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ZO ŽIVOTA V MESTE

Svoje „áno“ si môžu snúbenci
povedať v krajšom prostredí
Obradná miestnosť mesta Svit, ktorá sa po rekonštrukcii presťahovala do
Domu kultúry na Námestí J. A. Baťu

v roku 2013, dostala tento rok krajší
a modernejší vzhľad. Umelé dekorácie
boli vymenené za živé črepníkové kve-

Dôležité upozornenie!
Ako je to s úhradou dane z nehnuteľností
a poplatkov za komunálny odpad.
V tomto období sú postupne doručované rozhodnutia o dani
z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad za rok 2020.
Rozhodnutia majú v zmysle vyhlášky č. 85/2019 Z.z. upravený
formát, obsahujú doložku o autorizácii, ktorá nahrádza pečiatku
a podpis. Platbu je možné uhradiť v dvoch splátkach:

1. splátka do 15-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti
(to znamená, že na to máte čas až 45 dní od doručenia)

2. splátka do 30. 9. 2020
Vzhľadom na súčasnú situáciu vyzývame všetkých občanov,
ktorý majú zriadený internetbanking, aby platby uhradili touto
formou, t. j. bezhotovostne cez internet. Keďže aj na mestskom
úrade je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia, 2-metrové odstupy v rade), ak väčšina
občanov uprednostní platbu cez internet, dosiahneme tak spoločne minimalizovanie dlhých radov ľudí čakajúcich na platbu
v hotovosti v pokladni MsÚ.
Milí naši seniori,
v záujem ochrany vášho zdravia - ak nemáte internet, požiadajte
tento rok o platbu daní a poplatku za odpad cez internet svoje
deti, alebo vnúčatá a nechoďte osobne platiť do pokladne MsÚ.
Za porozumenie ďakujeme.
Mestský úrad Svit
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ty, pribudli nainštalované vlajky v stojane a zakúpený bol aj nový koberec.
V máji pribudol nový obradný stôl so
špeciálnym kaleným sklom s erbom
mesta. Bytový podnik Svit ho doplnil
o efektné led podsvietenie.
Pôvodný obradný stôl sa dal nazvať
„pamätníkom“. Jeho výroba sa datuje
do roku 1993, ale svoje využitie nájde po
rekonštrukcii budovy Domu smútku.
Našou snahou je vytvoriť dôstojný,
elegantný a reprezentatívny priestor
pre občianske obrady, ktoré organizuje
mesto Svit, akými sú prijatia novonarodených detí, obrady uzavretia manželstva, prijatia jubilantov a iné kultúrno-spoločenské podujatia.
Prajeme si a Vám, aby nový obradný
stôl slúžil čo najlepšie a najdlhšie všetkým občanom Svitu a návštevníkom
podujatí organizovaných v obradnej
miestnosti.

Mgr. Ľuboslava Kukurová,
Matričný úrad Svit

Neignorujme násilie
v rodinách.
Vo Svite funguje
medzinárodný projekt.
Občianske združenie Familiaris v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Lubline vypracovali medzinárodný projekt
s názvom Bezpečná rodina. Jeho cieľom
je plánovanie konceptu, ktorý vychádza
z dlhoročných skúseností a nadnárodnej spolupráce s inými organizáciami
v oblasti násilia v rodine.
Projekt reaguje na potrebu vytvárať inovatívne riešenia vedúce
k trvalému zlepšovania kvality poskytovaných služieb zameraných na boj proti
násiliu. Projekt je financovaný z fondov Európskej Únie v celkovej sume
2 108 198,40 PLZ, pričom Familiaris sa
na ňom podieľa personálne, garančne
a obsahovo vypracovaním hlavných téz,
metód sociálnej práce, poskytovaním
psychologického poradenstva a uskutočnením aktivít na slovenskej strane.
Koordinátorom projektu je František
Drozd, psychologické služby zabezpečuje Marianna Šramková a o finančný
manažment sa stará Mária Čajková.
Projekt trvá od 1. júna 2019 do 31. mája
2022. O ďalších aktivitách v projekte
budete informovaní prostredníctvom
webstránky familiaris.sk a novín Mesta
Svit.
PhDr. František Drozd, PhD.
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DO PRÁCE NA BICYKLI:
Okrem dobrého pocitu môžete
vyhrať aj zaujímavé ceny

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit
z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie.
Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov.
Preto je pre všetkých zapojených pripravených aj niekoľko hodnotných cien.
Registrácia tímov nie je podmienená
kúpou tričiek. Do kampane sa tak môžete zapojiť aj úplne bezplatne. Slovenská
pošta však prispela na distribúciu oficiálnych tričiek kampane tak, že všetky
registrované tímy pri prvej objednávke
tričiek získajú dopravu na vybranú adresu zdarma.
n Slovenská sporiteľňa venuje do súťaže samospráv 5 verejných cyklopúmp
a 25 cyklistických stojanov. Tie budú rozdelené medzi 5 samospráv, ktoré budú
určené žrebom spomedzi tých samospráv, ktoré dosiahnu počet minimálne
100 registrovaných účastníkov. Každá
z vyžrebovaných samospráv získa 5 cyklostojanov + 1 verejnú cyklopumpu vrátane inštalácie. Žrebovanie sa uskutoční po
ukončení registrácie účastníkov dňa 9. septembra 2020. Vyžrebované samosprávy
budú obratom kontaktované a výsledky
žrebovania budú zverejnené na webovej
stránke www.nechajmeautodoma.eu.
n LIBERTY TRADE, s.r.o., tradičný slovenský výrobca mestských bicyklov značky
LIBERTY a športových a detských bicyklov značky MAYO venuje do súťaže
3 skladacie bicykle HYPERION a 3 mestské bicykle VIA. Tie získajú:
n 3 samosprávy, ktoré dosiahli najlepší celkový priemer umiestnení v 4 kategóriách:
počet súťažiacich, počet najazdených
kilometrov na bicykli a počet jázd na bicykli (všetko prepočítané úmerne k počtu
obyvateľov danej samosprávy), a celkový
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počet súťažiacich za samosprávu.
n 3 spoločnosti s najlepším celkovým
priemerom umiestnení v týchto piatich
ukazovateľoch:
n 1. Celkový počet súťažiacich za spoločnosť
n 2. Počet súťažiacich s odjazdeným
aspoň 1 kilometrom na bicykli
n 3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2.
n 4. Celkový počet odjazdených kilometrov na bicykli
n 5. Celkový počet jázd na bicykli
Navyše, spoločnosť LIBERTY TRADE, s.r.o., venovala do súťaže jednotlivcov elektrický bicykel e-PARIS, ktorý získa
jeden vyžrebovaný výherca.
n Železničná spoločnosť Slovensko
venuje do súťaže jednotlivcov 7x sieťový lístok SLOVAK KLASIK. Tento lístok
oprávňuje jeho držiteľa bezplatne využívať všetky bežné slovenské vlaky ZSSK
(v IC vlakoch s IC doplatkom) počas 31 za
sebou nasledujúcich dní.
n ZSSK tiež venuje do súťaže pre účastníkov, ktorí cestujú do práce verejnou
dopravou (absolvujú počas mája aspoň
25 jázd verejnou dopravou), 3x polročný
neprenosný sieťový lístok MAXI KLASIK
v hodnote 600 €, ktorý jeho držiteľa
oprávňuje BEZPLATNE využívať všetky
bežné vlaky ZSSK (v IC vlakoch s IC doplatkom).
n Up Slovensko, s.r.o., (do 29.12.2017
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.) venuje do

súťaže chodcov (súťažiacich s aspoň
25 cestami do práce absolvovanými
pešo) 3x Up Darčekový kupón v hodnote
200 €.
n TERRABIKE - e-shop so sieťou kamenných predajní venujúcich sa cyklistike, venuje do súťaže jednotlivcov
8 športových náramkov Garmin Vivofit 4.
Partner zároveň poskytol zľavové kupóny
do e-shopu www.terrabike.sk všetkým
aktívnym cyklistom, ktorí absolvujú potrebný počet jázd:
n min. 10 jázd na bicykli -10 % zľava
z nákupu
n min. 20 jázd na bicykli -20 % zľava
z nákupu
n min. 30 jázd na bicykli - 30 % zľava
z nákupu
Na bicykle a produkty značky Garmin bude poskytnutá polovičná zľava
(z vyššie uvedených zliav a po dosiahnutí potrebného počtu jázd - t.j. 5 %, 10 %
a 15 %).
n Nadácia Ekopolis ako odborná a grantová organizácia podporuje cyklodopravu už takmer 20 rokov. Ako formu popularizácie Do práce na bicykli v tomto roku
vyhlási v poradí už 5. ročník fotografickej
súťaže Do práce na bicykli. Súťažiť sa
bude v troch kategóriách, a to ocenenie
Nadácie Ekopolis a prostredníctvom hlasovania verejnosti (instagram a facebook). Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup v hodnote 100 €
v cyklistickom e-shope www.terrabike.sk.
Ceny pre jednotlivcov na národnej
úrovni, tzn. zájazd so Sajfom na etapu
Tour de France, elektrický bicykel, 7 sieťových lístkov na vlak, 8 športových
náramkov, budú vyžrebované spomedzi tých účastníkov kampane, ktorí počas mája prešli aspoň 2/3 jázd do práce
a z práce na bicykli, alebo na ňom najazdili minimálne 500 kilometrov. Výhercov
3 sieťových lístkov na vlak a 3 darčekových kupónov vyžrebujeme spomedzi
tých účastníkov kampane, ktorí počas
mája absolvujú minimálne 2/3 ciest
do práce a z práce verejnou dopravou
a pešo. Žrebovanie prebehne na národnom vyhodnotení kampane dňa 18. októbra 2020.
NEZABÚDAJME, že súťaž Do práce na
bicykli je založená na dôvere a čestnosti
účastníkov, a preto veríme, že evidenciu
najazdených kilometrov budete vypĺňať
pravdivo. Je potrebné podľa vlastného vedomia a svedomia zvážiť reálnosť
a správnosť vykazovaných údajov, nakoľko údaje zozbierané počas kampane
budú použité aj pre lepšie plánovanie
dopravy vo vašich mestách.

OZ Občianska cykloiniciatíva
Banská Bystrica
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ZAČNIME OD SEBA - PODPORME SVOJICH

Jozef Ivan: „Nedal by som sa
zamestnať. Pokiaľ podnikáte
poctivo, je to sloboda.“
Je čas povzbudiť a prebudiť v nás lokálpatriotizmus. Korona zasiahla nás
všetkých. Do bodky. Zatváranie aj tých najmenších prevádzok má dopad
na členov rodiny, ktorý tam pracovali, na ľudí, ktorým tieto prevádzky dávali každodenný chlieb. Je naozaj čas sa zamyslieť nad tým, čo znamená
cítiť a správať sa „lokálpatriotsky“. Či míňame svoje peniaze vo veľkých
nadnárodných reťazcoch, alebo našim, aj tým najmenším nákupom podporíme miestnu prevádzku, poskytovateľa služby a podobne. Lebo ak si
len 100 z nás povie, že môj pár eurový nákup pomôže, tak verte, že pomôže... Lebo z tých 100 „pár eurových nákupov“ je zrazu suma, ktorú môžu
opäť spomínaní majitelia prevádzok použiť na to, aby nemuseli prepustiť
Vašich susedov, príbuzných, známych, alebo tiež môžu tieto peniaze mínať
v ďalších lokálnych podnikoch... Takže poďme všetci spoločne skúsiť byť
skutočne viac prolokálne zmýšľajúci a rozhodnime sa vždy „pre svojich“...
Teraz je ten čas. Prinášame Vám seriál o ľuďoch spomedzi Vás, obyvateľov
Svitu, ktorí pôsobia vo Svite a čo-to už pri podnikaní zažili. Zoznámte sa.
Možno sa nabudúce zastavíte aj v ich prevádzke a svojim nákupom pomôžete „svojim“ a nie zahraničným gigantom.
Pán Jozef Ivan podniká už 30 rokov.
Väčšinu jeho zákazníkov tvoria väčšie
gastro prevádzky ako hotely, penzióny
a podobne, ale nakúpiť si potraviny a čerstvý tovar u ňho môže dnes už nakúpiť
ktokoľvek a v akomkoľvek množstve. Áno
aj v malom. Za svoje hodnoty označuje
poctivosť a rodinu. A vďačí svojim zákazníkom za to, že požadujú kvalitu, lebo aj
to ho posúva dopredu.
Prezraďte nám prosím niečo o sebe.
Čo ste študovali, čo ste plánovali robiť
a v akej oblasti, kým ste začali s podnikaním?
Pochádzam z Vysokých Tatier, konkrétne zo Štrbského Plesa. Tam som prežil detstvo a celú mladosť. Po ukončení
štúdia na lesníckej škole som nevidel
svoje uplatnenie v tomto obore, nakoľko
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ma lákal neustály kontakt s ľuďmi a tiež
predstava vrcholového športovca v lyžovaní. Preto som sa zamestnal v športových organizáciách, ktoré mi umožňovali byť neustále na športoviskách
a pri športe. Zúčastnil som sa napríklad
prípravy bežeckých tratí na majstrovstvá
sveta v roku 1970, či výstavbu športového areálu FIS ale bolo toho viac. Po
skončení VZS som sa zamestnal v stavebnom podniku, kde som prešiel rôznymi profesiami, ktoré však vyžadovali
iné vzdelanie. Tak som sa dostal k štúdiu
strojníckej priemyslovky a neskôr som
sa pokúšal o štúdium na VŠE, ale to už
prišla revolúcia.
Ako to že ste sa usadili vo Svite, čo
vás sem priviedlo?
Bolo to v roku 1974, keď má oslovil

riaditeľ novovznikajúceho podniku na
výrobu protipožiarnych uzáverov v Batizovciach, kde som nastúpil ako pracovník
výroby. Tu som spoznal moju manželku
a nakoľko je Sviťanka, rozhodli sme sa,
že budeme žiť tu, kde mala celú rodinu.
A dochádzanie do Batizoviec nebol problém. Tu začínali aj naše prvé podnikateľské aktivity.
Ako ste sa dostali od športov a strojáriny k podnikaniu?
Moja predstava bola s manželkou si
prenajať v Tatrách penzión, alebo horskú
chatu. Neustále ma to totiž ťahalo domov do Tatier. Akosi sa to potom zvrtlo
a nakoniec som zakotvil v obchodnej činnosti so zameraním na ovocie, zeleninu
a potreby pre gastroprevádzky, ako sú
hotely, penzióny a chaty.
Ale prečo gastro a potravinárstvo?
Prečo práve v tejto oblasti? Mal som
a stále mám veľa priateľov na južnom
Slovensku, pestovateľov, ktorí ma k tejto
činnosti priviedli. Môžem Vám povedať,
že sme mali neraz komické situácie, keď
sme nevedeli správne pomenovať produkty, ktoré nám dovážali, nehovoriac
o obaloch a pod.
Aké boli začiatky v podnikaní?
V roku 1991, bol náš podnik, v ktorom som bol zamestnaný, zaradený do
malej privatizácie. V tých chvíľach som si
uvedomil, že využijem skúsenosti z hospodárskych funkcií, ktoré som zastával
a rozhodol som sa, že sa pokúsim podnikať, ľudovo povedané na vlastnú päsť.
Mal som víziu postarať sa o rodinu a nečakať na ponuky na úrade práce.
Aké bolo podnikanie pred 30 rokmi
a dnes? V čom vnímate najväčšie rozdiely?
Rozdiel v podnikaní kedysi a teraz je
dosť podstatný. Aj napriek tomu, že bola
veľká konkurencia, podnikatelia mali
k sebe úctu a platilo slovo. Neprichádzalo
do úvahy, že za objednaný tovar sa nezaplatilo vôbec, alebo s veľkým oneskorením. Spomínam si na situácie, kedy som
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V SKRATKE
Mestský úrad
je plne sprístupnený
Akékoľvek záležitosti, ktoré potrebuje občan vybaviť na mestskom úrade
vo Svite je možné vybaviť už za takmer
bežných okolností a počas štandardných stránkových hodín. To znamená,
že po uvoľnení opatrení je už sprístupnená celá budova úradu, nielen podateľňa, za dodržania protiepidemiologických opatrení RÚVZ SR.

Linka pomoci Sviťanom
bola nápomocná

poslal zamestnancov pre tovar a v igelitke mali aj 300 tisíc slovenských korún.
Dnes sa veľmi rozmohla tzv. druhotná
platobná neschopnosť. Keď som z tohto
titulu požiadal zahraničných obchodných partnerov v Španielsku, či Holandsku o odklady platieb, nevedeli pochopiť
o čo sa jedná. Takto sa stratila vzájomná
dôvera a vzťahy nielen medzi tuzemskými podnikateľmi, ale aj zahraničnými.
A čo zákazník, aký bol kedysi a aký je
dnes?
Rozdiel medzi zákazníkom v minulosti a súčasným je tiež výrazný. Tým, že sa
začali dovážať aj iné produkty ako tie, na
ktoré sme boli zvyknutí, zákazník začal
požadovať viac informácií o danom produkte a hlavne zvýšila sa požiadavka po
kvalite. A to je dobré. Zákazník nás týmto
nútil byť neustále v strehu a získavať čo
najviac informácií o produktoch, ktoré
sme ponúkali.
Čo považujete za svoj najväčší
úspech počas podnikania?
Najväčší úspech v podnikaní považujem, že som bez akéhokoľvek vstupného
kapitálu postavil firmu, ktorá bezmála
30 rokov pôsobí na trhu a nemá absolútne žiadne nevysporiadané záväzky.
S akými problémami sa najčastejšie
stretávate pri svojej práci?
Osobne si myslím, že najväčším problémom v súčasnej dobe je že sa rozmohla nekalá súťaž medzi podnikateľmi
prostredníctvom rôznych podporných
programov, ktoré so súťažou o získanie
odberateľa má pramálo spoločné. Nehovoriac o šírení skreslených, alebo nepravdivých informácií.
Čo myslíte, čo by ste robili, keby ste
nepodnikali v tejto oblasti?
Môžem s čestným svedomím povedať,
že by som určite opäť začal podnikať.
Možno v inej oblasti, ale určite by som sa
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

nedal zamestnať. Viete, pokiaľ podnikáte
poctivo, je to sloboda.
Ako sa vás osobne dotkla tzv. koronakríza? Čo všetko ste museli zvládnuť,
resp. zvládate?
Situácia, ktorá nastala počas pandémie
sa nás dosť podstatne dotkla. Nakoľko prevažná časť našich odberateľov sú hotely,
stravovacie zariadenia a penzióny v Tatrách, museli sme pristúpiť k razantným krokom, ako zníženie počtu dohodárov, skrátenie otváracích hodín, úpravu pracovnej
doby kmeňových zamestnancov, úpravu
platov a tak ďalej. Zatiaľ prežívame. Veríme
však a dúfame, že letná turistická sezóna
v Tatrách nám pomôže vyriešiť problémy
s ktorými bojujeme.
Čo vám pomáha pri ťažkých obdobiach, alebo situáciách?
Tu by som sa chcel vrátiť do obdobia,
kedy som sa rozhodol začať s podnikaním.
Mal som obrovské šťastie na životného partnera, ktorým je moja manželka.
Tá stala pri mojich rozhodnutiach ísť do
rizika nielen ako manželka, ale aj ako obchodný partner. Podporila ma v rozhodnutí ísť podnikať v oblasti, v ktorej sme nemali absolútne žiadne skúsenosti, kapitál
a kontakty. Ako vyštudovaná ekonómka,
riešila, zabezpečovala a riadila ekonomický chod firmy a pritom sa starala o chod
domácnosti a výchovu detí, ktoré v tom
čase študovali na ZŠ. To bola neoceniteľná pomoc, keďže vtedy sa len rodili nové
podmienky v ekonomicko-obchodných
a dodávateľských vzťahoch. A preto je
oprávnené aj to logo našej firmy J&J (Jozef a Jarmila). A takto to fungovalo počas
môjho 30 ročného podnikania, že najviac
mi pomohla a stále pomáha moja rodina.
Za rozhovor ďakuje a veľa šťastia
pri ďalšej práci praje Daniela Virostko
foto: Peter Kostka

Počas prísnych protiepidemiologických opatrení zriadilo mesto Svit ešte
v marci linku pomoci s možnosťou nákupov a poskytnutia pomoci seniorom
a najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. Linku využilo množstvo obyvateľov a zároveň vyjadrilo spokojnosť
s touto službou. Verme spoločne, že
takúto linku mesto nebude musieť zriaďovať opäť.

Predmety s erbom mesta
si môžete už aj zakúpiť
Vo vestibule budovy mestského
úradu pribudla vitrína s rôznymi reprezentačnými a darčekovými predmetmi, ktoré sú k dispozícii na voľný
predaj. Tento dopyt a záujem vzišiel zo
strany občanov a veríme, že predmetmi potešíte svojich blízkych, či seba.

Organizujete podujatie?
Dajte nám o ňom vedieť
Vzhľadom na pozitívny vývoj v súvislosti so šírením koronavírusu na
Slovensku sa postupne obnovuje
a povoľuje aj kultúrny, športový a spoločenský život. V prípade, že organizujete podujatie, ktoré je nekomerčné
a je určené širokej verejnosti, pošlite
informácie o ňom na redakcia@svit.sk
a noviny, prípadne webová stránka
mesta informácie o ňom uverejní.

Prekvapte svojich blízkych
blahoželaním v mestských
novinách
Je to jednoduché a určite sa výtlačok novín s blahoželaním dostane do
rodinných archívov a kroník. Vybaviť
to môžete aj elektronicky emailom.
Stačí Vašu požiadavku poslať emailom
na adresu redakcia@svit.sk a všetko
vybavíte aj bez návštevy úradu. Rovnako môžete uverejňovať aj smútočné
oznamy a spomienky.
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Sezóna „záhradkárčenia“
je v plnom prúde.
Čo ale robiť s bioodpadom?
Viete, kedy vykladať podobný odpad určený na odvoz a kam? A čo sa môže
stať, ak to robíte inak? Môžete nielen spôsobiť nevrlý pohľad suseda, ktorému prekáža zápach rozkladajúcich sa „vetvičiek“, ale si aj „zavariť“ na pokutu.
Spôsob nakladania s bioodpadom
usmerňuje a určuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit,
konkrétne v článku 15 - Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.
Obdobie zberu bioodpadu je stanovené v čase od marca do novembra,
s intervalom vývozu uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný
kalendárny rok. Ten bol distribuovaný
do každej domácnosti ako príloha januárového vydania mestských novín,

ale je k dispozícii aj na webovej stránke
www.svit.sk a Technických služieb mesta
Svit. www.ts.svit.sk. Dni vývozu bioodpadu sú nasledovné:
n každý pondelok v časti Pod Skalkou,
n každý utorok v meste Svit.
Do bioodpadu patria: kvety, tráva,
lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami
zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vytrhaná burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny, šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky. Prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec.
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Konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5 m a maximálnu hrúbku 0,2 m.
Občania sú povinní bioodpad vykladať v deň vývozu najneskôr do 8.00 h
tak, aby nebránil v pešej a cestnej doprave, avšak najskôr 24 hodín pred uvedeným termínom. V ostatné dni je takýto
odpad vykladať zakázané.
Často sa stáva, že tento druh odpadu
je voľné uložený na mestskej zeleni, kde
majú prístup aj domáce alebo voľne žijúce zvieratá. Pri jeho rozklade dochádza
k hnilobnému procesu, čo môže mať nielen neprimeraný estetický vplyv na okolie obydlí, ale aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
Aj z týchto dôvodov je dôležité dodržiavanie nielen harmonogramu vykladania, ale aj ostatných usmernení
v súvislosti s nakladaním s odpadmi v súlade s Všeobecne záväzným nariadením
č. 4/2020. Šetrí sa tým životné prostredie
a bioodpad nebude znepríjemňovať život v meste svojim zápachom a neestetickým vzhľadom.
Zvýšenou kontrolou dodržiavania
všeobecne záväzných predpisov zo strany
pôvodcov odpadu a uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú, je možné
docieliť zvýšenie komfortu života v našom
meste pre všetkých. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet sťažností od občanov bude
dodržiavanie spomínaného všeobecne
záväzného nariadenia kontrolované kompetentnými a to príslušníkmi Mestskej polície. Žiaľ, jeho nedodržiavanie môže byť aj
pokutované.
Daniela Virostko
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Poslanci sa stretli po takmer troch mesiacoch
Zbor mestského zastupiteľstva Svit sa
zišiel na zasadnutí 25. mája 2020 a mal
na programe celkom 33 bodov. Stretnutie prebehlo v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými nariadeniami.
Na úvod predniesol hlavný kontrolór
mesta Jozef Mezovský správu o vykonaných kontrolách, stave plnenia uznesení
a návrh kontrolnej činnosti na II. polrok
tohto roku.
Tiež sa vyjadril k petícii občanov za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom
z diaľnice D1 a zo železnice v meste. Informoval o tom, že obsahovala 632 podpisov osôb podporujúcich petíciu a teda
je kvórová a splnila zákonné náležitosti
k prerokovaniu na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Na základe aktivity vedenia Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov Svit bolo vykonané
meranie intenzity hluku v roku 2017,
ktorého výsledky dokazujú, že zdrojom
hluku je prekročenie prípustných hodnôt premávky diaľnice D1 v katastrálnom
území mesta Svit. Keďže zákon ukladá
povinnosť správcovi komunikácií, aby
expozícia obyvateľov a ich prostredia
bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, petícia
bude odstúpená nadriadenému orgánu
Ministerstvu dopravy a výstavby SR - odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu.
Vzhľadom na situáciu súvisiacu s koronavírusom a zatvorením školských zariadení od 16. marca 2020 bol schválený
dodatok k VZN č. 5/2019, ktorý ruší povinnosť uhrádzať mesačné poplatky na
úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach zriadených mestom počas celých
mesiacov prerušenia prevádzky škôl a šk.
zariadení z dôvodu mimoriadnej situácie.
Vzhľadom na zákaz zhromažďovania
a následné zrušenie všetkých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v súvislosti s protiepidemiologickými
opatreniami bol termín vyplácania dotácií športovým klubom a kultúrno-spoločenským organizáciám mesta predĺžený
do 30. septembra 2020.
Schválené boli aj zmeny vo VZN
č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby.
Zmeny boli odôvodnené rastúcimi nákladmi a zároveň bol súčasťou návrhu dôkladný rozbor nákladov. Ani jedno navýšenie nepresiahlo sumu 1,-€ za jednotlivú
položku v porovnaní s predchádzajúcimi
cenami. Cena za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby tak stúpla o 1,05 €/deň
a v dennom stacionári o 0,75€/deň.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Výročnú správu Bytového podniku Svit za
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

rok 2019, z ktorého okrem iného vyplynulo, že hospodáril so ziskom 2420 € po
zdanení.
Poslanecký zbor tiež schválil Záverečný účet Mesta Svit za rok 2019. Jedným
z výsledkov je, že suma 135 056,01 € bude
použitá na tvorbu rezervného fondu.
Schválené bolo spolufinancovanie interiérového vybavenia domu smútku vo
výške 15 000 €. Na tento účel žiada mesto
dotáciu vo výške 10 000€ od Prešovského
samosprávneho kraja, zatiaľ však nemá
spätnú väzbu. Tiež bola schválená spoluúčasť vo výške 1 000 € na budovanie
elektrických nabíjacích staníc pre elektrobmobily a suma 5 000 € na projekt
rekonštrukcie povrchu atletickej dráhy
v areáli Spojenej školy Mierová.
Po niekoľkých rokoch absencie vedenia mestskej kroniky bola do tejto funkcie menovaná Mgr. Jozefa Jelačičová
Fraňková.
Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov
o výmere 119,40 m2 v spoluvlastníctve
mesta na Štúrovej ulici, ktorých posledným nájomcom bola pobočka Všeobecnej úverovej banky.
Poslanci schválili dohodou o skončení
platnosti zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu - stavebného úradu
v pôvodnom znení, nakoľko obce Batizovce, Gerlachov, Štôla a Mengusovce
prejavili záujem vytvoriť vlastný spoločný obecný úrad a obec Ždiar pristupuje
k stavebnému úradu v Spišskej Belej.
Nová zmluva bola teda podpísaná v zložení Svit, Spišská Teplica a Lučivná.
Schválené boli aj nové Zásady hospodárenia s majetkom mesta. Navrhnuté
boli kvôli zosúladeniu s aktuálnou legislatívou, ako aj z dôvodu väčšej transparentnosti v nakladaní s majetkom mesta.
Hlavnými zmenami oproti súčasnému
stavu sú:
Pri prenájme majetku mesta (prenechanie majetku do užívania) sú prípustné
tieto formy prenájmu:
n Obchodná verejná súťaž,
n Priamy prenájom - verejný prieskum
o najvyšší cenový návrh s povinnosťou
uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom najvyššej ponuky,
n Nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
ZÁKONNÉ VÝNIMKY:
n Nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve
obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako
3 500,- €,
n Nájom majetku obce, ktorého trvanie
s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní
v kalendárnom mesiaci.

V zásadách sa ruší výpožička nehnuteľného majetku – výpožička je prípustná
iba pri hnuteľnom majetku a pri nehnuteľnom majetku mesta za účelom výstavby verejnoprospešných stavieb a vyvolaných investícií, ktoré budú bezodplatne
odovzdané do majetku mesta.
Zmluvy o výpožičke, ktoré sú platné
a účinné budú v zmysle prechodného
ustanovenia pokračovať do 31. 12. 2020,
nakoľko nastavenie nového systému
bude procesne náročné vo vzťahu k rozpočtu mesta a príspevku na činnosť bytového podniku, ako správcu nehnuteľností mesta.
Keďže ide o výnimku z trhového mechanizmu je potrebné výpožičku realizovať zdôvodnením osobitného zreteľa - ak
sú naplnené zákonné výnimky podľa § 9a
ods. 9 písm. a) alebo b) (výpožička hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou nižšou ako 3 500,- €, nájom ktorý neprekročí
10 kalendárnych dní v mesiaci) - ide
o drobné výpožičky, napr. rebríka obyvateľovi.
Podľa nových zásad hospodárenia
je v odôvodnených prípadoch možné
prenechať majetok do nájmu za 1,- €/
rok (namiesto výpožičky), pričom výška nájomného v týchto odôvodnených
prípadoch nezahŕňa úhradu prevádzkových nákladov - úhrady za služby spojené s prevádzkovaním priestorov (voda,
kúrenie, el. energia, upratovanie, správa
a podobne) - tie musia byť uhradené
správcovi priestoru.
V súčasnom systéme výpožičiek sú
skryté dotácie mesta v súvislosti s prevádzkovými nákladmi a rovnako je potrebné zvážiť, či sú zvýhodnené nájmy
v súlade so zákonom o štátnej pomoci
(týka sa právnických osôb). Zavedením
systému platby nájomného vo výške 1,- €
a úhrady prevádzkových nákladov, ktoré
sú možné zahrnúť do dotácie na činnosť
jednotlivých subjektov budú v účtovníctve mesta transparentne vedené všetky
dotácie aj tie, ktoré sú v súčasnosti skryté
vo výpožičkách.
Ďalšou zmenou je povinnosť žiadateľa
predložiť pri prevode majetku znalecký
posudok na určenie všeobecnej hodnoty
predmetu prevodu, nakoľko sa mesto má
pri predaji majetku správať trhovo a teda
hospodárne. Výnimku môže schváliť zastupiteľstvo, musí však byť náležite zdôvodnená.
Pri prevodoch vlastníctva hnuteľného
majetku je stanovená hranica 10 000,- €
z pôvodných 3 500,- € pre schválenie
mestským zastupiteľstvom.
pokračovanie na strane 8
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Interpelácie
l M. Smatanová predložila niekoľko interpelácií:
Na tému realizácie petangového ihriska s otázkami, kedy mesto určí pozemok
a kde ho bude možné realizovať. S tým,
že ZO JDS Svit odporúča priestor pri CVČ
a oboch kluboch dôchodcov. Ponúkla aktívnu pomoc seniorov a Mládežníckeho
parlamentu pri realizácii.
Za výbor ZO JDS tlmočila ocenenie
aktívnej činnosti mesta počas pandémie
a to najmä možnosťami pre seniorov
robiť nákupy, či zabezpečovať pre nich
potrebné činnosti. Zároveň padla otázka
ako bude vyzerať starostlivosť o seniorov
zo strany mesta, pri prípadnej ďalšej vlne
pandémie.
Opýtala sa, ktoré organizácie a aké činnosti mieni mesto v najbližšom období aj
v súvislosti s finančným zabezpečením
podporovať a kedy sa počíta s využívaním komunitnej miestnosti na MsÚ vo
Svite a s akými hygienickými opatreniami. Tiež kedy budú v meste veľké kontajnery na zber nepotrebných vecí od občanov, lebo hroziace nelegálne skládky
v okolí mesta nasvedčujú, že občanom
chýbajú
l M. Šramková sa opýtala niekoľko
otázok na tému výstavby zariadenia pre
seniorov v meste. V minulosti boli vypracované dve architektonické štúdie - projekty. V tejto súvislosti položila otázky
- v akom stave sú dané projekty, kto je
poverený prípravou realizácie projektov
za MsÚ, či sa mesto plánuje pustiť do realizácie projektov vytvorenia Zariadenia
pre seniorov a kedy a aké zdroje (finančné, personálne, materiálne, informačné...)
sú potrebné, aby sa táto priorita zrealizovala
l R. Abrahám - sa opýtal v akom stave
je riešenie prechodu pre chodcov cez
1/18 smerom ku záhradkám v dolnej časti
mesta, D. Vojsovičová odpovedala, že situácia bude preverená a podá informáciu.

Diskusia
l M. Šramková sa opýtala, či mesto
plánuje vykonať dezinfekciu MHD a detských ihrísk. J. Hutník odpovedal, že
MHD zastávky v zmysle zmluvy spravuje
spoločnosť EuroAWK, ktorá ich vybudovala a pravidelne ich čistí a dezinfikuje.
D. Vojsovičová doplnila, že bola vykonaná kontrola bezpečnosti ihrísk. Závady,
ktoré sa našli, momentálne TS odstraňujú. Bola vykonaná dezinfekcia pieskovísk.
Iná dezinfekcia nie je zatiaľ plánovaná.
l M. Šramková poukázala na hromadenie sa BIO odpadu pri kompostárni
a že odpad začína hniť. Ako tento odpad
plánujú TS likvidovať. D. Vojsovičová
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odpovedala, že na pondelkovej porade
sa týmto problémom TS zaoberali. V súčasnosti je stav taký, že je tam zhruba
100 t vyzretého kompostu, ktoré je potrebné upratať a umiestniť. K ďalšej prevádzke je potrebné zakúpenie nových
nožov do drvičky a BIO odpad sa bude
spracovávať.
l M. Šramková požiadala o kontrolu
ozvučenia cintorína, pretože tam nie je
dobrý zvuk. D. Vojsovičová odpovedala,
že aktuálna rekonštrukcia v Dome smútku zabezpečí aj ozvučenie cintorína cez
reproduktory. S. Pjaták ju doplnil s informáciou, že ozvučenie cintorína je realizované pomocou zosilňovača, ktorý je
v Dome smútku. Taktiež je tam aj prijímač
pre mikrofóny, ktorý má dosah približne
50 m. Na ten zosilňovač sú napojené reproduktory v Dome smútku, pred ním
a na cintoríne. To znamená, že ak sa pustí
hudba v Dome smútku, tak bude môcť
hrať v reproduktoroch po celom areáli.
Ak sa bude hovoriť do mikrofónu v Dome
smútku, v blízkosti prijímača, tak hovorené slovo sa bude dať zosilniť a bude ho
počuť aj v celom areáli. Na cintoríne však
mikrofón dosah nemá, takže to nebude
počuť v reproduktoroch.
l M. Smatanová tlmočila otázky JDS vo
Svite.
- Zber papiera. Pochválila aprílový zber
a jeho priebeh, čistý dvor a ústretovosť
pracovníkov TS. Zároveň však navrhla, aby
sa zber robil aj na „vysunutom zbernom
dvore“ v centre mesta, napr. na futbalovom štadióne preto, že je pre niektorých
seniorov zložité chodiť na zberný dvor ku
železnici s ťažkými balíkmi papiera.
- Upozornila, že na ploche sídliska E,
(vnútrobloková plocha, ktorá bola revitalizovaná) nevyklíčili listy na novozasadených stromoch a sú suché. Občania
sa pýtajú, či je to ešte v rámci reklamácie
firme, ktorá sadila stromy. D. Vojsovičová
odpovedala, že otázka bude presmerovaná na pracovníčku A. Brtáňovú s tým, aby
kontaktovala zhotoviteľa revitalizácie.
l M. Šramková upozornila na základe
podnetu od občana, že v spodnej časti
ul. Kpt. Nálepku zbytočne svieti celý deň
pouličná lampa. D. Vojsovičová poverila
J. Kostroša preveriť stav osvetlenia v tejto časti.
l M. Smatanová poďakovala vedúcej
ZOS vo Svite J. Fuňovej, za to, že občania sú spokojní s jej prácou v ZOS. Zlepšili
sa aj podmienky a služby pre občanov,
ktorí sú v tomto zariadení. Je prehľadné
aj vyúčtovanie za pobyt. Takisto veľké
poďakovanie patrí aj vedúcej oddelenia
sociálnych vecí PhDr. P. Bockovej. Zároveň navrhla vymedziť čas pre seniorov
v období platenia DzN a poplatkov za
komunálny odpad v pokladni MsÚ. Stačil by jeden deň nastaviť pre nich úradné

hodiny napr. od 10.00 do 12.00 h. Požiadala o to, dať im túto možnosť, pretože
nie všetci dôchodcovia majú internet alebo deti a vnúčatá, ktoré by to vybavili za
nich. J. Hutník odpovedal, že celý mestský úrad je otvorený pondelka 1.6.2020.
A keď bude potrebné, otvorí sa aj druhá
pokladňa pre zabezpečenie hladkého
priebehu platenia daní a poplatkov.
l E. Kačmarčíková sa opýtala, či je plánovaná oprava mosta na cyklistickom
chodníku popri 1/18. D. Vojsovičová odpovedala, že nie sú známe dôvody prečo
oprava mosta nebola zahrnutá v projekte
rekonštrukcie cyklistického chodníka. Je
hotové nacenenie opravy mosta, ktoré
by stálo cca 29 000 €. To sú ale neoprávnené výdavky k projektu. Pri odkrytí povrchu bolo zistené značné hlbšie poškodenie mosta. Proces hľadania spôsobu
finančného vykrytia tejto opravy je aktuálne v riešení. Je záujmom mesta, aby
sa projekt odovzdal od začiatku do konca
v kvalitnom a komplexnom stave.
l E. Kačmarčíková upozornila, že MHD
vo Svite veľakrát chodí naprázdno, najmä
vo večerných hodinách, či nie je na mieste prehodnotenie vzhľadom na výdavky.
D. Vojsovičová by prijala návrh od komisií, ako riešiť túto vec. J. Hutník dodal,
že mesto dalo zistiť prehľad vyťaženosti,
no regulovaním spojov sa aj tak neušetrí
na nákladoch. Na poslednom rokovaní
s SAD bolo povedané, že oni navrhnú nejaké riešenie na úsporu nákladov.
l E. Cetl informoval, že rokoval s V. Zentkom a so zástupcami TS na tému pouličného zberu papiera, kde požiadali o vyhodnotenie tohto zberu, aby predložili
ekonomické podklady, zároveň aj kalkuláciu na túto činnosť a v rámci podkladov,
ktoré dodajú potom dajú návrh akou cestou je potrebné sa uberať. D. Vojsovičová
odpovedala, že vo februári na MsZ sa táto
vec už prejednávala a boli predložené aj
ekonomické ukazovatele a vyčíslenia.
l E. Cetl reagoval, že osobne sa s prejednaným vyčíslením nestotožňuje a požiadal s V. Zentkom, aby im to prehodnotili
opäť, pretože údaje neboli relevantné.
Požiadavku poslali J. Kostrošovi písomne. J. Kostroš informoval o tom, že pouličný zber papiera sa uskutočnil 27. 4.
a 28. 5. 2020. Počas prvého termínu ho
využilo cca 147 občanov a druhý cca 46.
l E. Cetl informoval, že bola vydaná výzva na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na zameranie
dopadov korona krízy a sú tam spomenuté aktivity na podporu tvorby a udržanie pracovných miest a aktivít lokálnych
komunít. Opýtal sa, či je to aktuálne pre
mesto. D. Vojsovičová odpovedala, že
o tejto výzve sa vie a mesto dá návrh na
zapojenia sa. Následne poskytne informácie.
pokračovanie na strane 13
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PRIJÍMACIE TALENTOVÉ
SKÚŠKY do ZUŠ Mierová Svit
pre školský rok

2020/2021

Čo je potrebné?
1) Vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU cez webstránku
najneskôr do 30.6.2020: https://zussvit.edupage.org/register/
2) Zúčastniť sa PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK v
termíne od 24.8. - 10.9.2020, dátum a čas vykonania talentovej
skúšky upresníme na webovej stránke školy https://zussvit.
edupage.org/
3) Prihlášku bude možné vyplniť a podpísať aj osobne v budove
Spojenej školy Mierovej vo Svite po obnovení vyučovania v škole
u zástupcu riaditeľky.
Vypísaním prihlášky sa dieťa nestáva automaticky
žiakom ZUŠ. O prijatí na štúdium bude rozhodnuté na
základe vykonania prijímacích talentových skúšok.

Kontakt:
Spojená škola Základná umelecká škola Mierová 134, 059 21
Svit https://zussvit.edupage.org/
zus.mierova@gmail.com

ROČNÍK XIX. - JÚN 2020
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Keď sa objavia deti...

V pondelok 1. júna 2020 sa po 11 týždňoch do školy vrátilo 141 žiakov (63,5 %)
Spojenej školy na Mierovej ulici. Naša škola sa opäť rozžiarila sviežimi farbami, teplom a životom a to symbolicky na Deň detí, ktorý patrí práve im.

Riaditeľka Spojenej školy Mierová
s radosťou vítala deti

Pre všetkých bolo obdobie predchádzajúcich týždňov náročné, ale spoločne
sa nám to darilo zvládnuť. Poďakovanie
patrí rodičom za trpezlivosť a deťom za
ich usilovnosť. Za to, že aj v domácom
prostredí nepoľavili v učení a zodpovedne sa zapájali do dištančnej formy vzdelávania.

Sme veľmi radi, že sa znova môžeme
stretávať v našej škole a pokračovať spoločne cestou za novými vedomosťami,
dobrodružstvami a zážitkami.
Prajem všetkým, žiakom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom,
veľa síl do ďalších nových dní.
Ing. Elena Berezovskijová

Centrum voľného času
sa rozrastá o nové priestory
Aj počas týchto neľahkých dní, ktoré sme vďaka dodržiavaniu všetkých
bezpečnostných opatrení prežili v zdraví, sme sa snažili v CVČ vo Svite fungovať v plnom pracovnom nasadení.
Už v druhej polovici marca, sme sa
pustili s ochotnými rukami našich kolegýň z Mestského úradu vo Svite a mládežníkov z Mládežníckeho parlamentu,
do šitia rúšok pre našich miestnych seniorov. Tie boli prostredníctvom mladých
a iných dobrovoľníkov, zadarmo distribuované do domácností starších obyvateľov. Práca nás nielen tešila, pretože mala
obrovský zdravotný význam a my všetci
zaangažovaní do nej, sme sa tešili každý
deň do práce, ale aj preto, že sme prostredníctvom nej vykonávali zmysluplnú
činnosť, ktorá nás dobíjala energiou pracovať ďalej.
Po ukončení šitia rúšok sme pokračovali ďalej. Vďaka vedeniu mesta a hlavne pani primátorke, ktorá nás odmenila
rozšírením priestorov pre CVČ v budove
mestského úradu, sme pokračovali v ďalšej zmysluplnej činnosti - rekonštrukcii
a zariaďovaní miestností pre našich členov aj nečlenov centra. Týmto ďakujeme
aj zamestnancom Technických služieb
a Bytového podniku vo Svite, za maximálnu ústretovosť v pomocných prácach, bez ktorých by sme to nedokázali
dokončiť. Veľmi nás potešili tieto priesto-
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ry, pretože môžeme vďaka nim rozšíriť
svoje možnosti ponuky záujmových
útvarov, aj príležitostných aktivít, ktorých
nikdy nie je dosť. Počas roka sa snažíme
venovať kategórii detí v materských, základných aj stredných školách, ľudom
v produktívnom veku, ale aj seniorom
a členom Domu opatrovateľslej služby
Svit. Naša celoročná spolupráca s miestnymi základnými školami, materskou
školou, či ostatnou vekovou kategóriou
našich členov, aj nečlenov, bude pokračovať aj naďalej a pevne veríme, že táto
dlhšia pauza nás ešte posilní a budeme
si spoločne strávené chvíle v záujmových
útvaroch, ako aj rôznych príležitostných
aktivitách, ešte viac vážiť. Veď niet nad
osobný kontakt, keď má človek k človeku
blízko. Žiadne sociálne siete nám nenahradia spoločne strávené chvíle tam, kde
sa cítime dobre, kde máme pri sebe ľudí,
s ktorými si rozumieme, pretože sme na
rovnakej ,,vlne“ našich záujmov.
Pribúdajú nové záujmové útvary
a bude aj denný letný tábor
Keďže aj my v CVČ vo Svite si Vás všetkých vážime, snažíme sa zveľaďovať a pripravovať pre Vás, nielen nové priestory,

kde sa budete cítiť ako doma. S plným
nasadením a radosťou pripravujeme aj
novú ponuku záujmových útvarov a príležitostných činností, kde spolu strávime
príjemný a zmysluplne využitý čas. Každý
z Vás si môže vybrať z bohatej ponuky záujmových útvarov pre všetky vekové kategórie. Ak máte aj Vy zaujímavé nápady
a návrhy na aktivity, ktoré by Vás zaujali, príďte medzi nás a povedzte nám to.
My sa budeme snažiť nápady zrealizovať
spolu s Vami.
Dvere nášho CVČ sú otvorené všetkým
a všetkému. Máme radi radosť a úsmev,
nudu nepoznáme. Za našimi dverami
kraľuje veselosť a vždy dobrá nálada. Tešíme sa na Vás všetkých.
Janka Koreňová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Aj ZŠ Komenského
je opäť plná detí
Po dlhých 10 týždňoch sa za prísnych hygienických podmienok do svojich
tried vrátili aj naši žiaci, naši učitelia, kuchárky aj upratovačky. Škola opäť
ožila. Symbolicky práve 1. júna na Deň detí. Škola bez detí je ako telo bez
srdca. Telu dodáva energiu tak detské ako aj učiteľské osadenstvo školy.
V škole je opäť počuť detský hlas a smiech. A tak to má byť.
Kríza nás mnohému naučila, ale všetci sme sa už tešili na spoločné stretnutie. Všetci sme dostali ten najväčší dar,
že sme sa mohli stretnúť inak, ako cez
monitor počítača. Zabezpečiť organizáciu obnoveného vyučovania a dodržať
pri tom všetky pravidlá, nebolo vôbec

Riaditeľka ZŠ Komenského
prevzala dar od IBM Slovensko

Laptops for school
Firma IBM Slovensko nám v zastúpení
pani Simony Bulíkovej darovala 17 notebookov LENOVO. Firma tak zareagovala
na zmenu spôsobu výuky počas karantény v školách, kde sa vyučovanie realizovalo formou online vzdelávania. Ďakujeme a sme vďační za kvalitné laptopy,
ktoré po skončení karantény využijeme
aj v bežnom vyučovacom procese.
Slávka Slivková
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

a zodpovednosťou. Do školy nastúpilo
181 žiakov, ale každým dňom záujem
prísť do školy stúpa. Verím, že čoskoro sa
v škole stretneme všetci.
Na záver chcem poďakovať aj všetkým rodičom, za ich podporu a pomoc
v koronačase. Za multifunkčnosť v pozícií rodiča, učiteľa, vychovávateľa, animátora voľného času, kuchára, IT asistenta
a v mnoho iných pozíciách. Tak si už teraz oddýchnite od učenia milí rodičia
a nechajte to na nás. Spokojné a šťastné
deti a uznanliví rodičia sú meradlom našej práce.
Počas koronakrízy sa mi potvrdilo, že
základy, na ktorých je postavená činnosť
našej školy, fungujú aj v mimoriadnej situácii. Najdôležitejšia je komunikácia medzi školou, rodičmi a deťmi. Budovať kolektív, kde všetci ťaháme za jeden koniec
nie je náročné, ak škola nie je budova
a učitelia personál. Naša škola je úspešná
hlavne vďaka skvelému tímu ochotných,
pracovitých, tímových ľudí. Som úprimne
hrdá na celý kolektív ZŠ Komenského.
Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Komenského vo Svite

jednoduché. Návrat žiakov priniesol pre
školy a učiteľov ďalšie nové výzvy. Riešili sme otázky súvisiace s organizáciou
vyučovacieho procesu, so zabezpečením vyučovania pre žiakov ktorí prídu
do školy, ako aj pre tých, ktorí zostávajú
doma a vzdelávajú sa dištančne. Všetko
sme zabezpečili a pripravili tak, aby sme
všetkých ochránili a nepodcenili žiadne
riziko a všetko fungovalo. Dezinfikovali
sme priestory, nakúpili rúška, mydlá, papierové utierky, dezinfekciu, gély, štíty,
teplomery, pripravili triedy, pridelili šatne, jedáleň, exteriérové učebne, rozdelili
žiakov, priradili učiteľov, pripravili rozvrh,
zabezpečili dozor... Príprava bola plná
vypätia z pocitu zodpovednosti, ako to
zvládneme.
Musím sa však všetkým zamestnancom školy poďakovať za úspešný priebeh prvého dňa v škole. Každý mal svoje
miesto, všetko fungovalo, každý bol tou
správnou súčiastkou v skvele fungujúcom stroji. Pre všetkých to bolo náročné,
ale spoločne sa nám to podarilo zvládnuť. Boli sme milo prekvapení trpezlivosťou a sebareguláciou deti a rodičov.
Ranný zdravotný filter fungoval bez
problémov, každý rešpektoval hygienické opatrenia, ktoré sme museli absolvovať.
Záujem o návrat do školy bol vysoký. Až 201 žiakov sa prihlásilo, čo je 80%
žiakov 1.- 5. ročníka. To je dôkaz, že nám
naši rodičia dôverujú a zverujú nám svoje
deti aj v tejto zložitej (dobrovoľnej) situácii. Našou úlohou bolo ich nesklamať
a postaviť k tomu so všetkou vážnosťou
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SPOJENÁ ŠKOLA MIEROVÁ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

od pondelka 15.6.2020 od 16:30,
a následne v čase otváracích hodín knižnice

JAZYKOVÉ

si ju budete môcť pozrieť až do 31.8.2020

V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/21
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRE MŠ

J PLÁVANIE;
J GYMNASTIKA PRE MLADŠÍCH.
J ANGLICKÝ JAZYK PRE MŠ.
J FARBIČKY-ČARBIČKY v MŠ;
J TANEČNÝ v MŠ.
12

PRÍRODOVEDNÉ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE

chlapci, dievčatá 1. - 4. roč.; starší
žiaci;

J FUTBAL;
J GYMNASTICKÁ PRÍPRAVKA;
J LUKOSTREĽBA;
J ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE;
J HOKEJBAL;
J JUDO;
J RYBÁRSKY;
J PLÁVANIE: prípravka, pokročilí;
J CYKLISTI A CYKLISTKY;
J GYMNASTIKA PRE MLADŠÍCH;
J TURISTICKO-ORIENTAČNÝ.
J ANGLICKÝ JAZYK PRE MŠ;
J ANGLICKÝ JAZYK PRE ZŠ;
J NEMECKÝ JAZYK PRE ZŠ.
J FARBIČKY-ČARBIČKY v MŠ;
J KREŠKO - kreatívny školák;
J MLÁDEŽNICKY PARLAMENT;
J BUBENÍCKY - pre dospelých
do 30 rokov;
J TANEČNÝ v MŠ.
J ASTRONÓMIA A JEJ ZÁHADY
J PLASTIKOVÍ MODELÁRI;
J POČITAČOVÁ GRAFIKA.

NOVINKY

Výstava bude dostupná pre verejnosť

PONÚKA

J BASKETBAL: prípravka pre ZŠ -

ŠPORTOVÉ

Mestská knižnica Svit 15.jún - 31.august 2020

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE
PONÚKA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

KULTÚRNO
- UMELECKÉ

výstava prác žiakov výtvarného odboru

TECHNICKÉ

Umenie našimi očami

J FLORBAL;
J ANGLICKÝ JAZYK
PRE DOSPELÝCH;
J STOLNÝ TENIS;
J REHABILITAČNÉ CVIČENIA +
KOMBINÁCIA S NORDIC
WALKING;
J POTULKY PO SLOVENSKU;
J NORDIC WALKING PRE DETI.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
dokončenie zo strany 8

l I. Švagrovská pozitívne zhodnotila
snahu mesta šetriť financie v tomto ťažkom období a to konkrétne oslovením
poslancov, aby sa vzdali finančnej odmeny za mesiac apríl 2020, keďže nezasadali
žiadne komisie, MsR ani MsZ. Prvýkrát
takto mohli všetci poslanci ukázať, že to
čo robia, nerobia ako zárobkovú činnosť,
ale z presvedčenia a že im záleží na ich
meste a v živote v ňom, tak ako to bolo
počuť v rámci predvolebných sľubov.
Opýtala sa, či má už mesto vedomosť koľko sa týmto opatrením ušetrilo, či sa už
vie na čo použije tieto ušetrené finančné
prostriedky a ako sa to právne ošetrilo. D.
Vojsovičová odpovedala, že mesto sleduje ohlasované krátenia podielových
daní, aktuálne prispôsobuje prepočty danej situácií a hľadá zdroje šetrenia. Niektorí poslanci sa rozhodli poukázať svoju
odmenu na nimi zvolený účel. Sú rôzne
cesty vzdania sa odmien, každý to rieši
individuálne a má na to právo, bolo to na
báze dobrovoľnosti. Povedala, že aj ona sa
vzdala funkčného navýšenia a tiež bola na
základnom plate. I. Korenková má spracovaný prehľad, v ktorom sú vyčíslené
možné úspory po položkách a aj odmeny
poslancov a komisií v apríli 2020 v sume
cca 3000 €.
l I. Švagrovská sa opýtala, či bol podaný
projekt na rekonštrukciu materskej školy na ul. Kpt. Nálepku, ktorý bol minulý
rok pozastavený. Časť financií určených
na rekonštrukciu sa presunul na opravu
Domu smútku. Vtedy bolo povedané, že
n 11. máj. Hliadka MsP prijala telefonické oznámenie od občana, ktorý nahlásil,
že jeho suseda na svojom pozemku v záhrade rodinného domu dlhodobo vylieva fekálie. Hliadka po príchode na miesto
vykonala pohovor so susedkou, ktorá to
poprela. Vec bola následne odstúpená na
MsÚ Svit, odbor životného prostredia.
n 13. máj. MsP prijala telefonické oznámenie o nelegálnej skládke stavebného
odpadu pri vchode do mestskej časti
Pod Skalkou. Keďže bolo zistené porušenie VZN mesta Svit č, 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, hliadka vykonala
šetrenie za účelom zistenia pôvodcu tejto skládky pomocou mestského kamerového systému. Z kamerového záznamu
sa podarilo identifikovať vozidlo, ktoré
odpad priviezlo a následnou lustráciou
príslušníci MsP zistili majiteľa vozidla.
Hliadka vec zdokumentovala a odstúpila
správnemu orgánu.
n 19. máj. V podvečerných hodinách
hliadka MsP prijala telefonické oznámenie o skupinke občanov, ktorí mali
v lesnom poraste v smere do Batizoviec
vyhadzovať odpad z prívesného vozíka.
Hliadka v spolupráci s OO PZ Svit po príROČNÍK XIX. - JÚN 2020

v roku 2020 sa k tejto téme vrátia. Zaujímalo by ju, či sa žiadosť podala. Práve
v tejto dobe je dôležité zabezpečiť hygienický štandard. Bola sa pozrieť v súčasnej škôlke v kuchyni a stav je tam
podľa jej názoru nevyhovujúci. Preto by
sa mali zamyslieť nad tým, aby sa otvorila téma tohto projektu. D. Vojsovičová
opravila a vysvetlila, že dotácia nie je.
Mesto na základe uznesenia MsZ odstúpilo od projektu. Príčinou boli okolnosti
neoprávnených výdavkov a zhotoviteľa.
Aktuálne sa vyhodnocujú možnosti iného riešenia zabezpečiť vyššiu kapacitu
MŠ. Komunikuje a rieši sa to intenzívne aj
s riaditeľkou MŠ. Cieľom je, aby sa vyriešilo stravovanie detí, kuchyňa a pristavenie
ďalších dvoch tried. Otázka je, čo sa udeje
po otvorení cirkevnej MŠ a presune detí
do nej. Z programového vyhlásenia EÚ
je známe, že bude vyhlásená výzva na
výstavbu škôlok, ktorá mešká kvôli koronakríze. Do nej by sa mesto chcelo určite
zapojiť. Pracuje sa na tom stále.
l I. Švagrovská dostala podnet od občana, že na bagrovisku je čierna skládka betónové dielce. D. Vojsovičová povedala, že nemá túto vedomosť, dá to preveriť
MsP.
l M. Bezák povedal, že rybársky zväz po
rokovaní s primátorkou spracováva podmienky na starostlivosť o bagroviská. Keď
budú hotové, bude o nich informovať
mesto aj poslancov. Bude tam zapracované, ako by sa mohli rybári starať o tieto
územia, bude tiež spracovaný plán úloh.
Rybári si za to nič nenárokujú, chcú sa len

o revír, vodu, okolie starať a upraviť ho.
Vedenie to posúdi a posunie na komisie.
Svit vlastní tri jazerá. Druhé a tretie majú
v starostlivosti rybári.
l V. Zentko sa opýtal sa na dôvod odchodu predchádzajúceho povereného
riaditeľa TS P. Sedláka. D. Vojsovičová
odpovedala, že jeho pracovný pomer bol
s poverením do 30. 4. 2020 a týmto dátumom mu skončil pracovný pomer.
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/mestskézastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnicezastupiteľstva).
Dostupný je tiež úplný videozáznam na
www.svit.sk (aktuality/videá), kde si môžete kedykoľvek záznam pozrieť a vypočuť.		
Daniela Virostko

Aktivujte si bezplatnú

SMS info službu
o dianí v meste

Mestská polícia Svit informuje
chode na miesto identifikovala štyroch
mužov a vec realizovala ďalej hliadka OO
PZ Svit.
n 20. máj. V dopoludňajších hodinách
hliadku kontaktovala pani, ktorá našla
voľne pohybujúceho sa psa. Hliadka šetrením vypátrala majiteľku a kontaktovala
ju. Majiteľka psa sa dopustila priestupku
proti VZN č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním
psov na území mesta Svit, hliadka tento priestupok riešila podľa § 84 Zákona
372/1990 Zb.
Vážení občania, keďže sa s postupným otepľovaním množia prípady vypaľovania trávy na území mesta Svit, pripomíname, že podľa § 14 ods. 2 zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov sa zakazuje
najmä:
n zakladať a udržiavať ohne,
n používať otvorený oheň,
n fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety ,
n vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Preto dôrazne upozorňujeme na ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.
Touto cestou apelujeme na občanov,
v prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať
odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte sa na Mestskú políciu NON STOP
LINKA 0905 636 715.
Upozorňujeme vodičov, ktorí svoje
vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m a tiež na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a s)
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.
Zároveň státím na verejnej zeleni porušujú vodiči Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Svit č. 5/2006, §3 odst. 1 písmeno
s) o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe
verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb
na území mesta Svit.
Porušenie uvedeného ustanovenia
zákona a VZN mesta Svit môže mať za
následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.
MsP Svit
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obsiať

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám 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.
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Čo možno sledovať?

Bezplatná mobilná aplikácia

l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom
týchto QR kódov:

V OBRAZE

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

android

iOS
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKY

Stíchlo unavené srdce, skončil sa života
čas. Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, no Tvoj
obraz a spomienky zostali navždy v nás.
Dňa 23. 5. 2020 uplynul rok, čo nás navždy
opustil vo veku nedožitých 88 rokov
náš milovaný otec, starý a prastarý otec,
svokor, švagor, brat a priateľ

František Béreš.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád nezabudne.
Venujte mu prosím spolu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

Predobré srdce na svete sme mali,
ktoré dokázalo nás miovať.
Keby sme láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát.
Pred rokom, 10. mája 2019 nás navždy
opustil náš milovaný manžel, drahý taťka,
dedo, pradedo a ujo

Ing. VRATISLAV HURT, CSc.
Ďakujeme pohrebnej službe mesta
Svit, všetkým priateľom, susedom,
spolupracovníkom, známym,
ktorí sa pričinili o dôstojnú rozlúčku
na jeho poslednej ceste.
Zvlášť vrelé poďakovanie patrí zborovému
pánovi farárovi evanjelickej cirkvi a.v.
Danielovi Midriakovi za veľmi dojímavý
príhovor, ako aj službe Acheron
a pani Padarajovej.
Naše veľké poďakovanie patrí
MUDr. Miroslavovi Hozovi za zdravotnú
starostlivosť, tiež opatrovateľke Zuzane
Keďuchovej, ktorá sa veľmi starala s celou
jej rodinou do poslednej chvíle jeho života.
Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Manželka a celá smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci mi bolesť ostala a tiché spomínanie.
Život Ti nedoprial s nami dlhšie žiť,
no v našich srdciach zostávaš stále žiť.
Dňa 12. júna 2020 uplynulo 10 rokov,
odvtedy, čo nás navždy opustil náš syn

Jozef Martinka
a dňa 19. júna 2010 naša mama, stará
mama a prababička

Stanislav Klein.

Augustína Martinková.

S láskou spomíname mamka, ocko,
sestra Lucia s deťmi, bratia Peťo a Lukáš.

S láskou a úctou na nich spomínajú syn
s manželkou, vnučka a vnuk s rodinami.

Dňa 18. júla 2020 by oslávil
náš otec, dedo a pradedo

Čas plynie, ale spomienky
v nás ostávajú navždy.
Dňa 25. mája a 7. júna 2020 uplynulo
7 rokov, čo nás navždy opustili naši drahí

VINCENT SEMAN
krásne okrúhle jubileum 100 rokov.
S láskou a vďakou si na ocka spomína
jeho desať detí s rodinami.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mi tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Tatiana a Michal Šeligovci.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
sestra Darina s rodinou.

BLAHOŽELANIE

Dňa 8. mája 2020 nás navždy opustil
náš otec, dedo, brat, svokor a priateľ

Otto Sládeček
vo veku nedožitých 71 rokov.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku
patrí pracovníkom pohrebných
a cintorínskych služieb mesta Svit.
Smútiaca rodina.

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.
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

Uplynulo 10 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustili dňa 2.marca 2010 náš
otec, starý otec a pradedko

Drahá manželka, mamička a svokra

Alžbetka Majkutová,
pri Tvojom krásnom výročí, slzy sa tisnú
do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť
nám vchádza do duší, bozky sa snúbia
s objatím a pery šepkajú dojatím.
Ži dlho medzi nami, kým Teba máme,
nie sme sami. Všetko najlepšie
k Tvojím 85 narodeninám želá:
manžel Martin, deti Maťo, Táňa, Igor
a zaťko Mirko.
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Miroslav Jurčák:
„Verím, že si budeme viac vážiť
sami seba, ale i to, čo máme
a čo nám mesto poskytuje.“
O tom, ako posledných pár mesiacov prežívala skupina najzraniteľnejších
sme sa zhovárali s jedným z nich, s Mgr. Miroslavom Jurčákom. Je to aktívny človek, ktorý stojí už roky na čele miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá by mohla byť svojou činorodosťou príkladom nejednému
združeniu aj s nižším vekovým priemerom.
Mgr. Miroslav Jurčák (*1947) je rodákom zo Svitu. Jeho rodičia, otec Augustín
z Ružomberka a mama Blanka z Lučenca
priši v roku 1939 Svitu za prácou, ešte
za Baťu. Po ukončení základnej školy sa
v Chemosvite vyučil za sústružníka, pokračoval štúdiom na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Celý jeho pracovný
a súkromný život je sprevádzaný prácou
s ľuďmi vo všetkých vekových kategóriách. Veď posúďte sami. Ako študent chodil do pionierskych táborov ako športový
vedúci, hrával aktívne basketbal, na vojne
v Seredi bol v poddôstojníckej škole, kde
vychovával veliteľov družstiev. Bol tiež
členom zväzu mládeže a v Chemosvite bol
8 rokov predsedom celozávodného výboru. V rokoch 1981 - 1986 bol poverený funkciou tajomníka MsNV, pôsobil
ako poslanec mestského zastupiteľstva
Svit a popri zamestnaní vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Trénoval
11 rokov mladých adeptov basketbalu
vo Svite, pracoval v Chemosvite ako redaktor podnikových novín a novín mesta
Svit. Je spoluautorom knihy História jednej myšlienky, ktorá vyšla pri príležitosti
80. výročia vzniku mesta. Po nástupe na
dôchodok v roku 2009, bol pred 11 rokmi zvolený členmi ZO JDS za predsedu
a túto svoju funkciu vykonáva dodnes.
Za svoje aktivity pre mesto dokonca získal Cenu primátora (2007, 2014) a Cenu
mesta Svit (2018).
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Vo svojom okolí ste známy ako predseda miestnej Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS),
teda zastupujete seniorov. Nie všetci
čitatelia však poznajú toto združenie,
poviete nám o ňom niečo?
Ide o občianske združenie, ktoré vo
Svite vzniklo 7. apríla 2004. Založil ho
s ďalšími obyvateľmi mesta Pavol Záhradník. V roku 2009 som bol členmi zvolený za predsedu a ostalo mi to po dnes.
V súčasnosti máme 11-členný výbor,
3-člennú revíznu komisiu a viac ako 100
členov. Záujem seniorov o našu činnosť
sa zvyšuje, čo nás teší... Našou snahou je
zapájať nás - seniorov do života a činnosti v rôznych oblastiach. Predkladali sme
viaceré pripomienky na zlepšenie života
starších a niektoré z nich sa podarilo aj
zrealizovať. Aktívne organizujeme viaceré významné akcie, z ktorých spomeniem
novoročné stretnutia s vedením mesta,
vyhlasovanie osobností z radov občanov,
tematické zájazdy a mnoho iných. Sme
radi, že v súčasnosti máme zastúpenie aj
radoch mestského zastupiteľstva (MsZ)
a to Mgr. Máriou Smatanovou a PaedDr.
Rudolfom Abrahámom, ktorí sú našimi
členmi. Ďalší traja členovia sú aktívnymi členmi komisií pri MsZ - Magdaléna
Dvornická, Jozef Hulín a Ján Štefko.
Ako ste vnímali úplné počiatky šírenia koronavírusu v úvode marca? Aké
pocity ste zažívali? Museli ste prerušiť

svoje aktivity ako všetci ostatní...
Je to kríza celosvetová a najmä v tých
začiatkoch sa dotýkala najmä nás seniorov. Nakoľko boli vydané zákazy vychádzania seniorov nad 65 rokov, chýbali
rúška, problémy nastali s obchodmi, kontaktom s lekármi a podobne, starší ľudia
začali byť dozorientovaní.
Ako vnímate reakcie, opatrenia a nariadenia mesta? Boli podľa vás efektívne?
Som rád, že mesto Svit veľmi rýchlo
zareagovalo na situáciu. V Centre voľného času urýchlene šili rúška, pomáhal Slovenský červený kríž, Mládežnícky
parlament, poslanci a mnohí ďalší pridali
ruku k dielu. V rámci hesla „Zvládneme to
spoločne“ sa tak aj vo Svite k pandémii,
podľa mňa rýchlo, pomoc pre seniorov
dostala. Osobitne dovoz stravy a nákupy
prišli seniorom veľmi vhod.
Ako pôsobilo toto náročné obdobie
na váš súkromný život a chod domácnosti? Aké boli vaše osobné skúsenosti?
Pôsobilo, áno. Totiž moja dcéra aj
s ďaľšími navštevuje Denný stacionár
vo Svite. Celé dopoludnia im vychovávateľky pripravujú zaujímavý program.
Práve ten aj mojej dcére, okrem kontaktu s nimi, postupne chýbal, keďže tieto
zariadenia museli byť zatvorené. Obrátil som sa na vedúcu ZOS Mgr. Janu
Fuňovú s otázkou, či je možnosť, aby
aspoň týmto klientom napríklad zavolali a opýtali, ako sa majú. Pani Fuňová to
veľmi rýchlo pochopila a pohotovo zariadila, že vychovávateľka Iveta Klímová
klientom, ktorí prejavili záujem volávala, navštívila ich a dokonca viackrát sa
s nimi aj poprechádzala. To ma skutočne
dojalo. Vidieť, že máme vo Svite osobnosti, ktoré z titulu funkcie vedia a hlavne
chcú pomáhať.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Myslíte, že uplynulé tri mesiace priniesli našej spoločnosti aj pozitíva?
Pandémia a uplynulé obdobie určite
zmenilo nielen nás starších, ale aj všetky
vekové skupiny ľudí. Verím, že si budeme
viac vážiť sami seba, ale i to, čo máme
a čo nám mesto poskytuje.
Našťastie sa situácia na Slovensku
pomaly vracia do stavu, aký sme poznali a pomaly sa rozbieha aj spoločenský
život. Plánujete v ZO JDS na najbližšie
obdobie aktivity pre seniorov?
Samozrejme sme ich mali v programe
roka 2020 naplánovaných niekoľko. Tie sa
však pre druhý polrok budú musieť prispôsobiť podmienkam, aké budú. Mali sme
organizovať okresné športové hry, súťaž
vo varení gulášu v Gánovciach sa tiež nekonala. Keď sa oficiálne stretne náš výbor,
poradíme sa a uvidíme čo sa bude dať organizovať. Prezradím, že 18 našich seniorov sa zúčastní koncom júna rekreačného

pobytu v Hokovciach, ktorý organizuje
OO JDS v Poprade. Uvažujeme opäť o kurze výpočtovej techniky a možno počas
letných dní zorganizujeme stretnutie pri
studničke s turistickou prechádzkou, ako
aj malé športové hry pre seniorov v meste.
Dnes však už vieme, že nás čaká obdobie ekonomickej koronakrízy a šetrenie. Predpokladám, že aj vaša činnosť
závisí od finančnej situácie a pomoci
mesta?
Sme si vedomí, že finančné prostriedky mesta z titulu podielových daní budú
oveľa nižšie ako bolo plánované. Preto
aj naša činnosť v druhom polroku bude
vychádzať z aktuálnych možností. Vieme,
že nemôžeme počítať s dotáciou, no veríme, že pri dobrej akcii, do ktorej zapojíme
seniorov, nám mesto aj iným spôsobom
vyjde v ústrety. V tomto smere je naša
spolupráca s pani primátorkou mesta
Ing. Dášou Vojsovičovou príkladná.

Chceli by ste na záver niečo povedať,
alebo odkázať čitateľom?
V prvom rade želám všetkým, ktorí prekonali toto nepredvídateľné obdobie koronavírusu, aby podľa možnosti neostali
osamotení. Aby využili všetky možnosti
organizácií a mesta, ktoré niečo budú aj
v týchto zmenených podmienkach organizovať. Aby sa ich zúčastnili pri dodržiavaní
prepísaných bezpečnostných opatrení.
Samota v starobe je veľmi zlým spoločníkom. A ja verím, že podmienky na činnosť,
na akú sme boli zvyknutí v organizáciách
a v zábavnej skupine Svittasenior sa zlepšia a opäť budeme nielen seniori v meste,
ale aj všetci ostatní oveľa veselší ako počas
pandémie.

Za rozhovor ďakuje
a veľa entuziazmu a zdravia praje
Daniela Virostko
foto: Peter Kostka

PONUKA PRÁCE

Mesto Svit príjme zamestnanca/zamestnankyňu na voľné pracovné miesto

samostatný odborný referent/referentka
referátu kultúrno-výchovnej činnosti
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
- prax v oblasti kultúry a práce v ZPOZ výhodou
- moderátorské schopnosti
- flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- ovládanie softvéru MS OFFICE – mierne pokročilý
- orientácia v legislatíve, vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch o samospráve a v oblasti kultúrnej a divadelnej
činnosti
- vodičský preukaz skupiny B výhodou
- znalosť cudzieho jazyka vítaná

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

Obsah pracovnej činnosti:
- zabezpečenie pracovnej činnosti v oblasti kultúrno - výchovnej činnosti
- zabezpečenie akcií ZPOZ - stretnutia jubilantov, prijatie delegácií, moderovanie podujatí
- organizovanie koncertov, divadelných predstavení, kultúrno-spoločenských podujatí mesta
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

- vyhotovovanie zmlúv o účinkovaní umelca, o poskytnutí dotácií pre kultúrne a cirkevné organizácie
- realizácie vysielané v mestskom rozhlase
- spolupráca s médiami pri prezentácii mesta
- príprava projektových zámerov v oblasti kultúry
- výkon prenesenej štátnej správy v oblasti divadelnej činnosti
v zmysle §2 písm. i) zák. 416/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- spolupráca s kronikárom na vedení kroniky mesta Svit, archivácia obrazových záznamov a pamätnej knihy mesta
- príprava podkladov, objednávok a krycích listov súvisiacich
s pracovnou náplňou, príprava a tvorba programového rozpočtu mesta v kultúrno-spoločenskej oblasti
Hrubá mzda: 800,- € (podľa platových tried a odpracovaných rokov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, 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).
Nástup možný ihneď.
Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 30. júna
2020 na adresu:
Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
			
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
				primátorka mesta Svit
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NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Krásna literatúra

príčin svojho muža chladnokrvne zavraždí. Do hlavy mu vypáli päť rán, odvtedy
neprehovorí a dostáva sa do psychiatrického ústavu. Psychoterapeut Theo Faber
robí všetko pre to, aby prehovorila. Hľadanie pravdy však na povrch vyplaví skutočnosti, ktoré môžu celkom rozvrátiť aj
Faberov vlastný život...

beh o sile priateľstva, ktoré nepozná hranice, o súdržnosti a tolerancii. O tom, čo
všetci v dnešnej dobe tak veľmi potrebujeme, či už sme deti, alebo dospeláci.

Náučná literatúra

Literatúra pre deti
Charles Martin: Zošli nám dážď
Allie sa spamätáva zo straty milovanej
reštaurácie na floridskom pobreží, keď
náhle príde o druhého manžela, ktorý
zahynie pri hrozivej automobilovej nehode. Je zničená a nemá už nádej, obáva sa
budúcnosti, no v tej chvíli sa pri nej zrazu
objaví človek z jej minulosti – Joseph. Bol
preč niekoľko rokov a má zranené nielen
telo, ale aj doráňanú dušu po traumatických skúsenostiach z vojny vo Vietname. Autor bestselleru Hora medzi nami
nám prináša nový pútavý príbeh o pochovaných tajomstvách, stratenej láske
a prísľube druhej šance.

Gabriela Futová, Veronika Šikulová
a kolektív: Kvapky na kameni

Nicola Kinnear: Odvážny zajko
Kto to kedy videl, aby sa z bojazlivého
domaseda stal odvážny zajko! Zajko Lolo
je veľmi bojazlivý a zo svojho domčeka
by najradšej nevystrčil ani špičku ňufáka.
S kamarátkou Lunou ho čaká poriadne
dobrodružstvo, na ktoré sa vôbec neteší. Ak však naberie aspoň kúsok odvahy,
zistí, že vonku ho miesto strašidiel čaká
krásny svet...

Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovali za práva žien, snažili sa uplatniť
v umení, športe alebo vo vede. Niektoré
z nich používali aj naozajstné zbrane, no
väčšina z nich len svoj hlas, svoj um, vytrvalosť. A lásku, lásku k umeniu, k ľuďom,
k svojej krajine. Nechajte sa inšpirovať
päťdesiatimi známymi aj takmer zabudnutými príbehmi výnimočných žien
a dievčat z Čiech a Slovenska.

Valerij Sineľnikov: Tajomná sila slova
Alex Michaelides: Tichá pacientka
Alicia Berensonová má na pohľad dokonalý život. Je známa maliarka, vydatá
za vychyteného módneho fotografa, ktorého nadovšetko miluje, a býva v nádhernom dome v luxusnej štvrti Londýna.
A predsa jedného večera z neznámych

Katherine Applegate: Strom prianí
Áno, aj stromy rozprávajú. Nevedia
síce hovoriť vtipy, ale s príbehmi im to
ide... Autorka nám prináša poetický prí-

V tejto knihe sa obľúbený autor zamýšľa nad mocou a pôsobením našich
slov a myšlienok. Uvádza príklady, ktoré
ukazujú, ako si sami formujeme svoj život, choroby a problémy tým, ako a čo
hovoríme. Podrobnejšie rozoberá aj podstatu a rôzne druhy lásky a vytvára tzv.
graf lásky.
Daniela Šipošová

Akcia Smeťozber #26 úspešná

Miestna iniciatíva dobrovoľníkov sa zišla 28. mája s cieľom vyčistiť lokalitu Železničná stanica (sever) - záhradka. A veru podarilo
sa. Spolu 34 ľudí, z toho 8 ľudí z Popradu a 1 dievča dokonca až z Liptovského Mikuláša, vyzbieralo 48 vriec rôzneho odpadu. Zakladatelia tejto myšlienky sa tešia tomu, že sa skupina rozrastá. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na smetozber.sk a následne budú informovaní o termíne a lokalite ďalšieho zberu. 									
red
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Čo znamená pojem

„bezprostredné ohrozenie“

vo výkone správy bytových domov
V bytových domoch sa často stretávame s kreativitou vlastníkov bytových
a nebytových priestorov, ktorí sa snažia „spríjemniť si“ pohľad na neútulné
spoločné časti bytového domu umiestnením rôznych dekorácií, či kvetináčov. Pod týmto milým úmyslom vlastníkov, sa však skrýva aj život ohryzujúce nebezpečenstvo v prípade požiaru a s tým súvisiaceho urýchleného
opustenia budovy v sťažených podmienkach.
Takto nešťastne umiestnené predmety v spoločných častiach domu, sťažujú
nielen opustenie budovy, ale aj zásahy
záchranných zložiek. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „BytZ“) „je správca alebo predseda bytového spoločenstva povinný zabezpečiť
odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené
kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez
súhlasu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome“.
Pod týmto ustanovením si na prvý
pohľad človek predstaví rôzne technické zariadenia akými sú prípojky plynu,
vody alebo elektrické rozvody. Avšak samotný text ustanovenia odkazuje ďalej
v poznámkach pod čiarou aj na zákon
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
ktorý určuje vlastníkovi bytového domu,
spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ako
aj správcovi bytového domu povinnosť
zabezpečiť pri správe bytového domu
plnenie úloh spojených s ochranou pred
požiarmi. Tieto povinnosti sa týkajú spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu akými sú chodby, nebytové
priestory, výklenky a iné spoločné časti.
Pod trvalo voľnou únikovou cestou sa
v zmysle vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z.
považuje: „trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá
umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo
ROČNÍK XIX. - JÚN 2020

stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo
alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený
požiarom.“
V prípade nedodržania povinnosti
označenia a priechodnosti únikových
ciest v bytovom dome, uzáverov rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu
alebo vody, či požiarnym zariadeniam, je
krajské alebo okresné riaditeľstvo hasičského zboru oprávnené uložiť pokutu za
nerešpektovanie povinnosti až do výšky
16 596 € právnickej alebo fyzickej osobe
- podnikateľovi, ktorá danú povinnosť
ustanovenú zákonom porušila. V prípade
porušenia povinnosti fyzickou osobou,
nájomcu či vlastníka bytového alebo
nebytového priestoru v bytovom dome,
sa táto fyzická osoba dopúšťa priestupku a môže jej byť udelená pokuta až do
výšky 331 €, v blokovom konaní do výška
100 €.
Pozor, pokutu nemožno hradiť z fondu prevádzky!
V mnohých prípadoch nastáva problém, keď aj napriek opakovaným upozornenia zo strany správcu bytového
domu, ľudia nereagujú na jeho odporúčania upratania spomínaných predmetov z chodieb bytových domov. Možno
práve z dôvodu, že sa ťažko hľadá konkrétny majiteľ nevhodne umiestených
predmetov. Hasičský a záchranný zbor
udelil správcovi bytového domu na základe vykonanej kontroly pokutu vo výške 1 200 €. Správca bytového domu následne na zaplatenie predmetnej pokuty
použil finančné prostriedky z fondu pre-

vádzky, údržby a opráv bytového domu,
nakoľko mal za to, že zodpovednými za
neuposlúchnutie jeho odporúčaní na odpratanie predmetov z chodieb a nákupu
hydrantov, sú práve vlastníci bytov a nebytových priestorov a teda táto pokuta
prináleží im. Na základe ďalšej kontroly
zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) bola správcovi uložené pokuta vo výške 15 000 €, nakoľko
disponoval s účtom vlastníkov bez ich
súhlasu. V rozhodnutí SOI, správny orgán
taktiež kritizoval rozhodnutie správcu
a použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv na zaplatenie uloženej pokuty : „Účastník konania
teda za daných skutočností nemal v tomto prípade bez súhlasu vlastníkov nehnuteľností bytového domu ... použiť finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby
a opráv tohto bytového domu na úhradu
pokuty, čím boli porušené ekonomické
záujmy spotrebiteľov.“ V rozhodnutí ďalej
SOI uvádza, že: „správca takýmto konaním zneužil svoje postavenie a prístup
k finančným prostriedkom bytového
domu.“
Z uvedeného je preto mimoriadne dôležité, nielen z dôvodu hroziacej pokuty,
aby boli všetky prístupové cesty priechodné nielen pre obyvateľov bytového
domu v prípade nutnosti urýchleného
opustenia, ale najmä pre jednotky rýchlej lekárskej pomoci, hasičské jednotky
a iné zložky záchrannej služby, aby boli
jednotlivé priechody a chodby čo najviac priechodné a neboli zbytočne zužované dekoračnými predmetmi ako sú
rastliny, kvetináče, stolčeky či dokonca
kreslá a rôzne iné predmety, ktoré do
spoločných častí bytového domu nepatria. Ideálnym riešením predchádzania,
podobným konfliktov medzi správcom
a vlastníkmi, pri odstraňovaní spomínaných predmetov, je samotná úprava
v domovom poriadku, v ktorom si vlastníci bytov a nebytových priestorov jednoznačne stanovia pod hrozbou sankcie,
čo môže byť umiestnené v spoločných
častiach a kde presne a čo naopak nie.
Treba si uvedomiť, že aj napriek tomu,
že tieto priestory na nás môžu pôsobiť
fádne po odstránení kvetov a rastlín, je
to pre dobro veci, nakoľko spoločné časti
a priestory majú plniť prioritne svoj účel
a v prípade potreby zamedziť stratám na
ľudských životoch.

Mgr. Katarína Timoranská
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TATRAFEST
STREETBALL

2020

ZO ŠPORTU

18.7. 2020 areál ISKRA ARÉNY SVIT

KALI

POLEMIC
VETROFKA

Plánovaný TATRAFEST STREETBALL 2020
sa uskutoční !

Tradičný Streetbal fest vo Svite sa napokon môže usporiadať. Už 18. júla 2020 sa vo Svite môžete tešiť
na tradičný basketbal 3 x 3. Športová časť bude v Iskra Aréne a v malej telocvični kvôli stále neuokončenej rekonštrukcii budovy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu. Kultúrna časť bude na
trávnatej ploche tak ako každý rok a zabaviť Vás prídu KALI, POLEMIC a VETROFKA. 			
red

SPOLU TO ZVLÁDNEME
ŠKOD A

MT B

M AR AT ÓN 2020

8. 8. 2020

S V IT - A R E Á L P R I K O
L IB E

Aj HORAL 2020 bude !

Pre všetkých priaznivcov športu a zvlášť milovníkov cyklistiky máme skvelú správu! Po tom, ako centrálny krízový štáb oznámil uvoľňovanie obmedzení aj v oblasti hromadných športových podujatí sa organizačný výbor
rozhodol, že MTB maratón ŠKODA HORAL 2020 sa uskutoční v plánovanom termíne 8. augusta 2020 vo Svite pri
Kolibe. O podrobnostiach budeme čitateľov informovať v nasledujúcom čísle našich novín.		
red
Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady
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svit.sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez
nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 10. 6. 2020. Foto na titulke: Peter Kostka
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