Chemosvit za palety, ktoré nám
sponzorsky darovali na činnosti našej
mládeže. Sedenie bude slúžiť aj počas
budúcich rokov na naše ďalšie činnosti
v exteriéri CVČ.

Jeseň však opäť
priniesla obmedzenia

Apríl - šitie rúšok v CVČ

V lete sa uskutočnilo 5 turnusov
denných letných táborov
nám podarilo uskutočniť spoločný výlet
s mladými a vyskúšanie si rôznych mobilných aplikácii v teréne pri hľadaní kešiek.
Opäť nová skúsenosť a nezabudnuteľné
zážitky.
V lete, počas prázdnin, sme zorganizovali 5 turnusov denných letných táborov,
o ktoré bol veľký záujem, nakoľko boli
v cyklo-športovom, aj tvorivom zameraní. Podarilo sa nám prekročiť oproti minulým rokom počet záujemcov o tretinu
detí. Veľmi sa tomu tešíme. Že sme mohli
byť rodičom nápomocní, aby oni mohli
po dlhom voľne „vďaka“ korone, ísť konečne pracovať. Tu patrí veľká vďaka našim vedúcim táborov, ako aj mladým animátorom, ktorí naberali nové skúsenosti
pri práci s deťmi. Popri účasti v denných
letných táboroch mladí stíhali počas víkendov pomáhať aj pri akciách v rodinROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

September nám otvoril dvere v CVČ.
Priniesli sme aj novinky v podobe činností pre 3. vek - seniorov. Činnosti sú
zamerané na športový, ale aj tvorivý
charakter. Môžeme povedať, že tie vyvolali veľa radosti z pohybu a tvorenia
staršej generácie. Zistili, že môžu toho
ešte veľa urobiť, aj vytvoriť v príjemnej
spoločnosti a užitočne využiť svoj čas na
dôchodku. Náš plán bol aj v prepájaní
generácií a spájaní spoločných činností
medzi dospelými a deťmi. Avšak nateraz
ostal len plánom a veríme, že ešte nie je
neskoro aspoň časť z neho splniť a tešiť
sa z toho. S mládežníkmi sme stihli počas
septembra navštíviť SOŠ polytechnickú
J. A. Baťu vo Svite, kde sme zisťovali potreby mladých v našom meste. Výstupom
z takýchto stretnutí by mal byť Strategický dokument pre prácu s mládežou
vo Svite. Tu nás čaká ešte dlhá cesta spoločných stretnutí, diskusií a aktivít s mládežou. Po spustení záujmových útvarov
sme dlho nefungovali a už prvá polovica
októbra zavrela dvere nášho CVČ kvôli
druhej vlne pandémie. My sme sa však
snažili aj naďalej fungovať a snažili sme
sa za pomoci Mestskej knižnice a Mládežníckeho parlamentu vymyslieť pre
deti rôzne súťaže ako bolo napr. súťaž
o ,,selfie v meste Svit“. V novembri sme
sa snažili pomôcť v spolupráci Technických služieb, Pohrebných služieb
a vedúcej Ľubky Jančíkovej pripraviť adventný veniec pre mesto Svit. Navštívili
sme DOS a vytvorili si adventné dekorácie. Najaktívnejšími akciami počas týchto mesiacov bola zbierka potravín pre
sociálne slabšie rodiny a mikulášske
balíčky pre seniorov v spolupráci so
sociálnym oddelením mestského úradu.
Tu sme boli aktívni, aj vďaka domácej
pomoci niektorých kolegýň z mestského
úradu, s ktorými sme počas pár týždňov
pripravovali rôzne pozornosti a darčeky
pre staršiu generáciu v meste. Radosť
seniorov z darčekov bola pre nás tou naj-

väčšou odmenou. Chceme vyzdvihnúť
obetavosť a záujem mladých z parlamentu, pod vedením CVČ, že sa aktívne
zapájali do diania. S veľkým záujmom
sa spolu s nami pustili do rekonštrukcie
priestorov, ktoré sme dostali od mesta,
spoločnej spolupráce so zložkami v meste, pomoci pri podujatiach, upratovaní
mesta, ale aj výrobe rôznych pozorností
pri príležitosti mesiaca úcty k starším, mikulášskych balíčkov, pozornosti pre popradskú nemocnicu na covid-oddelenie
vo vianočnom období.
Všetkým Vám patrí veľká vďaka: mestu
Svit a jeho vedeniu, našim mládežníkom,
JDS vo Svite a všetkým ostatným organizáciám v meste. Vďaka rodičom detí, ktorí
sú členovia záujmových útvarov pod vedením CVČ. Tešíme sa na rok 2021 a veríme, že bude zdravší a pre nás veselší, plný
detského smiechu a zábavy.
Verte, že všetko má svoj význam a my
sa týmito situáciami staneme silnejšími
pre rok 2021. Buďme k sebe milí, pozorní,
láskaví a vážme si spoločné chvíle, ktoré
sa stanú našou súčasťou v živote. Neodmietnime pomoc, ak ju potrebujeme a ak
ju vieme my dať, dajme jej tak veľa, koľko vieme. Všetko sa nám vráti v podobe
priateľstva a dobrých vzťahov.
Centrum voľného času Svit

Horal Junior 2020

Práca na vonkajšom sedení
pri vchode do CVČ

11

ZO ŽIVOTA V MESTE

V SKRATKE
POZNÁME
DODÁVATEĽA SLUŽIEB
Mesto Svit v závere roku 2020 vyhlásilo výzvu pre poskytovateľa sprostredkovania poistných služieb. Zo štyroch
zaregistrovaných uchádzačov výberového konania v celoslovenskej pôsobnosti a spĺňajúcich požadované kritéria
danej výzvy vyšiel na základe zhodnotených kritérií víťazne uchádzač – Respect
Slovakia, s.r.o., Piešťany, ktorý mimo iného pôsobí na tomto trhu 26 rokov.

ROZVOJ ENERGETICKÝCH
SLUŽIEB VO SVITE
Mestský úrad Svit vypracoval projekt „Rozvoj energetických služieb
v meste Svit“, ktorý je zameraný na
vypracovanie energetického auditu
pre tri budovy a prípravy projektu
Garantovanej energetickej služby
(GES). Mesto sa tak zapojilo do výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
z Operačného programu Kvalita životného prostredia od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Predmetom energetických auditov budú
objekty Mestskej plavárne, Domova
opatrovateľskej služby na Štúrovej ulici a Obvodného zdravotného strediska
na ulici Fraňa Kráľa. V prípade, ak energetický audit spracovaný pre budovu
Mestskej plavárne preukáže vhodnosť
jej prefinancovania prostredníctvom
Garantovanej energetickej služby, súčasťou projektu bude aj príprava projektu GES pre uvedenú budovu.

Naše úspechy počas
dištančného vzdelávania

O tom ako nám všetkým vstúpil Covid – 19 do našich životov nemusíme
veľa hovoriť. Dištančné vzdelávanie sa stalo každodennou súčasťou všetkých. Je to náročné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.
Sme však veľmi radi, že aj napriek
tomu naši žiaci nezaháľajú a dokážu aj
počas dištančného vzdelávania dosahovať krásne úspechy a reprezentovať našu
školu. A my sme poctení, že sa môžeme
týmito úspechmi pochváliť.

V týchto súťažiach
boli žiaci úspešnými riešiteľmi
v rámci okresných kôl
V okresnom kole v technickej olympiády Tobias Harniš obsadil 1. miesto
v kategórii B a v kategórii A Daniel Garanyi a Adam Lašan 4. miesto. Tobias Harniš
postupuje na krajské kolo.
V okresnom kole v olympiáde v nemeckom jazyku Lucia Poradová v kategória 1B obsadila 5. miesto a Katarína
Grénerová 7. miesto.
V okresnom kole olympiády v anglic-

kom jazyku Abby Rusiňáková v kategórii 1A 4. miesto a Adam Lašan 6. miesto
v kategórii 1B.
V okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku Bianka Antalová obsadila
6.-7. miesto.
Vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc dostali čestné uznanie Sarah Kostyšáková
a Viktor Fridman. V súťaži Európska zelená dohoda obsadila Abby Rusiňáková
s prácou „Je to v našich rukách“ 2. miesto
a Zuzana Sopková s prácou „Nezničte
ma!“ 4. miesto.
Všetkým našim úspešným riešiteľom
zo srdca gratulujeme a ďakujeme za krásne reprezentovanie školy. Veríme, že aj
napriek súčasnej situácii je možné dosahovať úspech. Všetko je o tom, čo z danej
situácie dokážeme vyťažiť.
Mgr. Simona Krzysiek

Z ČINNOSTI
BYTOVNÉHO PODNIKU SVIT
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Uverejnené so súhlasom Redox,s.r.o.

Okrem iných činností, súvisiacich
s riadnym ukončením kalendárneho
roka, pracovníci údržby aj naďalej vykonávajú bežnú údržbu. Na základe
nahlásenia obyvateľov nájomného
domu na Jilemnického ulici boli zisťovať príčinu nepríjemných zvukov
vychádzajúcich z odvetrávacích šácht.
Po diagnostikovaní boli zistené nefunkčné ložiská v odvetrávacích hlaviciach. Následne bola porucha odstránená. V niektorých bytových domoch
realizovali údržbári okrem bežných
drobných prác, aj úpravu rozvodov
osadením akumulačnej nádrže na výstup z odovzdávajúcej stanice tepla
pre zabezpečenie stabilnej teploty výstupu TÚV.			 red
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Koľko lásky sa to zmestí?
Vianoce by mali byť predovšetkým o rodine, láske a spolupatričnosti. Mali
by v nás prebudiť aspoň na chvíľu vôľu myslieť viac na blížneho, než na
seba. A práve to sa podarilo aj Eve Hudákovej, koordinátorke a iniciátorke
projektu vo Svite „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
Vďaka nej, darcom a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli aj v „koronaroku
2020“ si pod vianočným stromčekom našli darčeky aj prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby,
v Dome opatrovateľskej služby a domácej opatrovateľskej služby, ale aj osamelí
seniori vo Svite. Celkom si svojho majiteľa
vo Svite našlo 154 krabičiek. Avšak rozdávalo sa nielen v našom meste, obdarovaní boli aj v:
Tatranskej Polianke (33 krabičiek),
Červenom kríži Poprad (19 krabičiek)
a Batizovciach (26 krabičiek). Mnohí dostali krabicu od topánok naplnenú rôznymi darčekmi, ktoré boli zabalené do
vianočného papiera. Bolo krásne vidieť
tie emócie, dojatia a prekvapenia obdarovaných seniorov.
Na otázku, čo ju motivovalo aj v týchto
časoc plných obmedzení venovať opäť

svoj čas tomuto projektu, tak ako minulý
rok, Eva Hudáková odpovedala: „Motivoval ma pocit lásky, naplnenia a užitočnosti pre jednu skupinu najzraniteľnejších
z naších obyvateľov - našich starkých.
Tento projekt mi dal krásny pocit, že aj
v tejto náročnej dobe, ľudia dokážu
myslieť na iných. Ľudia, ktorí majú dosť
svojich problémov sa zomkli, ukázali
súdržnosť a poskytli pomoc pre úplne
neznámych ľudí. Všetkým ďakujem, že si
našli čas, snahu a spoločne sme potešili
toľko krásnych duší. Bez Vás by to nešlo.“
Preto patrí Eve Hudákovej veľké
poďakovanie a aj všetkým tým, ktorí
zabalili „lásku do krabice od topánok“
a pomohli tak urobiť krajšie a štedrejšie
Vianoce seniorom vo Svite.

Daniela Virostko

Naplnili
zmysel Vianoc...
Vo vianočnom období bola v našom meste organizovaná aktivita
zhromažďovania drobných vianočných darčekov pre seniorov. Podieľali sa na tom jednotlivci - darcovia,
občianske združenia, kluby, Centrum
voľného času atď. Zažila som veľké
prekvapenie, keď mi na Štedrý deň doobeda zazvonila pri dverách samotná
vedúca oddelenia sociálnych činností
mestského úradu vo Svite, PhDr. Petronela Bocková a odovzdala mi krásnu
krabicu s darčekmi - dar pre mňa ako
seniorku (poznámka redakcie: Pani
Bocková distribuovala darčeky z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok“, ktorý vo Svite organizačne zastrešuje Eva Hudáková). Bola plná milých, drobných, praktických darčekov
pre telo aj pre ducha. V nej bol priložený lístok, z ktorého som sa dozvedela, kto krabicu zhotovil. Bola to, citujem: „Reklama na materskú“ (4 mamy
a 6 detí) s menom M. Bednarčíková,
ktorej som sa už listom poďakovala.

VYUŽITE LINKU POMOCI A SLUŽBU MESTA

NÁKUP DOMOV

Mesto Svit vzhľadom na nepriaznivú a zhoršujúcu sa situáciu a v záujme pomôcť
seniorom, jednotlivcom a rodinám v karanténe, opätovne zriadilo LINKU POMOCI,
prostredníctvom ktorej zabezpečuje službu „nákup domov“, ktorú môžete využívať.
Ak nemôžete o nákupy poprosiť svojich blízkych či susedov, obráťte sa na mesto
Svit, ktoré je tu pre Vás. Prostredníctvom Linky pomoci si môžete objednať nákup
potravín, drogérie, či liekov, ktorý vám následne zamestnanci úradu doručia priamo
domov.

Linku pomoci môžu využiť:

• seniori nad 65 rokov, imobilní občania (bez obmedzenia veku), občania so závažným ochorením alebo iným vážnym obmedzením
• rodiny, ktorí sa ocitli v karanténe
• jednotlivci, ktorí sa ocitli v karanténe

NÁKUP ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN, DROGÉRIE A LIEKOV
si môžete dohodnúť:
• v dňoch pondelok až piatok
• v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na tel. č.:

0908 674 179

• v stanovenom čase občan na niektorom z uvedených kontaktov nahlási svoje
meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potravín, drogérie a liekov, ktoré požaduje nakúpiť
• občan môže túto službu využiť maximálne dvakrát do týždňa
• platba za nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz
• distribúcia nákupov bude prebiehať v dňoch streda a piatok, v čase od 13.00 hod.
• pri preberaní donášky musí mať občan nasadené rúško a pripravenú sumu za nákup

Spoločne to zvládneme.
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

Bolo to krásne vianočné, ľudské
gesto od neznámych osôb, ako aj od
vedúcej pani Bockovej, čím mi rozjasnili jeden pochmúrny, decembrový
sviatočný deň...
Preto týmto vyslovujem srdečné
poďakovanie všetkým tu uvedeným,
aj tým neznámym ľuďom, ktorí sa podieľali na tejto krásnej, humánnej akcii
a tak naplnili zmysel Vianoc o láske,
štedrosti a ľudskej spolupatričnosti.
Prajem im, aj všetkých ľuďom dobrej vôle, neustávať v láske k blížnemu,
v konaní dobra a v láskavosti. Lebo
tento svet veľmi potrebuje láskavosť.
Veľa zdravia, statočnosti a odhodlania
k prekonávaniu ťažkej doby, v nádeji
na lepší rok 2021.
Pozorovateľka Blanka
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Dňa 8. januára 2021 nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, švagor
Dňa 16. februára 2021 sme si pripomenuli
rok od úmrtia milovanej

Oľgy Holigovej,
rodenej Miholekovej.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš ďalej žiť.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Kto Ťa mal rád, kto Ťa poznal si spomenie.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.

Stíchlo unavené srdce,
skončil života čas,
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal v nás.

Ladislav Potočný
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 21. februára uplynul 3. rok odkedy
nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babička a prababička

Mária Mišová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku a vedzte, že nám veľmi chýba.
S láskou a úctou spomína rodina.
Dňa 22. januára 2021 uplynul
jeden rok od úmrtia mojej mamy

Smútiaca rodina, manžel,
synovia s rodinami a vnučky.

Márie Prcúchovej.
Venujte jej tichú spomienku.
Spomína s láskou syn Miroslav.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také ako predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas,
mal si život rád, my Teba a Ty nás.
Dňa 18. januára 2021 sme si pripomenuli
smutný deň - prvé výročie, kedy nás
navždy opustil otecko

Ján Vantara.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán ...
Ten kto Ťa poznal si spomenie,
a ten čo Ťa mal rád nikdy nezabudne!
Dňa 7. februára 2021 uplynulo 5 rokov
od chvíle, keď sme sa rozlúčili
s naším manželom, bratom, otcom
a starým otcom

Ing. Júliusom Frkáňom.
Spomínajú manželka Ľudmila, sestra Oľga
a synovia Július a Dušan s rodinami.

LÚČIME SA BEZ OBJATÍ
Mimoriadny stav zasiahol aj možnosť rozlúčiť sa so zosnulými. Napriek
tomu, že pohrebná služba robí pohrebov viac ako v minulom roku, jej
zamestnanci robia všetko pre to, aby rozlúčky prebehli dôstojne. Koronakríza ovplyvňuje aj pohreby. Na poslednej rozlúčke je limitovaný počet
ľudí, prísť môžete iba v rúšku, objatia sú tabu.
Útechu však môže priniesť solidarita a pomoc od pracovníkov Pohrebných a cintorínskych služieb v Dome smútku. Títo pracovníci sú tu pre
Vás aj počas pandémie a napriek tejto náročnej situácii dbajú na ústretovosť a individuálny prístup. Existuje mnoho ciest, ako sa rozlúčiť, každý
má však právo na dôstojný pohreb. Aj v čase, keď sa obrady konajú za
najprísnejších opatrení, pracovníci Pohrebných a cintorínskych službieb
vo Svite sa snažia byť pozostalým čo najviac nápomocní. Pretože pomôcť
si v tých najťažších chvíľach je najdôležitejšie.
Pohrebné a cintorínske služby Svit
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Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončila
svoju púť. Nechceme na Teba zabudnúť.
22. 1. 2021 sme si pripomenuli nedožitých
100 rokov našej mamičky a babičky

Márie Lopušniakovej.
Venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Dňa 4. februára 2021 uplynulo osem
smutných rokov, čo nás navždy opustila
moja milá manželka

Emília Novotná.
Spomienka na ňu navždy ostane
v našich srdciach.
Manžel s rodinou.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
n 5. december. Hliadky MsP zabezpečovali reguláciu dopravy na moste do
Lopušnej doliny spolu s Dobrovoľným
hasičským zborom Orava a ODI ORPZ
v Poprade počas demontáže dočasného
pontónového mostu.
n Mestská polícia mesta Svit a Obvodné
oddelenie PZ vo Svite v dňoch 12.-14.
decembra evidovali viacero telefonických oznámení, podľa ktorých neznáme
osoby v nočných hodinách odpaľovali
pyrotechniku na rôznych miestach na
území mesta. MsP Svit a Obvodné oddelenie PZ vo Svite ihneď prijali opatrenia za
účelom priestupcov nájsť a identifikovať.
Aktívnym pátraním, s použitím záznamov z mestského kamerového systému
sa tieto osoby podarilo identifikovať
a stotožniť. Neboli to osoby s trvalým
pobytom vo Svite. Skutok je realizovaný
v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Aj naďalej prosíme občanov, aby
akékoľvek protiprávne konanie tohto
typu bezodkladne hlásili na tel. čísle 158
alebo nonstop linke MsP 0905 636 715.
n 18. december. MsP v súčinnosti
s OO PZ Svit preverovali oznámenie
o zranenej osobe. Na miesto medzitým
už bola privolaná RZP. Zranená osoba
bola po prvotných úkonoch a ošetrení
odvezená do NsP v Poprade k ďalšiemu
vyšetreniu.
n 23. december. MsP prijala telefonické
oznámenie o psovi väčšieho vzrastu, ktorý sa mal voľne pohybovať po uliciach.
Hliadka psa odchytila a zistila majiteľa.
Tento bol následne kontaktovaný a keďže sa dopustil priestupku proti VZN
č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú podrob-

Mestská polícia Svit informuje
nosti súvisiace s držaním psov na území
mesta, hliadka tento priestupok riešila
podľa § 84 Zákona 372/1990 Zb.
n 28. december. Pri pochôdzkovej činnosti bola pri budove Slovenskej pošty
zistená osoba, ktorá konzumovala na
verejnom priestranstve alkohol. Keďže sa
dopustila porušenia VZN č.10/2018 o Zákaze používania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách na území
mesta Svit, hliadka tento priestupok riešila na mieste podľa §48 Zákona 372/90
Zb.
n 10. január. MsP prijala telefonické
oznámenie o odstavenom vozidle na verejnej zeleni na ul. P. Jilemnického. Hliadka po príchode na miesto vykonala lustráciu a fotodokumentáciu. Priestupok
bol následne riešený v zmysle §84 ods. 2)
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
n 13. január. Hliadka na základe telefonického oznámenia vykonala výjazd na
ul. Mierovú, kde malo dochádzať k rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou. MsP
vec riešila v zmysle §84 ods. 2) zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
n 15. január. Bolo prijaté telefonické
oznámenie o zabehnutom psíkovi, ktorý
sa potuloval po ulici Štefánikovej. Hliadka
psa odchytila a keďže po prekontrolovaní
čítačkou čipov bolo zistené, že psík nie je
začipovaný, bol následne prevezený do
útulku v Kežmarku.

Polícia SR v súvislosti s ochorením
COVID-19 upozorňuje občanov, najmä
seniorov, na narastajúcu trestnú činnosť
páchanú na senioroch prostredníctvom
zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť na senioroch). Podvodníci sa
pod vymyslenými legendami, s rôznymi
emotívnymi príbehmi snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a okradnúť ich.

û Upozorňujeme seniorov, aby boli opa-

trní a obozretní voči neznámym osobám,
ktoré ich telefonicky kontaktujú a žiadajú peniaze; nikdy neverte vymyslenému,
emotívnemu príbehu, ktorý Vám uvádza
akákoľvek osoba a žiada Vás o peniaze.
û Odporúčame seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore
s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných, alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
û Upozorňujeme seniorov, aby nehovorili do telefónu koľko peňazí majú doma
alebo v banke, neodovzdávali a nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú.
Nikdy nevyberajte svoje finančné úspory
z osobných účtov, bankomatov v súvislosti s podozrivým telefonátom.
û Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka - nevkladajte peniaze na cudzie
účty v bankách a neposielajte peniaze
cez finančnú službu Western Union.
V prípade, ak by boli svedkami takéhoto protiprávneho konania, je nutné bezodkladne volať políciu na č. 158, prípadne Mestskú políciu Svit na nonstop linke
0905 636 715.
MsP Svit

Pripomenuli sme si 76. výročie oslobodenia mesta
Pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 76. výročia oslobodenia
Svitu spod nadvlády fašizmu, sa
uskutočnil vo štvrtok 28. januára
pri Pamätníku padlým, komorne,
bez slávnostných príhovorov.
Prítomní svojou účasťou vyjadrili
úctu a tiché poďakovanie tým, ktorí
položili svoje životy za našu dnešnú
slobodu a za život v mieri. Spomienkový veniec k Pamätníku padlým
za mesto Svit položila primátorka
mesta Ing. Dáša Vojsovičová spolu s prednostom Mestského úradu
Ing. Jánom Hutníkom. Vence položili
aj zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite a zástupcovia spoločnosti Tatrasvit Svit Socks, a.s.
Mária Jalovičiarová,
		
foto: Peter Kostka
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021
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v roku 2021. Termín natáčania už bol blízko, keď nám opäť plány skrížilo uprednostnenie zdravia a života všetkých.

Priaznivcov poteší kalendár

Taký bol rok 2020

Jánošíka senior

Ten rok ubehol veľmi rýchlo. Napriek všetkým udalostiam, ktoré mali dosah aj na dianie v kultúrnej obci, Folklórny súbor Jánošík Senior zo Svitu
predsa len čosi stihol.
Členovia a priaznivci FS Jánošík Senior
privítali nový rok na spoločnej silvestrovskej veselici s víziou lepších dní ako boli
tie v starom roku. Nikto nemal tušenie,
aký rok nás čaká. S nádejou kráčal náš
fašiangový sprievod ulicami Svitu ešte
25. februára 2020 spoločne s dychovou
hudbou Sviťanka a ženskou speváckou
skupinou Jaščurečky. Spievali sme, tancovali a obveseľovali maskami Sviťanov.
Mnoho darov vo forme tomboly od
rôznych sponzorov obdržali naši priaznivci, ktorí sa prišli pri tejto príležitosti
s nami zabaviť. Netradičným rituálom
pochovávania basy sme zahájili obdobie
40-dňového pôstu. My sme však nemali
v pláne oddychovať a podľa nového scenára začala ženská časť súboru s nácvikom nového tanca a spevov, ktoré sme
po úvodnej skúške, z dôvodov nám všetkým známych, odložili na neurčito.
Napriek nepriazni osudu sme pokračovali vo svojich plánoch a od júna začal
prebiehať nácvik jedného z pôvodných

16

tancov na natáčanie pre lokálnu televíznu stanicu. Účasť na skúškach bola
úžasná a všetci sme mohli opäť oprášiť
svoje tanečné topánky. Spestrenie nám
prinieslo júlové fotenie reprezentačných
fotiek na výstavu, ktorá sa bude konať

Veľkým prínosom v tomto nepriaznivom roku bola v novembri opäť možnosť
nafotenia a výroby nástenného kalendára
pre rok 2021. Kalendár je k dispozícii pre
širokú verejnosť. Mnohým z nás skutočne chýbal aj plánovaný Teplákový ples,
ktorý sa mal uskutočniť tiež v novembri.
Veríme však, že ďalší rok nám pomôže
túto tradíciu udržať a spoločne s FSk Batizovce, a nielen s nimi, sa opäť stretneme
a zabavíme. Popri všetkých povinnostiach
sme ani nevedeli ako rýchlo prišiel čas adventu. Pani primátorka v rámci možností,
v súlade s nevyhnutnými opatreniami,
chcela spríjemniť tento predvianočný
čas obyvateľom mesta. Každú adventnú
nedeľu obohatilo zapálenie sviece na adventnom venci krátke kultúrne podujatie.
Súčasťou tejto tradície sme boli aj my pri
zapálení 3. adventnej sviece, 13. decembra
s vystúpením „Na Luciu..“. Týmto spôsobom sme mali možnosť uzatvoriť činnosť
v tomto roku. Bol ochudobnený o mnoho
kultúrnych podujatí, no my stále veríme,
že tento nový rok nám prinesie viac možností a priaznivcov.
Ďakujeme mestu Svit a jeho vedeniu
za poskytnutie dotácie, vďaka ktorej sme
mohli doplniť krojové súčiastky a za zapájanie do kultúrnych podujatí v našom
meste. Ďakujeme aj všetkým naším priaznivcom, členom, aj nečlenom FS Jánošík
Senior za to, že nás neustále pozitívne
motivujú a napriek ťažkému roku nám
venovali svoj čas a 2% z dane. Len vďaka
Vám všetkým môžeme naďalej podporovať kultúru v našom krásnom meste pod
Tatrami.
Prajeme Vám v tomto roku hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky a nádeje a tešíme sa
na stretnutie s Vami.
Mgr. Andrea Markovičová
foto: Daniel Hlinka, Peter Kostka
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Seniori nad 75 rokov sa môžu na očkovanie
prihlásiť aj telefonicky
Zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19 je už možné aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call-centrum rezortu zdravotníctva. Po zavolaní si môže volajúci vybrať zo štyroch možností. Okrem registrácie
na očkovanie môžu ľudia získať informácie k aktuálnym opatreniam, ale aj zmeniť termín testovania a očkovania.
Najmä starší ľudia často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto
rozšírilo možnosti COVID-19 infolinky.

Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj na čísle

0800 174 174

(zo zahraničia +421 270 074 174).
Zavolať na tieto čísla môžete aj pri zmene termínu očkovania, ale aj testovania, v rámci odberných miest
v pôsobnosti rezortu.
Odporúčame však na registráciu na očkovanie využívať prioritne registračný formulár https://www.old.korona.
gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Ten môžu vyplniť aj príbuzní. Pri registrácii môžu zadať svoj e-mailový
a telefonický kontakt (mobilné číslo). Kapacity infolinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí nemajú inú možnosť
prihlásenia sa.
V prípade, že sa obyvateľom mesta Svit, vo veku nad 75 rokov, nepodarí telefonicky prihlásiť na uvedenom
tel. čísle, majú možnosť využiť pomoc Oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Môžu kontaktovať priamo terénnu sociálnu pracovníčku Mgr. Barboru Pitoňákovú, ktorá im pri prihlásení sa na očkovanie
ochotne pomôže.
Kontakt na terénnu sociálnu pracovníčku: 0908 703 909 alebo 052/ 78 75 151.
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 každý mesiac. 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

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej MsZ)

v zmysle §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznesením číslo 3/2021 zo dňa 28. 1. 2021

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Svit, ktorá sa uskutoční na zasadnutí MsZ 25. marca 2021 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svite č. 5 o 15:30 hod.
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Svit
je ustanovený v zmysle §18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení hlasovaním poslancov MsZ.
Požadované kvalifikačné, zákonné a ďalšie predpoklady
a náležitosti písomnej prihlášky sú uvedené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta: https://www.svit.sk/aktuality/uradna-tabula-1/vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-mesta-svit-645.html?kshowback=
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné zaslať doporučenou zásielkou na adresu: Mestský
úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo doručiť
osobne do podateľne Mestského úradu v zalepenej obálke
s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –
NEOTVÁRAŤ!“. Termín podania prihlášok je do 11. marca
2021 do 15:00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).
				Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
				
primátorka mesta Svit

AJ SVIT ZABEZPEČIL RESPIRÁTORY
PRE SVOJICH SENIOROV

V týchto časoch pretrvávajúcej pandémie, kedy sú ochranné pomôcky tváre stále nutnosťou našich dní a je potrebné ich
využívať vo vyššej miere, aby sme sa chránili, prišlo Mesto Svit
s pomocou pre svojich seniorov. Vedenie mesta spolu s oddelením sociálnych činností reagovalo na odporučenie ministra
zdravotníctva a vyvinulo značné úsilie na to, aby zabezpečilo
nákup respirátorov pre obyvateľov Svitu vo veku od 65 rokov
a viac, aby prispelo k zvýšenej ochrane ich zdravia. Výsledkom
je, že postupná distribúcia dvoch kusov respirátorov typu FFP2
do domácností obyvateľov tejto vekovej skupiny sa začala
9. februára. Pri roznášaní, ktoré zabezpečilo oddelenie sociálnych činností pomáhalo Centrum voľného času a členovia Mládežníckeho parlamentu Svit, dobrovoľníci i zamestnanci mestského úradu. Mesto urobilo všetko pre to, aby bola distribúcia
čo najrýchlejšia.
Chráňte svoje zdravie.				
red

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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Vážená redakcia Svitu,
dovoľujem si Vám poslať týchto pár
riadkov, pretože sa mi dostal do rúk
nádherný jubilejný kalendár SVITTASENIOR a inšpirovalo ma to k napísaniu
nasledovného.
Za uverejnenie Vám z celého srdca
ďakujem.

Dekáda
Obsiahnuť životnú dekádu na dvanástich stránkach kalendára,
i keďˇ sú násobené dvakrát, námaha je márna.
Vie iba svitovská mládež seniorská ako im mladistvo
pot z chrbtov steká pri tvrdých nácvikoch,
no na vystúpeniach šmahom vyčarí z dedka
šarmantnosti predka s jánskou vatrou v očiach,
akú vie zapáliť iba láska k umeleckej práci,
čo sťa vrch ľadovca kde-komu sa páči.
Neuhádne nikto potu koľko litrov,
centov odriekania, ton obetovaných chvíľ
každý z nich položil na oltár svittaseniorský
za oponou vystúpení kde podstavec slávy stojí.
Nie salvy potlesku, odmenou pre babky mladice

Milí priatelia,
i keď nám covid bráni v osobných
stretnutiach, myslím na Vás a posielam
Vám malý darček z môjho pera. Prajem
nám všetkým optimisticky: V zdraví
dovidenia!

a frajerských dedkov sú oči divákov
horiace obdivným leskom. Burácajte – salvy!
Potlesky – páľte dlane! Svittaseniori a Svittaseniorky
tancujte, spievajte, hrajte srdciam pre radosť, rokom napriek!
Vlasta Bujnovská, Betliar

Vlákna zo Svitu
preukázali antivirálnu aktivitu
proti koronavírusu
Vlákna Prolen, ktoré vyrába spoločnosť Chemosvit Fibrochem, sídliaca v našom meste, preukázali antivirálnu aktivitu proti koronavírusu. Majú o tom aj potvrdenie svetovými odborníkmi. Informovala
o tom v decembri výkonná riaditeľka spoločnosti Alena Balogová.
„Spoločnosť dostala potvrdenie o antivirálnej aktivite proti novému koronavírusu s redukciou viac ako 99 % u vlákna
Prolen Bodyfresh a antivirálnou redukciou u vlákien Prolen Siltex, Prolen Zen
and Prolen Zeo z dvoch nezávislých laboratórií Virology Research Services Ltd.
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

z Veľkej Británie a Biomedicínskeho ústavu Slovenskej akadémie vied,“ ozrejmila
Balogová. Podľa jej slov bola okrem toho
potvrdená aj antivirálna účinnosť proti chrípkovému vírusu A subtypu H1N1
u troch typov Prolen vlákien s redukciou
viac ako 99 % laboratóriom Microbiologi-

cal Solutions Ltd. Ako ďalej priblížila riaditeľka, polypropylénové vlákno Prolen
je ošetrené antimikrobiálnymi aditívami
na báze iónov striebra a zinku, ktoré sú
ukotvené v hmote polyméru, a tým je
zabezpečená permanentná úprava. Dochádza k redukcii nepríjemných pachov,
zabezpečeniu hygienickej sviežosti a čistoty a znižovaniu rizika krížovej kontaminácie.
Antimikrobiálne modifikované vlákna
Prolen Siltex a Prolen Bodyfresh vyrába
spoločnosť Chemosvit Fibrochem už od
roku 1998. „Doteraz bola testovaná len
antibakteriálna a antifungálna efektivita, avšak antivirálna aktivita nie, aj keď
z množstva štúdií a literatúry sme predpokladali aj túto aktivitu,“ uviedla Balogová. Tieto modifikované vlákna Prolen využíva spoločnosť pri výrobe svojej novej
produktovej rady Prolen Medical, ktorá je
určená najmä ako bariérová ochrana pre
zdravotníkov, pacientov, ale aj ako ochrana civilnej populácie počas lokálnych
alebo celosvetových pandémií. Výrobe
a vývoju prolypropylénových vlákien
Prolen sa venuje spoločnosť Chemosvit
Fibrochem už od roku 1974 a vyváža
cez 95 % produkcie do celého sveta. Jej
klientmi sú veľké športové značky, výrobcovia z medicínskeho, nábytkárskeho,
potravinárskeho, armádneho a aeronautického sektora, ako aj vývojárske firmy
v oblasti kompozitov pre automobilový
a športový priemysel.

Mgr. Peter Migáč
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde knižnice

povestný plán na presídlenie republiky
do Patagónie či listy, ktoré si vymieňal
s bratom, ale aj spolupracovníkmi. Kniha
je cestou, ako ho naozaj spoznať a možno
si ho aj zamilovať - napriek úlohe, do ktorej sa dostal, aj keď niekedy aj vlastnou
vinou.

Krásna literatúra

Michaela Duffková:
Zápisník alkoholičky
Kniha vznikla na základe blogu mladej
českej matky, ktorá sa rozhodla otvorene
prehovoriť o svojej závislosti na alkohole
aj o zložitej liečbe. Chcete vedieť, prečo
je tak ťažké priznať si problém s pitím?
Prečo nie je prekážkou závislosti ani malé
dieťa? Všetky odpovede prináša táto
otvorená a priama spoveď abstinujúcej
alkoholičky. Úprimne zdieľaná skúsenosť
o páde doslova na dno vzbudila veľký
záujem verejnosti. Michaela získala za
svoj blok cenu Magnesia Litera a začala
o závislosti verejne prednášať.

Clare Mackintosh: Vidím ťa
Keď Zoe Walkerová náhodou nájde
svoju fotografiu v časti erotických inzerátov v novinách, musí zistiť, prečo je tam.
Nie je tam nijaké vysvetlenie, len zrnitý
obrázok, webová adresa a telefónne číslo. Vezme noviny domov, ukáže fotografiu svojej rodine, ale oni sú presvedčení,
že je to len niekto, kto sa na ňu podobá.
No nasledujúci deň nájde v novinách
podobný inzerát s fotografiou inej ženy
a ďalší deň ďalšiu. A potom sa tým ženám
stanú zlé veci... Je ďalšou v poradí práve
ona?

Literatúra pre deti a mládež
Tomi Ungerer: Kriktor
Jedného dňa dostane pani Lujza Bodková balík zvláštneho tvaru. Keď ho otvorí, veľmi sa naľaká. Je v ňom totiž veľhad
kráľovský! Zatiaľ ešte maličký, ale predsa,
je to had. Pani Lujza ho začne kŕmiť mliekom z fľaše a všade ho vodí so sebou.
Myslíte si, že sa to ostatným obyvateľom
mestečka páči? A ako dopadne nakoniec
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ich nezvyčajné priateľstvo? Zábavný príbeh z pera svetoznámeho autora a ilustrátora, držiteľa Ceny H. Ch. Andersena,
o odlišnosti, ktorá sa nakoniec môže stať
silnou stránkou, poteší všetkých čitateľov
bez rozdielu veku.

Richard Kozohorský: Martin Škrtel

David Long: Nezničiteľní
Hrdinovia v tejto knihe čelili mnohým hrozbám, sužoval ich treskúci mráz,
rozbúrené more či rútiaca sa lavína. Ocitli
sa na hranici života a smrti. Zmorení hladom, strachom a samotou však pozbierali všetku silu a odvahu, aby naplnili
neskonalú túžbu žiť. Verili, že ich nepríjemný zážitok bude mať rozprávkový
koniec. Príbehy, ktoré Vás budú šokovať,
inšpirovať a vzbudia vo Vás úžas nad silou ľudského ducha sú napísané pre deti
- pútavo a zrozumiteľne.

Náučná literatúra

Pavel Hajný:
Jan Baťa - Známý neznámý
Stretnúť sa s J. A. Baťom musel byť
naozaj zážitok. Dnes už môže málokto
povedať, že mal to šťastie. Kniha nám
predstaví svojrázneho Hradišťana, trochu
hrmotného, hudobne zdatného, ktorý
necestoval inak, než s ťahacou harmonikou a bol vždy zábavným spoločníkom.
Okrem doteraz nepublikovaných fotografií a jeho vlastných statí prináša aj
dokumenty, pre ktoré bol odsudzovaný:

Martin Škrtel je právom považovaný za jedného z najlepších slovenských
futbalistov posledných dekád. Kde sa
vzal tento talent a kto ho viedol od jeho
začiatkov až po úspešné roky v FC Liverpool? Ako ho na ceste za úspechom
formovala jeho rodina, priatelia, tréneri
a spoluhráči? Novinár Richard Kozohorský sa vybral po stopách Martina Škrtela a prostredníctvom spomienok jeho
blízkych a známych vykresľuje čitateľom
obraz muža pevných zásad, pracovitého
športovca, dobrého syna a starostlivého
manžela i otca.
Mgr. Daniela Šipošová

Knižnicu máme
opäť otvorenú
Oznamujeme čitateľom, že na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 13/2021a Uznesenia vlády
č. 30/2021 je knižnica od 28. 1. 2021
opäť o t v o r e n á. Výpožičný proces
však musí byť podľa odporúčaní realizovaný „cez okienko“. To znamená, že
vopred je potrebné dohodnúť sa na
termíne návštevy - telefonicky alebo
e-mailom. Pri dohode o termíne návštevy je potrebné aj oznámiť, aké knihy
chcete pripraviť na požičanie. Knihy si
môžete vyhľadávať v našom on-line
katalógu na webovej stránke knižnice
www.kniznicasvit.sk alebo Vám knihy
pripravíme podľa vašich preferencií
a požadovaných tematických okruhov. Knižnica je otvorená v pondelok,
utorok, štvrtok a piatok od 10:00 hod.
do 18:00 hod. Knižnica v pobočke Pod
Skalkou je otvorená každú stredu od
15:00 hod. do 18:00 hod. Tešíme sa na
Vašu návštevu.
Mestská knižnica Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
ilustračné foto

Obnova bytového domu
Obnova bytových domov je v súčasnosti najlepšia cesta ako ušetriť náklady
na bývanie a zároveň zvýšiť komfort bývania. Posledné roky takáto obnova
zaznamenáva veľký záujem. Ide o vykonanie rozsiahlych opráv, výmeny a modernizácie stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov na základe
veku a ich fyzického stavu za účelom výrazného predĺženia životnosti budovy
a to na štandardnú úroveň súčasnosti a zároveň aj zvýšenia kvality bývania.
Spoločným znakom budov starších ako
30 - 40 rokov je vysoká opotrebovanosť
technického zariadenia, ktoré je potrebné urýchlene vymeniť za prvky, ktorých
kvalita a vlastnosti spĺňajú všetky požiadavky pre ďalšie dlhšie obdobie. Ďalším
spoločným negatívnym znakom sú statické a technické nedostatky stavebných
konštrukcií, ovplyvnené pôvodným technickým riešením, spôsobom realizácie
a nedostatočnou údržbou a opravami.
Preto je veľmi naliehavé začať s odstraňovaním systémových porúch bytového
fondu a postupne riešiť aj obnovu bytových domov.
Vlastníci bytových a nebytových
priestorov musia riešiť situáciu, kedy bytový dom začne vyžadovať nevyhnutnú
veľkú opravu, ktorá stojí nemalé finančné
prostriedky. Ak vlastníci nemajú k dispozícií vlastné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv, je potrebné hľadať
náhradnú alternatívu. Na financovanie je
možné využiť štátnu finančnú podporu,
ako aj úvery komerčných bánk a sporiteľní.
Štátna podpora zo Štátneho fondu
rozvoja bývania môže byť poskytnutá na:

n zateplenie bytového domu,
n odstránenie systémovej poruchy bytového domu,
n modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení
bytového domu,
n výmena alebo modernizácia výťahu,
n výmena spoločných rozvodov plynu,
elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla,
n stavebná úprava spoločných častí
a zariadení bytového domu, ktorou sa
umožní prístup do bytov pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu
(v rámci tohto účelu je možné vybudovať aj nový výťah v súlade s § 56 - 64
Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ak je
to technicky uskutočniteľné),
n iná modernizácia (v rámci tohto účelu
je možné vybudovať aj nové spoločné
časti a spoločné zariadenia bytového
domu napr. výťah, balkóny).
Štátny fond rozvoja bývania financuje
aj obnoviteľné zdroje energie. O podporu
môže požiadať:
n spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
n vlastníci bytov a nebytových priestorov

v bytovom dome v zastúpení správcom,
n iná právnická osoba,
n obec, mestská časť, samosprávny kraj,
n nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
n fyzická osoba.
Výška podpory môže byť až do 100%
z obstarávacej ceny stavby alebo podľa
maximálneho limitu podlahovej plochy
bytu pre jednotlivé typy obnovy (tabuľka).
Lehota splatnosti úveru je stanovená
na max. 20 rokov, resp. 25 rokov (v zmysle § 2 ods. 10 písm. b) a ods. 11 vyhlášky
284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov) s pevnou úrokovou sadzbou počas celej lehoty splatnosti od 0 % - do 2%
v závislosti od kombinácie a počtu účelov.
Výška úrokovej sadzby záleží od jednotlivých typov obnovy, a to:
n ak sa na jednej stavbe budú súčasne
realizovať 2 typy obnovy, určí sa pre
poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokových sadzieb určených pre realizované
typy obnovy,
n ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne
realizovať 3 a viac typov obnovy, určí sa
pre poskytnutý úver spoločná úroková
sadzba vo výške rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy obnovy a 0,5 %. Ak jedným z účelov bude
výmena spoločných rozvodov, výmena
alebo modernizácia výťahov alebo zateplenie v energetickej triede pre ultranízkoenergetické budovy, výsledná
úroková sadzba bude 0%.
Termín podania žiadosti je od 15. 1. do
30. 9. príslušného kalendárneho roka.
Obnova bytového domu je komplikovaný proces, ktorému treba venovať veľa
práce, času a aj nemalé finančné náklady.
Na druhej strane prináša množstvo výhod,
ktoré spočívajú napr. v zlepšení energetickej hospodárnosti budovy s priaznivým
dosahom na skutočnú spotrebu energie,
zlepšenie komfortu bývania, ďalej predĺženie životnosti bytového domu, ako aj zvýšenie trhovej hodnoty jednotlivých bytov.
J. Táčovská, BP SVIT, s.r.o.
Zdroj: https://www.sfrb.sk/ziadatel/
obnovujte-s-nami/

Lehota
splatnosti*

% z ON

Úroková
sadzba %

Maximálny limit €

Zateplenie bytového domu (daný do uživania min. 10 rokov pred podaním žiadosti)

20

75

1,0

170 €/m2 PP

- ak budova dosiahne hornú hranicu pre ultranízkoenergetické budovy

20

100

0,5

200 €/m2 PP

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

20

75

1,0

100 €/m2 PP

Typ obnovy bytovej budovy

Výmena výťahu

20

100

0,5

70 000 € / výťah

Modernizácia výťahu

20

75

0,5

50 000 € / výťah

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, ...

20

75

0,5

100 €/m2 PP

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v dome (možnosť nový výťah)

20

100

0,5

150 €/m2 PP

Iná modernizácia bytového domu

20

75

2,0

90 €/m2 PP

ON - obstarávacie náklady v €
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

PP - podlahová plocha v m

2

* 25 rokov v zmysle § 2 ods. 10 písm. b) a ods. 11 vyhlášky 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
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Z denníka TS
n V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli v našom
meste osadené 3 nové dopravné značenia (DZ) a jedno zmenilo svoje miesto.
Jedná sa o križovatku ulíc Mierová - Komenského, kde Technické služby osadili
DZ Hlavná cesta a presunuli DZ STOP.
Nové dopravné značenie 2x Daj prednosť v jazde je pri výjazde z Lopušnej
doliny a z parkoviska pri mäsokombináte NORD na Hlavnú cestu I/18.

Kuchynský biologicky
rozložiteľný odpad v meste
Mnohí obyvatelia určite v médiách postrehli informáciu o tom, že začiatkom roku 2021 vzniká občanom nová povinnosť týkajúca sa kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a jeho separácie. Zo zákona vyplýva, že každý občan by mal takýto odpad triediť rovnako, ako napríklad
papier, sklo a plasty. A s tým súvisí aj nová legislatívna povinnosť pre
obce a mestá. Ako to teda je v našom meste?

n Počas celého 50. týždňa roku 2020
prebiehali opravy na verejnom osvetlení v našom meste.
n Aj napriek zložitej epidemiologickej
situácii zabezpečujú TS štandardné
každodenné práce, ako sú čistenie košov a stojísk, separácia odpadov, zber
TKO a separovaných odpadov, orezy
mestskej zelene. V nadväznosti na
údržbu mestskej zelene prebieha aj
výrub odumretých drevín. V závislosti
od počasia v rámci zimnej údržby je
vykonávaná aj ručná údržba chodníkov a verejných priestranstiev v meste.
n V kompostárni TS štiepkujú, teda
spracúvajú drevnú hmotu - konáre, ako
dôležitý vstupný komponent pri produkcii kompostu. Pri vzostupe teplôt
nad bod mrazu bude pokračovať produkcia kompostovacej základky.
Na úseku kompostárne sa v decembri
roka 2020 úspešne podarilo zabezpečiť
komplexné rozbory nimi vyprodukovaného kompostu a na ich základe bol
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave požiadaný o posúdenie deklarovaných parametrov a následné vydanie rozhodnutia.
V zmysle tohto rozhodnutia bolo
Technickým službám vo Svite povolené používanie sekundárneho zdroja
živín - kompostu pri svojej činnosti,
ako aj uvádzanie do obehu - dodávka
a predaj iným odberateľom. Teda
okrem právnických osôb aj predaj fyzickým osobám - nepodnikateľom. Kompost z kompostárne TS je vhodný aj pre
záhradkárov a pestovateľov. Hlavne pre
svoje výživové vlastnosti, ktoré obohacujú pôdu, upravujú pH, ale aj pre nízky
obsah rizikových prvkov.
Detailné znenie uvedeného rozhodnutia bude zverejnené v priestoroch určených na odber kompostu.
Technické služby pracujú na cenových
kalkuláciách tak, aby bol na jar zahájený predaj kompostu širokej verejnosti. Cenník a podmienky predaja budú
zverejnené na stránke TS Svit.
Technické služby Svit
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Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) z domácností je súčasťou komunálneho odpadu. Do tejto kategórie
patria napríklad nespotrebované zvyšky
potravín. Do decembra minulého roka platili širšie výnimky, ktoré umožnili obciam,
aby tento druh odpadu neseparovali. Preto bol súčasťou komunálneho odpadu,
ktorý končil na skládkach. Biologicky rozložiteľné odpady podľa dostupných informácií tvoria do 40% celkového odpadu,
ktorý sa ukladá na skládkach. Znamená
to vyššie zaťaženie obce nákladmi na zber
a skládkovanie, skládky sa rýchlejšie napĺňajú, vytvárajú sa skleníkové plyny, čím
negatívne vplývajú na životné prostredie.
Sprísnená legislatíva ovplyvnila nakladanie s týmito odpadmi. V priebehu
polroka musia obce a mestá zabezpečiť
zber a spracovanie tohto KBRO. Mesto
Svit má pripravený systém zberu a spracovania KBRO.

V bytových domoch
to bude inak než v rodinných
Obdobne ako v iných obciach bude
v bytových domoch samostatný zber tohto druhu odpadu. V priebehu polroka občania obdržia samostatné 7-litrové zberné
nádoby do každej domácnosti špeciálne
určené na zber KBRO. Súčasne prevezmú
8-litrové biologicky rozložiteľné vrecká,
ktoré vložia do týchto nádob. Biologicky
rozložiteľné vrecká sú vyrábané z materiálov, ktoré sú schopné sa rozložiť počas
doby spracovania, preto nie je potrebné
ich triediť pri spracovaní KBRO. Po naplnení vrecka obyvatelia odnesú vrecká
s odpadom na stojisko komunálneho
odpadu. Na stojiskách pribudnú hnedé,
240-litrové, špeciálne upravené nádoby,
vhodné na zber KBRO. Obyvatelia mesta
vložia vrecká do týchto nádob. Zber tohto
druhu odpadu bude zabezpečený Technic-

kými službami mesta Svit v zmysle legislatívy v pravidelných časových intervaloch.
Vďaka predošlým investíciám do
kompostárne budú môcť využiť súčasnú infraštruktúru na spracovanie KBRO
v mestskej kompostárni. V súčasnosti
prebiehajú prípravné kroky na spracovanie aj tohto druhu odpadu, týkajúce sa
stavu zamestnancov kompostárne, vybavenia techniky, certifikácie kompostu,
organizácie práce.
Rovnako, ako v iných obciach, aj vo
Svite, sa v rodinných domoch využije
možnosť zberu a spracovania KBRO formou kompostovania. Majitelia rodinných
domov obdržia počas nastávajúcich šiestich mesiacov kompostéry na zber KBRO.
Kompostéry, v porovnaní so zberom
v bytových domoch, znamenajú o niečo
vyššie jednorazové náklady na zakúpenie. Avšak do budúcna, z dlhodobého
hľadiska, odpadajú náklady na zabezpečenie zberu a spracovania odpadu.

Náklady sú nemalé
Mesto v spolupráci s Technickými
službami hľadá možnosti financovania
zberu a spracovania KBRO. Náklady na
zavedenie sú rádovo v desiatkach tisíc
eur. Mesto Svit ako oprávnený žiadateľ
podalo žiadosť o financovanie časti týchto nákladov prostredníctvom Environmentálneho fondu. Veríme, že v žiadosti
uspejeme a ušetríme nemalé finančné
prostriedky. Napriek predpokladanej
úspore vlastných financií budú musieť
vynakladať prevádzkové náklady na
zber a spracovanie KBRO z bytových domov. Zber a spracovanie bude pre mesto
a Technické služby novou činnosťou,
preto budú hľadať možnosti optimalizácie procesov a nákladov, aby tieto nové
činnosti dokázali zabezpečiť efektívne
a s dostatočnou kvalitou.
Obyvatelia budú v priebehu polroka
informovaní o konkrétnych krokoch súvisiacich so zberom a spracovaním KBRO.
Pripravujeme tiež informácie o tom, aké
odpady je možné separovať, ako správne kompostovať, akým spôsobom dôjde k distribúcii zberných nádob, vreciek
a kompostérov.
Ing. Igor Hus, MBA
riaditeľ Technických služieb mesta Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Technické služby mesta Svit

Pohrebné
a cintorínske služby
V prípade úmrtia blízkej osoby
Vám okamžite poskytneme
všetky informácie spojené
s vybavovaním pohrebu

NON STOP
+ 421 905 253 412
+ 421 908 026 566
Komplexné pohrebné
a cintorínske služby poskytujeme

pondelok - piatok

Technické služby sa opäť
tešia z novej techniky
Podarilo sa to aj vďaka poslancom, ktorí dňa 26. novembra 2020 na
rokovaní mestského zastupiteľstva Svit odsúhlasili financie na kúpu novej
techniky. Netrvalo dlho a už koncom roka bol nový traktor TYM T273 HST
„v plnej zbroji“, pripravený nastúpiť do výkonu.
Je to malý obratný a všestranne použiteľný stroj. V týchto mesiacoch je vyzbrojený snežným pluhom a rozmetacím zariadením na posyp komunikácii
inertným materiálom. Využitie vie byť aj
oveľa rozsiahlejšie. Portfólio sa da rozšíriť o ďalšie prídavné zariadenia, ako sú
kefa, na zametanie komunikácii, predná
a zadný lyžica, mulčovač či vlečka. Ale aj
iné prídavné zariadenia, vďaka ktorým by
sa nový mechanizmus stal všestranným

a hlavne využiteľným strojom počas celého roka. Preto veríme, že príslušenstvo
na zimnú údržbu nebude to jediné, ktoré
na Technických službách mesta Svit bude
jeho súčasťou.
Prajeme si, aby sme s našim novým mechanizmom najazdili veľa bezškodových
dní a aby nám slúžil dlho a bezporuchovo.
Sme radi, že sa nám za pomoci mesta Svit
darí omladzovať našu techniku.
Technické služby mesta Svit

7.30 - 14.30

v Dome smútku vo Svite
|
prevoz zosnulého
|
obliekanie a úprava zosnulého
|
zabezpečenie kompletnej
pohrebnej dokumentácie
a matriky
|
chladiace zariadenie
|
predaj rakiev, krížov
|
predaj vencov a smútočných kytíc
|
príprava smútočného obradu
|
zabezpečenie dôstojnej
poslednej rozlúčky
|
hudobný doprovod
a ozvučenie pri hrobe
|
výkop hrobu
a úprava okolia hrobu

Nie prvý krát nás privítal deň
s takto „krásnym“ stojiskom
Technické služby vykonávajú v našom meste 2x týždenne čistenie košov a stojísk. Možno aj to je dôvod, prečo si niektorí občania myslia, že môžu vyhodiť všetko
a my im to odvezieme. Vďaka takýmto občanom TS zvýšili frekvenciu čistenia na
3x týždenne. Takýmto správaním však prichádzame o ľudí, ktorí mohli vykonávať
iné činnosti v meste.
ROČNÍK XX. - JANUÁR - FEBRUÁR 2021

|
pri kremačnej rozlúčke prevoz
zosnulého do krematória
|
prenájom hrobového miesta
Ponuka našich služieb Vám
umožní vybaviť všetky záležitosti
spojené s pohrebom, prenájmom
hrobového miesta a kremácie na
jednom mieste

v Dome smútku vo Svite.
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Iskra Svit stíha

v Slovenskej basketbalovej lige
opäť popredné priečky
Začiatok nového kalendárneho roka bol u basketbalistov Iskry Svit bohatý
na udalosti. U „medveďov“ prišlo k výmene trénera, príchodu nového hráča a tiež k mnohým zaujímavým výsledkom.
Hneď na úvod prišla pre mnohých prekvapivá správa, keďže „podtatrancom“ sa
výsledkovo darilo. Po vzájomnej dohode
skončil na lavičke tímu skúsený kouč Rudolf Jugo. Na jeho miesto zasadol doterajší asistent trénera Róbert Ištvánik. Domáci produkt sa tak posunul v hierarchii
klubu na métu, ktorá bola jeho dlhodobým cieľom. „V prvom rade chcem poďakovať pánovi Jugovi za všetko, čo som sa
pri ňom za niečo vyše roka naučil. Som
samozrejme rád, že mi vedenie dalo šancu pri A-tíme a hoci viem, že stále sa mám
ešte veľa čo učiť, tak určite urobím všetko
pre to, aby sme čo najviac víťazili a aby
sme kolektívnou hrou robili radosť našim
fanúšikom. Máme dobrý tím a je len a len
na nás, aby sme dobre trénovali a potom
to potvrdzovali aj v zápasoch,“ prezradil
nový tréner Svitu.
Po takmer troch mesiacoch sa podarilo
uspieť Iskre na palubovke súpera, keďže
zvíťazili celkom jasne v Prievidzi (97:71).
„Všetci vieme, že doma hráme veľmi dobre, ale ukázali sme, že vieme hrať aj vonku. Tréner nás dobre namotivoval. Chcel

mimoriadne vyrovnaná. Iskra strácala na
prvú Spišskú Novú Ves len tri víťazstvá,
pri tom mala dva zápasy k dobru.
Okrem toho sa tím posilnil o 22-ročného amerického krídelníka Roberta
Bakera. Pod Tatrami odštartuje absolvent slávnej Harvardskej univerzity svoju
profesionálnu kariéru. „Pre mňa a moju
rodinu znamená toto veľa. Mnoho ľudí
investovalo do mňa a môjho rozvoja čas
a prostriedky. Je teda mojou úlohou, aby
táto snaha neprišla nazmar a urobil som
ich hrdými. Keď prišiel záujem zo Svitu,
tak som si začal robiť menší prieskum.
Rozprával som sa so súčasnými a bývalými hráčmi, zisťoval som ich skúsenosti.
Počul som iba samé dobré veci, vyzerá
to teda, ako skvelé miesto na štart mojej
profesionálnej kariéry. Ako prišla oficiálna ponuka, tak nebolo o čom. Teším sa
na súťažný basketbal. Jedenásť mesiacov
som nehral zápas, čiže sa teším, že konečne budem môcť ukázať svoj progres.
Mojim cieľom je vyhrávať, tak je to vždy,“
prezradila nová posila tímu.
Sviťanov by malo v najbližšom období
čakať aj štvrťfinále Slovenského pohára,
ich súperom sú hráči Lučenca. Dátum
tohto stretnutia bol vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia neznámy.
Pre všetky aktuálne informácie a novinky sledujte oficiálnu klubovú webstránku - www.iskrasvit.sk alebo si na Facebooku vyhľadajte BK Iskra Svit.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

by som ešte raz zagratulovať každému
jednému k výkonu, lebo len tvrdou prácou môžeme niečo urobiť. Dúfam, že to
nie je koniec,“ povedal po zápase Saša
Avramovič.
Ďalší cenný úspech prišiel na domácej palubovke, keď po vyrovnanej
a dramatickej koncovke zdolali Inter Bratislava (93:89). „V takomto vyrovnanom
zápase sme však zároveň hrali aj dobrý
basketbal a všetci spoluhráči nechali na
ihrisku srdce. Chýbal nám však Dominic
Green, ktorý je kľúčovou postavou našej
ofenzívy, ale aj defenzívy, takže ho bolo
potrebné nahradiť,“ uviedol s 32 bodmi
najlepší strelec zápasu De‘Sean Parsons.
Američan je od začiatku sezóny jednou
z hviezd ligy, čo dokazuje poprednými
umiestneniami v mnohých štatistických
ukazovateľoch.
V januári však prišlo aj niekoľko prehier, v Spišskej Novej Vsi (74:86), Prievidzi (88:106), Lučenci (81:88) a s Interom
(89:94). Hráčom Svitu patrila na začiatku
februára v tabuľke Slovenskej basketbalovej ligy piata pozícia. Súťaž je však
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