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Košická záchranka sa presťahovala do nových priestorov
Sídlo záchranárov bolo niekoľko rokov v budove zdravotného strediska vo Svite. Tie však časom prestali vyhovovať potrebám záchranárskeho tímu a tak došlo k dohode s mestom na tom, že svoje pôsobisko
presťahujú o pár ulíc ďalej. Stalo sa tak počas prvého februárového týždňa.
Košická záchranná služba sa dohodla
s mestom na tom, že priestory v zrekonštruovanej 84-bytovej jednotke na ulici
SNP sú ako ich nové pôsobisko vhodné.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová symbolicky odovzdala nové priestory konateľovi Ing. Bystríkovi Muchovi,
vedúcemu odboru technickej podpory
a internej logistiky PhDr. Mgr. Martinovi
Šefcovi, MPH a regionálnemu vedúcemu
strediska Poprad a okolie Mgr. Bc. Jozefovi Koprušákovi.
„Pre naše mesto je dobrou správou,
že košickí záchranári ostali sídliť vo Svite,
čím aj naďalej ostáva zabezpečená rýchlejšia a efektívnejšia dostupnosť záchrannej služby. „V situáciách, kedy je človek
odkázaný na záchranku, ide častokrát aj
o sekundy, ktoré môžu pomôcť,“ dodala
na záver primátorka.
Daniela Virostko

Prinášame Vám prehľad rôznych zliav z poplatkov mestu
V súčasnosti všetci žijeme dobu, ktorá nie je pre nikoho ideálna a na ktorú nie sme zvyknutí, aj keď by sa dalo povedať, že si pomaly zvykáme, ako na tú povestnú železnú košeľu. O to viac je toto obdobie ťažšie pre skôr narodených
– pre seniorov. Mesto Svit sa im snaží pomáhať rôznymi formami. Uľahčovať, ale aj spríjemňovať každodenný život.
Mesto Svit venuje osobitú pozornosť
práve starším spoluobčanom a ponúka
im množstvo zliav a výhod, ktoré môžu
aspoň trochu uľahčiť finančné zaťaženie
a čiastočne tým zlepšiť ich životnú úroveň. Prehľad rôznych úľav na poplatkoch
je platný celoročne a zahŕňa viacero ob-

lastí. Zľavy sa dotýkajú napr. cestovného v mestskej hromadnej doprave, daní
z bytov, daní za psov a iných miestnych
výhod.
Popri týchto daňových úľavách mesto
Svit prináša dôchodcom aj možnosť využiť zľavnený poplatok v mestskej knižni-

ci alebo pri vstupe na krytú plaváreň, čím
je dostupná aj iná – aktívnejšia alternatíva bežného života, ktorá síce aktuálne,
vzhľadom na pandémiu, nie je prístupná,
ale všetci veríme, že raz sa budeme môcť
vrátiť k bežnému spôsobu života.
Informácie o konkrétnych zľavách:

Nájomné za pozemky

úľava na
nájomnom

sadzba

0,40 €

dôchodcovia nad 70 rokov

90,00%

0,10 €/m2/
rok

0,40 €

Členský poplatok knižnica

zľava z
poplatku

plná výška
poplatku

dôchodcovia bez rozdielu veku
+ ZŤP

50,00%

2,00 €

Vstup na plaváreň 2 hod.

zľavnené
vstupné

plné
vstupné

sadzba

dôchodcovia bez rozdielu veku
+ ZŤP

2,50 €

3,50 €

50,00%

0,163 €/m2

Vstup na plaváreň celodenný

Daň z garáží

úľava %

sadzba

zľavnené
vstupné

plné
vstupné

ZŤP

30,00%

1,- €/m2

dôchodcovia bez rozdielu veku
+ ZŤP

4,00 €

6,00 €

Daň za psa (byty, domy)

úľava %

sadzba

Vstup na plaváreň - 10 vstupov

dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP v RD

15,- €/pes

36,- €/pes

zľavnené
vstupné

plné
vstupné

dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP v byte

25,- €/pes

36,- €/pes

dôchodcovia bez rozdielu veku
+ ZŤP

18,00 €

25,00 €

MHD Svit

zľava

cestovné

dôchodcovia do 70 rokov

50,00%

0,40 €

dôchodcovia nad 70 rokov

100,00%

invalidní dôchodcovia, ZŤP

100,00%

Daň z pozemkov

úľava %

dôchodcovia nad 70 rokov

50,00%

Daň z bytov

úľava %

sadzba

dôchodcovia nad 70 rokov + ZŤP

50,00%

0,167 €/m2

Daň z RD

úľava %

dôchodcovia nad 70 rokov + ZŤP
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STÁLE ODBERNÉ TESTOVACIE MIESTA VO SVITE
Chemosvit
pondelok - sobota: 10.00 - 18.00 (posledný odber je o 17.40 h)
Priestor bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku
Chemosvit, +421 945 506 143

Agentúra PRO - STAFF s.r.o.
pondelok - sobota: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
(posledný odber je o 11:45 / 16:45 h)
Miesto prevádzky: Štefánikova 1, +421 950 214 437, +421 911 505 581
V oboch odberných miestach je možné využiť online rezerváciu na
www.korona.gov.sk, ktorá zabezpečí minimalizovanie čakacej doby,
ale taktiež ho možno využiť bez rezervácie a v tomto prípade budete
vybavení podľa poradia.

Linka pomoci a nákup domov.
Táto služba mesta je tu stále pre Vás
Situácia s ochorením covid-19 je stále vážna. Vláda v úvode marca opäť
sprísnila podmienky vychádzania a spolu s tým zrušila výnimku o možnosti návštevy predajní potravín pre infikované osoby. Mesto Svit zriadilo
LINKU POMOCI po druhýkrát už v októbri minulého roku v snahe poskytnúť pomoc seniorom, jednotlivcom a rodinám v karanténe. Prostredníctvom tejto linky je zabezpečovaná služba „nákup domov“.
Pandemická situácia, v ktorej sa nachádzame nedovoľuje nielen seniorom, ale aj
jednotlivcom a rodinám, ktorí sa ocitli v karanténe v súčasnom období vychádzať z príbytkov. Cieľom prevádzkovania Linky pomoci je uľahčiť týmto skupinám každodenný
život. Ak nemôžete o nákupy poprosiť svojich blízkych či susedov, obráťte sa na mesto
Svit, ktoré je tu pre Vás.
Môžete si objednať nákup potravín, drogérie, či liekov, ktorý Vám následne zamestnanci úradu doručia priamo domov.

Kto si môže „objednať“ pomoc?
n seniori nad 65 rokov
n imobilní občania (bez obmedzenia veku), občania so závažným ochorením alebo
iným vážnym obmedzením
n rodiny, alebo jednotlivci ktorí sa ocitli v karanténe
n volať môžete: pondelok až piatok, v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na tel. č.:

+ 421 908 674 179
Nahlásite svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potravín, drogérie a liekov,
ktoré požaduje nakúpiť. Službu môžete využiť 2x do týždňa. Platba je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz. Distribúcia prebieha v dňoch streda a piatok, v čase
od 13.00 hod. Pri preberaní donášky musí mať občan nasadený respirátor a pripravenú
sumu za nákup.						
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Milí Sviťania,
dovoľte mi, aby som Vás oslovila
s výzvou zapojiť sa do sčítania
obyvateľov. Okrem splnenia zákonnej povinnosti, máte možnosť rozhodnúť o kvalite a úrovni
života v našom meste.

Od podaných informácií sa bude
odvíjať výška jediného zdroja na financovanie nášho mesta cez podielové
dane. Vašou odpoveďou bude možné
identifikovať potrebu rozvoja napr. pri
budovaní seniorských zariadení, alebo
navýšenia kapacity v predškolských
zariadeniach.
Tento spôsob integrovaného sčítania je pre nás nový a neobvyklý, ale
o to viac je bezpečný a môžeme si túto
povinnosť splniť z pohodlia domova, bez kontaktu s cudzím človekom,
jednoducho prostredníctvom svojho
počítača, tabletu, mobilu či aplikácie. Elektronický formulár nájdete na
stránke www.scitanie.sk a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút.
Samosčítanie môžete zrealizovať do
31. marca 2021.
Touto cestou si dovolím požiadať
technicky zdatnejších, aby boli nápomocní starším spoluobčanom, alebo
občanom, ktorí neholdujú vymoženostiam techniky a majú obavu z tohto spôsobu sčítania. Pomôžte, zaznačte odpovede svojim blízkym.
Nie je však dôvod sa znepokojovať.
V termíne od 1. apríla do 31. októbra
2021 budú pripravení pomôcť Vám aj
mobilní asistenti. Poverenie a vybavenie na sčítanie dostanú od našej samosprávy. O pohybe asistentov v našom
meste Vás budeme informovať.
Rada by som teda všetkých ubezpečila, že bude dostatok času na to,
aby sme Vám boli nápomocní.
Vážení Sviťania,
apelujem na Vás všetkých, využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o živote v našom meste v záujme
nás všetkých.
Prajem Vám naďalej pevné zdravie
a veľa príjemných životných chvíľ.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
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ZÁPIS PRVÁKOV
Milí rodičia Spojená škola, Mierová a Základná škola, Komenského oznamujú,
že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/ 2022 sa bude konať v dňoch

13., 14., 15. apríla 2021 od 13.00 h do 16.00 h
v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými nariadeniami v danom čase.
V prípade zmeny nájdete aktuálne informácie na

https://zsmierovasvit.edupage.org/, tel.: 0903 021 333
alebo na https://zssvit.edupage.org/, tel.: 0903 061 163

Rodičia sú povinní zapísať deti,
ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku a ešte do školy nechodia.

TEŠÍME SA NA VÁS! J
Vo Svite, dňa 9. marca 2021
Ing. Elena Berezovskijová

Mgr. Monika Dudinská

riaditeľka SŠ, Mierová

riaditeľka ZŠ, Komenského

Plasty je možné recyklovať len obmedzene
Štvorčlenná rodina ročne vyprodukuje až 150 kg plastov
Čas rozkladu plastovej fľaše v prírode je 400 rokov
Plasty sú najľahší no zároveň naobjemnejší odpad

Čo patrí a nepatrí do plastu?
Plastové fľaše od nápojov:

číre, modré, zelené, červené, hnedé, žlté...

Tetrapaky od:

mlieka, nápojov, sirupov, oleja, kečupu...

Plastové obaly z drogérie:

aviváž, jar, tekutý prášok...

Plastové obaly z potravín:

ovocie, zelenina, mäso, jogurty, cestoviny...

Obalové fólie:

plastové tašky, vrecká, sáčky...

Kovové obaly:

železné a hliníkové plechovky
a konzervy od nápojov a potravín...

Znečistené plasty od potravín,
podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných
látok (napr. motorových olejov,
farieb...) celofán, guma,
molitán, autoplasty...

NAZABUDNI !!!

Pred vyhodením plastovej
fľaše ju stlač a zmenši jej
objem čo najviac. Ušetrí sa tak
cca 30-40% miesta v nádobe.

Ak sa nevieš rozhodnúť,
čo do plastov patrí,
pomôžu ti tieto symboly
4
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Je inteligentný, ale zvládne toto sám? Pomôžte mu. Pomôžete aj sebe a iným.
VEDELI STE?
n Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií
(napr. Escherichia coli).
n 10 - 50 % baktérií vo vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho necháte
v tráve, pri kosení sa dostanú tieto baktérie do vzduchu, ktorý dýchame všetci.
n Psie exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky (pásomnice, hlísty,
a pod.) a spôsobovať choroby aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte
v čistote.
n Psie výkaly sú jedným z hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.
n Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi,
parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.

RIEŠENIE?
n Zákon ukladá chovateľovi povinnosť odstrániť exkrement svojho psa z verejného priestranstva.
n Podľa zákona sú psie výkaly klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že
občan môže takýto odpad odložiť do ktoréhokoľvek smetného koša na území
mesta, určeného na bežný komunálny odpad.
n Majiteľ by pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, pomocou ktorých
môže výkaly pozbierať a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú vhodné
akékoľvek umelohmotné, prípadne papierové vrecká.

Obyvatelia mesta Svit vám ďakujú, že pomáhate udržiavať čistotu v meste.
MsP
n Začiatkom februára krátko po polnoci
bola hliadka MsP privolaná na ul. Kpt. Nálepku, kde mala podľa oznamovateľa ležať na chodníku neznáma osoba. Muž bol
silne pod vplyvom alkoholu a javil známky podchladenia. Hliadka okamžite privolala osádku RZP a s pomocou obyvateľa blízkeho bytového domu ho vtiahla do
chodby bytovky, kde ho stabilizovala, prikryla izotermickou fóliou a kontrolovala
jeho životné funkcie. Osádka RZP muža
po vykonaní základných úkonov previezla do NsP v Poprade na ďalšie vyšetrenia.
n Neskôr bola hliadka MsP privolaná pracovníčkou železničnej stanice vo Svite
k osobe, ktorá sa nachádzala v čakárni
pod vplyvom alkoholu. Hliadka po príchode na miesto zistila muža ležiaceho
dole hlavou na spodnej časti schodov
s viditeľnou tržnou ranou nad ľavým
okom. Na miesto bola okamžite privolaná osádka RZP, ktorá muža ošetrila
a odviezla na ďalšie vyšetrenia do NsP
v Poprade. Vo všetkých prípadoch boli
dodržané prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia na zabránenie šírenia
choroby covid-19.
n Vo februári hliadky mestskej polície
odchytili celkovo 6 ubehnutých psov.
Zvieratá boli preverené pomocou čítačky čipov, ich majitelia boli kontaktovaní a keďže sa dopustili priestupku tým,
že nezabránili voľnému pohybu svojho
psa, dopustili sa priestupku proti VZN
č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území
mesta Svit a tieto priestupky boli riešené
ROČNÍK XX. - MAREC 2021

Mestská polícia Svit informuje
na mieste podľa §84 ods. 2 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
n Hliadky vo februári taktiež zistili
5 čiernych skládok stavebného a iného
odpadu. Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému boli zistení a identifikovaní pôvodcovia skládok.
Priestupky boli riešené podľa §84, odst. 1,
Zák. 372/1990 Z.z. a skládky boli odstránené na náklady pôvodcu.

Polícia SR v súvislosti s ochorením
COVID-19 upozorňuje občanov, najmä
seniorov, na narastajúcu trestnú činnosť
páchanú na senioroch prostredníctvom
zaužívaných legiend (tzv. špecifická
trestná činnosť na senioroch). Podvodníci sa pod vymyslenými legendami,

s rôznymi emotívnymi príbehmi snažia
získať dôveru seniorov, dostať sa do ich
príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor,
okradnúť ich o celoživotné úspory.

û Upozorňujeme seniorov, aby boli opa-

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

Aj zničená tráva je zeleň.
Zničená je možno práve
vďaka autám.

Vodičov áut, parkujúcich na zeleni, chceme upozorniť na porušovanie zákona
a možné sankcie. Týmto reagujeme na množstvo prijatých podnetov, kde sa
obracajú občania, rozhorčení z konania niektorých vodičov, ktorí pri hľadaní
parkovacieho miesta odstavujú svoje vozidlá na chodníkoch a aj priamo na
zeleni. Deje sa tak najčastejšie v ranných a popoludňajších hodinách.
„Je potrebné, aby si vodiči vozidiel
uvedomili, že nedostatok parkovacích
miest nezakladá vodičovi právo porušovať zákon a mestská polícia môže za
nesprávne parkovanie uložiť blokovú
pokutu. Na druhej strane si plne uvedomujeme, že každé parkovanie mimo parkovacích miest sa nedá riešiť uložením
blokovej pokuty, lebo inak by sme museli
sankcionovať možno aj polovicu sídliska,
čo určite nie je naším cieľom. Osobitnou
časťou problému s parkovaním je parkovanie na žltých čiarach pri odpadových
nádobách, ktoré je zakázané a takéto státie budú príslušníci mestskej polície riešiť
dôslednejšie a nie iba napomínaním, nakoľko státím vozidla na takomto mieste
je častokrát znemožnené vyprázdnenie
smetných nádob“, ozrejmuje náčelník
Mestskej polície Svit Michal Klimko.
Častejšie kontroly státia na zeleni majú
svoje opodstatnenie v zákone o cestnej
premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú
a cestnú zeleň a taktiež nesmie zastaviť

a stáť s vozidlom na cestnej alebo inej verejne prístupnej zeleni, ak to nie je určené
príslušnou dopravnou značkou.
„Príslušníci mestskej polície sa často
stretávajú s výhovorkami vodičov, ktorí si
význam slova zeleň upravujú podľa toho,
ako im to v danom momente vyhovuje.
Je potrebné si uvedomiť, že aj keď sa na
mieste často už nenachádzajú rastliny,
najčastejšie tráva, je potrebné aby tam
neparkovali, nakoľko stále je to považované za zeleň, aj keď už na tejto ploche
nerastie tráva, ktorá bola často krát zničená práve takýmto nezodpovedným
státím vozidiel,“ dodáva náčelník.
Mestská polícia Svit upozorňuje vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na
chodníkoch, kde neostáva voľná šírka
1,5 m a tiež parkujú vozidlá na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú zákon o cestnej premávke (ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a písm. s) zákona
NR SR č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov).
MsP

Sladké prekvapenie dorazilo aj do Svitu
Vedenie oddelenia sociálnych činností
Mestského úradu vo Svite dostalo milú
ponuku od Jána Dudáša a Matúša Reľovského, ktorí pôsobia ako šéfkuchári v tatranských hoteloch.
Táto dvojica so spolupracovníkmi
a s reštauráciou Soul v Starom Smokovci pripravili 69 výborných veterníkov,
ktoré vedúca oddelenia PhDr.Petronela
Bocková prerozdelila medzi obyvateľov
a zamestnancov Domova opatrovateľskej služby a tiež medzi rodiny, ktoré
majú v našom meste deti v náhradnej
starostlivosti. Vedúca oddelenia a primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová aj tým-
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to vyjadrujú srdečné poďakovanie za to,
že aj v dobe, kedy sa toho toľko nedá, sa
nájdu ľudia, ktorí nájdu spôsob, ako sa dá
vyčariť úsmev na tvárach ľudí.
DV

Mesto Svit vyhlásilo vo februári prostredníctvom sociálnej siete súťaž v tvorení nápaditých alebo vtipných básničiek
a rýmovačiek. Traja autori najzaujímavejších veršovaných textov boli odmenení aj
cenami. Srdečne blahoželáme.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí neváhali
svoje myšlienky pretaviť do zaujímavého veršovaného textu a prejaviť sa ním
v rámci mini valentínskeho súťaženia. Potešte svoju myseľ i srdce prečítaním veršov, ktoré boli odmenené alebo sa inšpirujte, veď na lásku a milé slová je vhodný
čas vždy, nielen vo sviatok zamilovaných.
Nielen v tento vzácny deň,
privial mi vánok krásny sen.
V ňom zjavila sa tvoja podoba,
odvtedy som si priala,
aby si bol pre moje srdce ozdoba.
Anjel mi dovolil ťa ľúbiť,
večnú lásku, viem ti sľúbiť.
Žijeme spolu už nejeden rok,
tri roky dozadu urobili sme ten veľký krok.
Svadba krásna neveľká,
dnes zdobí našu spálňu detská postieľka.
Ani dážď či búrka v živote,
nervy či stresy v robote,
nepodlomia kolená naším snom,
našli sme jeden druhého,
najlepšie sa ťahá dvom.
Dnes vonku vánok veje,
to anjel do ucha sa Ti smeje.
Sníva sa mu krásny sen
ľúbiť Ťa v ňom veľmi chcem.
Srdce sa mu teší,
dážď vonku nerieši,
žiť je predsa paráda,
hlavne keď je nálada.
Keď milovanú osobu nájdeš,
priať si už len lásku budeš.
Podoba lásky je u každého iná,
hlavne, že je krásna a úprimná.
Prajem Vám pekného Valentína
toto nie je báseň ako každá iná.
Nájdete v nej nejedno milé slovo
po jej prečítaní začnete žiť nanovo.
Valentín je lásky čas
pootvorí srdce v nás.
Vánok lásky privodí
ružový sen nadhodí.
Ľúbiť sa začnete, nastane silná túha
aj dážď na oblohe vystrieda dúha.
Taktiež anjel v nebi sa z Vás zaraduje
veď podoba s nebom na zemi sa ukazuje.

Mária Jalovičiarová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z rokovania zastupiteľstva
Z januárového zastupiteľstva
Poslanecký zbor sa stretol za prísnych
protiepidemiologických opatrení po
prvýkrát v roku 2021 v posledný januárový štvrtok. Program rokovania obsahoval
23 bodov. Hlavný kontrolór Jozef Mezovský predniesol ročnú správu o kontrolnej
činnosti, správu o vybavovaní sťažností
a petícií a informáciu o schválených uzneseniach a VZN v roku 2020, ktorú poslanci
vzali na vedomie. Schválených bolo niekoľko majetkovoprávnych vysporiadaní
a prenájmov. Piatym bodom rokovania
bolo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta, nakoľko zákon určuje, že voľba
nového kontrolóra sa musí uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia toho súčasného. Toto uznesenie však
bolo následne na februárovom rokovaní
zastupiteľstva zrušené, na základe novely zákona z apríla 2020 (č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení), ktorá ustanovuje,
že počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením covid-19 neplynú niektoré lehoty a jednou
z nich je aj lehota týkajúca sa voľby hlavného kontrolóra.
Zbor schválil dotácie na rok 2021 Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia, Súkromnej materskej škole Kidsfun
a Materskej škole sv. Gianny Berettovej
Mollovej. V zmysle školskej legislatívy
(zákony č. 596/2003 Z.z. a 597/2003
Z.z.) sú tieto zariadenia financované ako
originálna kompetencia cez podielové
dane mesta Svit a to v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o rozdeľovaní
dane z príjmov územnej samospráve.
Nariadenie vlády určuje spôsob rozdeľovania, ako aj koeficienty škôl a školských
zariadení na výpočet prepočítaného
počtu žiakov, a následne dotácie na žiaka
podľa druhu školského zriadenia. A platí,
že týmto školským zariadeniam je mesto
povinné poskytnúť najmenej 88% z toho,
čo poskytuje na žiaka škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Schválený bol aj bod rokovania o presunoch v položkách v programovom
rozpočte Technických služieb Svit (TS).
Vzhľadom na prebiehajúce zmeny, týkajúce sa zreálnenia sledovania jednotlivých činností, TS požiadali o presuny
medzi jednotlivými programami v rámci
celkovej schválenej sumy bežného rozpočtu.
Keďže rozpočet mesta na rok 2021
nezahŕňa kapitálové výdavky, tak ako
každoročne, aj teraz bolo potrebné v januári vyčleniť predpokladanú sumu na
najpotrebnejšie kapitálové výdavky a to
ROČNÍK XX. - MAREC 2021

na projektové dokumentácie a územný
plán mesta. Vzhľadom na potrebu vypracovania projektových dokumentácií
k projektom na čerpanie nenávratných
finančných príspevkov k pripravovaným
výzvam, resp. iným akútnejším požiadavkám, na vypracovanie projektových
dokumentácií schválili poslanci sumu
20 000 € a na prerokúvanie a riešenie
územnoplánovacej činnosti a na územný
plán sumu 8 000 €.
Poslanci dali zelenú aj prenájmu nebytových priestorov v budove plavárne
spoločnosti Pivovarský dom, nakoľko
tieto priestory má v prenájme dlhodobo
a platnosť zmluvy skončila. Výška nájomného je stanovená v súlade zo Zásadami
hospodárenia s majetkom Mesta Svit
vo výške 30,- €/1 m2/1 rok. Taktiež bol
schválený prenájom prístrešku, vrátane
pozemku pod ním, Záchrannej službe
Košice, ktorá sa presťahovala do nových
priestorov v bytovom dome na ulici SNP.
Záchranná služba Košice potrebuje k plne
fungujúcej stanici záchrannej služby na
zabezpečenie rýchlej zdravotnej pomoci
(v zmysle požiadaviek Úradu verejného
zdravotníctva) prestrešené státie pre záchranné vozidlo. Požiadala mesto o jeho
realizáciu s tým, že sa náklady na jeho výstavbu mestu vrátia formou nájomného.
Z uvedeného dôvodu bolo Uznesením
č. 176/2020 zo dňa 15.12.2020 schválené
uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy
na prenájom stavby prístrešku a skutočné náklady na jeho realizáciu budú rozdelené do štyroch rokov.

Písomné interpelácie:
Písomne boli podané dve interpelácie:
• Ivan Zima sa opýtal niekoľko otázok
súvisiacich s výrubom stromov na území
mesta v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate. Vedúci odd. investičných
činností Radoslav Grus odpovedal, že
vzhľadom na rozsah vyčíslenej spoločenskej hodnoty nie je možná realizácia
náhradnej výsadby, z dôvodu obmedzených priestorových možností mesta. Na
základe uvedeného bola žiadateľovi uložená finančná náhrada a to 100% vypočítanej spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub (142 121,14 €) a finančná
náhrada bude zaplatená v lehote do
3 mesiacov od ukončenia výrubu drevín.
• Vladimír Zentko sa opýtal prečo sa
nezverejňujú v mestských novinách odpovede na interpelácie zasielané elektronicky a či je možné nájsť v novinách
priestor, ktorý by slúžil na zverejňovanie
elektronických odpovedí na interpelácie
poslancov? Odpovedal prednosta MsÚ
a predseda redakčnej rady Ján Hutník,

že odpovede na písomné interpelácie sú
z hľadiska rozsahu zvyčajne pridlhé
a v mestských novinách to nie je z kapacitnej ani z finančnej stránky možné uverejňovať z dôvodu veľkého rozsahu niektorých konkrétnych odpovedí. Písomné
odpovede na interpelácie však budú v
úplnom znení zverejňované na webovej
stránke mesta Svit tak, ako to bolo vpredchádzajúcom volebnom období.

Ústne interpelácie:
• I. Švagrovská nadviazala na písomnú
interpeláciu poslanca Vladimíra Zentka o zverejnení písomných interpelácií.
Opýtala sa prečo sa v tomto volebnom
období interpelácie poslancov spolu s písomnými odpoveďami nezverejňujú na
webovej stránke mesta? Ján Hutník odpovedal, že písomné interpelácie budú
uverejňované na webovej stránke vrátane celého znenia odpovede.

Diskusia
• M. Šramková požiadala, aby sa na webovú stránku mesta a sms-systémom
zverejňovalo viac aktuálnych informácií
z diania v meste, napr. aj ohľadom testovania. Upozornila, že nepočuť dobre ani
rozhlas. Opýtala sa, či nie je možné vysielať rozhlasom viackrát, aj v inom čase ako
o 16.30 h. D. Vojsovičová odpovedala,
že rozhlas je zastaralý, oprava a ozvučenie by bolo nerentabilná. Sms-systém je
v tomto prípade funkčnejší. Čo sa týka
času hlásenia, bol vybraný čas 16.30 h
preto, lebo občania sú už väčšinou doma
z práce. V minulosti, keď sa hlásilo doobeda, zaznamenali sme sťažnosti, že občania po nočnej službe alebo malé deti nemôžu spať, lebo ich rozhlas o tomto čase
vyrušuje. V ďalšom čase o14.00 h občania
pracujúci v popoludňajšom čase, ani občania prichádzajúci z dopoludňajšej smeny toto hlásenie nemohli počuť. Požiadala o návrh času hlásenia poslancov.
• M. Šramková sa opýtala, či mesto neuvažuje o zabezpečení a distribúciu respirátorov pre seniorov. Na zasadnutí zdravotnej komisie sa budú distribúciou zaoberať
a zabezpečili by aj dobrovoľníkov. D. Vojsovičová odpovedala, že touto myšlienkou sa už mesto zaoberá. Momentálne
prebieha prieskum cien respirátorov. Keď
budú zakúpené, bude sa riešiť distribúcia.
I. Švagrovská sa zapojila a povedala, že
s poslankyňou J. Bobulovou pomôžu
s distribúciou v časti Pod Skalkou.
• D. Vojsovičová doplnila, že záujmom
mesta je zabezpečiť a sprostredkovať aj
očkovanie proti covid-19 pre seniorov
nad 75 rokov. Zaregistrovať a prihlásiť
seba alebo blízkych na očkovanie budú
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mať možnosť aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call-centrum rezortu zdravotníctva. Najmä starší ľudia však často
nemajú prístup na internet, či dostatočné zručnosti. V prípade, že sa obyvateľom
mesta Svit nepodarí telefonicky prihlásiť
na uvedenom tel. čísle ministerstva, majú
možnosť využiť pomoc oddelenia sociálnych činností. Môžu kontaktovať priamo
terénnu sociálnu pracovníčku, ktorá im
pri prihlásení sa na očkovanie ochotne pomôže. Vzhľadom na nepriaznivú
a zhoršujúcu sa situáciu a v záujme pomôcť seniorom, jednotlivcom a rodinám
v karanténe, mesto opätovne zriadilo aj
Linku pomoci, prostredníctvom ktorej
zabezpečuje službu nákup domov. Prostredníctvom Linky pomoci si môžu občania objednať nákup potravín, drogérie
a liekov. Prax zatiaľ ukázala, že o nákupy
zatiaľ nie je veľký záujem.
• E. Cetl sa opýtal, či už prebehol audit
verejného osvetlenia a aké sú jeho výsledky. D. Vojsovičová odpovedala, že
ohľadne tohto auditu pozvala poslancov
2. februára 2021 o 11.00 h na pracovné
stretnutie, na ktorom bude audit predstavený a takisto aj výber cenového rozpočtu verejného osvetlenia v niekoľkých
variantoch.
• M. Bezák sa opýtal na harmonogram
vybudovania podjazdu pod železnicou
a cyklistického chodníka okolo štrkovísk.
D. Vojsovičová odpovedala, že vybudovanie podjazdu je naplánované ku koncu
realizácie v rámci projektu rekonštrukcie
železníc, čiže zhruba o rok. Vysvetlila tiež,
že pred rokom bol podaný projekt na výstavbu cyklochodníka popri jazere v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny - MAS,
no doteraz sa k nemu nikto z MAS nevyjadril.
• V. Zentko sa opýtal na zľavy pre seniorov alebo ZŤP. Vie, že existujú, ale je to
neprehľadné a občanom by pomohla
informácia alebo článok, ktorý by to zhr-

Z februárového zastupiteľstva
Svitskí poslanci sa stretli, ako zvyčajne v posledný štvrtok v mesiaci, na
22. riadnom zasadnutí 25. februára 2021.
Na programe bolo tentokrát 18 rokovacích bodov. Najviac času zabrala diskusia
pri bode týkajúcom sa územného plánu
mesta, kde sa rokovalo o viacerých návrhoch zmien. Hlavný kontrolór mesta
Jozef Mezovský informoval o výsledkoch
kontrol od začiatku roka 2021 a rôznych
ďalších čiastkových kontrolách. Zrušené bolo uznesenie o vyhlásení voľby
hlavného kontrolóra mesta Svit z januárového rokovania zastupiteľstva a to
z dôvodu novely zákona z apríla 2020
(č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
ktorá ustanovuje, že počas mimoriadnej
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nul. Vedúca ekonomického oddelenia
I. Korenková vymenovala niektoré zľavy, ktoré sú v kompetencii jej oddelenia.
D. Vojsovičová odpovedala, že bude
spracovaný súhrn jednotlivých zliav
a benefitov a bude uverejnený. V. Zentko
sa opýtal, či nejaké benefity resp. zľavy
na poplatkoch sú aj pre držiteľov zlatej
a diamantovej Janského plakety za darcovstvo krvi, alebo či by mohli byť. J. Hutník doplnil, že úľavy na daniach a poplatkoch určuje zákon. V súčasnosti existuje
zľava na cestovnom v MHD pre držiteľov
zlatej a diamantovej Janského plakety
a držiteľov Kňazovického plakety.
• D. Vojsovičová informovala o priebehu
a výsledkoch testovania – tzv. plošného
screeningu v dňoch od 22. do 24. januára 2021. Informovala, že príspevok na
jedného otestovaného 5,- € od štátu, nepokryl všetky finančné náklady vynaložené na zabezpečenie testovania. Vyjadrila
úprimnú vďaku MUDr. I. Švagrovskej za
pomoc a takisto aj všetkým zainteresovaným: zdravotníkom, administrátorom,
členom DHZ a vojakom. Takisto aj zamestnancom MsÚ: Ing. Hutníkovi, Ing.
Pjatákovi, PhDr. Bockovej, Ing. Závackému za prípravu testovania. Každý z týchto ľudí prispel svojou ochotou a prácou
k tomu, aká nálada vládla na tom ktorom
odbernom mieste a ako prebiehalo testovanie vo Svite. Váži si, že boli ochotní
venovať svoj čas pre dobro iných. Ďalej
informovala, že spoločnosť Chemosvit
zriadila stále mobilné odberné miesto
(MOM) na testovanie na covid-19 antigénovými testami. Testovanie môže bezplatne využiť aj široká verejnosť.
• I. Švagrovská poďakovala zamestnancom mesta, ktorí sa podieľali na organizovaní a príprave testovania a občanom za
slušnosť a hladký priebeh. Dodala, že všetko bolo zabezpečené na vysokej úrovni.
• M. Míčka sa opýtal, v akom stave je
oprava kompostárne. Informoval sa, či je
možné podať nejaký súhrn základných

informácií ohľadne začiatku a priebehu
zberu biologického odpadu. Riaditeľ TS
I. Hus odpovedal, že v najbližších novinách, na stránke mesta a facebooku bude
zverejnená informácia práve na túto
tému. Riešenie je pripravené. Pre bytové domy budú zakúpené 7 l nádoby pre
každú domácnosť + biologicky rozložiteľné vrecká. Po naplnení ich budú vysýpať
do 240 l hnedých nádob, umiestnených
na stojiskách. Čo sa týka rodinných domov, tam je pripravené zakúpenie kompostérov. Tento systém by mal nabehnúť
v priebehu prvého polroka 2021. Sú podané dve žiadosti o financovanie v rámci
výziev na zakúpenie časti vybavenia na
zber biologického odpadu a na časť techniky na vybavenie kompostárne. Verí, že
vďaka výzvam budú úspešní a takto dokážu ušetriť financie z vlastných finančných prostriedkov mesta. Ak sa to podarí,
môžu začať kompostáreň prevádzkovať
od 1. júla 2021.
D. Vojsovičová podotkla, že od vlády
zatiaľ ohľadne tejto témy neprišlo žiadne
usmernenie, je potrebné čakať. V. Zentko
sa opýtal, či sme pripravení na to, keď vo
výzvach neuspejeme. D. Vojsovičová odpovedala, že jedine rozpočtovým opatrením, z finančných prostriedkov mesta po
odsúhlasení poslancami.
I. Hus doplnil, že čiastočné vybavenie
by stálo cca 70 tis. € + náklady na zakúpenie vozidla cca 160 tis. €. Ďalej informoval,
že do kompostárne majú v pláne dokúpiť
časť techniky. Fermentor je po oprave.
V priebehu 2. štvrťroka chcú posilniť
stav o zamestnancov na kompostovaciu
sezónu, takisto chcú zlikvidovať skládku
pred kompostárňou. Do budúcna chcú
ponúknuť aj služby okolitým obciam
a vylepšiť tak hospodárenie Technických
služieb.
• D. Vojsovičová za záver poďakovala poslancom aj hosťom za účasť a rozlúčila sa.

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením covid-19 neplynú niektoré
lehoty, medzi nimi aj voľba kontrolóra.
Nový hlavný kontrolór by mal byť volený v lehote do 60 dní od skončenia krízovej situácie.
Dodatkom VZN č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta boli
schválené zmeny v danom VZN, ktoré
bolo nutné zapracovať na základe zmien
v legislatíve. Zákonom č. 230/2019 Z.z.
s účinnosťou od 1.1.2020 sa zmenili podmienky poskytnutia nenávratnej dotácie
na výstavbu nájomných bytov. Vypadla
z neho podmienka nájomného charakteru bytov po dobu 20 rokov. Nesúvisí to
s prideľovaním bytov, je to však podmienka, podľa ktorej pri možnej ďalšej

výstavbe bude musieť byť bytový dom
nájomným domom bez časového obmedzenia, teda nastálo. Ďalej zákonom
č. 358/2020 sa však s účinnosťou od
1.1.2021 zmenil najmä § 22: „Podmienky
a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte“. Hlavné zmeny sú pri osamelej osobe, ktorá žije v byte sama („osoba,
ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný
príjem je najviac vo výške štvornásobku
životného minima“) pred novelou zákona takáto možnosť nebola. Ale hlavne sa
v novele zákona uvádza tzv. prípad hodný osobitného zreteľa a ukladá obciam
a mestám stanoviť príslušným všeobecne záväzným nariadením okruh osôb
a dôvody osobitného zreteľa. Komisia
sociálna, zdravotná, bytová a verejnépokračovanie na strane 13
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Viete čo je
participatívny rozpočet?
Už len to slovo samo o sebe znie cudzo, komplikovane a ťažšie sa vyslovuje. Ale je na mieste objasniť aký má ten komplikovaný pojem
zaujímavý obsah. Participácia znamená v preklade účasť, spoluúčasť
alebo zúčastňovať sa na niečom.
A aby význam tohto pojmu bol vysvetlený čo najjednoduchšie - v podstate
ide o nástroj, ktorý umožňuje verejnosti - teda občanom, organizáciám, ale aj
ďalším subjektom sa priamo zapojiť do
procesu spolurozhodovania o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou tvorby konkrétnych
projektov.

Participatívny rozpočet
v podmienkach mesta Svit
v roku 2021
Mesto Svit vytvára snahu o vytvorenie
podmienok na zapojenie verejnosti do
rozhodovacieho procesu a v súvislosti
s tým na zasadnutí mestského zastupiteľstva vyčlenilo pre tento účel finančné
prostriedky vo výške 5 000 eur. Následne schválilo všeobecné pravidlá a výzvu
s návodom ako sa zapojiť a ako postupovať pri získaní týchto finančných prostriedkov z rozpočtu predkladaním svojich projektov.

Čo je potrebné urobiť?
Mať zaujímavý nápad alebo invenčnú myšlienku ako vylepšiť kvalitu života
v našom meste a chuť pustiť sa do plánovania a neskôr aj do samotnej realizácie projektu. Práve na realizáciu Vašich
výnimočných a originálnych nápadov,
ktoré budú realizované výlučne vo Svite
a budú prospievať jeho obyvateľom, je
určený participatívny rozpočet (ďalej len
PR), ktorý umožňuje, aby ste Vaše nápady
pretvorili do hmotnej reality. NavrhovaROČNÍK XX. - MAREC 2021

né projekty sa môžu vzťahovať na rôzne
oblasti, ktoré sa môžu dotýkať zmeny
verejného priestoru, sociálnej starostlivosti, životného prostredia, športových
a kultúrnych i voľnočasových aktivít
a iných oblastí, ktoré sú obsiahnuté
v pravidlách a výzve PR a ktoré nájdete
na webovej stránke mesta Svit. Projekt
môžu podávať fyzické osoby staršie ako
18 rokov, právnické osoby, vrátane občianskych združení, resp. neziskové organizácie. Predkladanie projektov bude
realizované v období od 1. apríla do
30. apríla 2021.
Projekty sa podávajú výhradne formou projektového formulára – Príloha
č.1, ktorý je súčasťou Pravidiel PR. Projektový formulár je k dispozícii k stiahnutiu
na webovej stránke mesta: https://www.
svit.sk/mesto/participativny-rozpocet/.
Všetky predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina. Následne bude
uskutočnená verejná prezentácia realizovateľných projektov, v rámci ktorej
budú občania mesta oboznámení s ich
prínosom a zároveň budú viesť diskusiu
o predložených projektoch. Predkladatelia projektov majú možnosť presvedčiť
občanov, že práve ich projekt je najlepší.
Na základe prínosu pre mesto Svit verejnosť rozhodne hlasovaním o víťazných
projektoch.
Je dôležité dodržať časovú postupnosť, v súvislosti s tým uvádzame jednotlivé kroky:
n Medializácia PR, vyhlásenie a zverejnenie výzvy do 31. marca

n Podávanie projektov do 30. apríla
n Verejné prerokovanie projektov
do 14. mája
n Hlasovanie o projektoch do 31. mája
n Zverejnenie výsledkov hlasovania
do 18. júna
n Realizácia projektov do 30. novembra
n Vyúčtovanie projektov
do 15. decembra.
Všetky podrobné informácie sú uvedené
na webovej stránke https://www.svit.
sk/mesto/participativny-rozpocet/.
Neváhajte, zapojte sa, prihláste svoj
projekt a presvedčte verejnosť, že práve Váš projekt je ten najlepší!
Mária Jalovičiarová

MESTO SVIT

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI
PARTICIPATÍVNEHO
ROZPOČTU MESTA SVIT NA ROK 2021
Rozhodnite o použití prostriedkov z rozpočtu mesta

I. PRINCÍP PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

1.Participatívny rozpočet je časť rozpočtu mesta Svit, ktorý umožňuje fyzickým osobám starším ako 18
rokov, právnickým osobám, vrátane občianskych združení, resp. neziskových organizácií so sídlom
v meste Svit a so sídlom mimo mesta Svit, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na
realizovanie invenčných nápadov a zámerov formou projektov realizovaných výlučne v meste Svit a pre
občanov mesta Svit.
2.V základe ide o nápaditý a zaujímavý projekt, ktorý dokáže rôznym spôsobom vylepšiť kvalitu života
občanov v našom meste a ktorý v sebe zahŕňa proces - myšlienku ako tento nápad zrealizovať. Celý
projekt je nutné sformulovať, prihlásiť v danom termíne a presvedčiť verejnosť správnou formou
reklamy, že váš projekt je najlepší. Za jednotlivé projekty potom môže verejnosť mesta hlasovať.
Mesto Svit prispeje finančnou sumou z rozpočtu mesta na realizáciu projektov, ktoré vo finále uspejú.

II. FINANČNÁ ČIASTKA

1.Pre účel participatívneho rozpočtu mesto Svit vyčlenilo finančnú sumu vo výške 5 000 €, prejednanú
a schválenú zasadnutím MsZ vo Svite zo dňa 15.12.2020, z ktorej budú financované víťazné projekty.
2.Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok.
3.Projekt je možné spolufinancovať aj z iných zdrojov, pričom nemôže dochádzať k duplicite
financovania jednotlivých položiek.

III. CIELE

1.Umožniť obyvateľom mesta Svit, prípadne skupine obyvateľov, navrhovať projekty, ktoré
zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom. Projekty sa môžu vzťahovať najmä na tieto
oblasti:
- doprava a komunikácie
- úpravy verejného priestranstva
- úpravy areálov škôl
- úpravy športových areálov
- verejnoprospešné služby
- športové a kultúrne voľnočasové aktivity
- podpora turizmu a cykloturizmu
- školstvo a vzdelávanie
- sociálna starostlivosť
- komunitný rozvoj a infraštruktúra
- sociálna pomoc – podujatia a iné činnosti pre rôzne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
- ekológia a iné
2.Umožniť obyvateľom mesta Svit prerozdeliť časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na
realizáciu zaujímavých a prospešných projektov a zároveň zapojiť občanov do stanovovania priorít
verejných výdavkov a sledovanie ich transparentnosti.

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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Takto vyzerá časť časť výzvy, v ktorej
nájdete všetky detailné informácie
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Žiaci oboch základných škôl budú
pracovať v nových moderných učebniach
V tomto školskom roku potešilo všetkých v Spojenej škole na Mierovej ulici
ukončenie projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov“ v celkovej hodnote
okolo 84 000 €. V rámci projektu došlo
k stavebným úpravám v priestoroch školských dielní a k vybaveniu dielní nábytkom, stolmi na obrábanie dreva, kovov
a plastov. Žiaci budú mať odteraz možnosť pracovať s novým materiálom, pilníkmi, rašpľami, skrutkovačmi, pílkami
a množstvom iných pomôcok.
Zrealizovanie projektu prispeje k zdokonaleniu zručností žiakov v oblasti
technickej gramotnosti, ako aj v oblasti nadobudnutia a rozvoja pracovných
a manuálnych zručností. „Učebne sú pripravené, môže v nich začať prebiehať
vyučovanie, chýbajú nám už len žiaci. Veľmi si prajeme, aby sme sa všetci čoskoro spoločne stretli.“ uzavrela riaditeľka
Ing. Elena Berezovskijová.
V Základnej škole na Komenského ulici
je výsledkom realizácie toho istého projektu - Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl (ktorý začal ešte
v roku 2017), modernizácia interiérového vybavenia troch odborných učební:
polytechnickej, učebne biochémie a jednej počítačovej učebne. Tým sa vytvorili
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vhodné podmienky pre kvalitnú výučbu
odborných predmetov a prípravu žiakov
pre ďalšie odborné vzdelávanie a skvalitnenie podmienok pre efektívnejšie vyučovanie prírodovedných predmetov. Projekt
padol na úrodnú pôdu a poskytuje školám
priestor na presadenie, rozvoj schopností
detí a prípravu do reálneho života.

Pracujú na neustálom
vylepšovaní škôl
„Našim cieľom je kvalitne pripravovať
svojich žiakov na ďalšie vzdelávanie, preto sa Základná škola na Komenského ulici
neustále snaží modernizovať interiér, exteriér, vybavenie pomôckami a tým vytvárať
pre žiakov podnetné a zároveň estetické
prostredie“, dopĺňa riaditeľka ZŠ Komenského Mgr. Monika Dudinská. Moderné
vybavenie dáva vyučovaniu nový rozmer. Učebné pomôcky názorne demonštrujú preberané učivo a tým pomáhajú
žiakom lepšie porozumieť preberanému
učivu, preto veria, že projektom získané
vybavenie im pomôže v dosahovaní tohto cieľa. V nových učebniach budú žiaci
realizovať rôzne pokusy a zdokonaľovať
svoje technické schopnosti. V biológii ide
napríklad o anatomické modely, makety
orgánov človeka, kvetov, mikroskopy aj

s preparátmi alebo resuscitačnú figurínu. Na vyučovaní fyziky sa môžu tešiť na
nové edukačné sady učebných pomôcok
zamerané na magnetizmus, termodynamiku, mechaniku, optiku a elektrostatiku. Na hodiny chémie pribudli nové
pracovné stoly, trojrozmerné skladacie
modely zlúčenín, laboratórne váhy, závažia či laboratórne sklo. Učebňa techniky
je vybavená novými mobilnými stolmi na
obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Žiaci majú odteraz
možnosť pracovať s novým materiálom,
pilníkmi, rašpľami, skrutkovačmi, pílkami a množstvom iných pomôcok. V jazykovej učebni je nainštalované jazykové
laboratórium na komunikáciu a prenos
zvuku cez riadiaci software. V učebniach
sú aj nové notebooky, dataprojektory
a interaktívne tabule. Škola získala s podporou mesta Svit zariadenie vo výške viac
ako 135 000 €. Veríme, že nové vybavenie a pomôcky v odborných učebniach
sa odrazia aj v efektivite vyučovania a vo
výsledkoch našich žiakov a ich profesijnej
orientácii.
Obe školy vyjadrili veľké poďakovanie
mestu Svit za pomoc a podporu.
red
foto: P. Kostka
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Centrum voľného času využíva
svoje šikovné ruky pre dobro iných
Ani vo februári neboli protiepidemiologické opatrenia uvoľnené, preto zostalo CVČ pre deti a dospelých členov zatvorené. Zamestnankyne sa venovali výrobe
darčekových predmetov ku Dňu učiteľov,
či Medzinárodnému dňu žien.
V spolupráci so sociálnym oddelením
mestského úradu a Mládežníckym parlamentom balili a distribuovali respirátory
pre starších občanov mesta. Niektorí členovia parlamentu, v súlade s aktuálnymi
opatreniami, zrealizovali jarný výlet do
okolitej prírody a spolu so seniormi vyčistili chodník pri budove úradu vedúci k CVČ.
Obnovilo sa zloženie členov Rady
školského zariadenia pri CVČ. V závere
februára sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Na základe volieb sa novými
členmi stali za pedagogických zamest-

nancov Janka Koreňová, ktorú si noví
členovia zvolili za predsedníčku, za rodičov boli zvolení Rastislav Medvec a Milan Starigazda a mesto delegovalo Máriu
Smatanovú a Jána Drobného. Všetkým
srdečne blahoželáme a želáme veľa chuti
do práce.
Zamestnankyne zároveň začali s prípravou projektov k vyhláseným výzvam,
do ktorých sa chce CVČ zapojiť a získať
tak finančné prostriedky na inovácie
vo svojej činnosti. Centrum vyhlásilo aj
zaujímavú súťaž v tvorení jarnej a veľkonočnej výzdoby s očakávaním, že sa do
nej zapojí čo najväčší počet účastníkov
rôznych vekových kategórií. Súťažné
predmety zdobia od 15. marca vstupné
priestory budovy mestského úradu.
Centrum voľného času

V SKRATKE
Pozor na falošných
asistentov sčítania!
Prosím, informujte aj svojich známych najmä vo vyššom veku, že Štatistický úrad SR upozorňuje občanov na
podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie
obyvateľov. Žiaden sčítací asistent ani
sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takou osobou stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide
o podvod. Do 31. marca 2021 nie je
žiadny dôvod, aby ktokoľvek tretí
navštívil občana za účelom zrátania.
Asistované sčítanie bude ešte len
spustené a obyvatelia budú o jeho
termíne, formách a priebehu vopred
informovaní.

Priestory bývalej „VÚB-ky“
majú nového nájomcu
Do obchodnej verejnej súťaže na
nájom nebytových priestorov na Štúrovej ulici, známe ako priestory bývalej
pobočky VÚB banky, sa prihlásil jeden
uchádzač - spoločnosť SANITTAS, s.r.o.
Súťažný návrh splnil podmienky a náležitosti, bol prijatý a s účinnosťou od
1. marca 2021 bola so spoločnosťou
podpísaná nájomná zmluva. V týchto
priestoroch budú prevádzkovať verejnú lekáreň a predajňu zdravotníckych
pomôcok a doplnkového sortimentu.
Bankomat VÚB banky zostane naďalej
zachovaný.

Dajte nám tip na to,
čo Vás zaujíma

Deti I. stupňa a škôlkari sa vo
Svite vrátili do tried 8. februára.
Avšak iba na mesiac.

Počas prvého februárového týždňa oznámilo ministerstvo školstva a následne aj vláda možný návrat žiakov I. stupňa a detí materských škôl do
svojich škôl za podmienky jedného otestovaného zákonného zástupcu.
Vo Svite tak bola v pondelok, 8. februára, obnovená prevádzka oboch základných škôl aj materskej školy, vrátane elokovaného pracoviska v časti Pod
Skalkou. Z celkového počtu 356 žiakov
I. stupňa zasadlo do lavíc v pondelok 294
(82,58%). Do materskej školy sa vrátilo 145 z 202 detí (71,78%). Zaúradovalo
však aj mimoriadne nepriaznivé počasie
a obmedzené dopravné spoje. V ďalší
deň, 9. februára, ich bolo o čosi viac. V základných školách to bolo 303 detí (85,11%)
a v materskej škole 148 detičiek (73,27%).
ROČNÍK XX. - MAREC 2021

Stredná odborná škola polytechnická
J. A. Baťu oznámila začiatok prezenčného
vyučovania žiakov posledných ročníkov
na stredu, 10. februára 2021.
Prezenčné vyučovanie trvalo približne
mesiac a od 8. marca sa prezenčne môžu
vyučovať opäť iba deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Toto rozhodnutie oznámilo ministerstvo školstva
počas prvého marcového týždňa ako reakciu na zhoršujúcu sa epidemiologickú
situáciu na celom Slovensku.
Daniela Virostko

Milí čitatelia, priatelia, obyvatelia
Svitu, radi by sme Vás informovali, že
uzávierka príjmu príspevkov do novín
je vždy v posledný pracovný deň v mesiaci. Pre nasledujúce noviny je to štvrtok 1. apríl 2021 (namiesto 31. marca),
vzhľadom na veľkonočné sviatky na
prelome mesiacov. A zároveň by sme
Vás radi informovali, že s radosťou uvítame tipy alebo námety od Vás - čitateľov na rôzne či už články, alebo témy,
ktoré Vás zaujímajú. Tie zasielajte prosím emailom na: redakcia@svit.sk,
alebo poštou na adresu: Redakcia mesačníka Svit, Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

Priestory na prenájom
sú stále voľné
Do obchodnej verejnej súťaže na
nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite sa
neprihlásil žiaden uchádzač. V prípade
záujmu o nájom priestorov kontaktujte oddelenie právne a majetkové na
telefónnom čísle 052 7875 127.
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Myslite na to, čo je hore,
nie na to, čo je na zemi

V našom prostredí života sa stretávame s fenoménom kríža. Všade okolo nás
sú kríže. Platí to o kostoloch, kaplnkách,
posvätných miestach. Kríže vidíme aj
okolo ciest, nachádzame ich v lesoch i na
poľných cestách.
Kríž je výrazom viery človeka, ktorý
uveril v Ježiša Krista, uvedomujúc si, že
Ježiš Kristus, Boží Syn, bol ukrižovaný

a tak zadosťučinil Bohu za všetky naše
spáchané hriechy. Kristovo tajomstvo sa
na kríži nekončí. On predsa vstal z mŕtvych! S hmatateľnými znakmi Ježišovho
zmŕtvychvstania sa nestretávame. Prečo
je to tak? Prejavom Ježišovho zmŕtvychvstania máme byť my, ktorí sme v Krista
uverili. Náš život má byť zodpovedajúci
tejto hlavnej pravde kresťanstva.

Slávime veľkonočné sviatky. Pripomíname si Ježišovo víťazstvo. Platia tu slová
apoštola národov: „Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore,
kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite
na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“
Napätie medzi pozemským a večným
cítime počas celého svojho života. Obrábame síce zem, lebo čakáme pozemskú
úrodu, ale viera nám ukazuje, že trvalá
úroda je až vo večnosti. Zveľaďujeme
svoje životné prostredie, očisťujeme ho
a vylepšujeme, ale čistého prostredia bez
zloby a hriechu sa budeme môcť nadýchnuť až vo večnosti. Tu liečime svoje choroby a zranenia, no pritom vieme, že absolútny Lekár nás uzdraví až v atmosfére
Božieho kráľovstva.
Všetkým nám prajem, aby sme boli
nositeľmi Ježišovho zmŕtvychvstania,
aby sme žili v oddanosti nielen pozemskému životu, ale aj skutočnosti, že absolútnu obetu od nás si vyžaduje Ježišovo
kráľovstvo, ktoré on získal pre nás svojím
veľkonočným dielom.			

Štefan Vitko, farár vo Svite

Nebojte sa, radujte sa, Kristus, slávny Víťaz z hrobu vstal
a neistým verným Ježišovým nasledovníčkam hovorí, že strach je zbytočný. Na
mieste je radosť. Pretože nie smrť zvíťazila nad životom, ale život nad smrťou.
Už druhé sviatky Veľkej noci svätíme
v čase ohrozenia vírusovou nákazou,
ktorá zasiahla nielen nemocou, ale neraz
smrteľne do života mnohých našich blízkych a známych. Celý rok nám veľmi intenzívne každodenná situácia pripomína
našu vlastnú obmedzenosť a dočasnosť.
V symbolike cirkevného roka je to Veľký
piatok – deň Kristovho ukrižovania. „Ukrižovaný umrel...“ opakujeme vo vyznaní
svojej viery. Veľký piatok však je len predvečer Veľkej noci. Tá noc sa nazýva veľkou
preto, lebo „...slávny Víťaz z hrobu vstal“.

Zvesť Veľkej noci nás pozýva k nádeji života, radovať sa zo života víťaziaceho na
temnotou hrobu.
Naši predkovia, ľudia vôkol nás, naši
súčasníci na rôznych miesta na Zemi prešli a prechádzajú rôznymi smrteľnými
úskaliami. Niet človeka, ktorý by nemusel
niesť kríž utrpenia a smrti. Veľkonočné
sviatky nám pripomínajú, že je možné
vidieť hrob namiesto z pozície smrti z pozície vzkriesenia – života, ktorý siaha za
smrť a nad smrť. A radovať sa s Darcom
a Spasiteľom, ktorý nad smrťou zvíťazil.
Túto radosť prajem všetkým a najmä tým,
ktorí obetavo zápasia o záchranu života
svojho i svojich blížnych.
Daniel Midriak, evanjelický farár

Christos Voskrese radosť moja!

ho života. Preto nič Teba a mňa nemôže
okradnúť o radosť zo Vzkriesenia.
Hoci prežívame dobu plnú negativizmu a strachu, hoci ťažkosti lockdownu
dopadajú na naše plecia, predsa nám
všetkým prajem, aby sme tieto sviatky
Paschy - Veľkej noci prežívali radostne.
Nehľaďme na okolnosti, ale dívajme sa na
podstatu. A tou jedinou pointou Vzkriesenia je, že ako Božie deti sme stvorení
pre život vo večnosti, nie pre smrť. Práve to nás potiahne k nekonečnej radosti, vtedy pochopíme tie nádherné slova
svätca.
Christos Voskrese, radosť moja!

K veľkonočným sviatkom by som rád
všetkým čitateľkám a čitateľom poprial
odvahu a pokoj slovami krátkej veľkonočnej piesne spoločenstva Taize: „Nebojte sa, radujte sa, Kristus, slávny Víťaz
z hrobu vstal“.
Kto pozná spevy tohto spoločenstva,
vie, že sú to krátke verše s jednoduchou
meditatívnou melódiou, ktoré sa opakovane spievajú nie dvakrát či trikrát, ale
mnohokrát za sebou práve s cieľom meditácie počas spoločného spevu. Keď sa
spýtame na pôvod – odkiaľ je tá výzva
„Nebojte sa!“, odpoveď bude, že z evanjelia. Anjel pri hrobe, ku ktorému išli ženy
s cieľom preukázať poslednú úctu mŕtvemu telu Ukrižovaného, prestrašeným

To bol každodenný pozdrav východného svätca sv. Serafíma Sarovského.
Sv. Serafím bol pustovníkom a celý svoj
život zasvätil askéze a odriekaniu. Každý
deň prežíval radosť z toho, čo mu ponúka
živý Vzkriesený Kristus. Práve preto tento
pozdrav. Hoci žil samotu v pustovni, hoci
sa zriekal mnohých slastí života v askéze
a hoci žil vo veľkom odriekaní, predsa nič
mu nedokázalo vziať radosť z toho, čo
mu ponúka Vzkriesený Ježiš.
Drahí bratia a sestry, možno sa cítime
podobne ako sv. Serafím Sarovský, možno aj my zažívame samotu a odriekame
si mnohé radosti zo spoločného stretá-
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vania sa ako kedysi, počas veľkého pôstu
boli a možno ešte stále sú uzavreté chrámy pre vykonávanie verejných bohoslužieb a sami vnímame ťažký dopad tejto
neľahkej situácie na náš duchovný život.
Ale predsa to nie je dôvod, aby nám bola
vzatá radosť z udalosti Vzkriesenia - radosť z Paschy - prechodu, ktorým Ježiš
prešiel zo smrti do života.
Prečo prežívať radosť zo Vzkriesenia?
Lebo svojím zmŕtvychvstaním Ježiš nám
všetkým otvoril brány neba. V očiach ľudí
bola smrť pred Kristovým vzkriesením
vidinou úplného konca, no po Vzkriesení
je smrť len prechodom do kvalitnejšie-

o. Martin Snak,
gréckokatolícky správca farnosti Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
pokračovanie zo strany 8

ho poriadku na svojom zasadnutí dňa
3. 2. 2021 odporučila do znenia dodatku
doplniť okruh týchto oprávnených fyzických osôb na tieto:
a)zamestnanci zabezpečujúci zdravotnú
starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo
verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru
alebo ochranu obyvateľov mesta,
b) zamestnanci organizácií a podnikov so
sídlom na území mesta pracujúci v nepretržitých prevádzkach, čo bolo v rámci
dodatku aj schválené.
Zaujímavá novinka - Participatívny
rozpočet mesta Svit bola predstavená
a zároveň boli poslancami schválené
jeho podmienky ako aj pravidlá. Cieľom
tohto participatívneho rozpočtu je poskytnúť obyvateľom mesta možnosť využiť sumu, ktorá je pre tento rok 5 000 €
na realizáciu projektov, ale zároveň to,
že rozhodovanie o tom, ktorý projekt sa
zrealizuje, bude v rukách hlasujúcich –
občanov. Viac informácií o tejto téme
nájdete v samostatnom článku v tomto
vydaní novín na str. 9.
Jednohlasne bolo schválené aj rozpočtové opatrenie – školy prenos z roku
2020. Z uplynulého roku zostali v jednotlivých školách nedočerpané financie do
roku 2021. Ich vyčerpanie je možné len do
31. marca 2021 a tak bolo potrebné zapojiť tieto financie do rozpočtu mesta
na rok 2021.
„Zelenú“ dostal aj prenájom nebytového priestoru spoločnosti ZUBCHECK,
s.r.o, ktorá prevádzkuje stomatologickú
ambulanciu v budove zdravotného strediska vo Svite. K rozšíreniu ponúkaných
stomatologických služieb má spoločnosť zámer zakúpiť zubný panoramatický röntgen, prevádzka ktorého musí byť
v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky umiestnená v samostatnej
miestnosti a teda týmto si prenajme susediaci nebytový priestor.
Poslanci za zhodli aj na prenájme nebytového priestoru v suteréne budovy
bytového domu č. 285 na Štúrovej ulici.
Predmet nájmu pozostáva z jednej miestnosti a nachádza sa v ňom odovzdávacia
stanica tepla (OST). Nebytový priestor
bol vyhlásený ako prebytočný majetok
a ponúknutý na predaj vlastníkom bytov
v bytovom dome a nakoľko o odkúpenie
neprejavili záujem, bola na jeho odpredaj vyhlásená obchodná verejná súťaž.
Obchodná verejná súťaž bola neúspešná, pričom jedným z dôvodov bola pravdepodobne aj existencia OST v tomto
priestore, ktorá by bola ťarchou užívania.
Nebytový priestor je mestom nevyužívaný, pričom mesto, ako jeho výlučný vlastník, platí úhrady do fondu opráv bytového domu a poplatok za správu. Nakoľko
je v nebytovom priestore umiestnená OST
ROČNÍK XX. - MAREC 2021

vo vlastníctve BYTOVÉHO PODNIKU SVIT,
s.r.o., je jeho prenájom majetkovoprávnym vysporiadaním jestvujúceho stavu.
Zmena nastala aj v smernici o priebehu územnoplánovacích činností (Smernica č. 2/2012). Táto smernica pojednáva
okrem iných náležitostí aj o úhrade nákladov mesta spojených s obstarávaním navrhovaných zmien. Nakoľko od roku 2012
sa výška nákladov zmenila aj z dôvodu
inflačného nárastu, bolo navrhnuté zmenou smernice schváliť novú výšku úhrady
nákladov z pôvodných 4 000 € na 5 000 €.
Jedným z posledných bodov boli návrhy zmien územného plánu mesta Svit,
ktorých bolo celkom 8. Žiadateľmi boli: Ingartgroup, s. r. o., Finchem, a. s., Mgr. Martin Mička, 56 obyvateľov bytových domov Kpt. Nálepku 139 a 140, PhDr. Lucia
Vanková, Miroslav Vavrasek, záhradkári
Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 35-35 Štokava II a spoločnosť BZ. Nakoľko spoločnosti BZ vydalo mestské zastupiteľstvo súhlas so
začatím obstarávania zmeny územného
plánu uznesením č. 111/2018, ale spoločnosť neuhradila jednotný príspevok
4 000,- € do 3 mesiacov, ale neskôr, tento
proces obstarávania zmeny bol zastavený. Uznesenia o prijatí žiadostí s návrhmi zmien územného plánu obyvateľov
domov na ulici Kpt. Nálepku a Miroslava
Vavraska neboli prijaté, nakoľko za prijatie nehlasovala nadpolovičná väčšina
poslancov. Žiadosť Slovenského záhradkárskeho zväzu nebola poslaneckým
zborom schválená s konštatovaním, že
budovanie skladov náradia a záhradných
domčekov rozvíja záhradkársku osadu, ktorá je súčasťou funkčných území
športu a rekreácie mesta. Posilňovanie
funkcie športu a rekreácie je v rozpore
s funkciou bývania, ktorú navrhuje územný plán mesta pre plochu záhradkárskej
osady Štokava II a preto si akceptácia žiadosti vyžaduje urbanistické preriešenie
celého územia. Všetkým ostatným žiadateľom bol proces obstarávania zmien
územného plánu poslancami schválený
s konštatovaním, že vzhľadom na ustanovenia stavebného zákona o prerokovaní
a preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie sa môže stať, že ich zámery nebudú akceptované. A tiež s podmienkou
úplnej úhrady nákladov spojených s obstarávaním zmien.

Písomné interpelácie
Písomne bola podaná jedna interpelácia:
• V. Zentko konštatoval, že hlavnou úlohou novín je informovať čitateľov o nových skutočnostiach v krátkom čase a že
mnohí čitatelia kritizujú obsahovú stránku a neaktuálnosť (napr. v prvom dvojčísle 2021, ktoré čitatelia dostali do schránky

koncom februára sa nachádza informácia
z decembrového zastupiteľstva). Radi
by sa v novinách dočítali o práci jednotlivých oddelení mestského úradu,
o pripravovaných projektoch, plánovaných údržbách a iných prebiehajúcich
činnostiach. Požiadal, aby redakčná rada
vzala na vedomie požiadavky a urobila
v oblasti aktuálnosti nápravu. D. Virostko
odpovedala, že hlavnou úlohou novín je
informovať, avšak mesačník nikdy nedokáže informovať v krátkom čase ako znela interpelácia. V krátkom čase dokáže informovať denník, týždenník, možno ešte
dvojtýždenník alebo online médiá, ktoré
dokážu reagovať zo dňa na deň. Pokiaľ
noviny ostanú mesačník, nebude sa dať
reagovať na nové správy rýchlejšie. Reagovala na to, že písal, že chýbal článok
o rokovaní januárového zastupiteľstva.
Každoročne vychádzajú noviny vo februári ako dvojčíslo (rovnako aj dvojčíslo
júl – august), tento rok nie je výnimka
a v tejto súvislosti doplnila, že v prvom
dvojčísle novín je na konci článku o rokovaní zastupiteľstva aj upozornenie,
že z kapacitných dôvodov a množstva
príspevkov, ktoré nebolo z hľadiska aktuálnosti možné posunúť, bude článok
o januárovom rokovaní uverejnený
v marcovom vydaní spolu s februárovým
rokovaním. Tiež konštatovala, že článok
o rokovaní zastupiteľstva nie je v novinách až tak kľúčový z hľadiska aktuálnosti, vzhľadom na to, že každé rokovanie je
vysielané online, dá sa pozrieť zo záznamu a tiež je uverejnené na web stránke
mesta a tiež aj zápisnica z neho. Teda je
občanom k dispozícii. Dodala, že redakcia
rada zapracuje aktuálnejšie témy, alebo
témy, ktoré obyvateľov zaujímajú a uvíta
podnety od poslancov alebo obyvateľov.

Ústne interpelácie
• V. Zentko sa ešte opýtal, kedy bude
zverejnený prehľad zliav na mestských
poplatkoch a daniach pre seniorov a ZŤP,
aby sa občania mohli lepšie zorientovať
a mali v tom prehľad, pretože ho očakávali v januárovom čísle novín. D. Virostko odpovedala, že interpelácia ohľadne
zliav a ich zosumarizovania bola prednesená na januárovom zastupiteľstve, ktoré
sa uskutočnilo 28. januára a uzávierka
príjmu príspevkov je vždy v posledný
pracovný deň v mesiaci. Jednotlivé oddelenia mestského úradu zosumarizovali
zľavy v prvom februárovom týždni. Preto
sa tento článok neobjavil vo februárových novinách, ale bude v marcovom
vydaní. Zľavy sú platné celoročne a uverejnenie článku nemá vplyv na ich uplatnenie. D. Vojsovičová požiadala o uverejnenie zliav na webe mesta a v marcovom
čísle mestských novín, ktoré vyjde okolo
20. marca. Poďakovala za podnet, priklá-
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ňa sa k požiadavke zverejňovať aktuálne
informácie z činnosti jednotlivých oddelení MsÚ.
• E. Kačmarčíková tlmočila sťažnosť mamičiek, že na sídlisku E si psíčkari neodpratávajú psie exkrementy. Požiadala o kontrolu detského ihriska na sídlisku E, pretože
je tam poškodená trampolína a nesvieti
tam svetlo. D. Vojsovičová odpovedala, že
v rámci revitalizácie vnútrobloku v roku
2019 boli podané reklamácie na niektoré
hracie prvky. Zodpovední majú informáciu, že budú vymenené a svetlo opravené.
Povedala, že ohľadne psích exkrementov je
evidovaných v meste viac sťažností. Náčelník MsP dostal úlohu predložiť návrh opatrení na nápravu. O výsledkoch kontroly
budú poslanci informovaní.
• E. Cetl sa opýtal, či existuje časový harmonogram a plán rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov. Občania sa
pýtajú, prečo na jar a na jeseň prestali
rozmiestňovať tieto kontajnery po meste? Následne potom občania po meste
vytvárajú čierne skládky. D. Vojsovičová
odpovedala, že kontajnery neboli rozmiestňované z dôvodu pandémie. I. Hus
(riaditeľ TS) potvrdil vysvetlenie pani primátorky. Na druhej strane Technické služby sú pripravené veľkoobjemové odpady
prijať na zbernom dvore každý pracovný
deň od 7.00 do 15.00 h.

Diskusia
• M. Šramková poprosila o nápravu chyby v mestských novinách, kde cestovný poriadok MHD vyšiel nesprávne, je
tam dvakrát vytlačený dopoludňajší čas.
D. Vojsovičová odpovedala, že redakcia si
je toho vedomá a chyba bude opravená.
• I. Zima povedal, že približne pred rokom poslanci schválili VZN o poplatku
o dani z rozvoja. Na pripomenutie vysvetlil, že keď sa v meste postaví nejaká nová
stavba, tak podľa parametrov stavby sa
platí daň z rozvoja. Od doby schválenia
sa objavil zatiaľ len jeden prípad stavebníka, o ktorom vie a na ktorého sa to
vzťahuje. Konštatoval tiež, že pri schvaľovaní bol proti tomuto VZN. Ukazuje sa,
podľa jeho názoru, že sadzba a výmery
môžu byť veľmi vysoké, čo môže byť pre
stavebníka veľký finančný problém. Vie
o konkrétnom stavebníkovi, ktorý pracuje v oblasti gastro a súčasná zlá situácia
nepriaznivo ovplyvnila chod jeho prevádzky, pretože nemajú tržby. Navrhol
možno dočasný odklad, urobiť ústretový
krok alebo sa vrátiť a prehodnotiť VZN.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto má
vo vlastníctve veľmi málo pozemkov na
ktorých je možné niečo budovať. Práve
bolo prejednávaných 8 žiadostí v našom
malom katastri, čo potvrdzuje veľký záujem o výstavbu. Keď sa to zmení alebo za-
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staví, mesto sa pripraví o jedinečný zdroj
financií, ktorý mesto môže získať a adresne použiť práve na riešenie problémov v
danej lokalite. Ako príklad uviedla výstavbu zóny Living Park na súkromných pozemkoch, ktorá je v zmysle územného plánu, ale vynúti si potrebu opravy mosta na
ul. P. Jilemnického. Tento poplatok je určený práve na podobné investície. I. Zima
odpovedal, že si nemyslí, že je to jediný
zdroj príjmov. Mohli by sa nájsť aj iné
zdroje. Je mu jasné, že developer si tento
poplatok zaráta do ceny bytov, tým pádom s poplatkom týmto spôsobom počíta. D. Vojsovičová požiadala predsedu
finančnej komisie I. Zimu, aby komisia
predložila vedeniu mesta prehľad spomínaných iných finančných zdrojov.
• I. Zima sa vyjadril, že pochybuje o účelnosti existujúcich psích toaliet v meste.
Jeho návrh je odstúpenie od tejto zmluvy. D. Vojsovičová odpovedala, zmluva je
z roku 2018. Bola uzatvorená s nevýhodnými podmienkami pre mesto, a odstúpenie od zmluvy je finančne nákladnejšie, ako zaplatenie poplatku do konca
zmluvy. Mesto nemá záujem o pokračovaní v tejto nájomnej zmluve po uplynutí
doby. J. Kostroš vysvetlil, že máme päť
stojísk na psie exkrementy. Technické
služby navýšili počet sáčkov, za 1 týždeň
ich na každé stojisko vložia 100 ks. Dopĺňajú sa v pondelky a piatky.
• I. Zima upozornil na veľké výtlky na
miestnych komunikáciách, ktoré sa objavili po zime. Myslí si, že sa opäť nedodržal
technologický postup na opravu, preto
sa objavili zas a preto vyzval Technické
služby o správnu opravu výtlkov.
• J. Drobný pochválil Technické služby
(TS) za zvládnutie situácie, keď boli extrémne zimy s veľkým množstvom snehu, konštatoval, že sa menej solilo a viac
posýpalo. Podotkol, že štrk po zime bude
potrebné upratať, pozametať. Upozornil
tiež, na to, že po roztopení snehu sa objavilo obrovské množstvo psích exkrementov po celom meste, najmä však v lokalite
okolo rieky Poprad. Česť tým majiteľom
psov, ktorí sú zodpovední, ale je veľké
množstvo ľudí, ktorí tak nerobia. Opýtal
sa, aké opatrenia v tejto veci sa dajú robiť. V. Zentko povedal, že v budúcnosti
môže vzniknúť finančný priestor na zakúpenie mobiliáru mesta, aby sa držiaky
na sáčky, prípadne zberné nádoby mohli
inštalovať v lokalitách, kde je práve najväčší výskyt prechádzajúcich sa majiteľov
so psami. Podľa neho chýba vybavenie
na to, aby to majitelia psov nenechávali
na zemi. E. Kačmarčíková podotkla, že
všetko je to o zodpovednosti jednotlivých majiteľov psov a je potrebné zaviesť
kontroly v týchto lokalitách Mestskou políciou. J. Bobulová navrhla napísať do novín článok, aby si majitelia psov občania

uvedomili, čo majú robiť. M. Klimko (náčelník MsP) povedal svoj návrh, že MsP
zvýši edukačný program pre obyvateľov.
Hliadky pravidelne vykonávajú kontrolu,
len pochopiteľne nezachytia všetkých
nezodpovedných psíčkarov. D. Vojsovičová doplnila, že s TS a MsP preberú danú
problematiku a záver stretnutia s nastavenými opatreniami a úlohami budú zaslané aj poslancom. Cieľom je, aby sme mali
naše mesto čisté.
• M. Smatanová poďakovala za zakúpenie, zabalenie a distribúciu respirátorov
pre seniorov, s konštatovaním, že je to
milá pozornosť od mesta.
• I. Švagrovská povedala, že ju občania
upozornili na vytvárajúce sa čierne skládky vzadu v kameňolome, smerom od Svitu k Spišskej Teplici. D. Vojsovičová odpovedala, že toto miesto nie je v katastri
mesta Svit. M. Klimko potvrdil, že je to kataster Sp. Teplice, ale MsP v spolupráci so
štátnou políciou monitoruje túto lokalitu.
• D. Vojsovičová informovala, že aj obyvatelia Svitu sa zapojili do sčítania obyvateľstva. Momentálne je sčítaných 46 %
obyvateľov. Je to povinnosť každého
občana. Ak to niektorí nedokážu, vyzvala,
aby bola takýmto občanom ponúknutá pomoc. Termín je do 31. marca 2021.
Budú to údaje veľmi potrebné, lebo podľa počtu obyvateľov bude mesto do budúcna hodnotené a budú mu pridelené
do finančného rozpočtu peniaze na jeho
chod. Je to dôležité na ďalší plán rozvoja. Konštatovala, že sa blížia výnimočné
sviatočné dni a my si plne uvedomujeme,
že situácia nie je dobrá. Ľudia sú z tejto
doby deprimovaní. Mesto by chcelo prispieť k zlepšeniu celej atmosféry žitia
našich občanov za dodržania všetkých
pandemických opatrení. Práve sviatky
ako MDŽ, Deň učiteľov a Veľká noc sú pre
nás výzvou na prípravu vystúpení online.
Mesto by chcelo občanom aspoň takto
spríjemniť tieto dni. Budeme včas informovať.
• V. Zentko sa opýtal, či sa pri rekonštrukcii podjazdu popod železnicu, v rámci
modernizácie železničnej trate LučivnáPoprad, počíta s vybudovaním náhradnej
prístupovej cesty pre majiteľov záhrad
v záhradkárskej osade Breziny. D. Vojsovičová informovala o pracovnom stretnutí,
ktoré vyvolalo mesto a konalo sa 25. februára 2021 so Železnicami SR, za prítomnosti projektantov, stavebného dozoru, ODI
Poprad. Ide o projekt z r. 2004 a vzhľadom
na odstup času, na MsÚ nie je vedomosť
o rozsahu vtedy podaných pripomienok.
Mesto dáva dotazy a požiadavky doplnenia projektov v oblasti existujúcich podchodov, rozsahu rekonštrukcie budovy
železničnej stanice a hlavne na riešenie
dopravnej situácie v oblasti Sládkovičovej
a Hlavnej ulice.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
• I. Zima pripomenul, že v minulosti bol
osobne prítomný na jednom rokovaní
s projekčnou firmou SUDOP, kde sa pripomienkovala: 1. šírka otvoru podjazdu
a dosiahli rozšírenie v tom zmysle, že sa
tam okrem komunikácie bude nachádzať aj chodník po obidvoch stranách
pre cyklistov a chodcov, 2. druhá požiadavka bola, aby voda, ktorá tečie do
podjazdu bola odvedená do kanalizácie.
No vzdialenosť bola veľmi veľká, tak sa to
nepodarilo, ostali tam len čerpadlá, ktoré
majú vodu odčerpávať. D. Vojsovičová
informovala, že momentálne pripomienkujeme napojenie na ul. Sládkovičovu,
prístup do garáží pozdĺž chodníka popri
ceste 1/18. Upozornila, že jediný prechod za železničnú trať bude spomínaný
podchod. V. Zentko sa opýtal, aký je harmonogram prác, aby obyvatelia záhrad
vedeli, do kedy bude potrebné čakať.
J. Hutník potvrdil, že okolo záhradkárskej
osady je zničená cesta, ale po rekonštrukcii je tam plánovaná nová asfaltová komunikácia. D. Vojsovičová informovala,
že je dohodnuté stretnutie so stavbyvedúcim, aby sa tieto práce skoordinovali.
Určite bude najskôr vybudovaný podjazd
a až následne vybudovaná cesta. Požiadala V. Zentka o písomné podanie pripomienok, ako podklad na ďalšie rokovanie so železnicami.
• D. Vojsovičová na záver poďakovala
poslancom aj hosťom za účasť.

Radi by sme Vás informovali, že priestor v novinách venovaný rokovaniam
mestského zastupiteľstva je z kapacitných
dôvodov limitovaný.
Tento výpis má výlučne informačný charakter a detaily o jednotlivých bo
doch rokovania, úplné znenia
všeobec
ne záväzných nariadení, uznesení, inter
pelácií 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 mô
žete kedykoľvek záznam pozrieť
a vypočuť. Zároveň odpovede na interpelácie poslancov, ktoré boli podané
písomne, nájdete taktiež na webovej
stránke www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.
Daniela Virostko

Oznam o zrušení uznesenia
V zmysle novely zákona 369/1990
Zb. v súvislosti s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením covid-19 bolo
uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra dňa 25. februára zrušené.
ROČNÍK XX. - MAREC 2021

Z denníka Technických služieb
3:00 h nadránom, výjazd techniky 3:15 h,
počet nasadenej techniky: 9 ks, počet
výjazdov: 34, počet hodín nasadenia
mechanizmov: 57,5 hodín, počet nasadených zamestnancov strojnej a mechanickej údržby: 14, počet odpracovaných
hodín: 94 hodín, počet najazdených kilometrov: 271 km, objem použitého posypového materiálu: 51,2 tony. Celkové
priame náklady len na materiál, pohonné
hmoty a zamestnancov boli 2 400 €.

S jarou prichádza
aj zber bioodpadu
Ďalšia čierna skládka
„zdobila“ mesto
Smutný pohľad na bezohľadnosť niektorých občanov. Napríklad chladnička je
nebezpečný elektroodpad, pretože chladivo v nej je nebezpečný skleníkový plyn.
V žiadnom prípade nepatrí ku kontajneru
(bola pohodená v stojisku na križovatke
Mierovej a I. Krasku), ale do zberne elektroodpadu umiestnenej na zbernom
dvore. Zberňa od obyvateľa Svitu elektroodpad odoberie bezplatne v čase od
7.00 do 15.00 h počas pracovných dní
a zabečí ekologickú likvidáciu špecializovanou a certifikovanou spoločnosťou.
Zamestnanci Technických služieb musia
pravidelne dočisťovať stojiská z dôvodu
podobných čiernych skládok, čo stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré by bolo
možné využiť efektívnejšie. Okrem toho
sa pôvodca odpadu, ktorý tam umiestnil takýto odpad, vystavuje riziku pokuty
v zmysle platnej legislatívy.

Poľadovica a zima
predsa len zaúradovali
Počas prvého februárového týždňa
matička príroda ukázala svoju silu. Poľadovica dala zabrať zamestnancom Technických služieb. Preverila dispečera, zamestnancov, stroje a zásoby posypových
materiálov. Niekoľko dát k silnej a nezvyčajnej námraze: nástup zamestnancov

V zmysle celoročného harmonogramu zberu začal zber biologicky rozložiteľného odpadu. Najbližšie termíny
sú: 29. marca 2021 v časti Pod skalkou
a 30. marca 2021vo Svite. Odpad je možné vyložiť nie skôr ako 24 h pred daným
dňom zberu. Vyloženie bio odpadu
v inom termíne je pokladané za vytváranie čiernej skládky.

Opravy výtlkov
sú závislé od počasia
Ako každý rok po zime, teplotné výkyvy sa negatívne podpísali na stave
povrchu ciest. Technické služby začali
s dočasnými opravami výtlkov na mestských komunikáciách hneď počas prvých marcových dní. Avšak premenlivosť
počasia a nízke teploty v tom čase ešte
nedovolili využiť štandardné technologické postupy opráv. V tomto ročnom
období sú obaľovačky zabezpečujúce
výrobu asfaltov odstavené. Vzhľadom
k týmto obmedzeniam Technické služby pristúpili k použitiu dočasného zakrytia časti výtlkov s použitím asfaltovej obaľovacej zmesi za studena spolu
s nahriatím infražiaričom a zhutnením
vybračnou doskou. Po ukončení zimného
obdobia a opätovnom otvorení predajaasfaltových zmesí budú realizované štandardné opravy mestských komunikácií
na základe harmonogramu opráv ciest.
red
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
BLAHOŽELANIE
Dňa 16. marca 2021 uplynuli 2 roky,
čo nás opustil môj manžel
Deň 15. marec 2021 je dňom,
kedy by naša mamka, babka a prababka
Dňa 21. marca 2021 sa naša mamka,
babička a prababička

Mária Lukáčová
dožíva krásneho životného
jubilea 96 rokov.
Všetci jej prajeme pevné zdravie,
spokojnosť a aby sa dožila 100 rokov.

Eduard Jelačič.
Sponíma manželka s rodinou.

Oľga Klasová
oslávila 95. narodeniny.
Neplačte nado mnou, len tichý sen mi
prajte, len tichú spomienku si na mňa
v srdci uchovajte...
Spomína syn Leopold
a dcéra Olinka s rodinami.

Dcéra Jana a syn Ladislav s rodinou.

Ak nás opustí niekto blízky,
odchádza s ním aj niečo z nás.

SPOMIENKY

3. marca 2021 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil vo veku 56 rokov
manžel, otec, brat

Jozef Trajteľ.
Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa so všetkými, kto mal ma rád...
Dňa 12. februára 2021 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedko a švagor

Ľudovít Bukovina.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom a bolesťou
v srdci príbuzným, priateľom a známym
oznamujeme, že nás dňa
19. januára 2021 vo veku 88 rokov navždy
opustila naša milovaná mamka, babka,
prababka, sestra a švagriná

Anna Kaľavská.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Za tichú spomienku ďakujeme.

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 21. apríla 2021 si pripomenieme
desiate smutné výročie úmrtia

Gustáva Vestenického.
S láskou na Teba spomíname - manželka
Helena s dcérami a ich rodinami.

Dopísaný bol príbeh jedného života.
Príbeh, ktorý však nekončí, príbeh,ktorý
pokračuje v nás.
Dňa 7. marca 2021 uplynul rok od
chvíle,kedy nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedko a pradedko

Jozef ČAJKA
Prosíme,venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina
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Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič
už nie je také ako predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas,
mal si život rád, my Teba a Ty nás.
Dňa 16. marca 2021 si pripomíname
10. výročie, kedy nás navždy opustil
drahý manžel a otec

Ján Kromka.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária, deti Božena, Ján,
Robo a Peťo s rodinami.

Dňa 17. januára 2021 ubehlo
už 10 rokov od smrti našej mamky

Kataríny Kubisovej.
Venujte je prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Dňa 14. marca 2021 by náš otec,
dedo a pradedo

Ladislav Lukáč
oslávil 97. narodeniny.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina - syn, dcéra
a nevesta s rodinami.

Dotĺklo srdce, zavreli sa oči,
bez slova rozlúčenia nás opustila
milovaná mamka, babka,
prababka a sestra

Mária Jenčová.
26. marca 2021 uplynul rok,
čo nás potichu opustila.
S láskou spomínajú jej deti Iveta, Mária,
Helena a Viera s rodinami.

Viete ako si zmierniť príznaky
a priebeh korony pri domácej liečbe?
Väčšina pacientov s ochorením covid-19 sa lieči v domácom prostredí
a choroba u nich môže prebiehať nepríjemne. Na koronu nie sú bez lekárskeho predpisu dostupné žiadne lieky. Pri ľahkom či miernom priebehu
ochorenia však v domácej liečbe môžete siahnuť po viacerých voľnopredajných liekoch, ktoré zmierňujú a potláčajú príznaky. Prinášame Vám
rady od šéfa lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa.
Základom liečby je užívanie vitamínu C,
vitamínu D a zinku, ktoré pomáhajú štandardnej funkcii imunitného systému. Potrebný je pokoj, ľahká, vyvážená a výživná
strava, zvýšený príjem tekutín a dostatočné vetranie miestnosti. Pri tráviacich problémoch je vhodné s lekárom konzultovať
doplnenie, prípadne dočasnú náhradu
stravy kompletnou tekutou výživou.

ROČNÍK XX. - MAREC 2021

v tomto smere prebiehajú ďalšie štúdie.
Dospelí užívajú 24 - 48 mg bromhexinu rozdelených do troch dávok alebo
60 - 75 mg ambroxolu denne. Komfort pacientov zlepšujú aj lieky s obsahom acetylcysteínu a erdosteínu nielen vďaka účinku
na štruktúru hlienu v dýchacích cestách,
ale tiež svojim protizápalovým účinkom.
Pri rozvinutom suchom kašli, čo je
častý príznak ochorenia, je vhodné podávať antitusiká (lieky tlmiace kašeľ),
ktoré sú dostupné v rôznych liekových
formách. Avšak, niektoré výskumy poukazujú na to, že často užívané antitusikum dextrometrofan môže spôsobovať
zhoršenie infekcie, preto je vhodnejšie
konzultovať s farmaceutom iné vhodné
a dostupné liečivá.

Bolesti hrdla

Horúčka a bolesť
Bez lekárskeho predpisu sú dostupné
viaceré lieky s obsahom paracetamolu,
ibuprofénu a kyseliny acetylsalicylovej
(tá však nie je vhodná pre deti do 15 rokov). Je možné použiť aj lieky s obsahom
naproxenu a diklofenaku. Pri vysokých
horúčkach je vhodné zníženie telesnej
teploty pomocou vlažnej sprchy.
Kým paracetamol nemá protizápalový
účinok, ostatné menované liečivá áno
a na základe niektorých štúdií sa ukazuje
užitočnosť ich podania vo včasných fázach infekcie, pri ktorej dokážu znížiť rozvoj zápalového procesu, zabrániť komplikáciám. Paracetamol sa s ostatnými
liečivami môže kombinovať, avšak kombinácie ostatných protizápalových liekov
neposkytujú zásadný prospech v porovnaní s výskytom nežiadúcich účinkov.
U všetkých týchto liečiv je dôležité
správne dávkovanie, pričom v praxi sa
paradoxne stretávame hlavne s poddávkovaním, výnimočne so zbytočnými
kombináciami viacerých liečiv.

Vážení občania, všetky
náležitosti súvisiace
s vybavením poslednej
rozlúčky s Vašim
blízkym môžete riešiť
so zamestnancom
Pohrebných služieb Svit
na non-stop tel. kontakte
0905 253 412.

Dávkovanie u dospelých
Paracetamol: 10 - 15 mg/ na 1 kg telesnej hmotnosti, maximálne 4x 1000 mg
v priebehu 24 hodín; Ibuprofen: 400 mg
v minimálne štvorhodinových intervaloch,
denná dávka by nemala prekročiť 1200
mg; Kyselina acetylsalicylová: 500-1000
mg v 4 - 8 hodinových intervaloch, maximálne 4 gramy denne; Naproxen: 275 mg
sa podáva 2 - 3x denne; Diklofenak: 25 - 50
mg sa podáva 3 - 4 x denne, pričom denná
dávka by nemala prekročiť 150 mg.

Kašeľ
Ešte pred silnejším rozvinutím príznakov ochorenia je vhodné užívať lieky
s obsahom ambroxolu, alebo bromhhexinu, ktoré okrem toho, že podporujú vylučovanie a zriedenie hlienu. V laboratórnych podmienkach preukázali schopnosť
znížiť prienik vírusu do buniek, avšak

V lekárenskej praxi je dostupné veľké
množstvo lokálne účinkujúcich liekov
v rôznych formách – kloktadlá, spreje, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne
účinkujúce dezinfekčné látky a lokálne
anestetiká (pozn. redakcie: látky, ktoré
spôsobujú dočasné znecitlivenie miesta
bolesti). Užívanie lokálnych dezinficiencií
– iódovaný povidón, chlorhexidin, benzydamín a iných – jednak zníži bolestivé
pocity pacienta, ale zároveň redukuje
nákazlivosť vydychovanými kvapôčkami. Verejná lekáreň je aj v čase pandémie
najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie,
v ktorom sa v každom okamihu nachádza kvalifikovaný odborník vo všetkých
oblastiach tzv. samoliečenia. Všetky
uvedené odporúčania je preto vhodné
konzultovať so zohľadnením individuálnych aspektov konkrétneho pacienta.
Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade
kolapsového stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď sa neviete poriadne
nadýchnuť, prípadne neviete dokončiť
vetu, pretože sa zadýchavate.
Daniela Virostko
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
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Čo nové
v meste
Z činnosti Bytového podniku
Bytový podnik vo Svite okrem bežnej
pravidelnej údržby na odovzdávajúcich
staniciach tepla zabezpečuje aj pohotovostnú službu, ktorej úlohou je v prípade havárií v spravovaných objektoch
zabezpečiť opravy v snahe predchádzať
vzniku škôd na zdraví a majetku a zabezpečiť bezproblémovú nepretržitú
dodávku teplej úžitkovej vody s vykurovaním. Niekedy sú to drobné jednoduché zásahy, inokedy zase náročnejšie.
Ako napríklad prípad výmeny nefunkčného obehového čerpadla TÚV na odovzdávajúcej stanici v bytovom dome na
ul. Štúrovej. Samozrejme všetky hlásenia
odstraňujú bezodkladne, v čo najkratšom čase.
Podobne ako v minulých rokoch, aj
túto zimu museli pracovníci údržby riešiť rozmrazovanie potrubí a opravu poškodených súčastí rozvodov, ktoré spôsobil mráz v predchádzajúcich dňoch.
Keďže zima ešte úplne neskončila, dovoľujeme si upozorniť obyvateľov mesta
Svit, aby tak ako seba, aj svoj majetok
chránili pred mrazom, prekontrolovali
a uzatvorili okná, vetracie otvory hlavne
v málo vykurovaných a nevykurovaných
spoločných priestoroch. Predídete tak
zbytočným škodám na majetku.

Nové knihy
vo fonde knižnice
Krásna literatúra
Camilla Läckberg: Strieborné krídla
Faye si myslí, že to najhoršie má za sebou, no opäť sa ocitne v ohrození. Vybudovala si nový život v zahraničí, exmanžel
Jack si odpykáva trest vo väzení a jej firma Revanš žne jeden úspech za druhým.
Keď sa však Faye rozhodne s firmou preniknúť na americký trh, vynorí sa závažný problém, ktorý ohrozí jej podnikanie
a donúti ju vrátiť sa do Štokholmu. Kniha je pokračovaním úspešného románu
Zlatá klietka - napínavej drámy o pomste,
zrade, treste a sesterstve.

Svetoznámy britský komik už napísal
množstvo kníh o deťoch. V novej knihe
vystupuje hrdina, ktorý má absolútne
všetko. Všetko, na čo len pomyslí, mu
okamžite zabezpečia jeho láskaví a dobroprajní rodičia. No on aj tak chce viac.
Viac a viac, a viac! Skrátka - strašne chce,
ale fakt strašne chce ešte NIEŠO! Rodičia sú zúfalí. Čo je to NIEŠO? Pátranie ich
zavedie do tajných trezorov knižníc i do
tých najodľahlejších končín džungle. A čo
nájdu sa dozviete v tejto skvelej knižke.

Náučná literatúra

Christopher W. Gortner:
Vatikánska princezná

Peter Popluhár:
Kde všade som (ne)zomrel

Keď sa Španiel Rodrigo Borgia stane
pápežom Alexandrom VI., v Ríme sa začína nová epocha. Z otcovho povýšenia
majú najväčší prospech pápežove nemanželské deti - synovia Cesare a Juan,
ale aj krásna dcéra Lucrezia. Talianske
vládnuce dynastie sa snažia držať svojich nepriateľov na uzde a stále menia
spojenectvá. Hrozba francúzskej invázie
prinúti pápeža vydať Lucreziu za svojho
vplyvného nepriateľa. Keď Lucrezia odhalí strašnú pravdu, pustí sa do nebezpečnej hry.

Kniha je sériou autobiografických
tragikomických poviedok cynického hypochondra Petra Popluhára, ktorý sa na
svojich cestách po Afrike, Ázii a Amerike
dostáva do katastrofálnych situácií, stretáva protivných ľudí a bojuje s kadejakými pliagami vrátane extrémnych črevných infekcií či ťažkej malárie. Napriek
tomu, že sa niekoľkokrát lúči so životom,
príbehom nechýba nadhľad a humor.

Literatúra pre deti a mládež
Viktória Luarent-Škrabalová, Matúš Maťátko: Kocúr, ktorý chcel byť
drakom
Kocúrik Tigrík Von Zucchini má vo veciach jasno. Má svojich obľúbených spolubývajúcich a nadovšetko miluje cuketu.
Žije si spokojným a záhaľčivým životom,
no jedného dňa sa stane hrozná vec. Kocúrika Tigríka unesú a on sa náhle ocitne
v celkom inom svete. Musí sa vrátiť domov,
sám to však nedokáže. Potrebuje pomoc
nových kamarátov a pri hľadaní cesty domov nájde aj niečo veľmi dôležité.
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David Walliams: Niešo

Ivan Bohuš st., Ivan Bohuš ml.:
Osobnosti v názvoch
Vysokých Tatier
Lexikón približuje osudy 262 osobností, podľa ktorých boli pomenované štíty,
sedlá, doliny, plesá, chaty a ďalšie geografické objekty Vysokých a Belianskych
Tatier. Podáva obraz o životoch a osudoch
ľudí, ktorých mená sa na základe rôznych
zásluh stali predlohami pre vytvorenie
zemepisných názvov Východných Tatier.
V mnohých prípadoch to boli ľudia úzko
spätí s horami, ale aj takí, ktorí vynikali
v rôznych oblastiach kultúrnospoločenského života.
Mgr. Daniela Šipošová

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

28. MAREC – DEŇ UČITEĽOV
Vážení pedagógovia,
V tomto čase prežívame neľahké obdobie. Okolnosti nás všetkých nútia sa
prispôsobovať. Predovšetkým Vás - pedagógov. Zatvorili sa školské brány a vznikla
nová, nepoznaná a nepochybne náročná
situácia učiť a vzdelávať žiakov a študentov z prostredia domova, prostredníctvom
počítačov, mobilov a ďalších technických
vymožeností.
Všetci si uvedomujeme náročnosť Vašej
práce, ktorú si nesmierne vážime.
V situácii, ktorá nás postretla nám
dovoľte pri príležitosti Dňa učiteľov srdečne pozdraviť všetkých pedagógov

v našom meste a vyjadriť hlbokú úctu
a úprimné poďakovanie za Vašu prácu,
za obetavosť, námahu a trpezlivosť, s ktorou plníte svoj cieľ. Oceňujeme Váš ľudský
a profesionálny prístup, s ktorým pristupujete k vzdelávaniu.
Milí pedagógovia, želáme Vám všetkým
vnútornú pozitívnu energiu, tvorivé nápady, odhodlanie, ale aj radosť a predovšetkým pevné zdravie.
Náš obdiv je Váš... ďakujeme.

„Ak sa človek má stať človekom, musí
sa vzdelávať“. J. A. Komenský
Mesto Svit

PONUKA PRÁCE

Mesto Svit v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z.n.p. informuje o voľnom pracovnom mieste na Spoločnom stavebnom úrade.

Na čom pracujeme,
čo plánujeme
Mapujú stav parkovísk,
chodníkov a stojísk
Investičné oddelenie mestského
úradu aktívne pracuje na pasportizácií
parkovacích miest, chodníkov a kontajnerových stojísk. Na základe tejto dokumentácie navrhne a vypracuje projektovú dokumentáciu a stratégiu opráv na
riešenia nevyhovujúcich stavov. To znamená, že záverom pasportizácie bude
dokumentácia, kde budú vyriešené
problematické časti pôvodných parkovacích miest a navrhované nové parkovacie miesta. V závislosti od výšky nákladov súvisiacich s opravami a finančnými
zdrojmi sa začnú robiť aj reálne úpravy.
Predpokladá sa, že na základe stavu
chodníkov to bude prvá oblasť, ktorá sa
začne aj opravovať, prípadne vymieňať.

Názov pracovnej pozície:

samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu
Rámcová náplň práce:
• koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v zákonom stanovenom • rozsahu, vrátane kontrolnej činnosti v zákonom stanovenom rozsahu • vyhotovovanie písomných
vyjadrení pre špeciálne stavebné úrady • vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na
úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku • vykonávanie samostatnej odbornej
činnosti na úseku štátnej stavebnej správy • komplexné zabezpečovanie všetkých činností na
úseku stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiacich vykonávacích predpisov • vedenie rokovaní a miestnych šetrení v stavebných konaniach, pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí • samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu, zabezpečovanie
výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených závad
a navrhovanie opatrení • vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie • výkon základnej finančnej kontroly finančných operácií v zmysle zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
Miesto výkonu práce: Svit
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: 1. 4. 2021 (alebo dohodou)
Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania • odborná spôsobilosť pre výkon
činnosti stavebného úradu výhodou.
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť práce s PC, MS Office pokročilý, GIS systémy a AutoCad základy • prax
v oblasti stavebného konania • znalosť právnych predpisov v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a
pod.) • vodičský preukaz skupiny B • komunikačné schopnosti a profesionálne vystupovanie •
schopnosť pracovať samostatne a precízne • schopnosť rýchleho osvojenia si nových poznatkov • dôslednosť • občianska bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane telefonického a e-mailového kontaktu • štruktúrovaný životopis • motivačný list • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Platové podmienky:
• základný plat 871,00 až 1107,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe (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 31. 3. 2021 na adresu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Detičky potešia
dve inovované ihriská
V závere februára sa mesto Svit
zapojilo do projektovej výzvy MIKROPROGRAM PSK 2021 s projektom
Inovácia detských ihrísk. Ide o projekt
doplnenia hracích prvkov v rámci renovácie pôvodných ihrísk. Vybrané boli
dve ihriská - na ul. Jilemnického a na
ul. kpt. Nálepku.
Na ihrisku na Jilemnického ulici je
plánované odstrániť tri fitness prvky na
cvičenie, ktoré budú premiestnené na
vhodnejšie miesto. Nahradí ich jedna
hojdačka na pružine a v centrálnej časti
jedna lanová pyramídu.
Na ihrisku na ulici kpt. Nálepku je
plánované odstrániť staré oceľové prvky
a nahradené budú tiež jednou hojdačkou na pružine a jednou lanovou pyramídou.

Začatie prác na oplotení
v záhradkárskej osade je spustené

Práce na premiestnení časti oplotenia záhradkárskej osady Breziny boli
spustené 1. marca 2021. Predpokladané
ukončenie prác je stanovené v termíne
20. apríla 2021, ale je podmienené priaznivým počasím.
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ŠPORT
opäť obliekol skúsený krídelník Stanislav
Baldovský.
„Bol som maximálne šťastný, že mi po
dvoch rokoch prišla táto pozvánka. Na jeseň som nemohol, po prvýkrát som bol
dlhšie zranený. Momentálne som však
veľmi rád, že som v tej dvanástke a idem
do Kosova,“ vravel „Baldy“ k svojmu návratu.
Náročnú a mimoriadne dôležitú misiu
Slovenska sa podarilo splniť. Po prehre
s Islandom (79:94), zvládli zverenci trénera Žana Tabaka rozhodujúci duel s domácim Kosovom (77:73) a na jeho úkor
postúpili do druhého kola predkvalifikácie MS 2023. Ďalšia fáza tejto súťaže je na
programe v auguste.

Chcú bojovať o semifinále

Svit bojuje o najlepšiu pozíciu
pred playoff, Baldovský
si zahral za reprezentáciu

Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou ďalší mesiac zápasov v Niké Slovenskej basketbalovej lige. Zverenci trénera Róberta Ištvánika aj naďalej zostávajú v hre o priamu miestenku do semifinále playoff.
Február odštartovali „medvede“ najlepším možným spôsobom, v mediálne
atraktívnom dueli s Lučencom, „prekazili“ premiéru Zuzany Žirkovej v pozícii
hlavnej trénerky mužského tímu. Na ich
palubovke zvíťazili 98:93. „Bol to naozaj
výborný zápas. Víťazstvo a body sme veľmi potrebovali. Nevyhrávame zaradom
všetky zápasy, ale v poslednej dobe hráme dobrý útočný basketbal. Počas zápasu som mal problém s množstvom osobných chýb. Tretiu štvrtinu som v podstate
nehral, ale práve v tej chvíli zabralo celé
mužstvo. Počet bodov, ktoré som skóroval, v konečnom zúčtovaní nie je dôležitý.

Dôležité je víťazstvo, ktoré bolo špeciálne, pretože mám narodeniny. Deň pred
zápasom oslavoval narodeniny prezident
klubu, takže toto je jeho narodeninový darček od tímu,“ prezradil po zápase
De‘Sean Parsons.
Pred reprezentačnou prestávkou prišlo nečakané zaváhanie v Handlovej
(103:106), keď Iskra premárnila v koncovke dvojciferný náskok. Liga si následne
dala 17-dňovú prestávku, ktorú vyplnili
stretnutia predkvalifikácie majstrovstiev
sveta 2023. Svoje zastúpenie mal v reprezentácii Slovenska aj Svit. Po viac ako
dvoch rokoch sa do národných farieb

Sviťania sa vrátili do zápasového kolotoča v poslednú februárovú sobotu a bol
to úspešný návrat. Vo východniarskom
derby totiž ukradli oba body z palubovky
Spišských Rytierov (71:65). „Rozhodla bojovnosť a asi to, že sme chceli viac vyhrať.
Padli nám v poslednej štvrtine dve dôležité a ťažké Bakerove trojky, ale o tom je
basketbal. Domácim citeľne chýbala dvojica Ihring – Čekovský, zápas by mal úplne iný priebeh, ak by nastúpili. Som však
rád, že celý tím bojoval. Strelecky sme sa
síce trápili, no vykompenzovali sme si
to výbornou defenzívou, kde sme zápas
poctivo oddreli,“ povedal tréner Iskry Róbert Ištvánik.
Na začiatku marca prišla smolná prehra v Leviciach (89:90), kedy mohli „medvede“ druhýkrát v rade „lúpiť“ u vyššie
postaveného tímu. Opäť rozhodla koncovka, v ktorej nevyšiel tímu rozhodujúci útok. „Maximálne nás mrzí a hnevá to,
ako sme spackali záver stretnutia. Hoci
sme si povedali, že to nebude žiadna trojbodová strela a máme možnosť urobiť
faul, tak to nanešťastie neprišlo. Inkasovali sme trojku a v závere sme opäť neurobili to, čo sme mali pripravené. Prehra
nás extrémne mrzí. Verím tomu, že po
dvoch tesných prehrách z troch zápasov, sa konečne z toho dokážeme poučiť
a všetci sa nad tým zamyslíme. Toto sa
v budúcnosti nesmie opakovať,“ vyjadril
sa tréner Svitu.
Čo čaká „podtatrancov“ v marci? Boje
o Slovenský pohár a hlavne vyvrcholenie základnej časti Niké SBL. Svit bol na
začiatku marca na 5. pozícii, no ich strata
na čelo nebola vôbec výrazná. Miestenka
v prvom kole playoff by im už nemala
uniknúť, Iskra však chce zabojovať o priamy postup do semifinále playoff.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix
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