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Demokracia bez zásad
Veľký ruský spisovateľ L. N. Tolstoj raz povedal: „Som človek a to
stačí…“ Žijeme v spoločnosti, kde sa denne stretávame s pojmom
demokracia. Žiaľ toto slovo dostáva čím ďalej tým viac trpkejšiu príchuť. Najmä ak si spomenieme na ostatných 30 rokov „demokracie“,
ktorú vnímal a vníma každý občan, našťastie, inak.
Nie, nechcem hovoriť o inakosti, ani
o politikoch a ich odbornosti na všetko.
Chcem svoju pozornosť upriamiť na človeka. Toho nenápadného, premýšľajúceho tvora, ktorému bolo všetko pri stvorení sveta zverené a odovzdané do opatery
a starostlivosti.
Viacerí poznáte tie známe filozofické otázky: kto som, odkiaľ prichádzam
a kam smerujem… Boli by ste prekvapení, že mnohí sa ani len nepokúšajú nájsť
odpovede na - načo žijem, pre koho
som tu a podobne. V slede dní a virvare priestoru, najmä virtuálneho, zaniká
človek ako subjekt, ktorý má v záujme
zachovania ľudstva prinášať iným lásku, pokoj, mier a radosť z toho, že môže
milovať a byť milovaný. Aj Janko s Martinou to chceli, aj oni hľadali odpovede,
aj oni túžili po láske, mieri a pokoji pre
všetkých. Zlu sa postavili dobrom a prajnosťou.
V príncipe ľudskej osoby totiž nie je
zakódované zlo a služba zlu. Ale dobro,
pravda, krása a láska ako základné vlastnosti Boha a jeho bytia, ako o tom píše
svätý Tomáš Akvinský vo svojich spisoch.
Niet horšej možnosti, ako keď sa stvorenie hrá na Stvoriteľa, keď pýcha narúša
spoločenský poriadok a štátna moc sa
na to tichučko prizerá a zákerne vyčkáva
čo bude ďalej… Lebo vraj je demokracia
a teda každý môže robiť čo chce.
Naozaj je to tak? A prečo by som mal
robiť čo chcem? Niektorí tvrdia, že sloboda je voľnosť pohybu, neviazanosť na
ľudí či spoločnosť atď. A ako je to so slobodou v demokracii bez zásad?
V demokracii bez zásad, je dovolené
všetko a všetkým. Každý si robí čo a ako
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chce. Nestará sa o nikoho a o nič, rieši
seba a vyžaduje od iných len podriadenosť, poslušnosť, poslúchanie na slovo.
Demokracia bez zásad je vládou „akoby“.
Akoby nebol štát, ktorý má svoje funkcie
a orgány, akoby neboli nadriadení v práci, akoby neboli autoritou rodičia. Akoby peniaze, moc a sláva boli jediný dôvod pre život, akoby život nemal žiadnu
cenu… Akoby!
V demokracii bez zásad sa hrajú hry.
Niekto bez vzdelania, odbornosti a bez
patričnej slušnosti k hodnotám vyššie
uvedeným, sa dostane do riadiacich pozícií a je defacto potrestaný tým, že sa stal
politikom, vedúcim úradu, právnikom,
lekárom, kňazom a podobne. Veľmi túžil pyšne po funkciách, tak ich má. A hra
pokračuje ďalej s inými vplyvnými a významnými ľuďmi. Obyčajní, jednoduchí,
pokorní a skromní nemajú šancu, lebo
prišiel poloboh s veľkými ústami plnými
demokracie, sľubov a manipulácie… Natíska sa otázka - čo s takýmito ľuďmi. A čo
s demokraciou bez zásad?
Nám dobre známy pápež svätý Ján Pavol II. vo svojich sociálnych encyklikách
dáva pomerne veľký priestor človeku,
keď vysvetľuje, že princíp ľudskej osoby je
práve v slobode jeho osobnosti, vo voľbe
medzi dobrom a zlom, v hľadaní pravdy
a hlásaní pravdy. A v encyklike Centesimus annus s príznačne preloženým
názvom: „Po 100 rokoch”, urobil v roku
1991 akúsi inventúru spoločnosti, ktorá sa odklonením od Boha začala cykliť.
V tejto encyklike, okrem iného, uvádza,
že „demokracia bez zásad sa skôr či neskôr premení na otvorený alebo skrytý
totalitarizmus”.

Áno, aj v modernom virtuálnom tisícročí máme do činenia so zásadami. Ide
o isté a Bohom nastavené normy, zákony,
ktoré boli vpísané pri stvorení sveta do
srdca človeka. To rozlišovanie medzi dobrom a zlom nás nemá roztrpčiť, rozhádať
a rozbiť. Ba práve naopak, má nás spojiť a
združiť, aby sme ešte viac hľadali pravdu
o Bohu a človeku. A v jednom rozhovore
sv. Ján Pavol II., povedal, že: „Ak pravdu
nájdeme, máme ju hľadať ďalej…“ Preto
si dovolím poznámku, že Janko Kuciak,
nemohol pravdu nehľadať, tváriť sa, že
nič nevidel, že si má dať pokoj, že načo si
robiť prieky s mocnými tohto sveta. Preto si vážim jeho hľadanie pravdy, lebo ju
hľadal s otvoreným srdcom. Pravda totiž
súvisí s očistou a pokorou.
Ak sa ako národ neočistíme od lži,
pretvárky, klamstva, nenávisti, závisti
a všetkých zlých vlastností, ktoré sme
počas demokracie bez zásad „získali”, tak
nám budú po svete chodiť „kočnerovci“
a rôzni iní-ovci, ktorí nás osobne, štát
i celú spoločnosť budú naďalej zneužívať
len pre svoje záujmy.
V našej krajine sa po revolúcii v roku
1989 nekonala žiadna metanoia. Nedošlo k žiadnej katarzii, očisteniu či vymáhaniu spravodlivosti… Práve naopak hlúpi
a pyšní sa stali neodborníkmi a kúpením
titulov si svoju hlúposť za pomoci médií
ešte upevnili. Štát, ktorý mal byť garantom sociálnych princípov v spoločnosti
zlyhal a vytvoril priestor na doteraz nevídané korupčné prostredie, bezostyšné
neetické správanie niektorých štátnych
úradníkov slúžiacich spravodlivosti a právu. Štát, ktorý klame, kradne a ekonomicky, či fyzicky likviduje svojich občanov,
si nezaslúži moju úctu, nieto ešte moje
dane. Veď nekontrolovateľnému štátu sa
darí najmä v demokracii bez zásad. Ale
štát, nie sú budovy a vybavenie v nich.
Štát sme my a na naše zastupovanie vo
veciach verejných sme vybrali najlepších.
Im sme demokraticky dali svoj hlas, lebo
sme verili, že sú a budú zásadoví a spravodliví.
Ale, zásady musia vychádzať z vnútra
človeka, preto neuverme mocným tohto
sveta, že všetko je stratené, že už sa neoplatí ísť voliť, že aj tak to nemá zmysel,
že mŕtveho Janka a Martinu to i tak nevráti atď. Ten, kto to tvrdí sa bojí. Bojí sa
seba, lebo si neverí, pochybuje o sebe vo
svojom vnútri, lebo nepoznal a neprijal
pravdu. Preto hľadajme pravdu, nie lož.
Hľadajme svetlo, nie tmu. Hľadajme pokoj
nie vojnu. Vzývajme Boha, nie bôžikov.
Prajem nám všetkým v každodennom rozhodovaní múdre srdce, aby sme sa rozhodovali podľa stromu a ovocia. Veď dobrý
strom nerodí zlé ovocie a dobré ovocie,
nemôže rásť na zlom strome. Prajem vám
veľa spoločného dobra, priatelia!
František Drozd
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 4. február - účasť na zasadnutí Komory miest Slovenska na Štrbskom
Plese, na rokovaní na tému zabezpečenia plnenia nových kompetencií
miestnych samospráv od štátu
n 5. február - stretnutie s výborom JKD
Slovenska s cieľom koordinácie plánu
činností a aktivít seniorov s aktivitami,
ktoré pre občanov plánuje mesto

Strhnutý most
do Lopušnej doliny nahradilo
opäť dočasné premostenie
Vo štvrtok, 5. marca, bolo po náročných procesoch príprav a zložitého
transportu spustené ďalšie dočasné premostenie vedúce zo Svitu do
Lopušnej doliny, ponad potok Mlynica.
Dňa 24. februára, približne o 1:00 h zistila
hliadka Mestskej polície Svit pri pravidelnej
kontrole, že voda v potoku náhle kulminuje a prelieva sa cez okraj pôvodného, uzavretého mosta. Ten bol v októbri minulého
roka vyhlásený za technicky nepostačujúci
a vedľa neho bolo umiestnené náhradné
betónové premostenie, ktoré malo slúžiť
do úplnej rekonštrukcie pôvodného mosta. Tento náhradný most však nevydržal
nápor vody po prívalových dažďoch a zrútil sa do koryta potoka. „Vďaka promptnému zásahu hliadky mestskej polície, ktorá
okamžite reagovala a informovala vedenie
mesta a následne i ďalšie zložky, bol ihneď
zvolaný krízový štáb, ktorý na mieste i následne hľadal riešenia situácie,“ uviedla primátorka mesta Dáša Vojsovičová.
Krízový štáb vyhlásil v ten istý deň mimoriadnu situáciu a vyhodnotil situáciu
ako III. stupeň povodňovej aktivity. Vzhľadom na to, že premávka smerom do Lopušnej doliny síce bola v nasledujúci deň
- 25. februára, napokon čiastočne spustená, ale len prechodom po pôvodnom
moste. Ten bol po odbornom posúdení
statikom prejazdný v jednom smere, nebol
však prejazdný pre záchranné zložky a nákladnú dopravu.
Vzhľadom na to, že bola povodňou
zasiahnutá oblasť dvoch katastrálnych
území - Svitu a obce Lučivná, prevzal koordináciu nad celou situáciou Okresný
úrad Poprad pod vedením prednostu Slavomíra Kravčáka. Ten vyhlásil mimoriadnu
situáciu 27. februára od 9.30 h. Na základe
súhlasu o poskytnutí pomoci zo Správy
štátnych hmotných rezerv SR vydal prednosta okresného úradu príkaz, ktorý obsahoval pokyny a úlohy, ktoré mesto muselo
bezodkladne zabezpečiť na to, aby mohol
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byť umiestnený ďalší most. Okrem úplného odstránenia zvyškov zničeného mosta
z koryta a okolia potoka začalo mesto zabezpečovať spevnenie brehov. Na to bolo
použitých takmer 200 ton kameniva, ktoré
boli ukladané ťažkou technikou a mnohými pracovníkmi niekoľko dní.
„Naše veľké poďakovanie patrí 16 dobrovoľným členom DHZ Orava na čele s veliteľom Jozefom Jančom, ktorí pomáhali za
skutočne náročných poveternostných podmienok, za dažďa a vetra. Dá sa povedať, že
pracovali takmer vo dne i v noci na tom,
aby sa brehy spevnili čo najskôr a mohli
osadiť most, ktorý doviezli zo Správy štátnych hmotných rezerv. Tiež ďakujeme za
odbornú súčinnosť Mostnému oddielu
Sereď po vedením Ota Beňa a Okresnému
dopravnému inšpektorátu, ktorý bol nápomocný regulovaním dopravy nielen pri
transporte mosta, ale aj v samotnej oblasti
premostenia do doliny,“ dodala primátorka
Svitu.
Náhradný most zo Správy štátnych
hmotných rezerv bol naložený v pondelok,
2. marca približne o 17.00 h v Čachticiach
a za špeciálnych podmienok bol transportovaný do Svitu, kde dorazil po polnoci.
Toto dočasné premostenie je mestu
zapožičané na dobu maximálne 6 mesiacov. Dovtedy má mesto Svit spolu s obcou
Lučivná a spoločnosťou Chemosvit predložiť vypracovaný zámer na rekonštrukciu
pôvodného mosta.
Premávka po čerstvo umiestnenom
moste je možná pre osobné automobily,
záchranné zložky a autobus. Striktne je
však zakázaný prejazd ťažkej techniky, ktorá sa využíva pre podnikateľskú činnosť.
Dodržiavanie tohto obmedzenia bude
kontrolované.
Daniela Virostko

n 10. február - obhliadka priestorov
v nájomnej bytovke na ul. Fr. Kráľa a riešenie zníženia vlhkosti v pivniciach
n 11. február - návšteva zariadení
ZOS a DOS - rozhovory s personálom
a klientami, zistenie postupu prác na
zabezpečenie vrátnice pre nočné služby vrátnikov na zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov DOS
n 12. február - účasť na podujatí ocenenia najúspešnejších športovcov PSK
v Prešove, kde si ocenenie prevzal aj
basketbalový klub Iskra Svit
n 13. február - pracovné stretnutie
so zástupcom spoločnosti Eurovea
k rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie pri projekte rekonštrukcie
chodníkov a parkovísk v našom meste;
- rokovanie o partnerstve a spolupráci
pri revitalizácií štrkoviska so svitským
spolkom rybárov
n 14. február - stretnutie s nespokojnými obyvateľmi mesta ohľadne parkovania; - účasť na výročnej schôdzi zdravotne postihnutých; - účasť na fašiangovej
zábave združenia Svittasenior
n 19. február - rozhovor s novinárom
Petrom Ličákom, ktorý bol uverejnený
v časopise Život
n 20. február - prijatie zástupcov Protifašistických bojovníkov, ktorí majú
záujem, aby sa mesto zapojilo do výzvy predsedu vlády SR na rekonštrukciu nášho Pamätníka padlým vo Svite
n 21. február - Zasadnutie Združenia
miest a obcí Slovenska ; - reprezentačný ples mesta Svit
n 24. február - vyhlásenie 3. stupňa
povodňovej situácie na potoku Mlynica, zasadanie krízového štábu mesta a okresu; - spoločne so starostkou
obce Lučivná hľadanie riešení v záujme zabezpečenia chodu a dostupnosti lokality Lopušná dolina
n 28. február - stretnutie s Prešovskou
agentúrou regionálneho rozvoja k pripravovaným investičným projektom
v našom meste
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Veľkonočné sviatky 2020
Veľkonočné prianie
Dvaja mladí ľudia sa pred koncom vysokoškolských štúdií dohodli, že budú spolu podnikať. Sadli si a spriadli veľké plány do
budúcnosti. Mali jasno skoro vo všetkých veciach. Zdalo sa, že na
nič nezabudli. Na záver si povedali túto vetu: „Nič nás nezastaví.“
Životné tempo dnešného človeka je veľmi rýchle. Zdalo by
sa, že nás nič nezastaví. Celoživotný zhon, napätie, stres - to
všetko sú atribúty, ktoré pochádzajú z dnešnej praxe života.
V posledných týždňoch sa veľa hovorí o koronavíruse. Narobilo to ľudstvu veľké problémy. Boh nás zastavil. Prinútil nás spomaliť, zvoľniť tempo a viac sa sústrediť na seba a na svoj život.
Uprostred uponáhľaného štýlu života museli uzatvoriť svoju
činnosť rôzne inštitúcie; zrušili sa športové, kultúrne, ba i náboženské akcie. Prešli sme na iné myšlienky, lebo Boh chce, aby
sme viac rozmýšľali nad sebou.
V Liste Rimanom čítame: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám
tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ Tento výrok dokazuje, že Božiu lásku nič nezastaví. Boh zašiel vo svojej láske
k človekovi do krajnosti. Boží Syn trpel za nás všetkých na kríži.
Využívam veľkonočné obdobie na to, aby som poprial všetkým
obyvateľom nášho mesta, aby ich nič nezastavilo v konaní dobra.
Aby inšpirovaní umučeným a zmŕtvychvstalým Pánom dokázali
prekonávať prekážky na ceste obety a služby pre blížneho.
Štefan Vitko, farár

Liturgické slávenie počas veľkonočných sviatkov
vo Farnosti sv. Jozefa, robotníka, vo Svite

Kvetná
nedeľa

Svit

5. 4. 2020

Podskalka

Zelený
štvrtok

Svit

9. 4. 2020

Podskalka

7:30
14:00 - 16:00
16:00
9:00
14:00 - 16:00
18:00
19:30
17:00
10:00

Veľký
piatok

Svit

15:00
21:00

10. 4. 2020

15:00
Podskalka
21:00
8:00

Biela
sobota

Svit

8:30
19:30

11. 4. 2020

8:30
Podskalka
19:30
7:00

Veľkonočná
nedeľa

Svit

12. 4. 2020

Podskalka

Veľkonočný
pondelok
13. 4. 2020
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Svit
Podskalka

7:30
10:30
18:00
7:00
9:00
7:30
10:30
9:00

sv. omša
sviatosť zmierenia
sv. omša
sv. omša
sviatosť zmierenia
sv. omša
skautská krížová
cesta lesom
sv. omša
pobožnosť krížovej
cesty, kostol
obrady
Veľkého piatku
odloženie
Sviatosti Oltárnej
obrady
Veľkého piatku
odloženie
Sviatosti Oltárnej
ranné chvály
vystavenie
Sviatosti Oltárnej
obrady
Bielej soboty
vyloženie
Sviatosti Oltárnej
obrady
Bielej soboty
požehnanie
veľkonočných jedál
sv. omša
sv. omša
sv. omša
požehnanie
veľkonočných jedál
sv. omša
sv. omša
sv. omša
sv. omša

Božia milosť
Doručovateľ pri dverách
s najcennejšou zásielkou sveta zvoní.
Čaká, že otvoríš. Adresa súhlasí.
Stačí jediný podpis.
Prevezmeš?
Alebo zhasíš svetlo? Zatajíš dych? Zvrtneš kľúč?
Nie sme doma!
V týchto slovách básnika Ladislava Fričovského je pozvanie
a prianie, aby sme aj v dňoch sviatkov Veľkej noci prijali a prevzali tú najcennejšiu zásielku sveta - „Božiu milosť“. Jednou
z možností „prevzatia zásielky“ sú aj bohoslužobné stretnutia
v Evanjelickom kostole vo Svite, ktoré sú k Veľkej noci 2020 plánované nasledovne:

Kvetná nedeľa
5. 4. 2020

8.15
16.30

Služby Božie
Spoveď a Večera Pánova

Zelený štvrtok

16.30

Spoveď a Večera Pánova

10. 4. 2020

8.15
9.00

Pašie
Spoveď a Večera Pánova

Veľkonočná nedeľa

8.15

Služby Božie

Veľkonočný pondelok

8.15

Služby Božie

9. 4. 2020

Veľký piatok
12. 4. 2020
13. 4. 2020

Všetkým čitateľom prajem Božou milostiplné sviatočné dni.
Daniel Midriak v mene Cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Svit

Christos voskrese!
V jedných vojenských kasárňach sa neustále menila hliadka dvoch
vojakov, ktorá držala stráž pri jednej lavičke. Nebolo nič zvláštne na
tejto obyčajnej lavičke, no stráž tam nikdy nechýbala. Až po niekoľkých desaťročiach napadlo jedného nového dôstojníka pátrať po
dôvode tejto nezvyčajnej stráže. Po úpornom hľadaní dôvodu, v archívoch našiel rozkaz jedného veliteľa, ktorý pred 50 rokmi vydal
nariadenie, aby vojaci postavili stráž ku čerstvo natretej lavičke. Áno,
mali dávať pozor, aby si nik nesadol na lavičku a nezašpinil sa. Po čase
sa zabudlo, prečo je tam vlastne postavená hliadka. Nik sa nezamýšľal, prečo strážia lavičku aj dnes, jednoducho sa to robilo, aj keď sa
nevedelo prečo.
Možno bizarná príhoda, ale vhodná na zamyslenie pre nás, aby
sme si položili otázku: „Prečo slávime veľkonočné sviatky?“ Slávime
ich rok, čo rok, ale poznáme ten pravý pôvod a dôvod v celej svojej
hĺbke? Sviatkom Veľkej noci dávame aj rôzne iné prívlastky, ako napríklad sviatky jari. Máme iný jedalníček pri jednotlivých sviatočných
dňoch. Šibačka, oblievačka, maľované vajíčka ... Mohli by sme nájsť
aj iné nové trendy, no nič z toho nie je ani podstatou a ani pravdou
o Veľkej noci. Jediný význam a zmysel sviatku Paschy nachádzame
v osobe Ježiša Krista. On dáva odpoveď pre život človeka v spasiteľnom diele svojej smrti a zmŕtvychvstania.
Vyprosujem všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

o. Marek Kaľata, správca gréckokatolíckej farnosti Svit
Chrám sv. Cyrila a Metoda - Gréckokatolícka cirkev

Kvetná nedeľa

13.00 Svätá spoveď

5. 4. 2020

Svätý a veľký štvrtok

17.00

Večiereň
so svätou liturgiou Strasti

Svätý a veľký piatok

15.00

Večiereň s uložením
plaščenice do hrobu

Svätá a veľká sobota

17.00 Večiereň so svätou liturgiou

9. 4. 2020

10. 4. 2020
11. 4. 2020

Svätá a veľká
nedeľa Paschy
12. 4. 2020

Svetlý pondelok
13. 4. 2020

Utiereň vzkriesenia,
požehnanie jedál
10.00 Svätá liturgia, myrovanie
15.00 Večiereň Paschy
5.00

10.00 Svätá liturgia
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KALENDÁR PODUJATÍ
17. marec 2020

18.00 h * Dom kultúry Svit

POSLEDNÍ HRDINOVIA

Divadelné predstavenie so skvelým
hereckým obsadením

ENÉ

vstupné - predpredaj 18,-€, na mieste 20,- €
Organizuje: mesto Svit

21. marec 2020
???? * ???? Svit

ALS CHARITATÍVNY BEH

Športové charitatívne podujatie

Ako funguje vrecový systém
separovaného zberu

Vo Svite sa uplatňujú dva spôsoby zberu separovaných odpadov - a to
vrecový v individuálnej bytovej výstavbe IBV (rodinných domoch - RD)
a kontajnerový v bytových domoch.

SYSTÉM VRECOVÉHO ZBERU

27. marec 2020

17.00 h * Dom kultúry Svit

USMIEVANKA

Vítanie jari s deťmi - detské hudobno-divadelné predstavenie
vstupné 3,- €
Organizuje: mesto Svit

ZRUŠ

Ak ste obyvateľom IBV - individuálnej bytovej výstavby - rodinného domu,
môžete sa do procesu triedeného odpadu zapojiť tzv. vrecovým systémom.
To znamená zberom jednotlivých komodít - papier, sklo, plasty + kovové obaly +
VKM (tetrapaky) do čiernych plastových
vriec, ktoré si obyvatelia v priebehu roka
môžu vyzdvihnúť na základe výdajky, na
zbernom dvore Technických služieb Svit.
V kalendári na separovaný zber sú farebne odlíšené zberové dni pre jednotlivé komodity:
l modrou farbou - zber papiera
l zelenou farbou - zber skla
l žltou - zber plastov, kovových obalov
a VKM

Organizuje: Športuj srdcom

Podľa kalendára zberu separovaného
odpadu v určený deň ráno obyvateľ IBV RD vyloží vrece s daným odpadom pred
bránu svojho domu a pracovníci TS Svit
vrece s odpadom vhodia do zberového
auta. Na výmenu nechajú nové vrece na
odpad (zastrčené v plote alebo prichytené pod vekom kontajnera na komunálny
odpad).
Kalendár zberu separovaných odpadov dostali obyvatelia ako prílohu Mestských novín začiatkom roka, alebo ju
nájdu na web stánke www.svit.sk alebo
www.ts.svit.sk.
TS Svit

27. marec 2020

od 18.00 h * malá telocvična CVČ

NOC S ANDERSENOM

Organizuje: Mestská knižnica,
CVČ a Mládežnícky parlament Svit

28. - 29. marec 2020
???? * Dom kultúry Svit

TATRANSKÝ PRAMEŇ
Tanečná súťaž

Organizuje: Podtatranské osvetové stredisko

3. - 31. marec 2020
* Mestská knižnica Svit

HLUČNÁ PRÁZDNOTA

Výstava obrazov Nikoly Szabovej
Organizuje: Mestská knižnica Svit

Redakcia
ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

23. apríl 2020

19.00 h * Dom kultúry Svit

ODCHODY VLAKOV

Adela a Viktor Vinczeovci ako
protagonisti rafinovanej tragikomédie
Vstupné: 16,-€,
vstupenky dostupné na www.kultura.svit.sk,
priamy predaj na Mestskom úrade vo Svite
v podateľni, alebo kancelárii č. 116, I. posch.
Organizuje: mesto Svit
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O prípadnom náhradnom
termíne budeme informovať

Milí Sviťania, čitatelia. Vzhľadom na vážnu situáciu
so šírením korona vírusu boli všetky podujatia dočasne
zrušené, alebo preložené na neurčitý termín. Veríme, že
situácia sa čoskoro ustáli a opäť sa budeme môcť stretávať
a tešiť sa so spoločnosti iných. O nových termínoch podujatí,
ak sa budú konať, Vás budeme informovať prostredníctvom
www.svit.sk, SMS správami, rozhlasom a na FB.
Prajeme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a solidarity.

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z rokovania zastupiteľstva
Na 13. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Svit a prvom v roku 2020,
ktoré sa uskutočnilo 30. januára pozostával program z 29 bodov. Z toho 8 bodov
pojednávalo o majetkovoprávnych vysporiadaniach rôzneho druhu, všetky z nich
boli schválené. Tiež bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného majetku – Bytový dom na Mierovej
ulici za minimálnu kúpnu cenu vo výške
60 000,- € a tiež na prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta v bytovom dome na ul. SNP. Schválených bolo
niekoľko nutných rozpočtových opatrení,
ale tiež dodatok VZN o financovaní škôl
na území mesta Svit. Poslanci odhlasovali
aj dotácie na rok 2020 pre SZUŠ Fantázia
a súkromnú materskú školu Kidsfun.

Interpelácie
V. Zentko povedal, že výmena zberu
papiera za hygienické potreby ako motivácia Sviťanov triediť odpad je myšlienka
uvedená do praxe a teší sa veľkému ohlasu
a je nutné zabezpečiť, aby bol zberný dvor

VOĽBY 2020

Výsledky volieb sú už všetkým známe,
dokonca už tušíme, ako bude vyzerať
nová vláda. Slováci si zvolili a dosiahli
zmeny, ostáva nám len dúfať, že naplnia aj očakávania.

v deň výmeny viac pripravený, patrične
vybavený personálne a materiálovo. Občan z výmeny papiera nemôže odchádzať
demotivovaný, pretože to vrhá neželaný
pohľad na separáciu odpadu a tiež profesionalitu riadenia Technických služieb.
Interpeláciou by chcel vyzvať Technické
služby, aby vzali do úvahy vrátenie zvozového automobilu do ulíc mesta, aby sa do
separácie mohli zapojiť seniori alebo obyvatelia, ktorí sa do triedenia odpadu chcú
zapojiť, ale z rôznych dôvodov nemôžu
odviezť papier na zberný dvor. Opýtal sa,
či sa uvažuje o znovuzavedení tejto služby
občanom do ulíc mesta.
P. Sedlák znovu vysvetlil, že je to už
vo fáze sociálnej služby. Je to stratová
záležitosť, vzhľadom na výkup papiera,
vzhľadom na náklady, ktoré vznikajú. Rešpektuje, že ak mesto povie, že to chce,
Technické služby to budú robiť. Má to dve
strany, jedna je ekonomická, ktorá vyrába
mínus a druhá je tá, ktorú rešpektuje, napriek tej ekonomickej.
V. Zentko povedal, že má záujem o pred
Počer voličov
- v zozname voličov
- zúčastnili sa na hlasovaní
- odovzdali obálku
- zaslali návratnú obálku z cudziny
- platných odovzdaných hlasov
- účasť v okrskoch v %

Por.

Čís.

Názov strany/koalície

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11
19
6
24
4
3
12
15
2
17
9
25
18
7
1
20
10
5
13
14
16
22
21
23
8

OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
SMER - sociálna demokracia
ZA ĽUDÍ
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA
Sloboda a Solidarita
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
DOBRÁ VOĽBA
VLASŤ
Slovenská národná strana
Socialisti.sk
MOST - HÍDMOST - HÍD
MÁME TOHO DOSŤ !
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
Demokratická strana
Slovenské Hnutie Obrody
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % - občiansky hlas
Slovenská liga
Maďarská komunitná spolupatričnosť
HLAS ĽUDU
Práca slovenského národa
Hlas pravice
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loženie vyčíslenia, koľko tento zber, tak
ako bol niekedy realizovaný, stál. Povedal,
že pre motiváciu ľudí k separácii odpadu
by malo mesto urobiť nejaké kroky, či už je
to ekonomicky nákladné, alebo nie. Je to
jedna z možností ako podnietiť práve občanov, aby nezvyšovali objem komunálneho odpadu, ale separovali.
D. Vojsovičová požiadala riaditeľa TS
o vyčíslenie výkupu papiera, t.z. tejto služby z minulosti. Na základe toho sa neskôr
o nej rozhodne.
M. Šramková podporila názor V. Zentka vo veci výkupu papiera Technickými
službami od občanov výmenou za hygienické potreby.
D. Vojsovičová informovala, že TS zatiaľ uvažujú o otvorení zberného dvora
na jeden deň v mesiaci, obyvatelia si to
môžu odviezť tam. Mesto si uvedomuje,
že nie každý má možnosť, možno ani silu,
odniesť papier na zberný dvor. Vyčíslenie
bude predložené.
J. Bobulová sa opýtala TS, či by sa dala
zriadiť služba občanom, ktorí sami nemajú možnosť odviesť odpad na zberný dvor
(mikrovlnka, chladnička, starý nábytok...)
Služba odvozu by sa mohla zriadiť v urči-

Volebný okrsok
1
2
3
4
1033 957
903 1225
736
701
593
732
721
684
583
723
15
17
10
9
727
693
586
720
71,25 73,25 65,67 59,76
1
170
133
73
58
69
43
42
41
30
22
16
7
7
2
5
2
1
1
0
1
1
2
1
0
-

2
142
136
74
72
58
61
35
33
23
27
19
5
3
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
-

Volebný okrsok
3
4
5
140 187 146
123
99
151
58
68
55
47
70
54
45
68
70
48
48
45
35
52
41
25
30
24
26
28
29
16
30
23
11
21
17
7
11
7
0
3
1
2
0
3
1
2
1
1
2
1
0
1
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Spolu
5
6
1036 1121
6275
683
800
4245
662
778
4151
21
21
93
673
792
4191
65,93 71,36 67,65%
6
185
148
107
59
41
67
54
41
28
25
20
8
1
4
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
-

Spolu
970
790
435
360
351
312
259
194
164
143
104
45
15
12
10
8
5
3
3
2
2
2
1
1
-

23,14%
18,85%
10,38%
8,59%
8,38%
7,44%
6,18%
4,63%
3,91%
3,41%
2,48%
1,07%
0,36%
0,29%
0,24%
0,19%
0,12%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,02%
0,02%
-
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tých intervaloch (napr.1/4 - ročne)a mohla
by byť prípadne aj spoplatnená. Predišlo
by sa preplneným kontajnerom a hromadeniu odpadu okolo nich.
D. Vojsovičová odpovedala, že je to na
zvážení a diskusiu, požiadala riaditeľa TS,
aby sa zamyslel nad tým, čo s týmito službami pre občanov.
J. Bobulová povedala, že občania sa pýtajú, aké kroky zo strany mesta sa dajú podniknúť voči neprispôsobivým občanom.
D. Vojsovičová odpovedala, že vzhľadom na citlivosť tejto témy sa to bude riešiť mimo verejného Mestského zastupiteľstva so sociálnym oddelením a Mestskou
políciou
E. Kačmarčíková interpelovala požiadavku obyvateľov lokality Losky, ktorí bývajú pod cestou, na konci Svitu.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
oslovilo Slovenskú správu ciest s touto
žiadosťou, ale žiaľ odpoveď bola záporná.

Diskusia
M. Smatanová sa opýtala aký je aktuálny stav predaja 0 - eurovej bankovky,
Na 14. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Svit, ktoré sa uskutočnilo 27. februára 2020 pozostával program
rokovania celkom z 22 bodov. Poslanci
vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra Jozefa Mezovského. Z nej, okrem
iného, vyplýva, že priemerná účasť členov
Mestskej rady za rok 2019 bola na úrovni
93,75% a účasť poslancov na zasadnutiach
Mestského zastupiteľstva 96,52%. Mestská
polícia Svit (ďalej len MsP) tiež predložila
rozsiahlu ročnú správu o činnosti za rok
2019. Okrem iných informácií v nej bolo
uvedené, že v hodnotenom období vykonali príslušníci MsP 64 kontrol v zmysle
zákona NR SR č. 219/1996 Zb. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov. Kontroly boli zamerané na podávanie
a konzumáciu alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Počas hodnoteného obdobia nebol zistený žiadny prípad požitia alkoholu osobou mladšou ako
18 rokov. Tiež počas roku 2019 neboli riešené prípady spáchaných priestupkov maloletými osobami. Prikladáme tiež porovnanie (tabuľka č.1) priestupkov a porušení
VZN v roku 2018 a 2019.
Zastupiteľstvo schválilo dodatok k VZN
o odpadoch (č. 4/2020). Podľa tohto VZN,
sa v poslednej vete tretej časti, článku 11,
odseku 8, písmena a) uvádza: „Právo na
bezplatnú výmenu poškodenej nádoby
má platiteľ miestneho poplatku za KO,
ktorý ma uhradenú splatnú čiastku poplatku, má trvalý alebo prechodný pobyt
na mieste dodania nádoby a od poslednej výmeny nádoby neuplynula doba
kratšia ako 10 rokov.“ Uvedená veta VZN
o odpadoch vo svojom platnom znení
popiera zámer aktuálnej legislatívy v intenciách zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

koľko kusov je ešte k dispozícii.
D. Virostko odpovedala, že v prvý deň
predaja - 14.12.2019 do 14.30 h sa predalo okolo 4 500 ks 0-eurovej bankovky, čo
je viac než polovica celkového množstva.
Tieto bankovky sú na predaj k dispozícii
v pokladni na podateľni. K dnešnému
dňu presne nevieme zostávajúci počet,
ale k 31.12.2019 bolo predaných cca 5
800 ks. K dispozícii sú aj transparentné
obaly na bankovky. Zasielame bankovky
aj poštou na dobierku. Ohľadom predaja
pripravíme komplexnú správu a zverejníme ju na webe.
M. Míčka sa opýtal, či máme vo výhľade nejaký nový projekt na výstavbu novej
Materskej školy, keďže starý projekt na
rekonštrukciu budovy na Kpt. Nálepku sa
zamietol.
D. Vojsovičová informovala o tom, že
aktuálne pracujeme na myšlienke rozšírenia a rekonštrukcie súčasnej škôlky,
nakoľko to z hľadiska nákladov a technických nárokov môže byť schodnejšia a
perspektívnejšia voľba. Intenzívne sledujeme všetky výzvy. Aktuálne pripravujeme návrh prístavby s ohľadom na možné
zákonov, vo vzťahu k pôvodcovi odpadu,
podľa ktorého ten má za povinnosť si na
vlastné náklady zabezpečiť zbernú nádobu na tuhý komunálny odpad. Týmto sa
znenie VZN zosúladilo so zákonom.
Tiež bol schválený nový návrh VZN
o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Svit.

budúce rozšírenie práve z toho dôvodu,
aby sme mohli reagovať a zapojiť sa hneď
po vyhlásení výzvy. Taktiež spracúvame
presné demografické dáta priamo z evidencie obyvateľstva. A vzhľadom na dané
ukazovatele sa skôr prikláňame k realizácii prístavby a skvalitnenia existujúcej
materskej školy, ako výstavby novej.
D. Vojsovičová pozvala poslancov na
mestský ples 21.2.2020 o 18.00 h.
I. Zima sa opýtal, či vieme v akom stave
je projekt železničnej vysokorýchlostnej
trate, týka sa aj podjazdu popod železnicu a výstavby križovatky. Či poznáme
reálny začiatok rekonštrukcie. Zaujímalo by ho aj to, či je súčasťou projektu aj
protihluková bariéra. Odpoveď môže byť
aj písomná.
D. Vojsovičová odpovedala, že podľa
našich dostupných informácií železnice
stále nepodpísali zmluvu so zhotoviteľom aj napriek tomu, že minulého roku
mala začať výstavba. Stavebné povolenie
je už platné (aktuálne je predĺžené).

la schváliť. Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné dotácie: Atletický oddiel
2 500 €, BK Mládeže 11 000 €, Tenisový
klub 1 300 €, Futbalový klub 10 000 €,
Mládežnícky hokejbalový klub 1 400 €,
Klub plastikových modelárov 400 €, Klub
hasičského športu 450 €, GPO Svit 500 €,
Slovenský rybársky zväz 500 €, Cyklistický klub energia Svit 800 €, FS Jánošík
Počet riešených
Počet riešených
protiprávnych
protiprávnych
konaní za obdobie konaní za obdobie
od 1. 1. 2019
od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2019
do 31. 12. 2018

Druh protiprávneho konania - priestupky

§ 22 - priestupky proti BaPCP

493

439

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku

15

29

§ 49 - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

4

2

§ 50 - priestupky proti majetku

15

18

Ostatné priestupky a VZN - spolu

58

60

Počet zistených trestných činov

1

1

Počet zistených porušení VZN mesta Svit

50

52

Počet priestupkov spáchaných maloletými osobami

0

1

Počet priestupkov spáchaných mladistvými osobami

0

1

tabuľka č.1
Navrhované VZN predstavuje len základný a minimálny rámec pri stanovení
niektorých bodov; ostatné záležitosti
sú upravené v stavebnom konaní podľa
predpisov stavebného práva.
Bod programu Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta bol vypustený
z rokovania.
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
pri MsZ Svit prerokovala žiadosti o finančné príspevky na činnosť pre kultúrno - spoločenské organizácie a športové
kluby pôsobiace v meste Svit a odporuči-

1 100 €, Spevácky zbor Laudamus 1 000 €,
Umelecký klub Fantázia 800 €, Ľudová
hudba Bystrianka 700 €, Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti 200 €, Slovenský skauting 250 €, Skalné lezenie 100 €,
Jednota dôchodcov na Slovensku 300 €,
JUDO & TATRY 300 €, Detský famózny
svet 350 €, Rímskokatolícky farský úrad
Svit 250 €, Grécko katolícka cirkev 200 €,
Dychová hudba Sviťanka 300 €, SZ Protifašistických bojovníkov 200 €, Zábavná
skupina SVITTASENIOR 200 €, Vojensko-historický klub Tiger 200 €.
pokračovanie na strane 8

7

ZO ŽIVOTA V MESTE
pokračovanie zo strany 7

Mesto sa zapojilo do projektovej výzvy so žiadosťou o získanie prostriedkov
na výstavbu tartanovej dráhy na existujúcom futbalovom štadióne vo Svite.
Na základe uvedenej výzvy bol Mestu
Svit SAZ-om schválený príspevok na
výstavbu atletického štadióna v sume
250 000,- € a súčasne predložený návrh
na uzavretie zmluvy o realizácii. Projekt by mal zahŕňať okrem vybudovania
400 m dlhého atletického oválu s umelým povrchom (drenážny asfalt) aj vybudovanie sektorov v oblúkoch dráhy:
sektor pre technické disciplíny + vrh
guľou/diskom a kladivom, sektor pre
skok do diaľky, čo je podmienkou poskytnutia príspevku. Predbežný rozpočet
projektu na základe cenovej kalkulácie
prestavuje sumu 717 000,- €. Mesto však
musí vierohodne zabezpečiť a preukázať
spolufinancovanie vo výške min. 40 %
z celkových výdavkov na rekonštrukciu
najneskôr do 31. mája 2020. Vzhľadom
na preukázanie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie v stanovenom termíne mesto hľadá ďalšie možnosti financovania z iných zdrojov. Uskutočnili sa
jednania s Prešovským samosprávnym
krajom, kde môžeme získať prostriedky
v max. sume 200 000,- € na základe podania žiadosti o dotáciu. Súčasne prebiehajú ďalšie jednania na získanie financií
z iných zdrojov. Pri nesplnení podmienky
spolufinancovania môže poskytovateľ
príspevku odstúpiť od zmluvy. Poslanci
schválili podpis zmluvy a poskytnutie
50 tis. € z rozpočtu mesta.
Tiež bolo schválených niekoľko majetkovoprávnych vysporiadaní pozemkov
vo vlastníctve mesta.
Po vyhlásení troch neúspešných verejných obchodných súťaží počas minulého
roku sa podarilo nájsť záujemcu o reštauračné priestory v Dome kultúry. Nebytové priestory nie sú mestom využívané, sú
dlhodobo bez nájomného vzťahu, mesto
znáša náklady na energie. Spoločnosť
AZZO, s.r.o., požiadala o nájom reštaurácie a súvisiacich nebytových priestorov,
s otváracou dobou v čase obeda (poskytovanie stravovania pre občanov a organizácie) a vo večerných hodinách a cez víkendy, kedy zabezpečí stravovanie počas
kultúrnych podujatí, príležitostných akcií
mesta a jeho organizácií, resp. spoločenských udalostí pre občanov.
Odhlasovaný bol aj predaj pozemku
spoločnosti YANICK, spol. s r. o, so zámerom využívať pozemok ako prístupovú
cestu k skladovacím priestorom zo severnej strany budovy súp. č. 939.

mietky voči stavebnému povoleniu na
rekonštrukciu železničnej trate z dôvodu
nedostatočných protihlukových opatrení. A tiež že údajne existujú merania hlučnosti vo viacerých lokalitách mesta Svit,
ktoré vykonali akreditované inštitúcie. Z
meraní vyplýva, že hygienické normy povolenej hlučnosti sú prekročené, pričom
zdrojom tohto hluku je v súčasnosti hlavne prevádzka na diaľnici. Položil v tejto
súvislosti niekoľko otázok. Odpoveď obdrží elektronicky.

Diskusia
E. Kačmarčíková tlmočila požiadavku
občanov z Ul. Sládkovičovej o častejšom
vývoze separovaného zberu odpadu zo
stojiska na križovatke Ul. Mierovej a Sládkovičovej, pretože kontajnery sú hneď po
zbere na druhý deň plné a je okolo nich
neporiadok.
D. Vojsovičová odpovedala, že vo Svite je daný harmonogram vývozu separovaného odpadu Technickými službami
a ten sa dodržiava. Na druhej strane obyvatelia tiež riadne neseparujú. Príkladom
toho je napríklad zber skla. Na stránke
Technických služieb sú zverejnené fotografie zo zberného dvora TS, kde sa
medzi sklom nachádza aj veľa iného odpadu, ktorý tam nepatrí. TS majú na triedenie určených 2 pracovníkov, ktorí musia sklo tri dni znovu triediť ručne. Pýta
sa, aká je potom efektivita práce. Dodala,
že téma komunálneho odpadu a separovaného zberu je v tomto čase aktuálne
predmetom jej záujmu. V marci predloží
poslancom návrh ako s Technickými službami ďalej, čo je pre mesto rentabilné.
Pôjde to cez jednanie s dotknutými organizáciami, potom cez komisie. Poprosila predsedu finančnej komisie o čas na
najbližšiu komisiu, kde tento návrh bude
predstavený a rozhodneme sa ako ďalej.
Požiadala riaditeľa TS, aby aj napriek harmonogramu dočisťovali stojiská v meste.

J. Drobný sa opýtal na situáciu s mostom do Lopušnej doliny.
D. Vojsovičová odpovedala, objasnila
situáciu i možnosti riešenia.

E. Kačmarčíková povedala, že v meste
sú aj ľudia, ktorí neprodukujú toľko odpadu, či sa neuvažuje o tom, aby neplatili
plnú sumu za TKO ako ostatní.
D. Vojsovičová odpovedala, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo so spoplatňovaním ďalej. Štát už určil finančnú
hladinu za skládkovanie od budúceho
roka. Riešením by bolo meranie, kto koľko odpadu vyprodukuje a za to aj zaplatí.
Je to jedna z ciest.
J. Hutník dodal, že je potrebné vyriešiť aj to, aby sa v záujme ušetriť finančné
prostriedky, nevyhadzovali odpadky do
spoločných veľkých kontajnerov na úkor
ostatných občanov mesta. Mesto má aj
informácie, že na spomínanom stojisku,
netvoria odpad len občania spomínanej
lokality, ale aj občania okolitých obcí.
Preto je tam neustály problém s preplnenými kontajnermi.

I. Zima interpeloval, že občania mesta zaslali na MsÚ žiadosť o podanie ná-

E. Kačmarčíková sa opýtala riaditeľa
TS, či sa neuvažuje o oprave verejného

Interpelácie
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osvetlenia v uliciach mesta, pretože veľa
lámp nesvieti.
P. Sedlák (riaditeľ TS) potvrdil tento
problém, povedal, že TS disponujú výsledkami auditu z roku 2017. Momentálne dva týždne pobeží tzv. predbežná
hodnota zákazky. Jednou z foriem verejného obstarávania, kde sa snažíme vysúťažiť audit.
E. Cetl odporučil, aby sa zatiaľ do auditu opravovalo verejné osvetlenie, aby
TS na podnety reagovali rýchlejšie.
M. Šramková požiadala TS ohľadom
výkupu papiera na zbernom dvore, či je
možné posunúť čas výkupu z otváracích
hodín od 7:00 do 15.00 h na čas otvorenia
od 9:00 do 17.00 h kvôli občanom ktorí sú
zamestnaní a aby sa deň výkupu dal včas
na vedomie občanom.
I. Zima sa opýtal, či možnosť výmeny papiera za hygienické potreby je len
1 deň v mesiaci.
P. Sedlák vysvetlil, že posledný štvrtok
v mesiaci bude zberný dvor otvorený pre
výkup. Nasledujúci termín v marci vyskúšajú posunúť otváracie hodiny od 9.00 do
17.00 h. Zároveň odpovedal na interpeláciu V. Zentka ohľadom separovaného
zberu papiera výmenou za hygienické
potreby autom v meste - porovnanie
zberu a nákladov a zberu, pracovníci, vyčíslenie strát, nevýhody - písomná odpoveď je na webe.
D. Vojsovičová dodala, že v minulosti
chodilo auto päť dní po meste a zbieralo
papier, tento spôsob bol stratový. Ak sa
rozhodneme to znovu zaviesť je dopredu
jasné, že stratu bude musieť mesto dotovať. Z toho vyplýva, že je lepšie, ak bude
otvorený na výkup papiera Zberný dvor
jeden deň v mesiaci.
I. Zima vyslovil názor, že služba autom
je pre občana výhodnejšia, akoby mal nosiť papier raz do mesiaca na zberný dvor,
pretože nie všetci si to môžu dovoliť.
D. Vojsovičová odpovedala, že občania môžu papier vynášať aj do nádob určených na zber papiera.
I. Zima súhlasil, no v tom prípade TS
nebudú stíhať vysýpať zberné nádoby,
voziť na skládku a budú viac platiť. Navrhuje nájsť taký kompromis, aby občania
boli aj motivovaní. Bola by to bola služba občanovi. Je potrebné zvýšiť pomer
separovaného odpadu, hľadať cesty ako
to zlepšiť.
D. Vojsovičová odporučila túto tému
v diskusii vrátiť na finančnú komisiu a od
nej očakáva nové návrhy riešenia.
M. Šramková upozornila na to, že vo
vnútrobloku Ul. Štúrovej za Spojenou
školou Mierovou parkujú automobily na
tráve, ktorá je už teraz zničená.
M. Klimko vysvetlil, že MsP zmapovala všetky parkovné miesta v meste
Svit, sú uvedené v Správe o činnosti MsP.
Povedal, že v tejto lokalite je 28 oficiálnych parkovacích miest a parkuje tam
pokračovanie na strane 10
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Zápis detí

do 1. postupného ročníka základnej školy
na školský rok 2020/2021
Vážení rodičia!
Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 1. postupného ročníka základnej školy na školský
rok 2020/2021 sa bude konať v obidvoch školách v týchto dňoch:

6. apríla 2020 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
7. apríla 2020 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
8. apríla 2020 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok
veku a ešte do školy nechodia. Žiadame rodičov, aby k zápisu prišli so svojím
dieťaťom a priniesli:

• Rodný list so zápisom rodného čísla alebo
doklad o rodnom čísle
• Občiansky preukaz
Vo Svite dňa 20. januára 2020
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľka SŠ Svit, Mierová 134

Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2

Adela
VinczeovA
Adela
Vinczeov
Adela
Vinc
Adela
VinczeovA
Viktor
Vincze
Viktor
Vincze
Viktor
Vincze
Viktor
Vinc

Divadlo ŠOK uvádza raﬁnovanú komédiu
Divadlo ŠOK uvádza raﬁnovanú komédiu

OdchodY
OdchodY
vlakov
vlakov
Divadlo
ŠOK
Divadlo ŠOK uvádza
raﬁŠOK
novanú
komédiu
Divadlo
uvádza
raﬁnovanú komédiu

Hra Odchody vlakov (Odjezdy vlaků) je adaptací hry Michaela Frayna Chinamen. Autorská práva zastupuje Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 6

Hra Odchody vlakov (Odjezdy vlaků) je adaptací hry Michaela Frayna Chinamen. Autorská práva zastupuje Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Prah

23. 4.

O prípadnom náhradnom
termíne budeme informovať

OdchodY
OdchodY
vlakov
vlakov

Hra Odchody vlakov (Odjezdy
je adaptací
hry Michaela
Chinamen.
Autorská
právaChinam
zastu
Hravlaků)
Odchody
vlakov (Odjezdy
vlaků)Frayna
je adaptací
hry Michaela
Frayna

1900 h
DK Svit

vstupné 17,- €
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dokončenie zo strany 8

50 automobilov. MsP situáciu kontroluje
a pokutuje. Pracuje sa na tom v súčinnosti s technickým úsekom, so správcom
mestských komunikácií s TS.
P. Sedlák informoval, že bola podaná
výzva na zistenie predbežnej kontroly zákazky na tvorbu strategického dokumentu: Dopravná politika mesta Svit, ktorá
v sebe zahŕňa aj súvzťažnosti všetkých
druhov dopravy - statickú, cyklistickú, pešiu, dokonca zahŕňa aj bikesharing (požičiavanie bicyklov), spevnené
plochy,
parkoviská. Požiadavka bola - termín do
štyroch mesiacov od podpísania zmluvy.
D. Vojsovičová povedala, že cieľom je,
aby sme na trávnatých plochách nedovolili parkovať a vytvorili sme občanom parkoviská. Potrebujeme čas. Na verejných
stretnutiach s občanmi prejdeme každú
jednu lokalitu v meste. Na druhej strane
napr. na Ul. Jilemnického majú občania
problém s parkovaním, ale nie sú ochotní zaparkovať na voľnom parkovisku pri
kostole. Napriek tomu sa stojí na cestách
a v zákazoch.
E. Cetl upozornil, že k zoznamu parkovísk podľa správy z MsP má výhrady. Požiadal, aby sa príloha - zoznam parkovísk
v meste dodatočne opravil.

I. Zima otvoril tému, ktorá sa stiahla s dnešného rokovania a to bod č.10:
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit, konkrétne prenájmy majetku
mesta. Nemá problém s textom, ale chcel
by počuť návrhy ostatných poslancov určité sadzby.
K. Štinčíková povedala, že pri tvorbe
sadzieb vychádzali aj z odporúčaní finančnej komisie a aj z minulého volebného obdobia. Je potrebné o tom diskutovať, preto sa pred MsZ uskutočnilo aj
pracovné stretnutie poslancov a finančnej komisie. Snažili sa sadzby porovnať
a zistiť sadzby aj z okolitých miest. Po
dlhej diskusii s mnohými príspevkami
podal I. Zima návrh, aby do rokovania
finančnej komisie predkladali poslanci
návrhy sadzieb za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov. Finančná komisia
zasadne 9. marca 2020.

D. Vojsovičová pozvala všetkých prítomných na voľby dňa 29. 2. 2020.
Daniela Virostko
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. Zápis z januárového zasadnutia MsZ si
budete môcť prečítať v nasledujúcom vydaní
mestských novín, vzhľadom na nedostatočný priestor pre uverejnenie všetkých článkov
v tomto vydaní.

J. Bobulová upozornila, na to, že v minulosti požiadala o osvetlenie ihriska
v Podskalke a do dnešného dňa nie je
zrealizované.
P. Sedlák odpovedal, že požiadavka je
zaevidovaná, je k tomu urobená príprava na projekt a po ukončení projektovej
dokumentácie bude v priebehu marca
2020 ihrisko nasvietené.

o dianí v meste

Zažili divadelné „oslavy“
Rok 2020 sa stal sviatkom všetkých divadelníkov i divadiel. Pripomíname
si 100. výročie založenia SND a zároveň aj 190. výročie uvedenia prvého
ochotníckeho predstavenia. Takéto významné míľniky našej kultúry je
potrebné náležite osláviť.
Čo by bolo vhodnejšie, než zažiť divadelnú atmosféru na vlastnej koži? Aspoň
jeden deň v roku prežiť niečo výnimočné
a neopakovateľné?
My, trošku staršia generácia, spomíname na časy, kedy bola návšteva divadla
prestížnou udalosťou, na ktorú sa dámy
aj páni pripravovali celý deň. V dnešnej
uponáhľanej dobe je to skôr vzácnosť, ak
deti poznajú divadlo a majú s ním osobnú
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skúsenosť. Dokonca aj základné pravidlá
spoločenského správania v divadle môžu
niekomu robiť problémy. Preto sme sa
rozhodli, že so žiakmi divadelné predstavenie navštívime a pokúsime sa vštepiť
do ich sŕdc kúsoček lásky alebo aspoň
záujmu o divadelné umenie. Naše kroky
teda smerovali do Spišského divadla.
Pre žiakov 8. a 9. ročníka herci odohrali edukačné predstavenie Marína Havra-

Aktivujte si bezplatnú

SMS info službu

nová, v ktorom priblížili zápas o náš národný jazyk i národné práva. Historické
skutočnosti spolu s neobyčajnými príbehmi jednotlivých postáv zaujali každého diváka.
Žiaci 5. a 6. ročníka si vychutnali nádherný rozprávkový príbeh Perinbaba. Príbeh sme s napätím sledovali až do konca
aj napriek tomu, že všetci spomínanú
rozprávku dobre poznáme. Divadelné
spracovanie Perinbaby nás priam vtiahlo
do rozprávky.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať hercom za úžasné výkony
a Spišskému divadlu za milé prijatie.

Mgr. Veronika Naščáková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Mesto za hranicou Európskej únie

Užhorod, mesto, kde chodievame lacno nakupovať. Málokto si toto
sto dvadsaťtisícové mesto spája s historickými pamiatkami, výletom,
inšpiráciou a spoluprácou.
Naša škola nadviazala spoluprácu
s Mestským školským úradom v Užhorode na Ukrajine. Počas polročných prázdnin učitelia nelenili a vybrali sa nasať
trocha exotiky k nášmu najmenej prebá-

danému susedovi. Exkurzia bola rozdelené na dve časti.
Prvé dva dni sme spoznávali históriu
mesta - mestský hrad, námestia, synagógu, kostolíky, skanzen, kaviarne so skve-

lou kávou... A v tretí deň sme navštívili
dve základné školy.
V Užhorode je ich 27. Do škôl sme
vstupovali so zvedavosťou. Nevedeli sme
si predstaviť kam sa uberá ukrajinské
školstvo. Školy dýchajú príjemnou podnecujúcou atmosférou, triedy sú vynovené, učitelia sa neustále vzdelávajú a sú
prístupní novým vyučujúcim metódam.
Jeden z najväčších rozdielov je počet
žiakov v triedach, kde priemerný počet je
29 žiakov v triede. Ba sú aj triedy, kde sa
počet vyšplhá na 43.
Ďalším veľkým rozdielom je povinná branná výchova pre žiakov druhého
stupňa, ktorá je rozdielna pre chlapcov
a dievčatá. Dievčatá sa učia ošetrovať
rôzne druhy poranení a poskytnúť prvú
pomoc a chlapci sa učia narábať so zbraňou. V takýchto chvíľach je človek vďačný za relatívnu bezpečnosť, ktorú máme
v našej krajine.
Samozrejme, že inšpirácie a výmena skúseností bola obojstranná
a mali sme si čo povedať. Vrátili sme sa
odtiaľ plný dojmov, s prísľubom recipročnej návštevy už v tomto školskom roku.
Tešíme sa.

PaedDr. Slávka Slivková

Centrum voľného času,
Mesto Svit, Bytový podnik
a Mládežnícky parlament mesta Svit
Vás srdečne Vás pozývajú na

XIV. ročník
,,Plaveckej štafety“,
ktorý sa uskutoční

8. 4. 2020
(predbežný termín)

v priestoroch krytej plavárne
vo Svite v čase

Pozrime sa za kameru

Základná škola na Komenského ulici sa môže pochváliť naozaj rôznymi aktivitami, ktoré vedú žiakov k zdravému životnému štýlu, kritickému mysleniu alebo prepojeniu učiva s reálnym životom. Jednou z takýchto aktivít je
aj práca v novinách. Vydávajú školský časopis Komeňáčik, no to im nestačí.
Žiaci na tejto škole, pod odborným vedením Petra Kostku, pracujú v zaujímavom audiovizuálnom krúžku. Venujú sa
nielen fotografovaniu, ale aj práci v rôznych grafických programoch. To však nie
je všetko. Bola by veľká škoda nevyužiť už
takmer profesionálne štúdio.
Žiačky z hereckého krúžku pani učiteľky Olmos Justinianovej si s radosťou sadli
pred kamery a do svetla reflektorov, aby
svojim spolužiakom a širokej verejnosti
predstavili aktivity, ktoré sa udiali v prROČNÍK XIX. - MAREC 2020

vom polroku školského roka 2019/2020.
Janka a Silvia Fendekové sa už druhýkrát
predstavili v úlohe moderátoriek školských televíznych novín.
Divákom predstavili prierez činností,
ktorých sa žiaci mohli zúčastniť, v ktorých
sa mohli veľa naučiť no aj také, v ktorých
mohli súťažiť a hlavne víťaziť. Takto sa žiaci s nimi mohli obzrieť za tým, čo už dosiahli a zároveň sa pozerať dopredu na to,
čo ešte môžu dokázať.
Mgr. Simona Olmos Justinianová

od 13.30 do 20.00 h.
Dopoludňajší program:

10.00 - 12.30 h
Plavecké preteky žiakov
„O majstra Svitu“
Všetci ste srdečne vítaní bez
rozdielu veku. Každý účastník
dostane účastnícky list a malé
občerstvenie. Vstup pre všetkých
účastníkov je voľný.
Príďte si zašportovať a urobiť niečo
pre svoje zdravie.
Prijmem pracovníka do prevádzky
pohostinstva vo Svite. Platové
podmienky v zmysle platnej legislatívy.

Kontakt: 0948 251 900

inz. č. 3-2020
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V rámci znižovania energetickej náročnosti budov prešiel
výraznou obnovou zateplením fasády aj bytový
dom na ul. Kpt. Nálepku 136 vo Svite

poškodené vplyvom vlhkého prostredia.
Tiež sa doplnili a nahradili niektoré skorodované a odstavené vykurovacie telesá
novými, prevažne v priestoroch šatní. Pre
uľahčenie práce okolo najmenších návštevníkov plavárne boli zakúpené dva
prebaľovacie pulty, ktoré sú umiestnené
v ženskej a v mužskej šatni.
Vzhľadom na veľký záujem o sauny sa
predĺžila ich otváracia doba.

Rekonštruovalo sa
aj v zariadeniach
opatrovateľských služieb

OBNOVA PRIESTOROV
V ROKU 2019

Bytový podnik Svit, s.r.o., (ďalej BP) je správcom bytov a nebytových
priestorov vo Svite už od nepamäti. Vykonáva správu, zabezpečuje
údržbu a dodáva teplo. V ich správe je viac ako 1 400 bytov (nájomných aj
v osobnom vlastníctve) a 13 mestských budov. Starostlivosť o takýto bytový
a nebytový fond je veľkou výzvou a zároveň znamená zodpovednosť.
Každý rok sa snažíme vykonávať svoju
prácu odborne a zodpovedne. Tak tomu
bolo aj minulý rok. Okrem bežných činností, drobných opráv, pravidelnej výmeny pomerových meradiel SV a TÚV,
bolo prioritou zabezpečiť bezproblémový chod odovzdávajúcich staníc tepla
v rámci udržiavania štandardov kvality.
Zamestnanci údržby spolu so zamestnancami energetického úseku zabezpečovali v priebehu roka 24 hodinovú
pohotovosť, ktorej úlohou bolo v prípade havárií eliminovať a zamedziť vzniku
väčších škôd na zdraví či majetku. V rámci tejto pohotovostnej služby zasahovali
v priebehu roku približne stokrát. Boli
to výjazdy na odovzdávajúce stanice tepla, poruchy v nájomných aj odpredaných
bytoch, v ostatných objektoch v správe,
ako aj pri nahlásení porúch od súkromných osôb.
Obyvatelia Svitu mali prevažne záujem o drobné vodoinštalačné, elektroinštalačné a murárske práce, výmeny
pomerových meradiel SV a TÚV v bytoch
a samozrejme odstraňovanie porúch
a havárií na spoločných zariadeniach
a konštrukčných prvkoch.

Budovy starnú,
vyžadujú čoraz viac opráv
Priemerný vek bytového fondu sa pohybuje na úrovni 60 rokov. Preto v spo-
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lupráci s vlastníkmi riešime aj plán opráv
konštrukčných prvkov po dobe životnosti v jednotlivých bytových domoch.
Aj v roku 2019 sa zrealizovalo množstvo
prác. Napríklad rekonštrukcie elektroinštalácií spoločných priestorov, zateplenia
fasád v rámci zníženia energetickej náročnosti bytových domov, výmena stúpajúcich rozvodov SV, TÚV a kanalizácie
ako aj kanalizačných prípojok.
Priebežne bola vykonávaná na odovzdávajúcich staniciach tepla pravidelná
údržba, práce súvisiace s postupnou výmenou opotrebovaných dielov, čerpadiel a výmenníkov tepla. V Dome kultúry
vo Svite bol obnovený bočný servisný
vchod pre potreby zásobovania opravou
omietok, výmenou dlažby a nanesením
ochranných náterov. Tiež bola lokálne realizovaná výmena hydroizolačnej vrstvy
strešnej krytiny kvôli zatekaniu.
Lokálne opravy hydroizolačnej vrstvy
si vyžiadal aj stav krytiny na Obvodnom
zdravotnom stredisku. Išlo prevažne o
ukončovacie detaily pri atike, vnútorných
vpustiach strešných zvodov a odvetrávacích šachtách.
V objekte plavárne na ul. Jilemnického
sa po komplexnej rekonštrukcii bazénovej technológie úpravy vody realizovanej
v roku 2018, počas plánovanej odstávky
2019, okrem bežných čistiacich a udržiavacích prác, vymenili niektoré predmety

V Dome opatrovateľskej služby sa,
podobne ako v predchádzajúcom roku,
postupne (okrem drobných udržiavacích
prác) obnovili niektoré byty. To znamenalo výmenu podlahových krytín, maľby
i výmenu prvkov elektroinštalácie. Kompletne bol vymaľovaný denný stacionár.
Rôznym udržiavacím prácam sa nevyhli ani ostatné mestské objekty v správe. Problém vytápania suterénu v športovej hale si vyžiadal opravu hydroizolácie
časti základov s odvodnením priestranstva pred vchodmi osadením odvodňovacích žľabov. Vymenili sa rozbité presklené výplne vchodových dverí, ktoré
boli poškodené nevhodným správaním
niektorých účastníkov počas športových
podujatí.
Na futbalovom štadióne sme aktívnou
spoluprácou s futbalovým klubom zrealizovali drobné stavebné práce pri oprave
omietok, poterov a podlahových krytín
v dvoch šatniach. Podieľalil sa na tom,
v rámci svojho voľného času, aj tréneri.
Súčasťou opráv bola tiež rekonštrukcia
elektrickej rozvodnej skrine s výmenou
istiacich prvkov.
Okrem drobnej prevádzkovej údržby
sú aj v nájomných domoch postupne
vykonávané opravy konštrukčných prvkov a dopĺňané pomerové merače SV
a TÚV modulmi na diaľkový odpočet.
V nájomnom dome na Štúrovej ulici bol
montážou sadrokartónového stropu odstránený problém opadávajúcej omietky.
V nájomnom dome na ul. F. Kráľa 271 bol
pre zvýšenie komfortu užívania zateplený strop v zádverí, kde dochádzalo k podchladzovaniu časti podlahy nájomného
bytu nad ním.
Práca s ľuďmi je náročná, či už v oblasti
správy alebo priamo údržby, Vyžaduje si
odbornosť, ale aj vysokú úroveň komunikácie a v mnohých prípadoch empatie. Aj
v roku 2019 sa nám podarilo zabezpečiť
v spolupráci so zástupcami vlastníkov
bytov výraznú obnovu bytových domov
a tým prispieť jednak k skrášleniu mesta,
ako aj k dosiahnutiu energetických úspor.
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.,
Mgr. Radovan Zajac,
Ing. Anna Rybková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
n 9. februára vo večerných hodinách
hliadka MsP pri kontrole mesta spozorovala osobu, ktorá požívala alkoholické nápoje na verejnom priestranstve.
Priestupca porušil 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 11. februára vo večerných hodinách
bola MsP Svit požiadaná OO PZ Svit o súčinnosť pri pátraní po osobnom motorovom vozidle, ktorého posádka bola podozrivá z trestnej činnosti. Hliadka MsP
spozorovala toto podozrivé motorové
vozidlo pri kontrole mesta v neskorých
nočných hodinách. Vec ďalej realizovalo
OO PZ Svit.
n 14. februára v popoludňajších hodinách prijala hliadka od občana nájdenú
žiacku preukážku SAD. Keďže bydlisko
majiteľky preukážky sa nachádzalo mimo
služobného obvodu MsP, hliadka kontaktovala OO PZ Svit a požiadala ho o doručenie majiteľke.
n 15. februára v ranných hodinách bolo
prijaté telefonické oznámenie od občana, ktorý nahlásil, že sa okolo jeho domu
potuluje neznámy muž. Hliadka po prí-

Z denníka Mestskej polície
chode na miesto identifikovala osobu.
Jednalo sa o občana bez domova, ktorý
sa potuloval po meste. Muž bol následne
prevezený do Azylového útulku pre občanov bez domova v Poprade.
n 16. februára po polnoci hliadka pri
kontrole mesta zaznamenala pootvorené okno a rozsvietené svetlo v objekte
bývalého hotela. Okamžite kontaktovala
kompetentnú osobu a následne bol objekt prekontrolovaný a uzamknutý.
n 19. februára bola MsP požiadaná OO
PZ Svit o súčinnosť v miestnom pohostinstve, kde sa mala nachádzať zranená osoba. Hliadka po príchode na miesto identifikovala občana, viditeľne pod vplyvom
alkoholu, ktorý javil známky drobného
poranenia. Na miesto bola privolaná RZP,
ktorá muža ošetrila a zabezpečila jeho
bezpečný odchod do miesta bydliska.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v sme-

re jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo i
vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky, vodič smie
v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne
šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v
druhom rade. Pri státí musí zostať voľný
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery
jazdy.“
Zmena v novelizovanom zákone č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke od 1.
decembra 2019:
Znenie pravidla o parkovaní na chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku
možno len na takom mieste, kde nebude
dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý ( susedí ) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany
najzraniteľnejšieho účastníka cestnej
premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa
voľne pohybujú, hrajú deti).
MsP

Obsah pracovnej činnosti:
monitorovanie a vyhľadávanie grantových možností v domácom
prostredí aj zahraničí (čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ, podporných programov a grantov ministerstiev, štátnych orgánov a inštitúcií, Prešovského samosprávneho kraja);
l príprava projektových žiadostí z rôznych finančných zdrojov
a realizácia dotačných projektov, príp. spracovávanie podkladov
pre firmu, ktorá žiadosť spracováva;
l zadávanie výberového konania, príp. príprava podkladov pre
firmu, ktorá výberové konanie zaisťuje;
l koordinácia činností jednotlivých oddelení a pracovníkov MsÚ
(vypracovanie žiadostí o platbu, priebežných správ, záverečnom
vyhodnotení a následných monitorovacích správ);
l podieľanie sa na spracovaní rozvojových programov mesta, analýzy a hodnotenia rozvoja mesta podľa príslušných odvetví rozvojových programov;
l zodpovednosť za oblasť verejného obstarávanie v rámci Mesta
Svit;
l spracovávanie predpisov a smerníc v súlade s platným zákonom
o verejnom obstarávaní;
l príprava procesu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou resp.
podlimitných zákaziek;
l príprava každoročného plánu verejného obstarávania;
l zverejňovanie informácií v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
l

PONUKA PRÁCE
Mesto Svit príjme zamestnanca/zamestnankyňu
na voľné pracovné miesto:

projektový manažér, samostatný
odborný referent/referentka verejného obstarávania
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
min. úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického
alebo technického zamerania;
l prax na pozícii projektového manažéra, vrátane manažovania
projektov financovaných z prostriedkov EÚ a v oblasti verejného
obstarávania výhodou;
l flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, organizačné a komunikačné schopnosti;
l ovládanie softvéru MS OFFICE - mierne pokročilý;
l znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú
samosprávu a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
l schopnosť čítať projektovú dokumentáciu a skúsenosť so stavebným zákonom a postupmi vítaná;
l výhodou prax pri realizácii investícií kapitálových výdavkov;
l zmysel pre detail a precíznosť podmienkou;
l znalosť anglického jazyka vítaná.
l

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania;
l motivačný list;
l štruktúrovaný životopis;
l čestné prehlásenie o bezúhonnosti;
l písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
l

ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

l

Platové podmienky:
1000,- € (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je
možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok).

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 3. apríla 2020 na
adresu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

					
					

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

7. marca 2020 uplynuli 4 roky,
čo nás po ojedinelej chorobe ALS
vo veku 59 rokov opustil manžel,
syn, otec, dedko a brat

Ján Svočák.

Dňa 21. 3. 2020 sa mal
na jeho počesť konať
charitatívny memoriál,
ktorý chcelo podporiť 500 bežcov
z celého Slovenska
a 130 detí na detských tratiach.
Za tichú spomienku ďakuje celá rodina.

Dňa 2. apríla 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko

Ing. Bohumil KURUS.

Navždy ostaneš v našich srdciach.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
Veľmi nám všetkým chýbaš.

Eduarda JELAČIČA

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Manželka
Dňa 23. januára 2020 uplynulo 17 rokov,
od smrti nášho manžela, otca a dedka

Ľubomíra MIŠUTHA.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Blíži sa Vaše okrúhle
jubileum?
Mesto Svit by sa rado pridalo k blahoželajúcim prostredníctvom primátorky
mesta Dáši Vojsovičovej. Ak máte záujem
o takéto slávnostné prijatie na mestskom
úrade, prihláste sa prosím v kancelárii
č. 116 u pracovníčky kultúry Ľuby Jančíkovej, na 1. poschodí Mestského úradu
Svit, kde je potrebné podpísať súhlas
v súvislosti s ochranou osobných údajov.
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Rok 1951 (69 rokov) » V roku 1951 bola
pod Tatrami tuhá zima a miestami napadlo hodne vyše 1 metra snehu. Miestny
národný výbor sa preto zaoberal otázkou
organizovania brigád na odhadzovanie
snehu. Brigády boli organizované v skupinách podľa čísel domov. Distribúcia sa starala o dobré zásobovanie obyvateľov a obstarala dobrý druh zimných jabĺk, ktoré sa
predávali po 19,40 Kčs za 1 kg.
» Doterajší predseda MNV Ján Jacko bol
poverený funkciou riaditeľa novoutvoreného podniku Chemosvit. Dňa 14. marca
1951 došlo k voľbe nového predsedu, ktorým sa stal zamestnanec podniku - strojár
Ján Stančík.
Rok 1956 (64 rokov) » V mesiaci marec
prebieha vo Svite zvýšená kampaň za postavenie tak prepotrebného kultúrneho
domu. Intervencie na kompetentných
miestach zostali bezvýsledné, lebo pri konečnom rozhodnutí kde sa má postaviť
kultúrny dom, padol šťastný žreb na mesto
Partizánske.

Nebolo to dávno, čo odišli ste nám...
Stále nám chýbate a my spomíname...
Dňa 28. februára 2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Toto mesto som si obľúbil,
ľudí v ňom som mal rád.
Dňa 16. marca 2020 uplynul rok
od smrti môjho manžela

Zápisy z kroniky
mesta...

Jozef ZELENÝ.

Dňa 20. apríla 2020 by sa dožila 90 rokov

Júlia ZELENÁ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. Ďakujeme.
Dcéry a syn s rodinami
Dňa 4. marca 2020 uplynul rok od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš manžel,
otec, starý otec a príbuzný

Dušan PAPP.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Manželka Helena,
dcéry Patrícia a Elena s rodinami

OZNAM
Vážení občania, všetky náležitosti súvisiace s vybavením poslednej
rozlúčky s Vašim blízkym môžete odteraz riešiť so zamestnancom Pohrebných služieb Svit na non-stop
tel. kontakte 0905 253 412. Tiež môžete potrebné náležitosti vybaviť
v dočasnej kancelárii Pohrebných služieb v budove Mestského úradu Svit,
na prízemí vpravo, č. dverí 32, počas
úradných hodín.

Rok1958 (62 rokov) » 19. marca 1958
bolo v budove Internátu I prevedené slávnostné otvorenie „mliečneho baru“, ktorý
veľmi vďačne uvítala menovite svitská mládež. V predajni bolo umiestnených 50 stoličiek so stolmi a zdá sa, že tento podnik
vzhľadom na svoje pekné zariadenie tentoraz si podrží svoju skutočnú náplň - predávať jedlá a mliečne výrobky, a nezmení sa
na krčmu, a to už preto, že je umiestnený
v blízkosti škôl a internátov.		
red

Mesto Prešov ďakuje

Primátorka Prešova poďakovalo oficiálnym ďakovným listom
za podporu, solidaritu a spolupatričnosť prejavenú vo forme
finančnej pomoci schválenej
mestským zastupiteľstvom spolu so sumou darovanou občanmi. Mesto Svit schválilo poskytnutie sumy 3000 € a Sviťania
dobrovoľne prispeli sumou približne 500 € pre ľudí postihnutých tragickým výbuchom plynu
pri bytovom dome na Mukačevskej ulici v decembri 2019. red
Predám slepačie vajíčka
z domáceho chovu vo Svite
– Pod Skalkou. Cena 0,17 €/ks.
Po dohode priveziem.
T. č.: 0905 224 344.

inz. č. 2-2020

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Ako vznikol a vyvíjal sa
Združený spevokol Senior Svit

ných sponzorov a nadácie, ale prispievali
aj sami účinkujúci a fungovali aj z členských príspevkov.
So spevom začínali v kluboch pri rôznych príležitostiach ako Deň matiek, dni
úcty k starším či na vianočných posedeniach. Postupne, nesmelo, vykročili do
iných organizácií v meste. Prvé verejné
vystúpenie mali pri stretnutí bývalých zamestancov Chemosvitu a Tatrasvitu. Prvé
vystúpenie mimo mesta bolo v Štrbe pri
prehľade speváckych súborov s názvom
Spievajže si, spievaj. Aj tak sa dostali do
povedomia ľudí a potom ich vystupovanie postupne naberalo na obrátkach.
Vážia si vrcholné vystúpenie v Košiciach
na celoštátnej prehliadke speváckych
súborov seniorov, kde získali 2. miesto za
Prešovský kraj.
red

Združený spevokol Senior vznikol z dvoch samostatných speváckych
skupín pri Kluboch dôchodcov Svit. Pozrite sa s nami na jeho vývoj od
roku 2004 po súčasnosť.
Spevácka skupina pri Klube na ulici Štúrovej už mala dlhšiu tradíciu pod
vedením pani Točekovej a harmonikára
Horňáka. Spolu mali 10 členov. Spevácka
skupina v časti Pod Skalkou mala 7 členov pod vedením pána Tokára a harmonikára Horňáka.
Na návrh pani Točekovej, z týchto
dvoch malých skupín vznikla veľká skupina žien a mužov so 14 členmi. Stalo sa tak
pred vianocami v roku 2004. Spontánne
sa nazvali „Združený spevokol Senior“.
Vedenia sa ujal Alexander Tokár, ktorý ju
vedie dodnes.

Začiatky neboli ľahké, keďže nemali
veľký výber piesní. Každý člen objavil nejakú pieseň a spoločne to pridávali do repertoára. Šlo o známejšie i menej známe
ľudové piesne slovenské i rusínske. Tiež
sa pridali autorské, napísané pánmi Tokárom a Horňákom. Aj navonok sa snažili
zjednocovať vo vzhľade. Muži nosili biele
košele, čierne nohavice a ženy biele blúzky a čierne nohavice alebo sukne. Neskôr
si dali ušiť jednotné blúzky, vesty, sukne
a nohavice, aby boli aj reprezentatívne
oblečení. O peniaze museli doslova prosiť na mestskom úrade a hľadali aj vďač-

Fašiangy v Únii žien
Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, radosti a hojnosti zabíjačkových špecialít, šišiek a iných dobrôt. V tomto období boli tanečné zábavy, plesy či bujaré oslavy.
Vyvrcholenie fašiangov bolo pochovanie basy a tým sa začína aj pôstne obdobie pred
Veľkou nocou. Aj žienky z únie v tomto období pozvali členky na príjemné posedenie
pri vyprážaných šiškách a teplom nápoji, kde v dobrej nálade a v hojnej účasti strávili
krásny podvečer. Všetkým ďakujú a tešia sa na ďalšie príjemné stretnutia.
Výbor ZUŽ Svit, foto Z.I.
ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

Poďakovanie:
Vážení priatelia, chcem poďakovať našim sponzorom a sympatizantom za vecné a finančné dary, a to najmä: Ing. Michalovi Ľachovi, JUDr. Eve Čabrovej,
Ing. Jaroslavovi Mervartovi, Ing. Janke
Dubenovej, Eduardovi Cetlovi a osobne
Jožkovi Kalakajovi, ktorý náš spevokol
navrhol na ocenenie Ceny primátora.
Tiež ďakujem všetkým predošlým primátorom mesta za nášho pôsobenia: Ing.
Milanovi Feckovi, PaeDr. Rudolfovi Abrahámovi, Ing. Miroslavovi Škvarekovi a nemenej primátorke Ing. Dáši Vojsovičovej.
Osobitne ďakujem Ing. Pavlovi Gašperovi
za jeho mimoriadnu angažovanosť a dirigovanie nášho spevokolu a tiež za zavedenie druhého hlasu. Ďakujeme našim
bývalým členom, že nás prídu pozdraviť
a povzbudiť do ďalšej činnosti, tiež rodinným príslušníkom, ktorí cítia s nami a pomáhajú nám pri realizácii našej činnosti.
Sme si vedomí, že našou činnosťou
obohacujeme celú kultúrnu verejnosť
z čias minulých i súčasných a že reprezentujeme naše krásne mesto, okres, kraj, baj
aj celé Slovensko. Držíme sa hesla, že krajina alebo mesto, ktoré nie je ospevované, ako keby ani neexistovalo... Do ďalšej
činnosti Spevokolu prajem veľa nápadov,
zdravia a chuti!
Alexander Tokár
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto
terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na
adresu Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, či
elektronicky petronela.bockova@svit.sk.
Predpokladaná hrubá mzda je:
905, 246 €
Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania:
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo
pozície sa kandidát uchádza;
l životopis uchádzača;
l doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne
potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi
(ak je relevantné);
l uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií,
s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne);
l čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre
poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a predpisov (platí pre obce);
l čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace1 (platí pre MVO).
l

Predpoklady na pozíciu TSP sú:
Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:
ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca2;
l alebo ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona
č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov3 ak k 30. 6. 2019
pracoval/a na pozícii TSP;
l alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak
k 30. 6. 2019 pracoval/a na pozícii TSP;
l alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca
a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.
l

l

Kompetencie:
vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca
s TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť
sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií.

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí
a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností
v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť
jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.
Rámcový popis pracovných činností TSP:
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi
problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie
životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
l posky
tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenl
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stva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti
v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov
znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických,
pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/
komunity;
l schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie
zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
l vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);
l technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami
počas realizácie NP TSP II.
Rámcový popis pracovných činností TSP:
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi
problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie
životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekono
mickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
l posky
tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti
v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov
znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických,
pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/
komunity;
l schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie
zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
l vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);
l technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami
počas realizácie NP TSP II.
l

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpokladyna danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú
marginalizované skupiny - Mesto Svit a kancelária TSP v priestoroch Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
1
Originál alebo notárom, resp. matrikou overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr
pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.
2
V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne, dobrovoľne poskytujete Mestskému úradu vo Svite,
ul. Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné
bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz - typ, všetky údaje a iné záznamy
uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä
telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti,
prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti,
vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané
zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené
v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím
stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas
platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle
§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych,
neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto
ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Poznáte zelené
potraviny?
Našu knižnicu navšítvili 13. februára 2020 zástupkyne spoločnosti
Green Ways – Zuzana Kušniráková
a Andrea Hájková.
Prišli predstaviť zelené potraviny jačmeň a chlorellu. Tie obsahujú veľké
množstvo minerálov a vitamínom, antioxidanty, esenciálne aminokyseliny,
či prírodné antibiotikum. Ich zaradenie
do stravy nielen vylepší jedálniček, ale
predovšetkým zabezpečí očistu organizmu a zlepšenie regeneračných
schopností tela. Účastníci besedy sa
dozvedeli kedy a v akom množstve
môžu zelené potraviny konzumovať,
aké sú ich pozitívne účinky, či sú vhodné aj pre deti a mali možnosť tieto výživové doplnky aj ochutnať.

V pobočke knižnice
Pod Skalkou nastali zmeny
Koncom roku 2019 ukončila svoju
činnosť v pobočke knižnice Pod Skalkou
Janka Kolesárová. Funkciu knihovníčky vykonávala 5 rokov. Chceli by sme jej
aj touto cestou poďakovať za jej prácu
i vzájomnú spoluprácu, a popriať všetko

dobré v novom zamestnaní i v živote. Novou knihovníčkou pobočky sa stala Mgr.
Lenka Bordáčová Chladoňová. Rady by
sme všetkým obyvateľom pripomenuli,
že knižnica Pod Skalkou bude otvorená
každú stredu od 15:00 do 18:00 hod. Tak
neváhajte a zavítajte do knižnice, teší sa
na vás vaša nová pani knihovníčka!
Mgr. Daniela Šipošová

Nové knihy v knižnici
Krásna literatúra

Literatúra pre deti a mládež

Náučná literatúra

Petra Nagyová Džerengová:
Nové začiatky

David Walliams : Obluda z ľadu

Boris Filan: Široko ďaleko

Píše sa rok 1899 a
Londýn má novú
senzáciu.
Polárni
bádatelia objavili
v Arktíde obrovské
zviera zamrznuté
v ľade a dovezú ho
do
londýnskeho
Prírodovedného
múzea. Malá sirota
Elsie, ktorá žije na
londýnskych uliciach a prespáva v starej
plechovej vani prikrytá novinami, uvidí
obrázok netvora v novinách – je to láska na prvý pohľad! A aj začiatok veľkého
dobrodružstva malej hrdinky, ktorá urobí
všetko preto, aby sa s úbohým ne-tvorom
stretla. Tak len čítajte! Uvidíte, že možné
je naozaj všetko!

Kniha vyšla v roku autorových 70.
narodenín. Autor do
nej vybral najvzrušujúcejšie a najzábavnejšie príbehy zo
svojich najstarších
cestopisov. Pozýva
vás do zvláštneho
sveta, kde misionári
konajú zázraky, vezme vás na krvavé kohútie zápasy, medzi hovoriace kamene
aj na africkú pláž Bububu. Zoznámi vás
s lovcom snov, trpaslíkom Hermanom,
s karibským dílerom drog, aj s nádhernou
brazílskou mulatkou Fernandou Máriou,
s ktorou ho chceli oženiť.

Filipa má čosi po
štyridsiatke, jednu
pubertálnu dcéru
a problémy s mladým arogantným
riaditeľom
školy,
kvôli ktorému ju prestáva učenie baviť.
Doma to celkom klape, aspoň si to myslí,
až do momentu, keď
sa jej priateľky rozhodnú ju konfrontovať
s manželovou neverou. Manžel však neveru popiera. Komu má veriť?

Julien Sandrel: Izba zázrakov
Byť nažive je zázrak... pretože jediný okamih môže
všetko zmeniť.
O tom vie svoje
Telma, ktorej syna
Ľuda jedného dňa
počas jazdy na
skejte zrazí kamión.
Chlapec
zostane
v kóme. Lekári mu dávajú na prebudenie štyri týždne – potom ho odpoja. Keď
Telma v zúfalstve blúdi po synovej izbe,
objaví denník, v ktorom má zapísaný zoznam „zázrakov“ – zážitkov, ktoré by v živote rád zažil. Rozhodne sa, že mu všetky
zázraky postupne splní. Drží sa nádeje,
že v ňom takto vzbudí túžbu po živote
a Ľudo sa prebudí...
ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

Martin Šiška:
Zviera z inej planéty
Zviera z inej planéty
je príbeh zememerača a jeho psa, ktorí neodolajú melódii
neznámej piesne a
vyberú sa za ňou.
Myslia si, že ich vábi
zviera z inej planéty. Vďaka melódii zažijú rôzne dobrodružstvá, spoznajú rôzne tvory a nakoniec ich pieseň privedie
domov, Ale už nie sú len dvaja, vrátia sa
štyria, to neznáme zviera z inej planéty je
totiž láska. Pôvabný príbeh je ilustrovaný
obrázkami autora.

Ella & Max: Psy v akcii
Jedinečné priateľstvo medzi človekom
a jeho štvornohým
spoločníkom trvá
už desaťtisíce rokov!
Za tento čas dokázali naši chlpatí kamaráti úžasné veci
a my sme pochopili,
že sú to verné, milujúce, inteligentné
a spoľahlivé stvorenia, ale aj neopakovateľné osobnosti
s tými najvyberanejšími vlastnosťami.
V tejto knižke nájdete vyše tridsať neuveriteľných, ale pravdivých psích príbehov
z celého sveta. Tak teda: Sadni! Zostaň!
A čítaj!		
Mgr. Daniela Šipošová
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ZO ŠPORTU

Basa je pochovaná
Fašiangy, Turíce, veľká noc ide... Rozliehalo sa ulicami Svitu
26. februára. Aj tento rok si vyznávatelia tradícií a obyvatelia mesta
i priľahlých obcí našli čas a spoločne sa vydali ulicami mesta Svit.
Dychová hudba Sviťanka, FS Jánošík
SENIOR, Folklórna spevácka skupina Jaščurečky z Popradu, Mesto Svit, CVČ a Mládežnícky parlament Svit sa opäť stretli so
spoločným cieľom – podporiť obnovenie
tradícií. Cesta začala na mestskom úrade,
kde všetkých privítala primátorka Dáša
Vojsovičová a otvorila cestu fašiangovému sprievodu. Sprievod sa niesol od budovy úradu k viacerým stanoviskám na
Štúrovej a Mierovej ulici. Každá zastávka
bola príležitosťou na tanec a veselenie
sa s maskami. Aj tento rok bolo na čo
pozerať. Masky boli pestré a rôznorodé,
veselé a farebné. So spevom a za zvuku
úžasnej dychovej hudby sa celý sprievod presunul do malej telocvične Iskra
Arény. Všetci zúčastnení sa podieľali na
symbolickom pochovávaní basy, ktorú
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vyprevadili na odpočinok počas obdobia
pôstu do Veľkej noci. Emotívna rozlúčka
nebola úplným koncom programu. Organizátori pripravili aj pohostenie a zábavu.
Každý kto prišiel, mal možnosť zakúpenia
tombolového lístka, čím nielen prispel
na podporu spoločnej kultúrnej udalosti,
ale za odmenu bolo rozdaných niekoľko
pekných cien od rôznych sponzorov, ktoré mnohých potešili. Kým sa zotmelo, zábava postupne utíchla.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
akýmkoľvek spôsobom na úžasnej myšlienke znovuzrodenia tradícií v meste
Svit. Veríme, že táto tradícia bude mať
každý rok viac a viac fanúšikov, aby aj
naše deti pamätali, že ľudové tradície
majú v kultúre národa svoje miesto.
Mgr. Andrea Markovičová

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Cyklisti Energie Svit neoddychujú ani v zime
Pomaly sa začíname chystať na ďalšiu náročnú sezónu. Preto naháňame kilometre aj v týchto zimných mesiacoch.
Oddýchli sme si a načerpali potrebnú energiu na preteky, ktoré nás čakajú v tomto roku. Niektorí z nás sa už
zúčastnili aj pretekov v týchto chladných mesiacoch.
Začiatkom januára sa konali preteky
v Spišskej Novej Vsi. A ako býva zvykom,
predseda klubu Janko Niedoba ide všetkým príkladom. Reprezentoval naše farby na tomto podujatí. Vo svojej kategórii
si vybojoval obdivuhodné 2. miesto.
V Partizánskej Ľupči sa konal CYKLONÁREZ. Toto podujatie je veľmi špecifické, pretože nikde na Slovensku sa nič
podobné nekoná. Zúčastnili sa ich dvaja naši odvážlivci – Ján Bučina a Tomáš
Minčák. Piatkový nočný prológ sa začal
o 19:15 a bol skutočne náročný. „Trať bola
veľmi náročná , nakoľko mala okolo 10
km a prvých 3,5 km sme nastúpali 300
výškových metrov. Súčasť tohto začiatku bol výstup na tzv. EVEREST, kde sme
museli nosiť bajky pomedzi stromy a pomocou lana sa snažili dostať hore. Okrem
toho tam boli rôzne prekážky napr. pneumatiky, kmene stromov alebo balíky slamy, asi meter a pol vysoké, cez ktoré sme
museli preliezť. Trať pokrýval sneh, takže
asi dve tretiny sa muselo tlačiť....niekedy

aj dole kopcom,” spomína Janko Bučina. Sobotná etapa sa náročnosťou trate
podobala „nášmu“ Horalu, ale na snehu
a ľade. Taktiež to bola veľmi neľahká etapa plná stúpaní a ťažkých úsekov. A ako
to hodnotí Jano? „Bolo to náročné, ale
veľmi zaujímavé. Vtedy som si povedal,
že už nikdy viac, no teraz to hodnotím
ako super zážitok.”
Posledné zimné preteky sa konali, ako
každý rok, v Raslaviciach pod názvom
Čergovská stopa. Tohtoročná trať sa zmenila a viedla po okolitých dedinách. Na
rozdiel od predchádzajúcich pretekov, na
týchto sneh chýbal. Tu sme mali ženské
zastúpenie, kde si Diana Cetlová vybicyklovala 2. miesto vo svojej kategórii.
Všetci sme už plný očakávania a tešíme sa, čo pre nás prichystá nová sezóna. Zatiaľ budeme na seba pracovať, aby
aj tento rok bolo počuť o našom meste
a klube nielen na Slovensku.
Text: Diana Cetlová
Na fotografii: Ján Niedoba, archív

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.

Futbalisti absolvovali
zimnú prípravu

Po mesačnom oddychu sa 20. januára rozbehla zimná príprava futbalistov
FK Svit. Prvé dva týždne prebiehala v domácich podmienkach, kde využívali okolité terény. V úvode sa zamerali na rozvoj kondičných schopností.
Od februára chodia dvakrát týždenne
do Popradu na ihrisko s umelou trávou.
Tam sa snažia pracovať hlavne na herných činnostiach s loptou a zlepšovaní
herného prejavu mužstva. Tréningový
proces prebieha trikrát do týždňa. Tiež
cez víkendy sa hrajú prípravne zápasy.
Káder mužstva opustili štyria hráči - Kravec, Kapsdorfer, Lapšanský a Barnáš.
Zatiaľ sa do ofenzívy posilnili o Adriána
Troppa a na skúške je Tobias Chorovský
z Hôrky. O definitívnom zložení kádra pre
jarnú časť sezóny a cieľoch Vás budeme
ROČNÍK XIX. - MAREC 2020

informovať pred prvým jarným kolom.
Najbližší majstrovský zápas na domácom
ihrisku odohráme 29. marca o 15.00 h
proti súperovi OFK-SIM Raslavice.
Zároveň prebieha aj tréningový proces našich mládežníckych družstiev. Prípravka a mladší žiaci trénujú v zimnom
období v telocvični a absolvujú niekoľko
halových turnajov. Starší žiaci a dorastenci využívajú okrem telocvične aj okolité
plochy v areáli štadióna a ihrisko s umelou trávou v Poprade.
Milan Jambor

Čo možno sledovať?
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
l Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
l Prístup na internet
l Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
Nainštalujte si ju hneď
prostredníctvom týchto QR kódov:

android

iOS
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Iskru Svit ocenili za ich prácu,
v lige prišla vytúžená prestávka

1 a trafí rozhodujúci kôš. Tento moment
som teraz zažil a je to neuveriteľný pocit.“
Po týchto dvoch triumfoch začala
úradovať v tíme Svitu maródka, ktorá sa
podpísala na štvrťfinálovom zápase Slovenského pohára. V Leviciach statočne
vzdorovalo osem statočných, ale napokon prehralo s Patriotmi 73:89.
Iskra ocenená na Basketbalistovi roka
V nedeľu 16. februára sa uskutočnilo
v Bratislave slávnostné vyhlásenie ankety
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
V kategórii „Tréner roka“ obsadil tretiu
pozíciu bývalý kouč Svitu Michal Madzin.
Rovnakého umiestnenia sa dočkala medzi mládežníckymi trénermi Michaela
Drobná, ktorá získala v predchádzajúcom
ročníku titul vicemajstrov Slovenska v kategórii žiaci. Opomenutá nezostala ani
Dominika Drobná. Odborná verejnosť ju
zaradila na 8. miesto medzi najlepšími
basketbalistami. Navyše sa do Siene slávy
slovenského basketbalu dostal odchovanec Iskry Gustáv Hraška.

Basketbalisti Iskry Svit si v dôsledku prestávky neužili vo februári príliš
veľa zápasového diania. Namiesto toho sa však klub spod Tatier dočkal na
viacerých frontoch uznania za svedomitú prácu s mládežou.

CITÁT MESIACA

Zverenci trénera Rudolfa Juga odštartovali február vo veľkom štýle. Najskôr prišla dôležitá výhra nad Prievidzou
(87:76). „Po nezvládnutom zápase v Lučenci sme toto víťazstvo potrebovali ako
soľ. Sme zaň veľmi radi a dúfame, že nás
naštartuje do ďalších dobrých zápasov.
Prvých 15 minút sa to trošku ťahalo z jednej strany na druhú. My sme mali bodovú
šnúru, potom ju mala Prievidza. Od 15.
minúty sa hral extrémne fyzický basketbal a sme radi, že sme sa s tým nakoniec
lepšie vysporiadali my. V druhom polčase
sme zvýšili agresivitu, začali lepšie doskakovať a myslím, že aj to prispelo k tomu,
že sme tento zápas nakoniec zvládli,“
uviedol asistent trénera Róbert Ištvánik.
Následne sa „Podtatranci“ dočkali asi
najväčšieho víťazstva v aktuálnom roční-

ku. Úspešnou strelou s klaksónom dokázali zdolať úradujúceho majstra Inter Bratislava (79:77). Hrdinom tohto zápasu bol
americký krídelník Phil Carr: „Všetko od
mojej prvej strely išlo správne. Bola dosť
z diaľky spoza čiary, potom som úspešne
ukončil prvú štvrtinu s klaksónom trojkou
cez Skinnera. Len som si tak povedal, urobil som to, okej. Tréner mi stále hovorí,
Phil prestaň premýšľať, iba strieľaj, neváhaj. Moju poslednú strelu nepovažujem
za kľúčový moment. Najdôležitejšie bolo,
ako usilovne hrali moji spoluhráči a verili
sme, že tento tím môžeme poraziť. Verili
sme tomu po celý čas a vyšlo nám to. Každopádne, som za to veľmi rád, je to niečo
špeciálne. Nikdy sa mi nestalo, že by diváci skandovali moje meno. Každé dieťa
sníva o tom, ako sa odpočítava čas 3, 2,

„Šťastie rovnako ako nešťastie je
proaktívna voľba každého človeka.
Nezáleží na konkrétnej situácií,
vždy máte na výber.“
Steve Jobs, spoluzakladateľ Apple Inc., 1955 - 2011

Svit medzi najlepšími
kolektívmi Prešovského kraja
Klub sa dočkal uznania aj na oceňovaní najúspešnejších klubov a športovcov Prešovského kraja za rok 2019. Medzi kolektívmi ocenili Iskru Svit za bronz
v Slovenskej basketbalovej lige v sezóne
2018/2019.

Marec znamení v boja o play off
Po takmer mesačnej prestávke sa na
konci februára rozbehla pre Iskru Svit
rozhodujúca časť sezóny v SBL-ke. „Medvede“ boli po 28. kole na 6. mieste, no
mohli rozmýšľať dokonca aj na 2. priečku.
Pred domácim publikom sa „Podtatranci“
predstavili 4. marca proti Žiline.
M. Duchovič, foto: D. Faix
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