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obyvateľov mesta

„Nikdy o týchto udalostiach neprestaňme
hovoriť, šírme svedectvo, aby sa nezabudlo...“
Bolo to 25. marca 1942 o 20.20 hodine. Zo železničnej stanice v Poprade bol vypravený prvý transport
do vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau. Do vagónov určených pôvodne na prepravu dobytka
prinútili nastúpiť 1000 mladých žien a dievčat prevažne zo Šarišsko – zemplínskej župy. Týmto sa začala
prvá vlna deportácií zo Slovenska, ktorá trvala až do 20. októbra 1942.
Počas nej bolo vypravených 57 transportov, pričom deportovaných bolo 57 752 židovských spoluobčanov, ktorí skončili
v nacistických koncentračných a vyhladzovacích táboroch. Prežiť sa
podarilo iba stovkám z nich. Z prvého transportu, z 1000 deportovaných slovenských dievčat a žien prežilo 20.
Smutné 80. výročie prvého transportu zo Slovenska si v rámci
pietnej spomienky pripomenuli aj žiaci našej Spojenej školy
Mierovej vo Svite. V stredu 23. marca účasťou na vysoko hodnotnej
prednáške Susedia, na ktorých sme nezabudli... Židovské dejiny Popradu spracované študentmi SOŠ hotelovej Vysoké Tatry pod vedením Mgr. Vladimíra Andráša. Jeho prezentácia, pútavé rozprávanie,
hudobná vložka, spolupráca so študentmi a vážení hostia, ktorí na
túto pietnu spomienkovú udalosť prijali pozvanie, v nás zanechali
hlbokú stopu, dojatie, zimomriavky, no aj vďaku za to, že nám chcel
odovzdať čo najviac, aby sa nikdy nezabudlo na smutné osudy ľudí,
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odsúdených na smrť len preto, že boli Židia.
Deviataci našej školy sa 24. marca v kine Tatran v Poprade
zúčastnili premietania filmu pani režisérky Heather Dune Macadam
999: Dievčatá z prvého transportu do Auschwitz. Premietania sa
zúčastnili opäť vážení hostia: veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku
pán Eitan Levon, samotná režisérka filmu pani Heather Macadam,
slovenská verejná ochrankyňa práv a univerzitná profesorka pani
Mária Patakyová a v neposlednom rade príbuzní preživších dievčat/ dám z prvého transportu slovenských dievčat do Auschwitz.
Pani Edita Grosmanová, preživšia z prvého transportu, bola do
poslednej chvíle presvedčená, že nacistické zverstvá prežila práve
preto, aby o nich mohla hovoriť. Nikdy o týchto udalostiach neprestaňme hovoriť, šírme svedectvo, aby sa nezabudlo.
Nikdy nezabudneme...
Spojená škola, Mierová ulica
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Z diára primátorky
l 2. marec l Šport l Prijatie organizátorov Charitatívneho ALS

Mesiac knihy v knižnici
Počas celého marca sme v Mestskej knižnici Svit
uskutočnili informačné výchovy, besedy o knihách,
hovorené bibliografie a literárne súťaže pre deti
materských škôl, žiakov základných škôl a špeciálnej
základnej školy zo Svitu, Gerlachova a Mengusoviec.
Prváčikov sme tak, ako každý rok zapísali do knižnice
a slávnostne prijali za čitateľov. Zrealizovali sme spolu
45 podujatí pre 728 detí.
Prvým podujatím v nových priestoroch knižnice bolo stretnutie
s Marcelom Maniakom. Pán Maniak je vojnový historik a predseda
Historicko-dokumentačnej komisie pri oblastnom výbore SZPB
v Poprade. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých približuje
ucelený obraz udalostí počas 2. svetovej vojny, ktoré sa udiali v tatranskej a podtatranskej oblasti. Na besede nám predstavil svoje
nové tituly literatúry faktu a tiež porozprával, ako vyhľadáva v múzeách, či kronikách obcí a miest informácie a fakty o vojne a SNP.
Všetci návštevníci knižnice si mohli prezrieť výstavu OZ Naturalista „Baťova architektúra Svit“ a tiež sa pokochať výberom z fotografickej tvorby Vladimíra Janků. 		
Mgr. Daniela Šipošová

behu M. Svočáka a J. Hollého, rozhovor o spoluorganizácii tohto
podujatia.
l 2. marec l Školstvo l Stretnutie s riaditeľkami základných, materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Centra voľného
času na pravidelnej porade, na ktorom boli prejednané aktuálne
témy ako prijímanie ukrajinských detí do zariadení, príprava
stretnutia ku Dňu učiteľov či iné témy.
l 7. marec l Medzinárodná spolupráca l Návšteva českého
mestečka Otrokovice v sprievode predsedníčky KABŠ Zuzany Glorikovej pri príležitosti odhalenia sochy J. A. Baťu.
l 14. marec l Civilná ochrana obyvateľstva l Zasadnutie
krízového štábu mesta k témam: aktuálna situácia so šírením
koronavírusu, prijatie opatrení v súvislosti so situáciou na Ukrajine
(problematika školstva, humanitná zbierka a pomoc pri poskytovaní ubytovania, agenda civilnej ochrany, plán ukrytia a pod.)
l 14. marec l Rozvoj mesta l Kontrolný deň na Štefánikovej
ulici, kde je realizovaná dostavba chodníkov, parkovísk a revitalizácia okolia v súvislosti s realizovanou rekonštrukciou cesty.
l 15. marec l Kultúra a podujatia l Pracovné stretnutie so
starostami obcí Mengusovce, Gerlachov a Štôla k plánovanému
podujatiu Deň detí 2022.
l 16. marec l Situácia na Ukrajine l Účasť na mimoriadnom
zasadnutí Krízového štábu Okresného úradu Poprad, kde bolo
hlavnou témou riešenie možností vytvorenia núdzového ubytovania pre odídencov z Ukrajiny a núdzového zásobovania v mestách
a obciach okresu.
l 17. marec l Sociálna starostlivosť l Jednanie s riaditeľom
Nemocnice Poprad MUDr. Jozefom Tekáčom, MPH na témy - zabezpečenie stravovania pre Zariadenie opatrovateľskej služby Svit
prostredníctvom Nemocnice Poprad a poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby Svit.
l 17. marec l Kultúra a podujatia l Účasť na slávnostnom
otvorení novovybudovaných priestorov v Mestskej knižnici.
l 18. marec l Regionálna spolupráca l Účasť na sneme Regionálneho ZMOS-u- Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.
l 18. marec l Komunity l Účasť na výročnej členskej schôdzi
Jednoty dôchodcov Slovenska - Svit v Kultúrnom dome vo Svite,
kde boli ocenené významné osobnosti a aktívni členovia.
l 21. marec l Školstvo l Stretnutie so študentmi Strednej
odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu Svit, na ktorom bola
nahrávaná videovizitka pre prezentácie na Veľtrhu podnikateľských
talentov, ktorej sa naši žiaci zúčastnia.
l 22. marec l Kultúra a podujatia l Prijatie zástupcov Dychovej hudby Sviťanka a rozhovor o podpore mesta osláv k 80. výročiu
založenia tohto hudobného telesa.
l 24. marec l Situácia na Ukrajine l Ďalšie z rokovaní krízového štábu v súvislosti so situáciou na Ukrajine – školská problematika, humanitná zbierka a pomoc pri poskytovaní ubytovania,
agenda CO, plán ukrytia.
l 24. marec l Kontrolný deň na bagrovisku l Za účasti Svit-

ských rybárov dôjde v nasledujúcich mesiacoch k osadeniu
mobiliáru a úpravám terénu v zmysle platnej zmluvy.
l 25.marec l Rozvoj mesta l Na základe iniciatívy mesta sa

konalo pracovné stretnutie s námestníkom generálneho riaditeľa
ŽSR Bc. Kubičkom, na ktorom boli prerokované možnosti ponechania mosta, ktorý sa stane po rekonštrukcii rýchlotrate v lokalite
Svit prebytočným a vo verejnom záujme by mohol poslúžiť na
vybudovanie nového priechodu do časti Pod Skalkou.
l 30. marec l Komunity l Aj miestna organizácia Slovenského
Červeného kríža po dvoch rokoch rozbehla svoju činnosť výročnou
schôdzou členov, na ktorej ich primátorka pozdravila a poďakovala
im za spoluprácu a ich činnosť.
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ZŠ Komenského
oslavuje 70 rokov
Človek a škola patria neoddeliteľne k sebe už tisíce
rokov. Škola človeka usmerňuje, formuje, ponúka
mu veľa možností, dáva mu vzdelanie. Je tu pre jeho
potreby i túžby, koľkokrát ešte ani nepoznané, tajné
či podvedomé. Človek chodí do školy, aby sa naučil
porozumieť životu, chce poznať odpovede na svoje
otázky, vyplniť biele miesta svojho poznania, poznať
seba samého a nájsť si tam priateľov.
Ako ten čas rýchlo beží. Pred 70 rokmi, 1. februára 1952 sa začal
písať prvý školský rok v Základnej škole Komenského vo Svite. Je to
skutočne krásny vek pre človeka a aj pre školu. Za ten čas školské
múry nasiakli zážitkami, krásnymi aj smutnejšími dňami, smiechom
žiakov i učiteľov. Kto dnes spočíta, koľko otázok a odpovedí padlo
za obdobie existencie našej školy? Koľko ozajstných priateľstiev
na celý život v jej útrobách vzniklo? Koľko zmenených ľudských
osudov zaznamenali steny našich tried? Koľko kriedy, atramentu,
vypísaných zošitov či učiteľských zápisníkov sme použili?

Škola od svojho založenia až po súčasnosť
prešla mnohými medzníkmi, na ktoré si spolu
s nami zaspomínajte:

l od 1. septembra 1973 boli v škole zriaďované špeciálne
športové triedy so zameraním na basketbal, v škole zriadená aj izba
revolučných tradícií.
l V roku 1975 boli dokončené športové ihriská v areáli školy
a zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky.
l V roku 1976 sa začali práce na postupnom rozširovaní školského pozemku pre výučbu pestovateľských prác, povinná desaťročná
školská dochádzka.
l 1976 - 1987 - riaditeľ školy Michal Kožuško.
l V júni 1979 školu postihla epidémia žltačky, bola obnovená
fasáda školy.
l 1987 - 1990 - riaditeľ školy Mgr. Michal Multáň.
l V roku 1988 boli začaté práce na prístavbe školskej jedálne.
l 1990 - 2014 - riaditeľka školy Mgr. Anna Coganová.
l V školskom roku 1990/91 sa zriadili triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a bola zriadená aj prvá počítačová učebňa.
l V roku 1991 bola dokončená prístavba školskej jedálne.
l V roku 1994 rozsiahla rekonštrukcia elektrického rozvodu
v celej škole.
l 1. 1. 1997 získala Základná škola štatút samostatnej rozpočtovej
organizácie.

l 1. február 1952 I. a II. deväťročná škola bola zlúčená do
Osemročnej strednej školy, v tejto budove sídlila aj hudobná škola,
materská škola a časť strednej školy. Školu navštevovalo 321 žiakov
v 10 triedach, pedagogický zbor tvorilo 11 pedagógov, riaditeľom
školy Barnabáš Tkáč.
l V šk. 1956/57 sa začalo s výstavbou vodotrysku (fontány) pred
školou, počet tried narástol na 18 s počtom žiakov 572.
l 1957 - 1959 riaditeľ školy Štefan Čírsky, začala sa montovať výmenníková stanica parovodu, dokončený vodotrysk (fontána) pred
školou.
l 1959 - 1965 riaditeľ školy Albert Zachar.
l V školskom roku 1959/60 zmennosť vo vyučovaní, 21 tried,
790 žiakov, 25 učiteľov, prechod na deväťročnú školskú dochádzku,
po prvýkrát žiaci dostali učebnice a školské potreby zdarma.
l 1961/62 zmenil sa názov školy na Základnú deväťročnú školu
vo Svite, Komenského ulica (I. ZDŠ vo Svite, Komenského ul.), spoločné brigády „akcie Z“.
l 1965 bola dokončená výstavba prístavby polytechnických dielní
a školskej družiny, škola sa zúčastnila celoštátnej spartakiády.
l 1965 - 1976 - riaditeľ školy Barnabáš Tkáč.
l V školskom roku 1968/69 mala škola 40 tried, vyučovalo
50 učiteľov a školu navštevovalo 1254 žiakov, čo je doposiaľ najväčší počet.
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l 1998/1999 - 1999/2000 medzinárodný vzdelávací projekt
Sokrates - partnermi Fínsko, Írsko, Španielsko, Grécko a naša škola.
l 2004 normatívne financovanie školy, vytvorenie webovej stránky školy.
l 2005/2006 výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou
l V októbri 2010 sa ukončila komplexná rekonštrukcia školy
- zrekonštruovaná hlavná budova školy, sedlová strecha, zateplená fasáda, vymenili sa všetky okná, vchodové dvere a vonkajšie
osvetlenie. Zrekonštruované aj sociálne zariadenia a sprchy pri telocvični. Vymenil sa školský nábytok - lavice, stoličky, tabule a nové
dopravné ihrisko v areáli školy.
l V školskom roku 2008/2009 prišla reforma školstva, nový
školský vzdelávací program sa posilnil najmä o prácu s výpočtovou
technikou, o dopravnú, regionálnu a mediálnu výchovu. Vyučovacie predmety sa volili podľa záujmu žiakov a odbornosti pedagogických pracovníkov.
l 2012/2013 - 2013/2014 projekt Comenius - medzinárodné
partnerstvá so Španielskom, Poľskom, Rumunskom, Francúzskom
a Belgickom. Vybudovanie geoparku v areáli školy.
l Od 1.1. 2015 riaditeľka školy Mgr. Monika Dudinská, úspešnosť
školy v zapojení do projektov, otvorená galéria školy vo vestibule
za prítomnosti úspešných absolventov.
l Od šk. roka 2015/2016 zriaďovanie športových tried so zameraním na futbal a basketbal.
l 2016/17 v exteriéri školy sa vybudovalo streetbalové ihrisko
s tromi basketbalovými konštrukciami, tréningová futbalová plocha na nácvik streľby.
l 2017/2018 výstavba atletickej dráhy s tartanovým povrchom
l 2018-2020 komplexná úprava areálu školy - ihriská, detské
ihriská - preliezačky, lanová dráha, chodníky, výsadba zelene, osadenie lavičiek, altánok.

l od r. 2018 vytvorenie odborného tímu zamestnancov - pozícia
školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa
l 2019 - nové odborné učebne chémie, jazykov a dielní.

Škola sa celým obdobím vyvíjala, napredovala, menila, zvonku
aj zvnútra. Každý, kto sa v našej škole aspoň chvíľu zdržal zanechal
v nej nezmazateľnú stopu. Za tie roky sme vytvorili spoločné dielo
nemalej hodnoty, dali sme výchovu a vzdelanie mnohým generáciám, prežili sme s nimi míľnik detstva, s láskou sme im odovzdali
časť seba, svojho srdca a vzácne pedagogické majstrovstvo.
Žiadne kroniky nezachytia všetko, čo sa v škole počas sedemdesiatich rokov stalo... V triedach sa vystriedali tisíce žiakov, stovky
učiteľov a zamestnancov. Výsledok aktívnej a efektívnej práce všetkých jej pedagógov, zamestnancov, ktorí prichádzali do tried počas
celých sedemdesiatich rokov sa odrazil na mnohých ľudských osudoch. Za desiatky rokov histórie sa v zrkadle spomienok vynárajú
žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi
dobre uplatnili a uplatňujú v živote dodnes a zastávajú popredné
miesta v kultúrnom i spoločenskom živote.

A čo našej škole zaželať?
Mnoho zvedavých a šikovných žiakov, ktorí budú mať stále veľa
otázok a neutíchajúcu túžbu poznávať okolitý svet, pre ktorý sú
budúcnosťou. Želám jej aj múdrych a obetavých učiteľov, ktorí sú
dôležitým predpokladom pre úspešnú a dobrú školu. Rovnako jej
prajem príjemné pracovné prostredie v podobe dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku. Prajem jej ďalšie roky naplnené
činorodosťou, tvorivosťou, roky výziev, roky vysokých aj splnených
cieľov. Veľa správnych krokov, spokojnosť a radosť... prajem nám
všetkým.
Monika Dudinská, riaditeľka ZŠ Komenského vo Svite
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Z rokovania
zastupiteľstva

Schválené investície
l podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok „Podpora poskytovania sociálnych
služieb v meste Svit“ na zakúpenie automobilu pri spolufinancovaní mesta 5%.
l príspevok 9 300 eur pre TS Svit na výsadbu zelených záhonov v lokalitách pomíkov
T. Baťu a J. A. Baťu, na námestí J. A. Baťu, pri
tzv. pohotovostných bytovkách, na sídlisku A
a v mestskej časti Pod Skalkou pri nákupnom
stredisku Jednota.

Majetkovoprávne záležitosti

l Poslanci schválili dva odpredaje pozemkov
(25 m2 a 110 m2) a jednu zámenu (20 m2).
l Schválili tiež 3 prenájmy pozemkov pri rodinných domoch (30 m2, 15 m2, 67 m2), jeden
nebytový priestor - bývalú kotolňu v bytovom dome a divadelnú
sálu v Kultúrnom dome Pod Skalkou občianskemu združeniu
Svittasenior (za sumu 1€/rok).
l Prevzatie majetku v objeme 319 889,28 eur od NDS, ktorý bol
vyvolanou investíciou pri stavbe diaľnice - most cez Háganský potok a preložku komunikácie k Štrkoviskám a bezodplatné prevzatie
komunikácie a parkovacích plôch, stojiska na kontajnery a sadových úprav od STM Invest v hodnote 129 000 eur.

Rôzne
l Boli prijaté dva dodatky k VZN o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a nákladov
na stravovanie v školských jedálňach, ktoré umožňujú neuhrádzať
tieto príspevky, ak zákonný zástupca je členom domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Podmienkou je, že o to
písomne požiada.
l Ďalšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční
28. apríla 2022.

Interpelácie
l I. Zima podal interpeláciu emailom s niekoľkými otázkami v súvislosti s výstavbou nových bytových domov v meste a v súvislosti
so zvýšenými nárokmi na infraštruktúru a občiansku vybavenosť
v meste.
l J. Drobný sa opýtal, aká je situácia s budovou autobusovej stanice, ktorá bola zverená do správy Technických služieb od 1. 4. 2022.
I. Hus odpovedal, že dňom 31. 3. 2022 bola budova stanice protokolárne prevzatá do správy TS. Povedal, že urobia všetko preto, aby
stanica bola plne prevádzkovaná a zmluvné podmienky s dopravcami boli doriešené. Mesto Svit, ako aj TS aktívne komunikujú
s odborom dopravy PSK a správcom Jednotného prepravného systému PSK a v prípade záujmu sú pripravené komunikovať aj s SAD
Poprad. D. Vojsovičová informovala, že prevádzka od 1. 4. 2022
bude fungovať v nezmenenom režime, takisto aj prevádzka spojov
bude zachovaná.

Diskusia
l M. Šramková vyjadrila sklamanie k prevádzke plavárne Svit, pretože občania Svitu si už dva mesiace nemajú kedy a kde zaplávať
a to mnohí majú zakúpené permanentky, ktoré nemôžu využiť. Je
to kvôli tomu, že na plavárni bolo umožnené trénovať športovým
klubom z iných miest ako sú Poprad, Sp. Nová Ves, Kežmarok,
pretože v týchto mestách sú bazény zatvorené. Verejnosti bolo doporučené, aby využívali čas od 15.30 - 20.00 h. Ale aj v tomto čase
sú bazény plné športovcov. Navrhla preto, aby bola upravená doba
pre svitskú verejnosť napríklad od 17.00 - 20.00 h. I. Hus potvrdil,
že na plavárni je v tomto období väčšia účasť športových klubov
z iných miest. Kvôli tomu boli rozšírené aj prevádzkové hodiny.
Pokúsia sa nájsť riešenie a prijať opatrenia v prospech občanov
mesta tak, aby si mohli zaplávať bez obmedzení. Pozitívom je to,
že vzrástli tržby za využívanie plavárne a to, že aj napriek rastu

energií, ponechali pre občanov ceny na rovnakej úrovni nezvýšené. Povedal, že budú rokovať so športovými klubmi o čase. Chcú
naďalej podporovať deti ZŠ, MŠ, ktoré chodia plávať v dopoludňajších hodinách v rámci vyučovacieho procesu. A tiež deti z CVČ,
ktoré majú vyčlenený čas. D. Vojsovičová požiadala Bytový podnik
o vyriešenie situácie.
Prvoradou snahou mesta je aby, naši občania boli spokojní.
J. Drobný podporil návrh M. Šramkovej v tom, aby bol určený pevný čas pre verejnosť a ešte, aby bolo pre občanov mesta zvýhodnené vstupné.
l M. Šramková upozornila, že na dvoch parkovacích miestach
medzi hotelom Mladosť a Zenitom stoja dlhodobo automobily s prívesom bez ŠPZ a tým blokujú parkovacie miesta iným.
M. Klimko odpovedal, že MsP o tom vie. Karavany boli s najväčšou
pravdepodobnosťou privezené zo zahraničia a majitelia si vybavujú
ŠPZ. MsP založila na autá na tri týždne blokovacie papuče, no stav
sa nezmenil. MsP bez ŠPZ nevie zistiť majiteľa motorového vozidla.
Napriek tomu, ale stav monitoruje a vec je v riešení. D. Vojsovičová
navrhla zaoberať sa týmto problémom.
l M. Bezák upozornil, že na parkovisku pri Bille, sú stále obsadené
parkovné miesta taxi službou presne pred vchodom. Opýtal sa, či
nie je možné státie týchto vozidiel nasmerovať na vzdialenejšie
parkovacie miesta, aby tieto boli voľné pre zákazníkov. K. Štinčíková odpovedala, že to nie je možné, pretože pozemky parkoviska
sú vo vlastníctve spoločnosti Billa. D. Vojsovičová informovala,
že mesto už na túto tému riešilo podnet od občana. Pri jeho
vybavovaní mesto komunikovalo s majiteľmi parkoviska a žiadalo
o riešenie parkujúcich vozidiel taxi služby. Nakoľko taxíky vozia ich
zákazníkov, nemajú dôvod to riešiť.
l V. Zentko sa opýtal sa, ako sa bude s finančnými prostriedkami
určenými na výsadbu zelene nakladať. Požiadal o stanovisko, či TS
majú odborníkov, aby boli financie účelne použité. D. Vojsovičová
odpovedala, že projekt plánovanej výsadby vypracovala odborníčka Ing. Tatiana Dučaiová z O.Z. Naturalista. Uvítala by súčinnosť
a spoluprácu poslancov, ako aj členov Komisie výstavby, ŽP, architektúry a urbanizmu pri podnetoch a tvorbe spoločných návrhov
lokalít. Uviedla príklad podnetu občianky z časti Pod Skalkou, kde
jej bola predostretá konkrétna požiadavka na výsadbu a revitalizáciu územia. V. Zentko požiadal, aby pripravované majetkové body,
takisto aj body týkajúce sa životného prostredia, boli predkladané aj do komisie výstavby na prerokovanie, aby mali priestor na
prípadné návrhy aj oni. Informoval, že z členskej schôdze JDS vzišla
požiadavka na znovuzavedenie pouličného zberu papiera, ktorý je
pre nich dostupnejší ako odnášanie papiera na Zberný dvor TS. Požiadal znovu o vyčíslenie nákladov. Navrhol zavedenie aspoň troch
zberných miest v meste. M. Šramková sa vyjadrila, že tiež podporuje túto službu a navrhla zber vykonávať buď štvrťročne alebo raz
za polrok. I. Hus povedal, že ak je o túto službu záujem, TS znovu
urobia kalkuláciu. Podotkol, že tam budú hlavne veľké náklady na
zberné vozidlo, no pokúsia sa navrhnúť vhodné varianty, čo sa týka
časových intervalov a zberných miest.
l I. Švagrovská sa opýtala na plánovanú rekonštrukciu Zdravotného strediska, aby boli aj lekári informovaní, aké obmedzenia ich
čakajú a v akom rozsahu bude stredisko rekonštruované. Podotkla,
že aj podlahy sú vo veľmi zlom stave. D. Vojsovičová odpovedala,
že je na škodu veci, že pred tromi rokmi bola zo strany lekárov zmarená rozsiahla rekonštrukcia. Mesto si uvedomuje potrebu riešenia
priestorov pre výkon zdravotníckych služieb. Informovala o príprave projektu rekonštrukcie a prístavby pre nové zdravotné stredisko
na ul. Štefánikovej, ale mesto má záujem aj o skvalitnenie podmienok súčasného strediska. Opravy budú zahŕňať opravu osvetlenia,
maľovanie, inštaláciu smerových tabúľ, nové stoličky v čakárňach.
Časový sled a postup prác sa určí po dohode investičným oddelením MsÚ a Bytovým podnikom. I. Švagrovská požiadala o to, aby
počas rekonštrukcie budúceho rehabilitačného strediska v priestoroch Zdravotného strediska, bol pre nájomcu nainštalovaný externý zdroj elektrickej energie, aby spotrebu elektriny neznášali všetci
pokračovanie na strane 8
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pokračovanie zo strany 7
nájomníci v budove. D. Vojsovičová požiadala I. Husa o preverenie
možností odčlenenia zdroja elektriny príslušného nájomcu.
l D. Vojsovičová podala informácie o občanoch prichádzajúcich
z Ukrajiny. Aktuálne bolo ubytovaných v našom meste v ubytovacích zariadeniach a na súkromí okolo 150. Sociálne oddelenie MsÚ
pre nich poskytuje kompletné služby týkajúce sa celej agendy.
Taktiež im boli v prípade záujmu ponúknuté bezplatné voľnočasové aktivity pripravované v CVČ, ZŠ, Dome kultúry, plavárni a cirkevných inštitúciách. Pravidelne sa konajú zasadnutia krízového štábu
na úrovni mesta, ale aj zasadnutia na Okresnom úrade, na ktorých
sa spomínaná situácia rieši. Na poslednom rokovaní okresného
krízového štábu bolo Okresným úradom navrhnuté ubytovanie
v našom meste a to v Dome kultúry Pod Skalkou pre 20 občanov
z Ukrajiny, ktoré, ale nie je dostatočne vhodné na tento účel.
V okrese sa nachádzajú iné ubytovania vhodnejšie pre dočasný
domov pre ľudí z Ukrajiny. Zatiaľ to nie je aktuálne, preto činnosť
v Kultúrnom dome Pod Skalkou môže bez obmedzení pokračovať
ďalej. Informovala, že na podnet I. Zimu ohľadne nutnosti vybudo-

n 3. marca prijala hliadka anonymné
telefonické oznámenie, podľa ktorého na
ul. P. Jilemnického na vyhradenom parkovisku pre ŤZP parkuje vozidlo. Hliadka po
príchode zistila na mieste majiteľa vozidla,
ktorý tam parkoval, pričom nemal preukaz
ŤZP.
n 7. marca nahlásil občan mesta pohyb
neoprávnených osôb v areáli ZŠ Komenského. Na mieste boli zistené osoby, ktoré
sa tam zdržiavali bez povolenia riaditeľky
ZŠ. Osoby boli následne požiadané, aby
opustili areál ihriska, čo aj urobili.
n 12. marca hliadka pri bežnej kontrole
mesta na ul. Štúrovej zaznamenala na
parkovisku pootvorené zadné dvere na
osobnom motorovom vozidle. Keďže sa
v jeho blízkosti nikto nenachádzal, hliadka
v súčinnosti s OO PZ Svit zistila majiteľa,
ktorého následne kontaktovala. Menovaný
sa po chvíli k svojmu vozidlu dostavil a zabezpečil ho.
n 13. marca prijala MsP telefonické
oznámenie o mužovi ležiacom na zemi
v blízkosti miestneho pohostinstva. MsP po
príchode na miesto identifikovala muža,
ktorému pomohla zodvihnúť sa zo zeme

vania ďalšej prístupovej cesty do časti Pod Skalkou sa na základe
iniciatívy mesta konalo pracovné stretnutie s námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR Bc. Kubičkom, na ktorom boli prerokované
možnosti ponechania mosta, ktorý sa stane po rekonštrukcii rýchlotrate v lokalite Svit prebytočným a vo verejnom záujme by mohol
poslúžiť na vybudovanie nového priechodu do Pod Skalky. Podala
informácie aj o projektoch: Projekt vnútrobloky - fáza výberu dodávateľa, Projekt Rozšírenie Materskej školy - bol po tretíkrát preložený termín hodnotenia. Pozvala prítomných poslancov na spoločné
pracovné stretnutie na tému parkovacej politiky a rekonštrukcie
parkovísk, ktorého termín dostanú týždeň vopred. Do diskusie sa
prihlásili občania J. Pitoňák, I. Ružeková a A. Panáčková. V každom
prípade bolo hlasovaním poslancov odsúhlasené udelenie slova.
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 nájdete na www.svit.sk.
Daniela Virostko

Z denníka Mestskej polície
a zabezpečila jeho bezpečný presun do
miesta bydliska.
n 14. marca v poobedňajších hodinách
bola hliadka MsP požiadaná hliadkou
OO PZ Svit o súčinnosť pri regulovaní
dopravy na križovatke SNP z dôvodu
dopravnej nehody. Hliadka po príchode na
miesto regulovala dopravu až do ukončenia dokumentovania dopravnej nehody.
n 19. marca v nočných hodinách boli
policajti MsP požiadaní službukonajúcou
hliadkou OO PZ Svit o súčinnosť pri stotožňovaní osôb na ulici pred jedným z miestnych pohostinstiev. Hliadka po príchode
identifikovala jednu z osôb, druhú osobu
už identifikovala hliadka OO PZ. Obe osoby
boli silne pod vplyvom alkoholu a neschopné komunikácie. Na miesto boli privolané
vozidlá RZP, ktoré tieto osoby previezli do
nemocnice v Poprade v doprovode pohotovostnej motorizovanej jednotky.
MsP riešila počas marca rušenie
nočného kľudu celkovo v 17 prípadoch.
Priestupcovia boli riešení podľa §48 Zákona

372/90 Zb.
S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady
vypaľovania suchej trávy. Toto obdobie
charakterizuje enormný nárast vzniku
požiarov v prírodnom prostredí. Okrem
poškodenia životného prostredia, najmä
fauny a flóry, vznikajú pri vypaľovaní aj nenahraditeľné škody na majetku a dochádza
k ohrozeniu aj životov obyvateľov. V zmysle
§ 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. môže
byť fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty
bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň
v priestoroch alebo na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložená
pokuta až do výšky 331 eur. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných
porastov, teda ak ste svedkom porušenia
zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158) prípadne mestskú
políciu (t.č. 0905 636 715).Apelujeme na
občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň a predišli tak vzniku
škôd na majetku a zdraví.
Mgr. Erika Danková

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ POSKYTUJE PREPRAVNÚ SLUŽBU
Slovenský červený kríž Územný spolok Poprad ponúka poskytovanie prepravnej služby seniorom, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie.

CENNÍK

Preprava v rámci mesta Poprad
Preprava mimo mesta Poprad
Preprava mimo mesta Poprad nad 40 km
Preprava mimo pracovného času
Za každú začatú hodinu

2 € / jedna jazda
0,45 € / km
0,30 € / km
50 % príplatok
1,50 €

Sprevádzanie pacienta
8 € každá začatá hodina
Zapožičanie invalidného vozíka
1€
Stojné
3 € každá začatá hodina
Drobné nákupy potravín, liekov a pod.
2 € v rámci mesta Poprad
Zrušenie objednávky je akceptované len v dostatočnom predstihu

- v prípade ciest začínajúcich mimo mesta Poprad sa preprava začína rátať zo sídla územného spolku SČK Poprad
- ceny sú stanovené na základe priemernej spotreby motorového vozidla, času a prevádzkových nákladov
- prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 6:00 do 14:00 hod.
- prijímanie objednávok na prepravnú službu na tel. čísle : 0919 468 734
- prijímanie objednávok na drobné nákupy, potravín, liekov a pod. na tel. čísle : 0903 558 936
- viac informácií na : https://redcross.sk/poprad/prepravna-sluzba/							
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Podporme v ankete
Slovenka roka hlasovaním
RNDr. Evu Nebusovú

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová bola jednou z iniciátoriek toho,
aby sa táto mimoriadna žena stala nominantkou v najznámejšej ankete,
ktorá oceňuje ženy, ktoré dosiahli niečo výnimočné:
„Pamätáte si víťazku ankety Slovenka roka 2019 Andreu Gontkovičovú?
Je to úspešná Sviťanka, manažérka, ktorá pracuje mimo Slovenska. Mňa
teší, že srdce tejto úspešnej dámy ostalo doma - v našom meste a o život
v ňom sa pravidelne zaujíma. Zviditeľniť naše mesto mala záujem opäť
a to podaním nominácie výnimočnej ženy z nášho mesta v ankete Slovenka roka 2022. Naše spoločné hľadanie vhodnej kandidátky netrvalo
dlho a RNDr. Evu Nebusovú, riaditeľku Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu sme vytipovali bez váhania. Podarilo sa! Náš výber zaujal
aj nominačnú komisiu a Evka Nebusová je jednou z troch nominatiek na
Slovenku roka 2022 v kategórii Vzdelávanie. Hlasujme za výnimočnú ženu
Evu Nebusovú!“
O jej úspechu v tejto ankete môžeme rozhodnúť aj my zaslaním svojho hlasu. Hlasovať je možné tromi spôsobmi:
l SMS na číslo 7504 v tvare SR 16 (cena SMS je 1 eur s DPH)
l kupónmi z týždenníka Slovenka
l online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.

Ako získať finančný príspevok
za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny
Osoba poskytujúca ubytovanie odídencom z Ukrajiny (oprávnená osoba) si môže požiadať o finančný
príspevok na Mestskom úrade Svit.
Čo je potrebné predložiť mestu:

Príspevok sa poskytuje vo výške:

• Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi (vzor uverejnený na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie).

• 7,- eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu,
ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

• Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.

• 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

• kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením
„ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.
• výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca.
• všetky potrebné dokumenty je potrebné predložiť mestskému
úradu do 5 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
• Zmluvy s povinnými prílohami je potrebné podať v kancelárii
prvého kontaktu Mestského úradu Svit.

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas
poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená
osoba poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť je odídenec povinný
prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022.
Postup získania finančného príspevku za ubytovanie odídencov
upravuje Zákon .č. 92/2022 Z.Z. o niektorých ďalších opatreniach
v súvislosti so situáciou na Ukrajine a Nariadenia vlády č. 99/2022
o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.
red

Míľa pre mamu

RC Ako doma, 7. máj 2022 o 15:00

Program:
15:00 Symbolický pochod mestom
15:30 Kultúrny program ĽH Bystrianka, detičky zo ZŠ
vo Svite, handmade tvorba, ...
Sprievodné akcie - trblietavé
tetovanie, maľovanie na tvár,
Mary Kay, súťaže, ...
Občerstvenie - Cukrová vata,
Kofola, pivo, palacinky, hranolky, langoše, ...
moderuje: O. Vnenčák, zvuk: P. Prokop
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Vzhľadom na rozsiahlosť rôznych spojov, nie je z dôvodu obmedzeného
priestoru možné uverejniť i odchody z autobusovej stanice Poprad do Svitu.

11

Posolstvo Veľkej noci netrvá len počas sviatočných dní...
Kameň je od hrobu
odvalený
V živote niektorých biblických postáv zohráva dôležitú úlohu kameň. Týka sa to napríklad Márie Magdalény a iných ľudí, ktorí prišli
k Ježišovmu hrobu. Mali úmysel pomazať Ježišovo mŕtve telo.
Uvažovali, ako to urobia, keď k jeho hrobu privalili obrovský
kameň. Po príchode k hrobu zistili, že kameň je od hrobu odvalený.
S kameňom sa v živote často stretávame. Napríklad s kameňom
ako dlažbou. Nie je jedno, či človek kráča po blatistej pôde, v prachu, alebo po kamennej dlažbe. Ďalej kameň, ktorý je v prsteni.
Mnohí ľudia ho ukazujú a dávajú najavo, že sa im páči. To isté
očakávajú aj od svojho okolia. A napokon kameň v srdci. Nie sme
radi, ak stretneme človeka s kamenným srdcom, ktoré nepozná
súcit a obetu.
Ježišov otvorený hrob s odvaleným kameňom znamená
niekoľko dôležitých skutočností. Ježiš Kristus nám svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním pripravil pevnú pôdu pod nohami. Priniesol
nám zásady, ktoré sa javia ako pevný a priliehavý podklad pre naše
životné kroky. Výsledkom Pánovho zmŕtvychvstania je aj krása
a úžitok, ktoré preukážu v schopnosti obetovať sa. Nielen drahý
a vzácny kameň na prste, ale aj vzácne veci, ktoré dokáže človek
svojimi schopnosťami vykonať alebo urobiť pre Božie kráľovstvo.
Nezabúdajme ani na to, že výsledkom Ježišovej obety má
byť aj naše skrúšené srdce, t. j. obmäkčené a formované milosťou Zmŕtvychvstalého. Prajeme všetkým, ktorí uverili v Ježišovo
zmŕtvychvstanie, aby pocítili blízkosť tej milosti, ktorá nám pomôže
kráčať v živote isto, prinášať obety a odovzdávať sa v službe svojim
blížnym.
Štefan Vitko, farár; Milan Kačaliak, kaplán; Miroslav Rožek, kaplán

... Posolstvo trvá naveky!
Na cintoríne v nemeckom Hanovery sa nachádza nezvyčajný
hrob. Žena, ktorá neverila vo vzkriesenie, nariadila v testamente
ako má jej hrob vyzerať. Jej vôľu splnili. Pomník pozostáva z masívnych žulových dosiek, ktoré sú ešte obopnuté hrubými oceľovými
pásmi, na ktorých sú vyryté vyzývavé slová: „Tento hrob nebude
nikdy otvorený!“
Táto žena ani netušila ako skoro bude jej vôľa porušená. Malé
semienko sa dostalo do škáry medzi žulovými doskami. Vyklíčilo
a zapustilo korienky. O pár rokov na tomto mieste vyrástol strom,
ktorý svojimi koreňmi nadvihol žulové platne tak, že oceľové pásy,
ktoré ich obopínali, praskli. Hrob, ktorý nemal byť nikdy otvorený,
kapituloval pred dynamickou silou, ktorá vzišla z malého semienka.
Človek mieni, Pán Boh mení. Čo je to sila smrti oproti sile života,

hoci smrť - berie, život - dáva. A keďže hrob nemal moc udržať
Boha, ani smrť nebude mať nikdy moc nad Kristovým krížom
a obetou. Preto môžeme sa radovať, môžeme sa tešiť, lebo Pán raz
a navždy vstal z mŕtvych a tým nám otvoril brány neba.
Milovaní bratia a sestry, aj keď sviatky Paschy sú sviatkami raz
v roku, posolstvo trvá naveky - to si uvedomujme a toho sa držme,
že smrť je pre nás len prechodom z tohto sveta do kvalitnejšieho
života s Bohom vo večnosti.
Verím, že všetci občania mesta Svit prežili požehnané a milostiplné sviatky Božieho zmŕtvychvstania.
o. Martin Snak
gréckokatolícky správca farnosti Svit

Pozvanie k radosti
Naša skúsenosť s miestom a časom je skutočne zaujímavá. Na
miesto sa môžeme vrátiť a byť tam, kde sme boli včera, pred mesiacom, pred rokmi. Ale návrat v čase tak jednoduchým spôsobom,
ako sa to dá v priestore, možný nie je. Vrátiť sa do svojej školy, na
svoje pracovisko, do svojho rodiska vieme všetci, stať sa ako dôchodca opäť žiakom, pracovníkom, dieťaťom v rodičovskom dome
sa nepodarí nikomu. Spomienkami a prežívaním obrazov minulosti
áno, ale sú to už dnešné obrazy a spomienky, ktoré zajtra budú
zase iné.
Sviatky, ktoré každoročne svätíme na tých istých miestach
a v tých istých časových súvislostiach, nás vracajú k základným
udalostiam, ktoré sa stali a naším svätením sa dejú ďalej. Vždy pôvodné a vždy s každým rokom nové, iné. Sú kvietky v záhradke tejto jari tie samé, ako po minulé roky, alebo iné. Sú motýle vyletujúce
z kukiel tie, ktoré prezimovali a len sa vrátili, alebo nanovo sformo-
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vané a síce rovnaké ako tie pred zimou, ale iné svojím časom? Sme
my ľudia tí istí, ktorí sme boli pred rokmi či desiatkami rokov, alebo
sme sa zmenili?
Sviatky Veľkej noci sú pre kresťanov sviatky vzkriesenia, sviatky
prázdneho hrobu, sviatky života, ktorý nezastaví ani smrť, sviatky premeny, ktorú má v moci Darca života a jeho Stvoriteľ. On
uchováva pôvodné a tvorí nové. Vidíme to v prírode, vidíme to vo
svojej skúsenosti, vidíme to v dejinách. Vzkriesenie je príbeh, ktorý
nekončí, pretože je to príbeh života. A život popri všetkej namáhavosti a zápase prináša radosť.
Túto radosť od Darcu života, ktorý v Kristovom vzkriesení nám
zjavil život v jeho nesmrteľnosti, do tých najrôznejších našich ľudských životných skúseností chcem priať všetkým aj k tohoročným
sviatkom Veľkej noci i ďaľším dňom.
Daniel Midriak, ev. farár
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100 a viac roční
obyvatelia SR

Údaje zo sčítania obyvateľstva
z uplynulého roku sú postupne
vyhodnocované a uverejňované.
Výsledky týkajúce na nášho mesta,
alebo iné rôzne zaujímavosti
budeme postupne prinášať
i v našich novinách.

Výsledky sčítania interpretujú, že v
Slovenskej republike žije 401 obyvateľov
nad 100 rokov. Konkrétne k 1. januáru 2021
mal najstarší obyvateľ 107 rokov. 100 a viac
ročných obyvateľov sme mali v roku 2011
takmer 300. Najviac obyvateľov nad 100 rokov
žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v
Bratislavskom kraji. Početne i v prepočte na
obyvateľov kraja. V Bratislavskom kraji žilo
k rozhodujúcemu okamihu sčítania až 119
obyvateľov nad 100 rokov. Medzi 100 ročnými
a staršími prevládali ženy. Tých žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Bratislavskom kraji 74, mužov bolo 45.
Na druhom mieste s obyvateľmi nad 100 rokov bol Košický
kraj. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania žilo 65. Z toho bolo
28 mužov a opäť v prevahe 37 žien. V Banskobystrickom kraji žilo
41 viac ako 100 ročných obyvateľov. Výrazne prevládali ženy, bolo
ich 34 a len 7 mužov.
V Trenčianskom kraji sme mali k 1. 1. 2021 39 viac ako 100 ročných obyvateľov. Opäť prevaha žien, tých bolo 30 a mužov 9.
Rovnaký počet 100 a viac ročných ako v Trenčianskom kraji, žil aj
v Nitrianskom kraji, kde bolo ale rozloženie mužov a žien vyváženejšie. Tohto úctyhodného veku sa tu dožilo 27 žien a 12 mužov.
V Prešovskom kraji bolo evidovaných 37 viac ako 100 ročných,

z toho 11 mužov a 26 žien. V Žilinskom kraji 31 obyvateľov nad
100 rokov, 20 žien a 11 mužov.
Najmenej obyvateľov vo veku 100 rokov a viac mal k rozhodujúcemu okamihu sčítania Trnavský kraj. V Trnavskom kraji žili k rozhodujúcemu okamihu sčítania 4 muži vo veku viac ako 100 rokov
a 26 žien.
Deň 7. apríl je uznaný ako Medzinárodný deň Rómov. Pri sčítaní
obyvateľstva počas minulého roku sa k rómskej národnosti prihlásilo 67 179 obyvateľov, čo predstavuje 1,23% podiel obyvateľov SR.
Rómsku národnosť, ako ďalšiu národnosť, si uviedlo 88 985 obyvateľov. Materinský jazyk rómsky uvádza 100 526 obyvateľov
Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR uvádza, že jeho snahou pri
sčítaní bolo, aby sa každý obyvateľ slobodne prihlásil v sebadeklaratórnych otázkach k svojej národnosti, ďalšej národnosti a materinskému jazyku.			
Daniela Virostko

Odpovede na otázky k prímestskej doprave
a prevádzke autobusovej stanice Svit
Počnúc 1. aprílom nedošlo k žiadnej zmene pre obyvateľov a cestujúcu verejnosť v prímestskej
autobusovej doprave. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová zhrnula základné informácie týkajúce sa
fungovania prímestských spojov a tiež prevádzky budovy autobusovej stanice vo Svite, aby sa medzi
obyvateľmi nešírili mätúce informácie:
l Objednávateľom prímestskej dopravy je Prešovský samosprávny

kraj, ktorý vydal pre SAD Poprad dopravnú licenciu s presnými
podmienkami (počet spojov, km, prepravné časy a autobusové
zastávky).

l Podmienky licencie zmenené neboli a podľa vyjadrenia objedná-

vateľa, zmena správcu stanice Svit ani nie sú dôvodom na zmenu.
l Mesto Svit nie je účastníkom zmluvného vzťahu (účastníkmi

zmluvného vzťahu sú PSK a SAD Poprad) a ako majiteľ autobusovej
stanice vo Svite nepodnikne žiadne rozhodnutia, ktoré by mali za
následok akékoľvek obmedzenia prevádzky prímestskej dopravy
vo Svite.

Prečo SAD Poprad už nie je
správcom autobusovej stanice?
Prečo došlo k zmene prepravcu MHD Svit?
l SAD Poprad v júni 2021 poslala mestu Svit výpoveď zmluvy MHD

Svit k 31.12.2021.

l V záujme zachovania MHD Svit bola mestom vypísaná verejná

súťaž na prepravcu.

l V súťaži, do ktorej sa SAD Poprad nezapojila zaslaním ponuky,

uspel lokálny prepravca, ktorý splnil všetky podmienky súťaže.

Napríklad ako: cena za prepravu na úrovni ceny SAD Poprad v roku
2021, rozšírenie prepravnej trasy v časti Pod Skalkou na „Kopec“,
autobus s plošinou pre vozičkárov...
l Autobusová stanica Svit je majetkom mesta a SAD Poprad ju
dlhodobo využívala za nájom 1 euro / rok.
l Z dôvodu ukončenia spolupráce s SAD Poprad v prevádzkovaní

MHD Svit, mesto vypovedalo pre SAD Poprad nájomnú zmluvu na
autobusovú stanicu vo Svite.
l Správu budovy stanice prebrali TS Svit, ktoré zabezpečovali

údržbu stanice (verejné osvetlenie, zimná a letná údržba...).

l Nový správca nemenil podmienky prevádzky stanice Svit, ktoré

mala SAD Poprad nastavené (režim, cenník vstupov a pod. ...).

V čom je teda problém?
V tom, že cenu za vstup autobusu na stanicu ( 2,39 eur/ bus/
vstup), ktorú musí každý prepravca platiť správcovi stanice a ktoré
si do tejto doby SAD Poprad vyberalo od iných prepravcov a za
svoje vstupy neplatilo nikomu, bude musieť teraz platiť mestu Svit.
Mesto, ako aj TS aktívne komunikujú s odborom dopravy PSK
a správcom Jednotného prepravného systému PSK a v prípade
záujmu je pripravené komunikovať aj s SAD Poprad.
red
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cb Spoločenská kronika ad
Dňa 10. apríla nás navždy opustil
náš milovaný brat, otec a ujo

Dňa 24. apríla 2022 uplynulo päť rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

Miroslav Klein.

Milan Oros.

Veľmi nám všetkým chýbaš.
S láskou spomínajú - brat Bohuš s rodinou, sestra
Terézia s rodinou, sestra Daniela a dcéra Katarína.

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 16. februára 2022 sme sa navždy rozlúčili s mojím
milovaným manželom, s našim otcom, dedkom,
švagrom a krstným otcom

Stíchlo unavené srdce, Skončil sa života čas.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
no Tvoj obraz a spomienky zostali navždy v nás.
Dňa 19. apríla 2022 uplynulo 40 rokov, čo nás navždy
opustil vo veku 53 rokov náš milovaný manžel a otec

Jozefom Litvíkom.
Dovoľte nám touto cestou vyjadriť
veľké poďakovanie pani Ľube Jančíkovej, vedúcej
Pohrebných a cintorínskych služieb a tiež celému
kolektívu Pohrebných a cintorínskych služieb za ľudský
prístup a dôstojnú rozlúčku s našim drahým zosnulým.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ján Lopata.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád nezabudne.
S láskou spomína manželka Rozália, syn Ján, dcéry
Božena a Kamila, vnúčatá, pravnúčatá a rodina
zosnulého syna Jaroslava.

Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody,
Ťa vytrhla z našej spoločnosti a dňa 7. marca 2022
si posledný raz vydýchol vo veku nedožitých 85 rokov.
Veľmi nám všetkým chýbaš.

Túžba po živote sa skončila,
stratili sme ich prítomnosť,
ich hlasy, ich vône...
Ale to,
čo sme sa od nich naučili,
to nikdy nestratíme.

Štefan Černaj
S láskou na teba spomíname... Smútiaca rodina
Veľké poďakovanie patrí pani Ľube Jančíkovej, vedúcej PS Svit
a jej kolektívu, za profesionálne a komplexné služby,
ktoré nám v tejto ťažkej chvíli poskytli.
S vďakou smútiaca rodina.

V tomto roku si pripomíname 20 rokov,
od kedy nás navždy opustil náš dedko

Viliam Bartoš
a 2 roky, od kedy nás navždy opustila naša babka

Justína Bartošová.

S láskou spomínajú dcéra, vnúčatá a pravnúčatá.

cb So žiaľom v srdci oznamujeme, že v marci nás navždy opustili ad
3. marca - Vojtech Živčák
4. marca - Vendelín Vojsovič
10. marca - Anna Lapšanská
10. marca - Božena Javornická
11. marca - Terézia Werbnyjová

12. marca - Štefan Černaj
25. marca - Michal Tobola
26. marca - Pavlína Vojtková
26. marca - Ján Bulla
26. marca - Marta Bobulová

Česť ich pamiatke
Vážení občania, všetky náležitosti súvisiace
s vybavením poslednej rozlúčky s Vašim blízkym môžete riešiť so zamestnancom
Pohrebných služieb Svit na non-stop tel. kontakte 0905 253 412.
14
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Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2022/2023
Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Mierová 141, Svit,
v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 2. mája do 4. mája 2022

v čase od 9.00 do 15.00 hod. v Materskej škole Mierová 141, Svit
Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie:
1. Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského
zákona.
2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
a o jeho povinnom očkovaní.
3. Pre dieťa, ktoré k 31. 8. 2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné. Tieto deti
sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko vo Svite.
4. Ak dieťaťa k 31. 8. 2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo
školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia po-

vinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného
súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
5. Pre dieťa, ktoré nie je doposiaľ prijaté do inej materskej školy.
6. Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného
rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom
konaní.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si budete môcť prevziať v MŠ v dňoch od 7. 6. 2022 do 9. 6. 2022 v čase
od 9.00 do 15.00 hod.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete
v časti „TLAČIVÁ“ na www.mssvit.sk.

S primátorkou mesta môžete komunikovať pravidelne v online diskusii
Vždy v druhý utorok v mesiaci o 16.00 h máte možnosť pozhovárať sa s primátorkou mesta v online priestore.

AKO SA PRIPOJIŤ?
Prihlásiť sa môžete pomocou aplikácie ZOOM prostredníctvom
svojho PC, tabletu alebo mobilného telefónu. Aplikáciu si môžete
bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Po spustení aplikácie ZOOM
kliknite na „Join a Meeting“
l ID na prihlásenie je 2625208039.
l Zadajte meno a priezvisko (your name), ktoré je nutné uviesť,
v opačnom prípade Vám na stretnutie nebude udelený prístup.
l Kliknite na „Join“.
l Zadajte heslo (meeting passcode) na prihlásenie - Svit. Po zobrazení tejto vety „Please wait for the host to start this meeting“- čakajte na začatie online prenosu.
l V prípade, že sa chcete zapojiť do diskusie, zvoľte ikonu „ruka“,
čím sa prihlásite a bude Vám udelené slovo.
l Nezabudnite povoliť aplikácii prehrávať zvuk, pomocou ikony
„reproduktor“.
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PROGRAM MESTA SVIT

MÁJ 2022
1. máj / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

KOLOBEH VODY

DIVADLO NA HOJDAČKE ŽILINA
Kvapka Medarda putuje svetom vo veľkých vodných pretekoch. Je veľká favoritka na víťazstvo. Cestou však príde na to,
že pomoc živým tvorom je dôležitejšia, než prvenstvo v súťaži.
A tak umýva, poháňa vodný mlyn, uhasí nielen smäd ale aj
požiar. Síce vodné preteky nevyhrá, ale cennejšia ako všetky
kovy, je medaila za pomoc druhým. Koho z ríše rastlín a zvierat
stretne? Uvidíte v našom veselom predstavení s pesničkami.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

7. máj / sobota / 15.00
Priestor pred RC Ako Doma vo Svite

MÍĽA PRE MAMU
RC AKO DOMA a Mesto Svit Vás srdečne pozýva na celoslovenské rodinné podujatie „MÍĽA PRE MAMU, ktoré sa uskutoční pred RC AKO DOMA. Môžete sa tešiť na kultúrny program,
o ktorý sa postarajú účinkujúci zo Svitu a okolia. Sprievodnými
akciami bude maľovanie na tvár, tvorivé workshopy, maskoti
a súťaže. Detičky aj mamičky sa môžu tešiť na malé darčeky.
Čaká Vás občerstvenie a stánky. Tešíme sa na hojnú účasť.
Info: 0978376655

29. máj / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

AKO PSÍČEK A MAČIČKA...
DIVADLO BABADLO PREŠOV

Čakajú Vás vtipné, zábavné a múdre príbehy príbehy psíka
a mačičky, ktoré Vás nielen rozosmejú ale aj svojou múdrosťou
poučia a popritom zažijete akčné a komické situácie. Môžete
sa tešiť na rozprávkové predstavenie, ktoré je kombináciou živých hercov a prekrásnych bábok.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

1. máj - 31. máj / denne 10.00 - 18.00 mimo stredy
Mestská knižnica Svit

KARIKATÚRY VLADA MEŠÁRA
VÝSTAVA

Mestská knižnica vás pozýva na výstavu karikatúr Vlada Mešára.

15. máj / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

SOĽ NAD ZLATO

DIVADLO CILILING PREŠOV
„...nevracaj sa, kým soľ nad zlato nebude!“ Povestná veta
z Dobšinského rozprávky, ktorá nás inšpirovala k vytvoreniu
vlastnej podoby tohto klasického príbehu. Princezná Maruška
nás presvedčí o tom, že soľ je skutočne vzácnejšia než zlato.
Vďaka múdrym radám tajomnej starenky sa jej podarí kráľovského otca presvedčiť o slanej pravde, ku ktorej kráľa privedie
aj neschopnosť hradného kuchára - variť bez soli. Rozprávočka je plná známych melódií zo svetových divadelných pódií,
pričom v nej stretnete tajomnú starenku, Milánskeho kuchára
Bernarda a samozrejme pána kráľa s jeho troma dcérami: Vandou, Borkou a Maruškou.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

PRIPRAVUJEME:
4. jún / sobota / 10.00 / Areál Koliba vo Svite

DEŇ DETSKEJ RADOSTI
Pozývame všetky deti a rodičov na plejádu zábavných hier,
animácií, tanečných vystúpení a rozprávok. Čaká na Vás nafukovacia šmýkačka a skákačka, mini discoshow s TÁRAJKOM
A POPLETAJKOU, sladké ale aj iné prekvapenia.

Zmena programu vyhradená!
INFORMÁCIE: 052/78 75 114, 0908 406 147
www.svit.sk

Z činnosti
mestského úradu
Oddelenie ekonomických činností
l ukončenie individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2021
l príprava podkladov k účtovnému auditu za rok 2021
l odoslané rozhodnutia k daniam z nehnuteľností a odpadom

právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
l sumarizácia a príprava rozhodnutí k vyrubeniu daní občanom
v dvoch splátkach (1. splátka do 45 dní od doručenia, 2. splátka do
30. 9. 2022)
l spracovanie podkladov k exekúciám daňových nedoplatkov
formou zadržania vodičského preukazu

Seniori mesta
aktívne športujú
V polovici marca nastalo postupné uvoľňovanie pandemických opatrení, čo využili seniori a členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska Svit na šport. Každý utorok sa naše seniorky stretávajú
v telocvični, aby si pod vedením D. Krišandovej hodinku pocvičili
a seniori si zahrali stolný tenis. To však nie je všetko. Každý štvrtok
sa stretávajú vo vrbovských bazénoch, využívajú dar prírody geotermálnu vodu. Okrem toho chodia na výlety do blízkeho okolia. Všetci sa zhodli na tom, že pobyt na čerstvom vzduchu a slniečku je viac ako za hrsť práškov. 		
text a foto: Ján Štefko

Šachta je zakrytá
Technické služby zabezpečili prikrytie nebezpečnej šachty pri
vjazde do časti Pod Skalkou. Zakúpením betónového poklopu
a umiestnením krytu na ústie šachty je riziko úrazu okoloidúcich
eliminované. Uloženiu pomohol novozakúpený čelný nakladač
Merlo.					 Technické služby Svit

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy,
sociálnych činností a civilnej ochrany
l Zabezpečenie sociálnej služby v DSS prostredníctvom VÚC Pre-

šov pre občana mesta Svit s nepriaznivým zdravotným stavom bez
prístrešia
l Poskytnutie odľahčovacej služby v ZOS Svit občanovi, ktorý
poskytuje opatrovanie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
l Zabezpečenie a poskytovanie sociálnej služby v ZOS-stacionári
pre dospelých s denným pobytom novej žiadateľke od 1. 3. 2022
l Poskytnutie opatrovateľskej služby ďalším dvom žiadateľom občanom mesta
l Poskytnutie sociálnej služby v ZOS Svit ďalšej žiadateľke - v rámci
zachovania rodinných väzieb presun zo Zariadenia pre seniorov
z Tatranskej Štrby
l Posúdenia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
l Spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na
prevádzku sociálnej služby
l Vyúčtovanie finančných príspevkov na prevádzku sociálnej
služby
l Príprava zasadnutí krízového štábu, vypracovanie zápisníc zo
zasadnutia KŠ a následné plnenie úloh v súvislosti so situáciou na
Ukrajine
l Príprava podkladov primátorke mesta k zasadnutiam Okresného
krízového štábu
l Príjem a výdaj humanitárnej pomoci občanom Ukrajiny
l Komunikácia s ubytovacími zariadeniami v meste a osobné návštevy v ubytovacích zariadeniach, evidencia odídencov na území
mesta
l Plnenie úloh vydaných okresným úradom, spracovanie databáz
odídencov pre okresný úrad na dennej báze v súčinnosti s ubytovacími zariadeniami
l Prieskum trhu mobiliáru k núdzovému ubytovaniu odídencov,
na základe príkazu OÚ Poprad
l Pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi pre odídencov
l Spracovanie agendy prijímania žiadostí o príspevok pri ubytovaní odídencov
l Agenda dotácií škôl sprostredkovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
l Intervencia v rodine – zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, zdravotnej starostlivosti

Oddelenie investičných činností a životného prostredia
l Rekonštrukčné práce v Zariadení opatrovateľskej služby:

- výmena podlahy v sprche pre ubytovaných, vytvorenie sprchového kúta pre zamestnancov prerobením pôvodného WC,
- vymaľovanie priestoru kuchyne, výmena pôvodných svietidiel
za nové,
- vymaľovanie priestorov chodby a drevených obkladov pri
vstupe.
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Študenti, chcete mať povolanie, s ktorým si vždy nájdete prácu?
Rodičia, chcete, aby Vaše dieťa malo v živote uplatnenie?

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má v popradskej nemocnici dvere otvorené
Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre oblasť zdravotníctva?
Zdravotníctvo a starostlivosť o zdravie je súčasťou existencie ľudskej
spoločnosti. V našom bežnom živote nepoznáme nikoho, kto by
nepotreboval zdravotnú starostlivosť. Zdravotníctvo nás sprevádza
životom od jeho začiatku až do konca. Ako súčasť zdravotníckeho
systému budete vždy potrební a vždy budete mať pracovné ponuky.
Aké benefity pre mladého človeka zdravotníctvo prináša?
Zdravotníctvo je nielen oblasť, ktorá je vhodná pre človeka v jeho
praktickom a bežnom živote, ale zdravotnícke povolania umožňujú
človeku rásť, ďalej sa špecializovať a vzdelávať. Zákon č. 578/2004 im
garantuje platy, ktoré nemôžu byť nižšie ako zákon uvádza, naopak
často sú vyššie.
Aké profesie v oblasti zdravotníctva môžu mladí ľudia obsadiť?
Po absolvovaní základnej školy si môžu vybrať Strednú zdravotnícku
školu. Ide o 4- ročnú odbornú školu s maturitou, teda žiaci ukončia
vzdelanie ako praktická sestra – asistent, čo je vynikajúci základ pre
ďalšie zdravotnícke povolanie.
Ktoré z nich priamo v nemocniciach? Resp. ktoré v našej?
V našej nemocnici sa vedia mladí ľudia uplatniť ako praktické sestry –
asistenti, sestry, pôrodné asistentky, záchranári, laboranti, RDG
asistenti, fyzioterapeuti, maséri, sanitári.
Aká bude ich prvá výplata a prečo? Koľko peňazí sa im objaví
priamo na účte?
Praktická sestra – asistent, ktorá u nás nastúpi do nepretržitej
prevádzky, čo je najčastejší prípad, už za prvý odpracovaný mesiac
dostane vo svojej výplate čistú mzdu min. 900 Eur.
Pokiaľ pracuje v dennej prevádzke je jej čistá mzda vo výške min. 700
Eur. Ak z nich bude sestra v nepretržitej prevádzke, je to priemerne
v čistom cca 1200 Eur.
Kedy najskôr ich výplata porastie a čo bude mať na to vplyv?
Najdôležitejším krokom je ich snaha a zároveň rozhodnutie
zamestnanca, ako môže ovplyvniť výšku svojej mzdy. Aj z praktických
sestier – asistentov môže byť externým vzdelaním čoskoro sestra. Zo
sestier sestra – špecialistka, zo sestry špecialistky zase sestra
s pokročilou praxou. To všetko sa odrazí na výške ich mzdy.
Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky
v Nemocnici Poprad?
Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku

kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných
sestier. V našej nemocnici je ich okolo 400, čo je najviac zastúpená
kategória zamestnancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. Tento
problém sa netýka iba našej nemocnice, nedostatok kvalifikovaných
sestier je na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.
Prečo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
V prvom rade dnes mladí ľudia nemajú záujem o povolanie sestry, tak
ako to bolo v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minulosti pre
vykonávanie povolania sestry bola postačujúca stredná zdravotnícka
škola, súčasná legislatíva vyžaduje pre povolanie sestry minimálne
bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent
strednej zdravotníckej školy praktická sestra – asistent, ktorý nemá
plné kompetencie sestry a nemôže sestru nahradiť. Okrem toho sa
praktická sestra – asistent môže rozhodnúť ďalej študovať akýkoľvek
zdravotnícky aj nezdravotnícky odbor, nielen odbor ošetrovateľstva.
Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutočnosť, že
sestry čoraz častejšie odchádzajú pracovať do zahraničia
za výhodnejších pracovných a platových podmienok.
Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by túto situáciu mohli
vyriešiť, ale aspoň zmierniť?
Aktívne spolupracujeme so základnými školami v okrese kvôli
propagácii povolania zdravotnej sestry v radoch deviatakov.
Najdôležitejším argumentom je fakt, že po skončení strednej
zdravotníckej školy majú jej absolventi 100%-nú istotu zamestnania sa
v našej nemocnici. Samozrejmosťou je možnosť ďalšieho štúdia popri
zamestnaní, ktorú ako zamestnávateľ podporujeme.
Podporujeme vybraných zamestnancov, ktorí pracujú v našej
spoločnosti na pozícii praktická sestra – asistent a buď už študujú,
alebo začnú študovať popri zamestnaní študijný odbor
ošetrovateľstvo. Konkrétne týmto zamestnancom podľa uzatvorenej
Dohody o zvyšovaní kvalifikácie preplácame všetky študijné poplatky,
majú poskytnuté voľno na štúdium pri záverečnej štátnej skúške
a potrebnú prax absolvujú v našej nemocnici.
Čo by ste si priali do budúcnosti?
Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň, tak ako pre
každého zamestnávateľa spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu je
dôležité, aby bola práca v zdravotníctve zo strany spoločnosti
vnímaná so zaslúženou úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou
motiváciou aj pre žiakov a študentov, aby pri rozhodovaní o svojej
budúcnosti uvažovali o práci v zdravotníctve.

Informácie: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
052/ 7125 239

18

zuzana.guthova@nemocnicapp.sk
Informačný spravodajca obyvateľov mesta Svit l Ročník XXI. l Apríl 2022

Jarný štart
bol úspešný

Hokejbalistom sa v jarných kolách darilo
V marci sa na športové ihriská vrátili i žiacke hokejbalové extraligy,
v ktorých úvodný jarný štart vyšiel obom svitským kategóriám.
Hokejbalisti z MhbK Lords Ball Svit najprv s kategóriou do 12 rokov pod trénerským vedením Matúša Buca na extraligovom turnaji vo Vranove nad Topľou i napriek oklieštenej zostave
(9+1) zdolali domáci tím HMHK Bauska Vranov nad Topľou výsledkom 5:1, potom zabodovali
i s HK IMS EAST Popradskými Pirátmi 7:1. Neskôr dali víťazne HBK Levičatá Humenné vysoko
12:0 a v závere extraligového kola s družstvom Hokejbal Prešov v náročnom zápase zremizovali na 3:3. Domov si tak z „vranovského záťahu“ priniesli cenných 7 bodov.
Na extraligový úspech hokejbalistov z U12 o týždeň neskôr nadviazali i o niečo starší hokejbalisti z kategórie do 14 rokov, tentokrát pod trénerským vedením Michala Tomečka. Na
extraligovom turnaji U14 v Martine výborne zvládli všetky tri zápasy. V úvode kola zdolali
tím HK IMS-East Popradskí Piráti výsledkom 1:0, v zápase neskôr rozhodcami označenom
ako najlepšie derby celého turnaja. S družstvom HBK Kometa Vrútky si to vynahradili už
i strelecky a vrútočanom „naložili“ na konečných 6:1. V záverečnom treťom dueli s tímom
MŠK Spišská Belá, ktorý sa už dohrával za umelého osvetlenia, vyšli taktiež víťazne, tentokrát
pomerom 3:1. Domov si tak priniesli plných 6 dôležitých bodov, čím si tak upevnili svoju
prvú extraligovú priečku po jesennej časti.
Obe svitské žiacke kategórie (U12 i U14) v boji o play off extraligový turnaj ešte čakajú
dva turnaje so 7 - 8 zápasmi, ktoré rozhodnú o konečnom poradí v skupinách „Východ“.
Cieľom oboch kategórii „Lordov“ je byť v prvej trojke postupujúcich, najlepšie však postup
z prvej priečky, ktorá tímy posúva priamo do semifinálových bojov o titul Majstra Slovenska.
					
PhDr. Ladislav Kalasz
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TABUĽKA PO 3. EXTRALIGOVOM TURNAJI U14 SKUPINY VÝCHOD
muštvo
zápasy výhry remízy prehry skóre
Cent Taxi Lords Ball Svit
8
7
0
1
43:13
Hokejbal Prešov
6
5
0
1
26: 7
HBK Medokýš Martin
9
5
0
4
31:32
HK IMS-Popradskí Piráti
8
3
1
4
21:25
HBK Kometa Vrútky
8
3
1
4
25:32
MŠK Spišská Belá
9
0
0
9
13:50

body
14
10
10
7
7
0

Jesenná bilancia v tabuľke
5. ligy - 3. miesto so stratou
6 bodov na vedúcu Ľubicu nie
úplne uspokojila futbalistov
nášho futbalového klubu.
Reorganizácia futbalových súťaží
nás núti skončiť v tabuľke čo
najvyššie a zabezpečiť si tak
účasť v kvalitnejšej súťaži.
Naše mužstvo
začalo prípravu
1. februára. Trénovalo v telocvični CVČ,
na štadióne a tiež
na umelej tráve
v Poprade - Veľkej.
Počas prípravného
obdobia zahralo
aj priateľské zápasy na umelej ploche
s Kežmarkom, s Vikartovcami, so Závažnou
Porubou a s Palúdzkou. V závere prípravy
v Hranovnici na prírodnom trávniku, po
dobrom hernom prejave, vyhralo nad
domácimi 4:1.
V priebehu prípravy sa výbor Futbalového klubu snažil doplniť hráčsky káder,
čo sa mu do prvého majstrovského zápasu
aj podarilo. Mužstvo posilnil Jozef Tropp
z Važca (predtým hráč Popradu), Matěj
Kravec z Levoče, Branko Grega zo Stráž
a Róbert Ujčík zo Starej Ľubovne (predtým
hráč Popradu). Veríme, že toto doplnenie
skvalitní káder mužstva a umožní mu splniť
vytýčené ciele v jarnej časti súťaže.
Jarnú časť súťaže odštartovali naši
futbalisti na umelej tráve v Strážach
proti mužstvu FK Štrba. Umelá tráva našim
chlapcom vyhovovala a po veľmi peknej
kombinačnej hre zvíťazili nad Štrbou 6:0.
O góly sa podelili Jambor(2), A. Tropp(2),
Ridilla a Lukáč. V tabuľke sa naši chlapci
priblížili k vedúcej Ľubici na 3 body.
M. Krišanda

Pedikúra

MediPed
je presťahovaná na polikliniku
- ulica Fraňa Kráľa 273/14,
na druhom poschodí č. d. 320.
Imobilní a vozičkári majú
bezbariérový prístup
do salónu.
Mária Križanová,
tel. č. 0905697134
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Basketbalisti Svitu skončili v sezóne
2021/2022 najvyššej súťaže na 6. mieste
Pre hráčov Iskry Svit sa skončilo účinkovanie v aktuálnom ročníku Niké SBL už v prvom kole playoff. V sérii
s Lučencom prehrali 0:2 na zápasy, v sezóne 2021/2022 tak obsadili v najvyššej súťaži konečné 6. miesto.
„Medvede“ mali pri tom dobrý záver základnej časti, vďaka
ktorému išli do playoff naladení pozitívne. Ale poďme po poriadku.
V marci prišla najskôr prehra s Interom Bratislava (65:95). Po nej sa
odrazili k trojzápasovej šnúre víťazstiev - s Komárnom (86:81), Handlovou (94:80) a Lučencom (99:98). Práve stretnutie s Lučencom
a víťazná strela Sašu Avramoviča s klaksónom rozhodla o tom, že sa
tieto dva tímy stretnú aj v playoff. „Bol to veľmi náročný duel, ktorý
trval asi dve hodiny. Mne sa zdalo, že to bolo nekonečné. Chcel by
som sa vyjadriť hlavne k tomu záveru zápasu. Hrali sme dobre my
a aj domáci, čo bolo zrejme vidieť aj na svetelnej tabuli. Mohli sme
zápas vyhrať aj skôr, keby sme premenili viac trestných hodov, ako
len jeden. Urobili sme aj zbytočné fauly. Bolo vidieť, že častokrát
o osude zápasu rozhodne jedna chybička... Gratulujem nášmu tímu
k výhre, chalani ma na konci úplne nakopli. Dovolím si povedať, že
sme to doslova zabili, dobojovali do úspešného konca,“ uviedol po
zápase autor rozhodujúceho pokusu.
V playoff sa už nepodarilo zopakovať druhýkrát po sebe triumf
v Lučenci (61:88). Doma však boli nesmierne blízko k tomu, aby
sa stav série podarilo vyrovnať a napokon si vynútiť rozhodujúci
duel. Pred zaplnenými tribúnami Iskra arény „padli“ až po predĺžení
- 76:82. Sklamanie z neúspechu bolo evidentné. „Dva roky tu už nebola takáto atmosféra, takže som veľmi rád, že fanúšikovia konečne
mohli normálne prísť na zápas a dúfam, že už nikdy nestane podobný problém, že nebudú môcť prísť. Každý, kto tu hral, vie, aká je
vo Svite atmosféra. Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Pri takom vyrovnanom priebehu to na konci býva o jednu, dve lopty, ktoré buď
dáš, alebo nedáš. Nemáme sa za čo hanbiť a môžeme byť spokojní
s tým, že každý z chlapov odovzdal na ihrisku maximum. Čo sa týka

série, tak sme v poslednom dueli základnej časti nechali asi až príliš
veľa energie, aj keď následne v stredu sme sa do 25. minúty držali
s Lučencom a konečný výsledok neodzrkadľoval dianie na ihrisku.
Dali sme do toho všetko, adaptovali sme sa na ich americký štýl,
ale bolo pár minút, kedy sme dostávali ľahké body. Na konci sa už
na zostávajúce sily nepozerá, je to o tej spomínanej jednej-dvoch
loptách. Lučenčania ukázali, že sú momentálne lepší, ale napriek
tomu sme s nimi dokázali hrať,“ povedal po zápase Avramovič.
Nadviazať na bronzový úspech z predchádzajúceho ročníka
sa nepodarilo, malou útechou je tak aspoň účasť vo finále Slovenského pohára. „Celkovo si myslím, že záver sezóny bol dobrý.
Na konci základnej časti sme uspeli v troch stretnutiach po sebe
a ukázali sme, že v lige môžeme hrať proti komukoľvek. Som trochu
smutný z toho, že sa nám nepodaril vyhrať druhý zápas v playoff
sérii s Lučencom. Prehra po predĺžení ma rozhodne neteší. Keď
som prišiel, tak som mojim hráčom povedal, že doma musíme byť
v danom zápase favoritom. Kvôli fanúšikom sme sa o to snažili. Mal
by som záujem pokračovať v práci vo Svite. K tomu je potrebné
porozprávať sa s vedením klubu a mojou rodinou. Myslím si, že obe
strany sú otvorené k ďalšej spolupráci. Uvidíme, čo sa v najbližšej
budúcnosti udeje,“ hodnotil nedávno skončenú sezónu tréner Luka
Bujas.
Pre mužov sa už síce sezóna skončila, ale v nasadení sú už ešte
ostatné tímy Iskry Svit. Všetky aktuálne informácie a termíny zápasov nájdete naoficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk, respektíve
na facebookovom a instagramovom konte„medveďov“ - BK Iskra
Svit, kde nájdete aj možnosti, ako sledovať zápasy tímu.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix
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