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ZO ŽIVOTA V MESTE

Drahí Sviťania, obyvatelia, priatelia,
celý svet a, žiaľ, aj naša Európa zažíva časy, aké tu ešte neboli. Každý
deň čelíme obavám, strachu a pozorne sledujeme nové informácie o víruse, ktorý mení svet vonku a rovnako aj naše vnútorné svety. Z každej
strany sa na nás doslova valia informácie. Miestami až nevieme, ktoré
sú pravdivé a ktoré sú zlomyseľnými hoaxami. Ja, Vy, Vaši blízki, známi,
susedia - my všetci sa cítime zmätene a neisto. Zažívame dobu, akú naše
novodobé dejiny nepamätajú. Táto doba otriasa našimi životmi, zvykmi
i všetkým, čomu sme doteraz verili.

CITÁT MESIACA

Napriek tomu musíme tomuto strachu čeliť, zodvihnúť hlavu, každé ráno
vstať a naďalej robiť to, čo vieme a ako
najlepšie vieme. Na vlastnej koži denne
zažívame situácie, ktoré sú nové a zároveň musíme prijímať rozhodnutia, na aké
sme neboli pripravení.
Chcem Vám povedať, že ja, aj moji
spolupracovníci sa snažíme robiť všetko,
čo je v našich silách, aby sme aj počas
týchto zložitých časov boli nápomocní
Vám - občanom a promptne reagovali na
dennú realitu.
Mesto vyčlenilo finančné prostriedky,
z ktorých bolo realizované zabezpečenie
ochranných pomôcok v mestských zariadeniach, dezinfekciu zdravotného strediska pri podozrení z výskytu vírusu, distribúciu rúšok všetkým seniorom od veku
65 rokov. V súčasnosti stále prebieha distribúcia rúšok obyvateľom vo veku od 60
do 64 rokov. Bola zriadená linka pomoci
seniorom, ktorou sme pripravení pomôcť
pri nákupe potravín, drogérie a liekov.
Túto službu realizujú denne zamestnanci
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mestského úradu, ktorí žiadateľom rozvážajú nákupy domov. Aj príslušníci našej Mestskej polície sú v tomto náročnom
období nápomocní občanom a preverujú
každý podnet. Riešia porušovanie nariadenia nosenia rúšok, zákaz zhromažďovania sa, či porušovanie domácej karantény.
Nanešťastie, tieto časy sú z hľadiska vzájomného spolužitia pre všetkých veľmi náročné. Narastajú počty násilných skutkov
a porušovania nariadení.
Veľkú pomoc realizuje aj Stredná polytechnická škola J. A. Baťu pod vedením
Evky Nebusovej, Centrum voľného času
pod vedením Janky Koreňovej, územný
spolok Slovenského červeného kríža Svit
pod vedením Márie Zentkovej, dobrovoľníci spolupracujúci s Lenkou Lesnou.
O.Z. Familiaris napríklad distribuovalo
rúška menšinám, sociálne znevýhodneným, ale aj našim občanom v domovoch opatrovateľskej služby mimo Svitu.
A v neposlednom rade aj mnohí nemenovaní dobrovoľníci, ktorí nezištne pomáhajú.

„Nikto nedáva viac ako ten,
čo dáva nádej.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Ďakujem aj Vám - občanom, že ste prejavili aktivitu a spolupatričnosť a v čase,
keď sme boli na začiatku zabezpečovania
ochranných rúšok, ste si svojpomocne,
doma alebo vzájomne poskytli pomoc
a spoločne sa tak vyzbrojili v boji proti
nákaze.
Veľká vďaka, za vašu šikovnosť, súdržnosť a vzájomnú ohľaduplnosť...
V týchto časoch a náročných situáciách myslím predovšetkým na Vás. Žiaľ,
nemám zázračný prsteň, ktorým by som
vedela vyhovieť a pomôcť osobne všetkým obyvateľom. Mnohokrát som nútená sa rozhodovať a zvažovať, čomu dám
prednosť - ekonomike, rentabilnosti alebo tlaku verejnej mienky?
Som si totiž vedomá toho, že keď sa
toto obdobie raz skončí, opäť bude potrebné opraviť ulice, kosiť, zabezpečiť
miesta v materskej škole, či pripraviť investičné projekty. Aj táto činnosť musí ísť
v pracovnom živote našej samosprávy
ďalej.
Ale, chcem Vám prejaviť spolupatričnosť a vyzývam Vás k viere, statočnosti,
odhodlanosti, trpezlivosti a k tomu, aby
ste neupadali do beznádeje. Odporúčam
Vám sledovať informácie len z oficiálnych
zdrojov ako je napríklad mestská webová
stránka, alebo webové stránky jednotlivých ministerstiev. Vyhnete sa tak mnohým dezinformáciám a možno zbytočne
zastrašujúcim správam, s ktorými akoby
sa rozsypalo vrece...
Pre lepšiu vnútornú pohodu sa im
radšej vyhýbajte. Je dobré byť informovaní, ale lepšie je sústrediť sa na čas
s blízkymi doma a na radosť z toho, že
ste zdraví a máte jeden druhého. Alebo z prechádzky v prírode, ktorá v nás
v tomto jarnom období priam prebúdza
nádej na nový život a nádej na to, že to
spolu zvládneme.
Rada by som Vás tiež touto cestou vyzvala k jednote a tolerancii. Skúsme namiesto negativity, (ktorej je teraz všade
okolo nás viac než dokáže spoločnosť
uniesť) ukázať že sme jednotní, uvedomelí, neodsudzujme a nenegujme sa navzájom. Radšej povzbuďme, pomôžme
a rešpektujme. Možno to sú veci, ktoré sa
máme naučiť a posilniť v sebe...
Našťastie, aj pre toto obdobie platí, že
skutočne nič nemá večné trvanie. Preto
verme, že trvanie tejto globálnej tragédie
sa už blíži ku koncu a svet sa bude môcť
čoskoro priblížiť k takému, aký sme ho
poznali kedysi. Priložme ale aj nové poučenie, aby sme si ctili to, čo nám je teraz
upierané.
Prajem Vám osobne, veľa, veľa zdravia,
energie, trpezlivosti a síl.

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Už aj Svit má
k dispozícii
defibrilátor

Vďaka iniciatíve primátorky Dáši
Vojsovičovej a náčelníka Mestskej polície Michala Klimka je
už aj v našom meste k dispozícii
AED zariadenie - automatický
externý defibrilátor na poskytnutie prvej pomoci.
Tento prístroj dodá postihnutému
elektrický impulz a môže tým zachrániť
život, alebo zvýšiť šance na záchranu
pri zlyhaní srdca. Všetky defibrilátory
v tejto kategórii sú konštruované tak,
aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc i laik. Od 1. apríla 2020 je zariadenie k dispozícii u hliadky mestskej polície, ktorá je už aj patrične vyškolená na
jeho obsluhu. Defibrilátor sa podarilo
získať pre mesto vďaka predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému a riaditeľovi Úradu PSK
Bystríkovi Muchovi.
D. Virostko
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Priatelia z Českej republiky
si na nás spomenuli aj v týchto časoch
List v tomto znení prišiel od „bratov“ čechov na mestský úrad do Svitu. Je milé,
že aj keď bojujú s rovnakými problémami ako my na Slovensku, poslali niekoľko
povzbudivých slov venovaných všetkým. 				
red

Mesto získalo financie na výsadbu zelene

Suma 15 261,17€ je celková výška podpory, ktorú mesto získalo z projektu Zelené obce Slovenska zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Realizácia vegetačných prvkov a výsadba zelene bude môcť
byť realizovaná po uzatvorení zmluvy, ešte v tomto roku. V meste tak
pribudne zeleň a opäť sa skvalitní naše životné prostredie.
Národný projekt s názvom „Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce
Slovenska“ je zameraný na zachovanie
a obnovu biodiverzity a ekosystémov
mimo chránených území a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na
realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry
na miestnej úrovni - výsadba drevín v obciach. Mesto si dalo vypracovať realizačný projekt výsadby drevín, ktorý obsahuje lokality a mapky miest, kde by tieto
dreviny mali byť vysadené. Zo získaných
financií sa bude hradiť dodanie drevín
a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy ako aj následný
monitoring jednotlivých drevín.
DV
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„Práve počas náročných
období zisťujeme, čo funguje,
a naopak, čo nefunguje...“
Pandémia koronavírusu ovplyvňuje životy nás všetkých. Každého v rôznych
a odlišných smeroch. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú aktuálne
seniori. Pre nich je nákaza nebezpečnejšia, ale tiež sa musia vysporiadať so
značnou izoláciou. Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych
činností Mestského úradu je to, ktoré prichádza s touto skupinou ľudí do
najužšieho kontaktu. O tom, ako prežívajú tieto chvíle klienti odkázaní na
opateru, či sociálne služby, ale aj o tom, s akými výzvami sa pasujú pracovníci sme sa zhovárali s vedúcou oddelenia PhDr. Petronelou Bockovou.
Vaše oddelenie pracuje v najbližšom
kontakte s tzv. najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva – dôchodcami, alebo
seniormi. Jednak s tými odkázanými na
starostlivosť sociálneho zariadenia, ale aj
inými. Ako vnímajú súčasnú situáciu práve oni? Ako sa s ňou vysporadúvajú?
Táto situácia sa asi najviac dotkla seniorov, ktorí sú umiestnení v Zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS). Zákaz
návštev prehlbuje pocit izolácie. Ale, žiaľ,
nemáme iné východisko, ako rešpektovať
nariadenia vlády a krízového štábu. V Zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom sme túto situáciu vyriešili donáškou
stravy do domácností. Jeden zamestnanec
zariadenia navštevuje našich prijímateľov
v ich domácnostiach. V Dome opatrovateľskej služby (ďalej len DOS) sme zas prispôsobili pracovné zmeny vrátnikov tak, aby sa
predišlo zbytočnému pohybu osôb v areáli.
Aké ďalšie opatrenia ste museli prijať
a urobiť?
Okrem bežnej agendy pribudli ďalšie
činnosti súvisiace s touto mimoriadnou
situáciou. Pravidelne zasadá krízový štáb
mesta, ktorého sme súčasťou. Podrobne vyhodnocujeme nariadenia štátu a následne
k tomu musíme prijať potrebné opatrenia
my. Znamená to sledovať situáciu a prijaté
usmernenia aplikovať v praxi. Denne analyzovať dostupné možnosti pre občanov
mesta, zvlášť pre seniorov.
Znamená to väčšiu vyťaženosť vášho
oddelenia - pracovníčok ako inokedy?
V súčasnosti sú sociálne služby v meste
(opatrovateľská služby a ZOS) subjektom
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hospodárskej mobilizácie. V ZOS platí núdzový stav a tomu sme museli prispôsobiť
aj pracovné zmeny a prevádzku. Vo všetkých našich zariadeniach sa realizuje zvýšená hygiena a dezinfekcia priestorov, čo
predstavuje naozaj zvýšenú pracovnú záťaž
pre zamestnancov.
Okrem praktických činností to znamená
aj administratívne práce navyše. V rámci
agendy civilnej ochrany (pozn.: ktorá tiež
spadá pod toto oddelenie) prebieha povinné administratívne vedenie dokumentácie
v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Zahŕňa to sledovanie plnenia prijatých opatrení,
spracovanie zápisníc z rokovaní krízového
štábu, realizáciu prijatých opatrení. A toto
všetko musí byť následne zasielané v administratívnej podobe na Okresný úrad
do Popradu. Tiež plníme úlohy stanovené
Okresným úradom a nariadenia vyplývajúce z prijatých opatrení ústredného Krízového štábu SR. To všetko sú naše povinnosti
vyplývajúce z legislatívy.
Pre úrad to znamená tiež mimoriadne
aktualizácie dokumentácie na úseku hospodárskej mobilizácie. Bolo potrebné spracovať usmernenia aj pre výkon technických
služieb. A tiež sprostredkovať usmernenia
pre výkon sociálnych služieb.
Opatrovateľky a sociálne pracovníčky
sú v týchto neľahkých časoch v „prvej línii“ boja. S akými komplikáciami sa stretávajú?
Tak ako všetci. Najväčší problém sme
mali so zabezpečením ochranných pomôcok. V rámci poskytovania opatrovateľskej
služby sme nezaznamenali žiadny problém.

Službu poskytujeme v plnej miere tak ako
pred tým. Aj keď zamestnanci majú obmedzený kontakt s občanmi - „stránkami“, žiadosti, poradenstvo riešime informačnými
a telekomunikačnými prostriedkami.
Aké, za bežných okolností, neštandardné situácie musia riešiť?
Okrem toho, že aktuálne dianie je nové
a nik s ním nemá skúsenosti, každý sa denne musí vysporiadať s novými vecami, situáciami, či činnosťami. Ale aj v rámci nariadení máme určité usmernenia a odporúčania,
ktoré nie sú úplne jasné. Napríklad ohľadne
prijímania nových klientov (prijímateľov sociálnych služieb) do zariadení.
Majú už k dispozícii dostatok ochranných prostriedkov?
Počas týchto dní sa stretávame s tým,
že dezinfekcia a ochranné pomôcky sú nedostatkovým artiklom. A budú ešte dlho
nevyhnutnosťou nielen v úradoch, zariadeniach samosprávy, ale aj domácnostiach.
V ZOS sme mali menšie skladové zásoby na
jednorazové ochranné rúška a rukavice.
Museli ste ich však zabezpečiť. Kde ste
ich nakúpili, keď je na trhu nedostatok?
S týmto problémom sme sa museli rýchlo vysporiadať a zadovážiť si ich v rámci
vlastných možností, svojpomocne. ZOS
a opatrovateľská služba sú subjektami hospodárskej mobilizácie, preto v najbližších
dňoch očakávame, že získame ochranné
pomôcky aj prostredníctvom Prešovského
samosprávneho kraja.
Čím všetkým sa ešte zaoberá vaše oddelenie? Mám na mysli, čo všetko ste už
realizovali?
Aktuálne pracujeme na tom, aby sme
vyriešili situáciu s výpadkami zamestnancov. Musíme vypracovať plán riešenia krízovej situácie, zabezpečiť využitie
personálnych kapacít, ktorých prevádzka
bola pozastavená, zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení, plniť
ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako
aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnych služieb. Zabezpečiť chod prevádzky ZOS a opatrovateľskej služby.
Vašou agendou však nie je len starostlivosť o ľudí v zariadeniach. Komunikujete
aj s inými seniormi?
Vzhľadom na to, že prevažná väčšina
seniorov nemá prístup k sociálnym sieťam,
považovali sme za dôležité pre nich zosumarizovať a sprostredkovať najdôležitejšie
informácie. Seniori od 65 rokov obdržali
do schránky ochranné rúško vrátane informačného letáka, kde sme uviedli možnosti stravovania v meste, možnosti donášky
do domácnosti, kontakty na neziskové organizácie či dostupnosť bezplatnej MHD.
Zriadili sme infolinku a linku, kde si seniori
môžu objednať a dať bezplatne doručiť nákup potravín, liekov a drogérie domov, čo aj
denne využívajú. V priebehu jedného týžINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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dňa, prevažne zamestnanci mesta, rozniesli
pre týchto ľudí 1600 ks obálok s rúškami.
V tejto aktivite budeme naďalej pokračovať. V najbližších dňoch realizujeme distribúciu rúšok pre vekovú skupinu 62 až 64
rokov. V nasledujúcich dňoch dodá Ministerstvo vnútra SR informačné letáky, ktoré
majú slúžiť ako prevencia pre seniorov. Tie
bude následne distribuovať MsP Svit.
Tiež sme zorganizovali roznášku mestských novín, nakoľko náš zmluvný doručovateľ pozastavil služby v tejto oblasti.
Okrem zamestnancov mesta pri roznáške
novín vypomohli členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v miestnej časti Svit - Pod
Skalkou.
Mesto uverejnilo niekoľkokrát výzvu
pre dobrovoľníkov, aby sa prihlásili, ak
majú záujem pomôcť. Koľko záujemcov
sa prihlásilo?
Prihlásilo sa nie viac ako desať ľudí. Ďalší pomohli darovaním látok na šitie rúšok.
Zapojila sa napríklad poslankyňa Marianna
Šramková, ktorá nám pomohla s rôznymi
činnosťami. Každý deň pomáhajú členovia
mládežníckeho parlamentu. Ale aj jednotlivci z pomedzi občanov. Zamestnanci mesta a Centra voľného času z vlastnej iniciatívy
začali šiť ochranné rúška v priestoroch CVČ,
ako aj doma. K dnešnému dňu ušili viac než
1100 rúšok. Viem, že takto sa v meste zor-

ácie, keď zisťujeme, čo funguje, a naopak,
čo nefunguje.
Chceli by ste na záver niečo odkázať
čitateľom?
Že im prajem najmä zdravie a vnútornú
pohodu. A aby selektovali, čo je pre nich
dôležité a čo nie a venovali svoju energiu
tomu dôležitému. J

ganizovali viacerí a začali si vzájomne viac
pomáhať, či už jednotlivci, skauti, Slovenský červený kríž. Myslím, že bude príležitosť
všetkým ešte raz poďakovať.
Ako vy osobne vnímate toto obdobie?
Dá sa na také čosi pripraviť?
Som veľmi rada, že väčšina z nás sa
v rámci mesta dokázala spojiť, vzájomne
si pomôcť a podporiť sa. Kto to nestihol,
stále sa môže zapojiť (úsmev). Ale tiež ma
mrzí, keď počujem, že aj v takýchto časoch
sa nájdu situácie, kedy sused susedovi vyberie zo schránky napríklad rúška, prípadne
prejaví nespokojnosť... Stále platí, že práve
náročnejšie obdobia nás dostávajú do situ-

Poznámka redakcie: Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych
činností a organizačných činností a opatrení
vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave
bezpečnosti. Slúži na: zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej
republiky, realizáciu prípravy štátu na obranu,
riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich
následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie. Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne dôležité tovary
a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie
činnosti ústredných orgánov, ozbrojených
síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb,
ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie.

Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
Foto: Peter Kostka

CHEESECAKE (alebo TVAROHOVÝ)
SO SMOTANOVÝM KRÉMOM

Recept pre Vás pripravila a vybrala naša kolegyňa JUDr. Lenka Faixová, ktorej pečenie je jej najmilšou záľubou. Ak máte doma aj Vy odskúšaný a chutný recept, podeľte sa oň a pošlite nám ho na redakcia@svit.sk a my ho radi
uverejníme, nech poteší chuťové poháriky aj iných.
Na sušienkový základ budeme potrebovať: 200 g maslových sušienok, 110
g masla, 1 vanilkový cukor, 1 ČL mletej
škorice.
Na plnku: 600 g mascarpone alebo
jemného tvarohu bez hrudiek (prípadne mix, napr. 300 g mascarpone a 300
g tvarohu, podľa toho čo máte doma),
200 g kyslej smotany, 2 balíčky vanilkového cukru, 130 g práškového cukru, 3 vajíčka, 2 - 3 PL hladkej múky.
Smotanový krém: šľahačková smotana, kyslá smotana, vanilkový cukor.

Postup:

Rúru si vyhrejeme na 180 °C. Na miernom ohni si roztopíme maslo a necháme
trochu vychladnúť. Zatiaľ si valčekom alebo v sekacom mixéri rozdrvíme maslové
sušienky, pridáme vanilkový cukor, škoricu,
roztopené maslo a poriadne zmiešame,
kým sa nespoja do jednotnejšej hmoty.
Spodok tortovej formy s odnímateľným
dnom (26 cm) si obalíme papierom na pečenie. Boky formy nie je potrebné potierať
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ani vystieľať papierom na pečenie. Sušienkovú zmes dáme na spodok formy a poriadne utlačíme lyžicou, dnom pohára alebo rukou, aby bola rovnomerná. Ak chcete,
môžete si zo sušienkovej zmesi vytvoriť aj
okraje. Formu vložíme na 7 - 10 min do rúry,
aby sa nám sušienková zmes zapiekla. Dávajte pozor, aby sa sušienky nepripiekli. Keď
ich po zapečení vyberiete, rúru vyvetrajte
a teplotu znížte na 150 - 160 °C.
Zatiaľ čo sa sušienkové „cesto“ zapeká,
pripravíme si plnku, a to tak, že do väčšej
misy dáme všetky suroviny určené na plnku a mixérom vymiešame do hladka. Krém
bude mať síce riedku konzistenciu, ale nemusíte sa báť, tak to má byť. J
Plnku nalejeme do formy a pečieme na
150 - 160 °C 35 - 40 min. Každá rúra pečie
inak, takže si to budete musieť odsledovať
na okrajoch koláčika. Prvú polhodinu však
rúru neotvárajte. Ak budú mať upečené
okraje zlatistú farbu a budú pevné, pričom
stred sa môže trochu „triasť“, cheesecake je
hotový a môžete rúru vypnúť. Po vychladnutí stuhne aj stred, takže žiadne obavy. Po

dopečení cheesecake nechajte v pootvorenej rúre, nevyberajte ho von hneď po dopečení, aby nezažil teplotný šok a nepraskol.
Po hodinke ho vyberte a nožom opatrne
orežte okraje od formy. Nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a následne by bolo
najideálnejšie, aby bol aspoň 4 hodiny, prípadne cez noc v chladničke a krájali by ste
ho až na druhý deň. Dozdobiť si ho môžete
podľa vlastných predstáv.
Dám Vám tip na smotanový krém, ktorým si ho môžete preliať, poprípade ho
natrieť na cheesecake a dozdobiť čokoládovými hoblinkami, orieškami alebo ovocím.
Smotanový krém si pripravíte tak, že šľahačkovú smotanu si vyšľaháte dotuha s vanilkovým cukrom podľa chuti a potom do
nej zľahka zamiešate kyslú smotanu, ktorú
pridávate podľa hustoty krému.

Dobrú chuť J
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KORONAVÍRUS
chode len jeden zákazník na 25 metrov
štvorcových predajnej plochy.
n V obchodoch musí byť zabezpečená
povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť
rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach
aspoň dva metre.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
n Sociálna poisťovňa zjednodušila po-

Vývoj situácie v súvislosti
so šírením koronavírusu
na Slovensku a vo Svite

Dňa 11. marca 2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovú pandémiu koronavírusu.
Čo je to pandémia? Z gréckych
slov pan, pantos = všetko, demos = národ, ľud. Je to rozsiahla epidémia, ktorá
sa rozširuje na geograficky rozsiahlom
území, dokonca medzi kontinentmi
a celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu
vyskytnúť ojedinelé oblasti, ktoré nie sú
postihnuté. Naopak, pôvodne nepostihnuté oblasti sa vďaka leteckej doprave
nakazia. Je to dnes najväčšie nebezpečenstvo šírenia pandémii.

Najväčšie pandémie v dejinách:
n Čierna smrť (1347-1352) - Epidémia

moru rozšírená po celej Európe, odhaduje sa že zomrelo asi 25 miliónov ľudí, čo
bola tretina vtedajšieho európskeho obyvateľstva.
n Španielska chrípka (1918 - 1920) - celosvetové rozšírenie, 500 miliónov chorých, 20 až 50 miliónov obetí (50 miliónov
podľa Nature, Vol 429, 27. mája 2004).
n Ázijská chrípka (1957) - 1 milión obetí.
n Hongkonská chrípka (1968) - 700 000
obetí.
n HIV (od asi 1980, stále trvá) - celosvetové rozšírenie, 20 miliónov obetí, 40 miliónov infikovaných (do konca
roka 2003 podľa WHO).
(zdroj Wikipedia)

Stručný prehľad opatrení
a nariadení vlády SR
od 6. 3. 2020
n Platí zákaz návštev v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.
od 10. 3. 2020
n Platí zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
n Povinná domáca karanténa pre osoby
vracajúce sa z Číny, Kórejskej republiky,
Iránu a Talianska.
od 12. 3. 2020
n Bola vládou SR vyhlásená mimoriadna
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situácia na celom území SR.
n Ústredný krízový štáb SR prijal viacero
opatrení: zatvorili sa školy a školské zariadenia, zábavné podniky, kultúrne zariadenia, lyžiarske strediská, wellnes centrá
a aquaparky, všetky tri medzinárodné
letiská. Zaviedli sa hraničné kontroly, zastavila sa medzinárodná preprava okrem
zásobovania, nariadila sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových
oblastí, obmedzila sa prevádzka obchodných centier, vnútroštátne vlaky začali
premávať v prázdninovom režime
od 16. 3. 2020
n Zatvorené boli všetky maloobchodné
prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych
pomôcok, drogérie, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, pôšt a pod.
od 24. 3. 2020
n Začala platiť povinnosť nosenia rúška
na tvári pre každú osobu.
n Potraviny, drogérie, trafiky či obchody
s predajom krmív pre zvieratá sú v nedeľu zatvorené.
n Otváracie hodiny v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov sú v čase od 9.00 do
12.00 h.
n Dodržiavanie 2 m odstupov.
n Zrušené bezplatné cestovanie vlakmi
pre študentov.
od 30. 3. 2020
n Bolo povolené otvorenie niektorých
obchodov, služieb a prevádzok ako očné
optiky, služby STK a emisnej kontroly,
leasingové služby, predajne a servis bicyklov, notári a advokáti, stavebniny,
záhradníctva, galantérie, metrový textil,
farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstva, zberné dvory, servis výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, kľúčové
služby.
n Zaviedli sa limity na počet zákazníkov
v predajni - v jednom čase môže byť v ob-

stupy pri uplatňovaní nároku poistencov
aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na
webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).

ŠKOLSTVO
n Písomné maturity a Testovanie-9 boli

zrušené.
n Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
n Prihlášky na stredné školy je možné
podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
n Podávanie žiadostí do materských
škôl bude prebiehať od 30. apríla do
31. mája 2020.
n Zápisy do základných škôl sa uskutočnia v druhej polovici apríla bez prítomnosti detí. Spustená webová stránka
www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA ZRIADILO (CALL CENTRUM( PRE UČITEĽOV
A RODIČOV. Učitelia a rodičia sa môžu
obracať so svojimi otázkami k aktuálnej
situácii na odborníkov poradenského call
centra rezortu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. K dispozícii im je
v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00
h na bezplatnej infolinke (0800 138 033
alebo emailovej adrese helpdesk@iedu.
sk. Call centrum vie vybaviť v priemere
50 - 70 hovorov za hodinu a momentálne

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

KORONAVÍRUS
má 5 pracovníkov, pripravených reagovať
na otázky verejnosti. Viac informácií nájdete na https://bit.ly/2UR63Jw.

PRVÁ POMOC zamestnancom,
firmám a SZČO

Mesto Svit zriadilo Krízový štáb.
Opatreniami a nariadeniami boli:

Ako nosiť a zaobchádzať
s rúškom?

od 9. 3. 2020
n Dodržiavať a zvýšiť intenzitu hygienických zásad (umývanie rúk, kýchanie
a kašeľ do vreckovky a lakťového ohybu,
dezinfekcia rúk, povrchov a priestorov
atď...).
n Čo najviac obmedziť stretávanie sa
v skupinách a komunitách.
n Obmedziť organizáciu kultúrnych,
spoločenských, či iných schôdzí (členské
výročné schôdze, oslavy a podobne).
n Obmedziť stretávanie sa v rámci organizácií, ktoré združujú seniorov.
n Pri podozrení, že sa u Vás prejavujú príznaky tohto vírusu, prípadne pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze postupovať
podľa usmernenia získaného prostredníctvom SMS správy od Ministerstva
vnútra SR: kontaktovať lekára telefonicky,
nie osobne a kontaktovať infolinku na:
(0800 221 234.

n Pred založením rúška si umyte ruky

ZAKÁZALO:

n Štát preplatí 80 % platu zamestnanca

firmám, ktorých prevádzky sú povinne
uzavreté.
n Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
viac ako 20 % - 180 €, viac ako 40 % - 300
€, viac ako 60 % - 420 €, viac ako 80 % 540 €.
n Zamestnancom v karanténe a rodičom
na OČR bude hradených po celú dobu
55 % z ich hrubej mzdy.
n Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
n Odklad preddavkov dane z príjmu pri
poklese tržieb o viac ako 40 %.
n Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

mydlom a teplou vodou alebo použite
dezinfekčný gél.
n Ak má rúško všitý kovový pásik, otočte
rúško tak, aby bol na hornej strane.
n Založte si elastické šnúrky za uši, alebo
zaviažte šnúrkami na zadnej strane hlavy
Rúško musí doliehať na tvár, zakrývať
musí nos, ústa a bradu.
n Počas nosenia rúška sa ho nedotýkajte.
Ak sa ho dotknete, hneď si umyte ruky.
n Ak rúško zvlhne, vymeňte ho.
n Pri zložení rúška sa dotýkajte len gumičky alebo šnúrky, prednej časti rúška
sa nedotýkajte.
n Rozviažte alebo zložte šnúrky a rúško
vyhoďte do uzatvárateľného odpadového koša - ak ide o jednorázové rúško.
n Opäť si umyte ruky mydlom a teplou
vodou alebo použite dezinfekčný gél.
n Jednorazové rúška po použití vždy vyhoďte.
n Látkové rúška po použití vyperte, vyvarte vo vriacej vode alebo prežehlite na
najvyššom stupni z oboch strán.
n Noste rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi, neskladajte si ich a nezakladajte nanovo.
Tento príspevok má informačný charakter, nie je výpisom, ani inštruktážou. Informácie boli platné a aktualizované ku dňu
redakčnej uzávierky. Pre aktuálne a presné
informácie vyhľadajte či už kontrétnu webstránku jednotlivých ministerstiev, alebo
využite informačnú linku Covid-19 pre SR
- CALL CENTRUM (0800 221 234.
red
foto: P. Kostka
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n Návštevy v zariadeniach: Zariadenie

opatrovateľskej služby Svit a Denný stacionár - Zariadenie opatrovateľskej služby
s denným pobytom, vzhľadom na väčšiu
mieru zraniteľnosti a ohrozenia skupiny
občanov v seniorskom veku, či trpiacich
na iné ochorenia aj návštevy v iných zariadeniach sociálnych služieb.
od 12. 3. 2020
n Prevádzka Mestského úradu Svit bola
obmedzená a uzatvorená (okrem podateľne), do odvolania. Navštíviť úrad je povolené len v podateľni v nevyhnutných
a neodkladných prípadoch, prípadne
úradné záležitosti je potrebné vybaviť telefonicky alebo emailom.

Ďalšie opatrenia v meste Svit:
n Zatvorenie ZOS - Stacionára pre dospe-

lých s denným pobytom, do odvolania.
n Zatvorenie mestskej plavárne, do odvolania.
n Zatvorenie Mestskej knižnice Svit,
do odvolania.
n Zákaz usporadúvania akýchkoľvek
hromadných podujatí, stretnutí (kultúrnych, športových, združujúcich občanov
v spolkoch a podobne...).
n Operatívne zasadania vedúcich pracovníkov a sledovanie, rešpektovanie
a šírenie informácií a nariadení vlády
a Ministerstva zdravotníctva SR prostredníctvom webovej stránky mesta, rozhlasu, sms a individuálnych oznamoch v jednotlivých objektoch.

barov a výzva pre rodičov a deti, aby sa
nezhromažďovali na ihriskách a športoviskách
od 18. 3. 2020
n Kompletná dezinfekcia
Zdravotného strediska Svit

priestorov

od 19. 3. 2020
n Zriadenie linky pomoci Sviťanom, poskytovanie nákupu potravín, liekov a drogérie domov - seniorom.
od 20. 3. 2020
n Zmena a prispôsobenie web stránky
mesta, s novou podstránkou Koronavírus, kde nájdete vždy najaktuálnejšie informácie a opatrenia.
od 22. 3. 2020
n Začali sa postupne distribuovať
ochranné rúška každému obyvateľovi
Svitu, ktorý má 65 a viac rokov a informačný leták so všetkými potrebnými
informáciami týkajúcimi sa opatrení
a možností pomoci seniorom a inak hendikepovaným ľuďom vo Svite. Rúška sú
postupne šité svojpomocne zamestnancami Strednej polytechnickej školy J. A.
Baťu a zamestnancami Mestského úradu
spolu s Centrom voľného času.
od 23. 3. 2020
n Až do odvolania Mesto Svit ruší občianske sobáše v súlade s usmernením
ministerstva vnútra.
n Až do odvolania: v MHD je vstup
do dopravného prostriedku len zadnými dverami - mimo pracoviska vodiča
vozidla s vyznačením ochrannej zóny;
rovnako aj výstup. Upúšťa sa od výberu
cestovného poplatku.
n Do odvolania budú autobusy v Mestskej hromadnej doprave Svit počas pracovných dní premávať v režime sobotňajších cestovných poriadkov.
od 26. 3. 2020
n Boli vydané špeciálne opatrenia pre
pohrebné a cintorínske služby
red

Aktivujte si bezplatnú

SMS info službu
o dianí v meste

od 13. 3. 2020
n Nariadenie o zatvorení pohostinstiev,
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Mestská polícia Svit informuje
Vážení občania, keďže sa nám s postupným otepľovaním množia prípady
vypaľovania trávy na území mesta Svit,
pripomíname, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa
zakazuje najmä:
n zakladať a udržiavať ohne,
n používať otvorený oheň, fajčiť alebo
odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
n vypaľovať porasty bylín, krov a stromov. Preto dôrazne upozorňujeme na
ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.
Touto cestou apelujeme na občanov,
v prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať
odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte sa na Mestskú políciu NON STOP
LINKA 0905 636 715.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere
jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie

ThDr. Štefan Vitko PhD.,
farár rímskokatolíckej
farnosti Sv. Jozefa
robotníka vo Svite
sa prihovára veriacim
prostredníctvom
farskej stránky.
Praje všetkým všetko
najlepšie, zdravie
a trpezlivostť v týchto

pohnutých časoch.

Mestské
zastupiteľstvo
nerokovalo

Vzhľadom na aktuálne dianie
v krajine a nariadenia sa poslanci v marci nestretli na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Neprinášame vám teda ani zápis
z rokovania. Keď k rokovaniu
dôjde, opäť si budete môcť prečítať, čo sa prejednávalo.
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je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť
a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj
cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri
státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý
smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“
Zmena v novelizovanom zákone
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke od
1. decembra 2019:
Znenie pravidla o parkovaní na
chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na
chodníku možno len na takom mieste,
kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý
(susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho
účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú,
hrajú deti).
V súvislosti s hrozbou šírenia nového
koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo

vnútra SR - Odbor prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra upozorňuje,
že na území boli Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.
Neznáme osoby kontaktujú telefonicky,
ale aj osobne seniorov s požiadavkou
zmerania teploty, ponuky pochybných
a predražených farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú
situáciu vo svoj prospech. Seniorov je
nutné upozorniť na tieto nové praktiky
podvodníkov. V prípade, ak by boli svedkami takéhoto protiprávneho konania,
je nutné bezodkladne volať políciu na
č. 158, prípadne mestskú políciu vo Svite
na nonstop linke 0905 636 715
Mestská polícia mesta Svit sa v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky
v zvýšenej miere poskytuje súčinnosť
mestu a podieľa sa na ochrane zdravia
a životov občanov nášho mesta. Zvýšili
sme kontroly teritória mesta Svit, dohliadame na dodržiavanie všetkých nariadení a usmernení vlády Slovenskej republiky v súvislosti s opatreniami proti šíreniu
koronavírusu.
Všetky novinky, rady a usmernenia
nájdu občania na FB stránke Mestskej
polície Svit.
Spolu to zvládneme.
MsP Svit

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

15. - 30. apríla 2020
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia
šiesty rok veku a ešte do školy nechodia.
ZÁPIS DETÍ BUDE PREBIEHAŤ BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ - V SÚLADE
S NARIADENÍM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA.
ZÁPIS A PRÍTOMNOSŤ RODIČOV BUDE ORGANIZOVANÁ PODĽA INŠTRUKCIÍ ŠKOLY, NA KTORÚ BUDE RODIČ SVOJE DIEŤA ZAPISOVAŤ.
Rodičia môžu vopred vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdu
na webovom sídle danej školy.
V prípade otázok kontaktujte:
SPOJENÁ ŠKOLA MIEROVÁ
zs@zsmierusvit.edu.sk, ( 0903 021 333
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2
zssvit@zssvit.eu, ( 0911 305 053
Ing. Elena Berezovskijová

Mgr. Monika Dudinská

riaditeľka SŠ Svit, Mierová 134

riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Zo školských lavíc (teraz prázdnych)
Spojenej školy na Mierovej...
Súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká. Rodičia aj učitelia prežívajú veľmi náročné chvíle, často musia skĺbiť svoj
osobný život s prácou z domu, súčasne zabezpečujú starostlivosť
o domácnosť, deti a pomáhajú aj svojim rodičom či starým rodičom.
Aj my v našej škole hľadáme optimálne riešenia a spôsoby, ako realizovať vyučovanie na diaľku. S kolegami si vymieňame skúsenosti, inšpirácie, pripomienky
a snažíme sa čo najpružnejšie reagovať
na momentálny mimoriadny stav. Vo
vzdelávaní zohľadňujeme tak požiadavky a odporúčania Ministerstva školstva,

ŠPÚ ako aj rodičov. Momentálne vo vzdelávaní za kľúčové považujem využívanie
všetkých dostupných komunikačných
nástrojov a platforiem ako email, edupage, videokonferencie. Potrebné je však
na úrovni učiteľ, žiak a rodič nájsť vo vzájomnej komunikácii vhodný model pre
zabezpečenie rozvoja žiakov pri rešpek-

tovaní ich aktuálnych možností. Rovnako
kľúčovým prvkom pri použití akejkoľvek
formy komunikácie na diaľku by malo byť
poskytnutie kvalitnej spätnej väzby žiakom, nielen jednostranné odovzdávanie
úloh a zadaní.
Z hľadiska efektivity je ideálne, aby sa
v rámci školy učitelia zhodli na používaní
spoločných nástrojov, preto som pristúpila k vydaniu odporúčaní pre vzdelávanie počas prerušenia vyučovania v našej
škole nasledovne:
n Došlo k úprave rozvrhu hodín
na 1. aj na 2. stupni
n Odporučenie pravidelne sledovať nový portál https://www.ucimenadialku.sk/,
kde nájdu množstvo potrebných informácií učitelia, rodičia, deti aj zamestnávateľ.
n Odporučila som vyučujúcim minimálne raz do týždňa sa spojiť so svojimi žiakmi prostredníctvom obrazu.
n Odporučila som žiakom sledovať už
prebiehajúce programy zamerané na
vzdelávanie na RTVS.
Nezabúdajme v týchto dňoch na to,
že iba vzájomná empatia, dôvera, pochopenie, vychádzanie si v ústrety, rešpekt
a spolupráca nám pomôže zvládnuť túto
náročnú situáciu.
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľka Spojenej školy

Pondelok
Tanečné video - Mgr. Margaryta Panchenko v spolupráci s choreografkou Janou Gregorovou

Utorok
Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy Fantázie. Všetci sledujeme
situáciu týkajúcu sa koronavírusu vo svete. Nanešťastie, tento vírus
ovplyvnil aj bežný život a vyučovací proces u nás, na našej škole.
Preto som sa ako riaditeľka školy Fantázia rozhodla nezanedbať vzdelávanie
našich žiakov a Vašich detí spustením
audiovizuálneho vzdelávania cez internet. Vyučovanie prebieha vo všetkých
odboroch podľa dostupných možností.
Môžem Vás ubezpečiť, že všetci učitelia
sa naďalej odborne pripravujú na hodiny
a zapájajú všetku svoju fantáziu pri ich
príprave.
V hudobnom odbore vyučovanie prebieha individuálne pomocou aplikácií
Zoom, Messenger, chatu alebo skype-u,
prípadne videí. Každý učiteľ priebežne
informuje žiakov, pripadne rodičov, kedy
bude spustený skype a ako môžu na
neho reagovať odpísať správou komentárom a pod.
Hudobnú náuku vyučuje vždy pomocou videí pani učiteľka Dzurillová, ktorá
taktiež vo videách informuje o spôsobe
komunikácie so žiakmi, zadávaním domácich úloh a pod.
ROČNÍK XIX. - APRÍL 2020

Pre tanečný odbor pripravuje tanečné
videá pani učiteľka Panchenko. Sú zavesené na stránke školy. Naše tanečníčky
vás budú v čase riadneho rozvrhu adresne kontaktovať.
Výtvarný odbor taktiež zabezpečujú
pani učiteľky, ktoré vytvárajú foto-postupy a videá pre tvorbu žiakom podľa
jednotlivých ročníkov. Zisťujeme, že žiaci
vo výtvarnom odbore nemajú v domácom prostredí výtvarné pomôcky. Kontaktujte prosím mailom alebo telefonicky
triedneho učiteľa Vášho dieťaťa a my Vám
doručíme pomôcky domov, pred dvere.
V rámci prevencie prosím nechajte balíček bez dotyku 48 hodín, potom môžete
pracovať s pomôckami doma.
Predstavujeme Vám rozvrh vzdelávania na diaľku, podľa jednotlivých dní
v týždni, okrem individuálneho prístupu, ktorý bude prebiehať podľa rozvrhu
s našimi pedagógmi. Toto vzdelávanie na
diaľku je schválenie MŠ SR.

Výtvarné videá - Mgr. Anna Vnenčáková,
PhD., pre nižšie ročníky. Fotopostupy od
pani učiteľky Mgr. Orolínovej.

Streda
Videoteórka - Mgr. Andrea Dzurillová

Štvrtok
Mgr. Martina Dikantová - výtvarné videá
a fotopostupy a Mgr. Lenka Orolinová komunikácia s vyššími ročníkmi cez fotopostupy.

Piatok
Počúvanie hudby s odborným výkladom od našich hudobných pedagógov.
Celým priestorom našej FB a webovej stránky - skolafantazia.edupage.org
budú prebiehať malé koncerty našich
učiteľov – hudobníkov, aby sme vo Vás
prebudili motiváciu. Vopred Vám ďakujem za vašu ochotu spolupracovať
a nezanedbať tak umelecké vzdelávanie
vašich detí a našich žiakov aj v takejto karanténnej situácii.
Viera Piekielnicka,
riaditeľka SZUŠ Fantázia
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Ako učíme svojich žiakov na diaľku,
alebo keby to bolo možné...
„Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti“ (Ján Amos Komenský)
Na Slovensku máme po prvýkrát situáciu, kedy sa žiaci učia
doma. V školách sa nevyučuje v normálnom režime, ale nie sú vyhlásené prázdniny, sú len zatvorené školy. Ako učenie na diaľku reálne
funguje, s čím zápasia učitelia, s čím rodičia a s čím žiaci?
Internet je zaplavený bohatými príspevkami. Na všetkých sociálnych sieťach
sa diskutuje, hodnotí, kritizuje, ale aj chváli. Zdieľajú sa rôzne názory a mnohí z nás
majú s tým aj svoju skúsenosť. Ako to teda
funguje priamo u nás, v našej škole?
Po tom, ako šíriaci sa koronavírus zatvoril školy po celej krajine, sa všetci naši
učitelia snažili nájsť účinný spôsob, ako
svojich žiakov naďalej vzdelávať. Situácia,
v ktorej momentálne sme, nás zastihla
náhle. Mnohí z nás (učiteľov, žiakov aj
rodičov) doteraz nepoznali možnosti online vyučovania, ale naplno sme po nich
siahali, objavovali sme nové komunikačné nástroje, rozširovali si prehľad vo voľne dostupných materiáloch, ktoré nám
majú pomáhať. Aj my učitelia si zdieľame
rôzne možnosti, tipy a rady. Učíme sa, ako
si zorganizovať vyučovanie, bez osobného kontaktu so žiakmi vysvetliť nové uči-

vo, ako zadať žiakom test, ako ich hodnotiť. Už po pár dňoch sme zistili, že online
systém nie je až taký dokonalý a že sa ho
musíme naučiť zvládať a ovládať. Učíme
sa v praxi a za pochodu. Každý sa snaží
robiť čo sa dá, fungovať ako sa dá. V triedach máme k tomu vytvorené všetky podmienky, pomôcky a hlavne máme žiakov
„v triede“. Napriek tomu, že žiaci teraz nesedia pred nami v laviciach, sme za nich
naďalej zodpovední. Za to, čo ich naučíme, čo si z tejto situácie odnesú. Verte, že
strávime množstvo času prípravou, surfovaním po internete, chatovaním so žiakmi,
hľadaním riešenia. Je to pre nás všetkých
nové a niekedy aj ťažké.
Aj Vy - rodičia to nemáte jednoduché.
Vieme, že máte doma deti, ktoré sú tiež
v obmedzenom režime, bez kamarátov
a možnosti ventilu. Je treba si zvyknúť
na spôsob zadávania úloh, na pravidel-

né „cinkanie“ Edupage-u, videohovory,
prezentácie... Deti majú iný režim, ťažké
je prinútiť ich sadnúť si tak ako v škole
a písať úlohy či technicky zvládnuť obsluhovať rôzne počítačové programy.
Mnohí žiaci sa stavajú k povinnostiam
poctivo, robia pravidelne úlohy, ale často
sú aj neistí, lebo je potrebné stiahnuť
prílohu, potom ju ešte aj otvoriť, vytlačiť
(aj keď nie všetci majú doma tlačiareň).
A čo tí menej počítačovo zdatní? Častejšie asi funguje v rodinách google,
veď učivo druhého stupňa už nie je tak
celkom jednoduché. Všetci teda máme
v tieto dni na pleciach záťaž ako ešte nikdy. A preto sa snažíme všetci držať spolu
a ťahať za jeden koniec. Veľkou oporou sú
nám rodičia, posielajú množstvo uznanlivých mailov, správ, odkazov, podporujú nás a hlavne nám dôverujú. Hľadáme
spoločne spôsob ako situáciu zvládnuť.
Je preto namieste trpezlivosť a podpora,
zodpovednosť a pravidelnosť, ale aj zhovievavosť či empatia. Som presvedčená
o tom, že ZŠ Komenského má skvelý tím
učiteľov-rodičov-žiakov, ktorý sa s touto
výzvou popasuje.
A čo dodať na záver? Sme len ľudia.
So svojimi chybami, ale aj dobrými vlastnosťami, chceme robiť svoje povolanie
najlepšie ako vieme. Keby to bolo možné, tak by sme sa dnes všetci navzájom
objali. Keby to bolo možné, tak by sme si
podali ruky a popriali všetko dobré. Keby
to bolo možné, škola by nebola prázdna...
...tak, kedy to už skončí? Chceme všetkým popriať trpezlivosť a nádej, že sa
čoskoro stretneme a budeme môcť robiť také to obyčajné, čo vieme a čo nám
dnes všetkým najviac chýba – byť s deťmi
a učiť. Držme si palce, vyhrňme si rukávy, umyme si ruky a „poďme“ do práce ...
Spolu to zvládneme!

Monika Dudinská,
riaditeľka ZŠ Komenského vo Svite

Zápis detí - MŠ sv. Gianny vo Svite
Zápis detí do novozriadenej Materskej školy sv. Gianny
sa pre mimoriadnu situáciu

uskutoční elektronicky

v dňoch od 30. apríla do 31. mája 2020.
Formulár žiadosti a bližšie informácie si môžete stiahnúť na webovej stránke,
kde sú uvedené aj kontakty
Zriaďovateľom MŠ sv. Gianny je Spišská katolícka charita v spolupráci s farnosťou Svit
a Sestrami Služobníčkami pôsobiacimi vo Svite.
10

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

inz. č.4/2020

https://farnost-svit.webnode.sk/materska-skola/
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Ako na našich najmenších
a predškolákov...
V tejto ťažkej dobe sa musíme prispôsobiť novým podmienkam,
aby sme v čo najkratšom čase mohli svoj ďalší život prežívať nielen
v kruhu svojej rodiny, ale aj so svojimi priateľmi a kolegami v práci.
Obmedzovanie sociálnych kontaktov
a slobodného pohybu pôsobí depresívne. Mnohí z vás pracujete z domu a popri
tom sa staráte o svoje deti, ktoré v súčasnosti nemôžu navštevovať materskú školu. Deti sú živé, potrebujú pohyb, činnosť,
hru, kamarátov, ktorými sa stávajú teraz
súrodenci a Vy rodičia. Aby ste v duševnom zdraví toto obdobie prežili, prinášam Vám malý návod ako hravo pôsobiť
na deti, ako ich zamestnať. Hravé pravidlá
odbúrajú chaos, nervozitu, napätie medzi
Vami. Napíšte si ich na papier a vystavte
na viditeľnom mieste v byte. Deti dokreslia ku každému obrázok. Dodržiavať

ich musia všetci v rodine. Kto pravidlo poruší, zopakuje veršík, ktorý porušil a stanoví si malý oddych na stoličke, slúžiaci
na uvedomenie si priestupku. Takto, bez
kriku, vychovávate deti k uvedomeniu si
vhodného správania v rôznych situáciách
počas dňa.
Slimáčikové pravidlo:
Po byte vždy iba kráčam, behať budem na
dvore. Na bezpečnosť pozor dávam nech
nepríde k nehode.
Uškové pravidlo:
Navzájom sa počúvame, do očí si pozeráme. Nikomu z nás nesvedčí, skákať druhým
do reči.

Zápis detí do materských škôl
v meste Svit

Riaditeľka MŠ určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do
materskej školy pre nasledujúci školský rok 2020/2021
od 4. mája 2020 do 22. mája 2020.
V dôsledku epidemiologickej situácie sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
Dieťa sa do materskej školy prijíma
na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy bez potvrdenia o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so
zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
ROČNÍK XIX. - APRÍL 2020

dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá
riaditeľka materskej školy
písomne
do 30. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí
dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný
pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa
po dobu maximálne troch mesiacov.
Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:
n ktoré dovŕšili päť rokov veku, s odlože-

Metličkové pravidlo:
Hračky krásne ako sen, čakajú nás každý
deň. Keď sa dohrám dobre viem, že si hračky upracem.
Postieľkové pravidlo:
Na postieľke tíško ležím, rozprávočku počúvam. Zavriem očká, pekne zaspím, svojmu
telu oddych dám. (vyhraďte dieťaťu čas po
obede na popoludňajší odpočinok, v rámci
psychohygieny.)
Ústočkové pravidlo:
Milé slovká v ústach nosím: nech sa páči,
ďakujem a prosím. Prepáč mi to sestra,
brat, nechcel som a mám vás rád.
Zaveďte si doma rituál, s ktorým budú
deti počítať. Napríklad ranná 10 minútová rozcvička. Zamestnávajte deti jednoduchými úlohami počas dňa (umy jabĺčka, poskladaj utierky...) a predídete u nich
nude. Vyhraďte im čas na tvorivú činnosť
(skladanie papiera, maľovanie, modelovanie). Pochváľte to, čo sa im podarilo.
Práce si vystavujte, ukážete deťom aké sú
pre Vás dôležité. To najkrajšie a najdôležitejšie dávajú rodičia svojim deťom vtedy,
keď s nimi zdieľajú svoj život. Správajte sa
k deťom čo najúprimnejšie, lebo najviac
vychovávame práve vtedy, keď si myslíme, že to vôbec nerobíme. Nezabúdajme
na to, že dieťa potrebuje predovšetkým
dostatok voľného, spontánneho a radostného pohybu. Vo Svite môžete ísť s deťmi
do lesa, kde sa môžu vyšantiť v lone čistej
prírody a bez strachu z nákazy.
Prajem Vám milí rodičia, aby deti u Vás
nachádzali zábavu, radosť a ponaučenie. Veríme, že našou spoločnou zodpovednosťou čím skôr porazíme neviditeľného nepriateľa a opäť sa stretneme
v priestoroch našej krásnej materskej
školy.				
KD
nou povinnou školskou dochádzkou,
n s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou,
n deti, ktoré majú osvojené základné
hygienické a samoobslužné návyky a sú
primerane samostatné,
n v prípade zvýšeného záujmu o prijatie
do materskej školy budú uprednostnené
deti s trvalým pobytom vo Svite.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole, po ukončení opatrení alebo
si môžete žiadosť stiahnuť na našej web
stránke: www.mssvit.sk v priečinku dokumenty/ dokumenty pre rodičov/ žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie.
Žiadosť môžete odovzdať osobne
v MŠ po ukončení opatrení, poštou na
adresu Materská škola Mierová 141, 059
21 Svit alebo na mail: riaditel@mssvit.sk.

Mgr. Katarína Dudášová
riaditeľka MŠ
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OZ Svittasenior bilancovalo

Občianske združenie Svittasenior sa na členskej schôdzi (ešte vo
februári) stihlo stretnúť a vyhodnotilo svoju činnosť za rok 2019.
Predseda Alexander Tokár v prednesenej správe uviedol, že minulý rok bol

veľmi úspešný. Tri súbory združenia s veľkým ohlasom publika vystupovali vo via-

LINKA POMOCI SVIŤANOM

nákup k Vám domov

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine chce mesto Svit
pomôcť svojim seniorom, ktorí sú na to odkázaní.

Volajte
0907 846 718 * 052 78 75 118 * 052 78 75 129
alebo píšte na emilia.hajna@svit.sk
v čase od 8.00 do 10.00 h (pracovné dni)
Čo vybavíte na Linke pomoci ?

Nákup potravín, drogérie a liekov. Platba v hotovosti, bez poplatkov za dovoz.
Tovar bude doručený v deň objednávky.

Kto ju môže využiť ?

Seniori nad 65 rokov, imobilní občania (bez obmedzenia veku), občania
so závažným ochorením, alebo iným vážnym obmedzením

PROSÍME VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ CHUŤ A ENERGIU ZAPOJIŤ SA
DOBROVOĽNE DO TOHTO PROJEKTU, POMÁHAŤ A PREJAVIŤ TAK
SOLIDÁRNOSŤ, ABY SA PRIHLÁSILI NA LINKE POMOCI.
KAŽDÁ RUKA SA ZÍDE, ABY SME TO SPOLOČNE ZVLÁDLI LEPŠIE...
Mesto tiež bude distribuovať ochranné pomôcky svojim občanom hneď po tom, čo ich obdrží zo Správy štátnych hmotných rezerv. Zatiaľ však nedisponuje žiadnymi.
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cerých oblastiach Slovenska - Trebišove,
Vranove nad Topľou, Žiline, Krpáčove,
Kežmarku, Poprade a vo viacerých obciach okresov Poprad a Kežmarok, a prirodzene vo Svite, či v jeho družobnom
meste Knurów v Poľsku.
Všetkým členom súborov, ako aj sólistom, vyjadril poďakovanie za ich zodpovedný prístup k nácvikom a k vystúpeniam. Činnosť robia nezištne a s láskou,
pre potešenie a kultúrne obohatenie
divákov. Záverom správy dodal, že tento
rok bude náročný, veď už v tom čase mali
13 pozvánok na účinkovanie na rôznych
podujatiach. Žiaľ, ktovie, ako sa vyvinie
situácia s kultúrnymi a spoločenskými akciami v tomto roku.
Informovali aj zástupcovia jednotilivých súborov
Gitka Joppová za Združený spevokol SENIOR poznamenala, že vekový priemer
súboru je vysoký, ale spev ich stále baví
a napĺňa. Okrem nácvikov, ktorých bolo
32, mal spevokol 11 verejných vystúpení.
Svojim spevom spríjemňujú a tešia divákov.
Mária Zentková za tanečnú skupinu
MAJA zhodnotila, že majú 19 členov,
z toho 8 mužov. Za rok 2019 mala skupina sedem verejných vystúpení: country, valčík a podobne. Mimoriadny ohlas
u publika mala tanečná kreácia na valčík.
Je to až neuveriteľné, aký ladný tanečný
krok dokážu zvládnuť členovia tejto skupiny, z ktorých niektorí sa približujú k deväťdesiatke.
Ing. Ján Bučina za Podtatranských
Alexandrovcov zhodnotil, že tento súbor je najviac žiadaný. Za rok 2019 mali
32 verejných vystúpení pri rôznych príležitostiach a v rôznych mestách na Slovensku a aj v Poľsku. Súbor veľkým dielom
prispel k dôstojným oslavám 75. výročia
SNP vo viacerých mestách a obciach.
Emil Horňák - kronikár Svittasenioru
informoval o vedení kroniky. Za rok 2019
je v kronike 58 zápisov od rôznych významných osobností, či primátorov miest
a obcí. Kronika má vysokú obsahovú a estetickú úroveň a bola viackrát vyhodnotená za najlepšiu kroniku.
Pri príležitosti životných jubileí a za dlhoročnú činnosť v OZ boli ocenení Gitka
Joppová, Mária Voščeková a Ivan Kolesár.
Môžeme smelo povedať, že OZ Svittasenior svojim účinkovaním veľmi dobre
prezentuje a popularizuje naše pekné
podtatranské mesto Svit. Patrí im za to
uznanie a obdiv.
Na záver boli prijaté opatrenia, ktoré
majú skvalitňovať činnosť OZ v roku 2020
a tak zvyšovať umeleckú úroveň súborov,
čo veríme sa im aj podarí aj vzhľadom na
vážnu situáciu v súvislosti s pandémiou.
Ján Perinaj,
člen OZ Svittasenior
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

KRÍŽOVKA

Seniori v Tatrách a v Ružomberku

Výbor Klubu Absolventov Baťovej školy (K-ABŠ) zorganizoval dňa
19. februára 2020 výlet seniorov Hrebienok.
Účastníci výletu si v rámci TATRY ICE
MASTER Hrebienok s veľkým záujmom
prezreli umelecké diela z ľadu. Pôvodne
bolo vystavených 35 sôch, ktoré vyhotovili umelci zo Slovenska a rôznych krajín
sveta napr. z Japonska a Mongolska. Na
všetky sochy, vrátane katedrály Notre
Dame, spotrebovali 50 ton ľadu. Žiaľ, sochy umiestnené vo voľnom priestranstve
vplyvom teplého počasia sú už roztopené, ostali z nich len torzá.
Účastníci najviac obdivu venovali ľadovej katedrále Notre Dame, ktorú vyhotovil kolektív umelcov do detailov.
Nosnou témou celej výstavy je: „Zachráň
našu planétu“.
Víťazom tohto ročníka TATRY ICE MAS-

TER sa stali umelci z Walesu so sochou
obrovskej morskej vlny, ktorá je vyššia
ako mrakodrapy a hrozí, že ich zaplaví.
Umelci týmto svojim dielom dôrazne
upozorňujú svetovú populáciu na prebiehajúcu zmenu klimatických pomerov
na našej planéte a aké nebezpečenstvo,
aká katastrofa hrozí ľudstvu zo zvyšovania teploty a následne zvyšovania hladiny
oceánov. Je najvyšší čas podstatne znížiť
tvorbu skleníkových plynov a tým zabrániť globálnemu otepľovaniu. V súťaži
dobre obstáli aj slovenskí umelci krásnym stvárnením klimatického prostredia. Všetky sochy majú vysokú umeleckú
úroveň. Pešou vychádzkou sme navštívili
i turistickú Rainerovu útulňu, kde sme
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volanie
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hrnú sa

obdivovali tradičný veľký Betlehem, ktorý zo snehu vytvoril tatranský turista,
horolezec a chatár Peter Petras. Bolo pre
nás potešením, že sme sa spolu s menovaným vyfotografovali. Na klzkom chodníku boli aj pády, ale bez následkov. Brali
sme to s tatranským humorom. Budú to
milé spomienky. Obohatení o krásne zážitky sme sa vrátili domov.
V ten istý deň 45 svitských dôchodcov,
vrátane Podtatranských Alexandrovcov,
sa na pozvanie organizátorov zúčastnilo
celoslovenského podujatia „Integrácia“
v Ružomberku. V kultúrnom programe,
ktorý moderoval Štefan Skrúcaný, vystupovali predovšetkým deti a detské
súbory. O to väčšie prekvapenie pre prítomných bolo vystúpenie našich Podtatranských Alexandrovcov. Aj na tomto
podujatí zožal súbor veľký úspech a dlhotrvajúci potlesk. Úspešným vystúpením sa súbor veľkou mierou pričinil o to,
že sa naše mesto Svit a Podtatranskí Alexandrovci dostali do podvedomia ďalšej
širokej verejnosti z celého Slovenska.
Z oboch podujatí, a to v jeden deň, jasne vyplýva, že svitskí seniori nezaháľajú,
ale sú verejne a spoločensky veľmi aktívni.
Všetci veríme, že tieto zlé časy poznačené koronavírusom čoskoro skončia
a my sa opäť budeme môcť tešiť zo spoločných stretnutí.
Ján Perinaj
člen výboru K - ABŠ, člen OZ Svittasenior

japonská
lovkyňa
perál

a portál na vyhľadanie organizácie, ktorá
dovezie nákup, jedlo či pomôže podľa
miesta bydliska
V dôsledku koronavírusu vznikli mnohé organizácie a združenia, ktoré sa snažia pomôcť iným rôznymi službami. Do
aktivít sa zapájajú aj mestá a obce, ktoré
poskytujú napríklad rozvoz stravy. Cieľom iniciatívy PSK pre ľudí je, aby seniori,
hendikepovaní a ich rodinní príslušníci
našli všetky tieto služby na jednom mieste. Vyhľadávať ich môžu podľa druhu alebo podľa miesta svojho bydliska.
PSK v spolupráci s Nadáciou PSK pre
podporu rodiny spustilo službu call centrum, kde sa môžu obyvatelia celého
kraja, teda aj Vy, bezplatne informovať
o službách pre seniorov a hendikepovaných denne od 8.00 do 16.00 h, sedem
dní v týždni.
Ak ponúkate služby pre seniorov
a hendikepovaných, môžete sa zaregistrovať na novej webstránke pskpreludi.
sk. Rovnako, ak poznáte organizácie,
ktoré ponúkajú takéto služby, dajte im
prosím vedieť, že sa môžu zaregistrovať.
Pomôžete tak zjednotiť informácie a ich
ľahšiu dostupnosť pre ľudí v Prešovskom
samosprávnom kraji.
red
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Odišiel si navždy
i keď tak veľmi túžil si žiť,
ale osud to zariadil tak,
že si nás musel opustiť.
Aj keď Ťa medzi nami niet,
v našich srdciach zostaneš s nami.
Už len kytičku kvetov
na hrob môžeme Ti dať, zapáliť sviečku
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 26. apríla 2020 si pripomenieme
30. výročie, čo nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko a pradedko

Dňa 24. apríla 2020 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec a starký

Michal HOREVAJ.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme.
Dcéry a syn s rodinami.

Karol HRKEĽ.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou manželka s rodinou.

Dňa 9. apríla 2020 uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec

Karol MALIŇÁK.

S láskou a úctou na neho spomína
manželka, dcéra a syn s rodinami.

Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo, odišli sily.
Lúčim sa so všetkými, kto ma mal rád.
Ďakujeme MsÚ vo Svite,
spolupracovníkom, priateľom, známym
a všetkým, ktorí odprevadili
dňa 20. februára 2020 na poslednú cestu

Oľgu HOLIGOVÚ,

ktorá nás navždy opustila
vo veku 89 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a všetky
prejavy sústrasti, ktorými sa snažíte
zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše
poďakovanie za dôstojnú rozlúčku
v rímskokatolíckom kostole patrí
pani Ľube Jančíkovej z MsÚ.
Smútiaca rodina.

Dňa 26. februára 2020 nás navždy
opustila moja manželka, mamka, stará
mama, sestra, svokra a priateľka

Mgr. Mária Ujházyová,

rod. Javorská
vo veku nedožitých 73 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili
o dôstojnú rozlúčku, všetkým priateľom
a známym za ich účasť a prejav úcty
na jej poslednej ceste.
Manžel a celá rodina.

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

Výzva pre
dobrovoľníkov
Buď hrdina, pomôž kto môžeš.
SVITne na dobré časy, dovtedy
si ale musíme pomáhať...
Pomôž pri nákupe a rozvoze
nákupov základných potravín,
drogérie a liekov pre seniorov
a zdravotne hendikepovaných.
Mesto Svit prostredníctvom
Oddelenia sociálnych činností
v spolupráci s miestnymi
dobrovoľníkmi koordinuje
tím ľudí, ktorí sa prihlásia a ktorí
pomáhajú pri projekte nákupov
domov pre najviac ohrozené
skupiny obyvateľstva.
V tomto období je každá
„ruka“ dobrá a mesto
spolu s už aktívnymi
dobrovoľníkmi VYZÝVAJÚ
všetkých záujemcov, ktorí chcú
pomôcť a urobiť dobrú vec, aby
sa prihlásili a pridali sa do
TÍMU DOBROVOĽNÍKOV SVITU.
Do TÍMU DOBROVOĽNÍKOV
SVITU sa môžeš pridať, ak:
n Si dovŕšil vek 18 rokov
n Si zdravý
n Máš chuť pomáhať
n Sa prihlásiš na tel. číslach
alebo emailom:
052/ 78 75 118;
052/ 78 75 129;
0907 846 718;
emilila.hajna@svit.sk
ĎAKUJEME tým, ktorí už
pomáhať začali:
n dobrovoľníci pod vedením
MUDr. Lenky Lesnej,
n dobrovoľníci pod vedením
Márie Zentkovej,
n O.Z. Familiaris pod vedením
PhDr. Františka Drozda, PhD.

Kto ďalší sa pridá?
Daniela Virostko

Predám slepačie vajíčka
z domáceho chovu vo Svite
– Pod Skalkou. Cena 0,17 €/ks.
Po dohode priveziem.
( 0905 224 344.

inz. č. 5/2020
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ZO ŽIVOTA V MESTE

V SKRATKE
Kladenie vencov
pravdepodobne bez osláv

Christos voskrese!

Myslím, že skoro každý z nás videl film
Titanic. Je tam scéna, kedy loď Titanic –
pýcha vtedajšej doby sa už nezadržateľne
potápa. V tej panike ktosi ešte dáva pokyn,
aby hudobné teleso hralo. Keď už sa zdá,
že aj hudobníci by mali opustiť loď medzi
poslednými, nakoniec sa rozhodnú zostať
a hrať do posledných chvíľ, kým sa celá loď
nepotopí. Nech je to až do posledných chvíľ
s „veľkou noblesou“.
Táto scéna mi prišla na myseľ v prvé dni,
kedy prichádzali smutné správy a začínal
koronavírus zasahovať do života aj na Slovensku, pri vyhlásení prvých opatrení. Akoby sa niektoré televízne stanice ešte snažili
rozptýliť obavy alebo pozdvihnúť náladu,
či odvrátiť pozornosť nás divákov na niečo
iné. Vysielali komédie hneď po mimoriadnych reláciách o koronavíruse. Nejako mi to
nesedelo...
Pre poučenie z týchto dní, aby sme sa
učili náš život žiť zodpovednejšie a dôslednejšie aj vo vzťahoch k sebe a k Bohu je potrebné hľadať iný postoj. A myslím, že si to
všetci už veľmi dobre uvedomujeme. Je jasné, že povrchná radosť nestačí. Je potrebné
hľadať inú radosť.
Vidíme, že sa nedá stavať na plytkých
emóciách a zážitkoch, ktoré sa nám akoby
do šírky ponúkajú v celej palete rôznych
možností. Áno, je tu čas do hĺbky prehodnotiť naše priority a hodnoty v živote. Dnes
je vzácnejší vedec, lekár, zdravotná sestra,
či predavačka v potravinách ako nejaká
spevácka hviezda alebo futbalová „ikona“,
ktoré majú astronomické a neadekvátne
príjmy. A dalo by sa pokračovať ... Aj v cirkvi
vidíme, že vírus konzumizmu spôsobil, že
na duchovný život pozeráme ako na niečo,
čo nás má skôr zabaviť, než formovať. Očakávame zážitok; motivačné kázanie, ktoré v
nás majú vzbudiť pocit výnimočnosti; krásnu liturgiu, aby sme mali pekný umelecký
dojem a prežili ju ako nedeľnú spoločenskú udalosť. Do centra pozornosti sme namiesto Boha postavili seba. Cítime však, že
takto vnímané kresťanstvo nás nenapĺňa.
Nechcem na tomto mieste veľa písať.
Skúsme teraz radšej zostať v tichosti pred
naším Pánom Ježišom Kristom, aby on rozprával a my aby sme sa v týchto dňoch ponárali do hĺbky tajomstva týchto dní – smrti
a vzkriesenia Pána.
Môžeme mať istotu, že Boh ostáva
s nami, keď na Veľký štvrtok vystupujeme
s Ježišom a apoštolmi do večeradla. Ježiš
ROČNÍK XIX. - APRÍL 2020

nám dáva dar seba samého, aby sme sa ním
sýtili a prežívali jeho blízkosť. Paradoxne
v týchto chvíľach môžeme oceniť a uvedomiť si hodnotu Eucharistie, keď ju nemôžeme prijímať.
Počas noci veľkej úzkosti v Getsemanskej záhrade si Ježiš uvedomuje blížiace sa
muky a utrpenie. Prosí Otca na nebesiach
o posilu v pote krvi a istotne aj v slzách.
Práve teraz sa celý svet nachádza vo veľkej
agónii a strachu. My môžeme s Ježišom plakať s ľuďmi, ktorí trpia, s tými, ktorí strácajú
svojich blízkych a nemôžu byť s nimi. Pýtajme sa seba samých, ako sa zamýšľa pápež
František: „zoči-voči svetu, ktorý mnoho
trpí, pýtam sa: sme schopní plakať“?
Veľký piatok je vyvrcholením utrpenia
Ježiša v jeho obeti za nás všetkých, ktorú
prináša z lásky k nám. Práve láska, ktorú
nám zjavuje Ježiš je tou, ktorú v tomto čase
vnímame ako najdôležitejšiu a najpotrebnejšiu.
Ticho Veľkej soboty nás pozýva stíšiť sa
a prehodnotiť svoj život. Len v tichu sa dá
rozpoznať Pánov hlas. Je tu čas očakávania, kedy to, čo Pán koná, sa vo veľkonočné ráno v plnosti a sile prejaví. Ježiš vstáva
z mŕtvych, premáha smrť a víťazí nad ňou.
Aj samotný fakt, že vírus, ktorý nás trápi,
akoby mal úctu pred detstvom, môže pripomínať silu nevinnosti. To, čo víťazí je láska. Naša budúcnosť je v Ježišovi Kristovi.
Nie, nebudeme večne mladí, smrť je súčasťou ľudského života a my sme tu akoby na
návšteve. No máme Božie prisľúbenie večného života. Život patrí nám všetkým, lebo
„Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť
premohol a tým, čo sú hroboch život daroval“. Toto je nádej, ktorú vyznávame oveľa
intenzívnejšie v tomto čase Veľkej noci. Aj
keď nie tak ako sme zvyknutí, spoločne
v chráme, ale o to nech je to s ešte väčšou
intenzitou v našich rodinách.
Zvykneme spievať: „Je vzkriesenia deň,
všetci ľudia plesajme, druh druha objímajme, bratmi sa nazývajme...“ Nemôžeme
sa objať, ako to máme v chráme vo zvyku
v tento krásny deň na utierni vzkriesenia.
O to vzácnejšie a radostnejšie bude pre nás
objatie, keď pominú opatrenia a my sa budeme môcť opäť stretnúť.
Všetkých srdečne pozdravujem, modlím
sa za Vás a žehnám Vám.
Christos voskrese! Voistinu voskrese!

o. Marek Kaľata

Deň víťazstva nad fašizmom 8. máj si tento rok pravdepodobne nepripomenieme tak, ako to vo Svite bývalo zvykom. V prípade, že sa situácia
s pandémiou výrazne nezlepší a stále
bude pretrvávať zákaz zhromažďovania, mesto a jeho zástupcovia si pripomenú ukončenie II. svetovej vojny v tichosti pietnym aktom uloženia vencov
pri Pamätníku padlých hrdinov.

Je dôležitejšie ako inokedy, aby
ste dostávali informácie ihneď
V tomto období pandémie, kedy
sme denne zahltení množstvom informácií má obyvateľ často problém
vybrať si zdroj informácií a najmä taký,
ktorý je dôveryhodný a nepodsúva mu
rôzne konšpirácie, neurčité alebo neúplné informácie. Mesto ponúka úplne
bezplatnú aplikáciu „V obraze“, ktorá
Vás notifikuje o každej novej informácií z mestského webu. Na mestskú
web stránku uverejňujeme len overené a jednoznačné informácie, ktoré
pochádzajú z oficiálnych zdrojov, ako
priamo nariadenia štátu, informácie
z ministerstiev, alebo polície. Tiež tu
nájdete informácie o službách, ktoré
poskytuje Mestský úrad a podobne.
Odporúčame Vám inštalovať si túto
aplikáciu a informovať tak aktuálnym
dianím v meste ale aj krajine nielen
seba, ale aj svojich blízkych.

Je vaša poštová schránka
naozaj vaša?
Mestský úrad často potrebuje adresovať zásielky rôzneho druhu svojim obyvateľom. V prípade, že nemáte
označenú svoju poštovú schránku
menom, môže sa stať, že zásielka sa
k Vám nedostane z tak jednoduchého
dôvodu. Prosíme obyvateľov, aby si
jasne označili svoje poštové schránky.
Zároveň je dôležité dodať, že zásielky
sú distribuované na adresy trvalých
pobytov a teda ak bývate inde, ako
je miesto Vášho oficiálneho trvalého
pobytu, tiež môžu nastať komplikácie
s doručením.

Mesto chce získať
automat na rúška
Mestský úrad je v jednaní o prístroji, v ktorom by si mohli občania zakúpiť jednorazové ochranné rúška, dezinfekčné gély a jednorazové rukavice.
Tento proces je však na aktuálne okolnosti komplikovaný. Je však možné, že
„rúškomat“ bude slúžiť Sviťanom už
čoskoro.
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
Toto je tím ľudí, ktorí tvoria Technické služby mesta Svit

Vyčisti okolie miesta, kde žiješ
Úprimne nás teší aktivita obyvateľov
mesta Svit, ktorou preukazujú svoj reálny
záujem o mesto. Technické služby v tomto období koronavírusu zintenzívnili svoju činnosť tak, že každý pondelok, stredu
a piatok trojčlenná posádka nákladného
auta „dočisťuje“ kontajnerové stojiská
a každý utorok a štvrtok prebieha ručné
dočisťovanie v meste, vrátane časti Pod
Skalkou. Takouto aktivitou obyvateľov
Svitu určite ušetríme zaujímavé finančné prostriedky, formou času pre výkon
personálu, ktorý vieme využiť pri intenzívnejšom riešení iných podnetov širokej
verejnosti.

Podľa rád a odporúčaní pre
domovú karanténu prosíme
občanov mesta Svit, aby všetok odpad (vrátane rúšok, rukavíc a vreckoviek) od osoby
v izolácii, ale aj od ostatných
občanov, ukladali v plastových vreckách na odpadky
a po naplnení ich pevne previazali. Plastové vrecko by sa
potom malo vložiť do druhého
vrecka, ktoré sa zaviaže a až
potom sa vloží do kontajnera
na odpad. V žiadnom prípade
tento odpad nepatrí do kontajnerov separovaného zberu!
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S úprimným poďakovaním všetkým,
ktorí sa zapájajú do čistenia Svitu, vám
dávam verejný prísľub, že ak nazbierate
smeti do vreca a to postavíte na ktorékoľvek kontajnerové stojisko, toto bude odstránené v rámci už spomínaného dočisťovania stojísk minimálne trikrát v týždni.
Na podporu takýchto aktivít odmením
najlepších zberačov v tomto týždni vždy
jednou šiltovkou denne (foto), ak mi pošlú svoju fotografiu s vyzbieraným odpadom a popisom takto vyčisteného miesta
v meste.
Svoje fotky posielajte na adresu: sekretariat.ts@svit.sk a nezabudnite poslať

na seba aj spätný kontakt. Odmenených
„zberačov“ zverejníme na webe TS mesta
Svit http://ts.svit.sk/ a v mestských novinách.		
TS Svit, foto: Ing. Stanislav Pjaták

Cenník výkonov - úsek verejnej zelene
Výkon

MJ

Cena bez DPH

Cena s DPH

Frézovanie pňov

15 min

5,50 €/15 min

6,60 €/15 min

Pilčícke práce na zemi

15 min

3,00 €/15 min

3,60 €/15 min

Pilčícke práce vo výške

15 min

6,50 €/15 min

7,80 €/15 min

Práca s plotostrihom

15 min

2,00 €/15 min

2,40 €/15 min

1m

0,20 €/m

0,24 €/m2

15 min

2,00 €/15 min

2,40 €/15 min

Kosenie kosačkou so zberným košom

1 m2

0,10 €/m2

0,12 €/m2

Kosenie vyžínačom

1 m2

0,20 €/m2

0,24 €/m2

Odstraňovanie krovín krovinorezom
Zber BRO s nakládkou

Sťažené podmienky pri kosení
Hrabanie trávy
Mulčovanie traktor. mulčovačom
Spracovanie BRO

2

2

%

prirážka 50-80 % prirážka 50-80 %

1m

0,10 €/m2

0,12 €/m2

15 min

8,00 €/15 min

9,60 €/15 min

1t

34,50 €/t

41,40 €/t

2
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

Cenník pohrebných a cintorínskych služieb platný od 21. 2. 2020
číslo

Poskytovaná práca / služba

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

78,33

94,00

Cena v €
v zime

1

Prenájom obradnej miestnosti na obrad (príprava obradnej miestnosti, zapožičanie
katafalku, svietnikov, zapálenie sviečok)

2

Prenájom hrobového miesta dospelý na 1 rok

5,00

3

Prenájom urnového miesta na 1 rok

3,00

4

Prenájom hrobového miesta dieťa do 10 rokov na 1 rok

3,00

5

Prenájom hrobka, dvojhrob - dospelý na 1 rok

10,00

6

Účasť organizátora pohrebu

16,66

20,00

7

Zapožičanie katafalku - osobitne pri cirkevných obradoch

18,33

22,00

8

Použitie chladiaceho zariadenia / 1 deň

7,50

9,00

9

Vystavenie zosnulého vo výstavnej miestnosti, v otvorenej rakve

21,66

26,00

10

Obliekanie, úprava, umývanie zosnulého

45,83

55,00

11

Prevoz zosnulých v oboch smeroch za 1km

0,49

0,59

12

Doprava na kremáciu do BB/KE paušálne

124,17

149,00

13

Manipulácia s nebohým (vynesenie z domu, ústavu, patológie) naloženie do vozidla

17,50

21,00

14

Manipulácia s nebohým v teréne, dome (znesenie z poschodí) za 1 posch.

2,50

3,00

15

Upevnenie kytice vrátane plast. kríža/kalicha na rakvu

8,33

10,00

16

Ostatná manipulácia (nosenie truhly, spúšťanie do hrobu/hrobky)

29,17

35,00

17

Čakacia doba pohrebného vozidla za ¼ z hodiny

2,50

3,00

18

Použitie prepravného vaku

7,08

8,50

19

Použitie prepravnej rakvy

9,17

11,00

20

Odkrytie a zakrytie kameninovej dosky z hrobu

25,00

30,00

21

Odkrytie a zakrytie mramorovej dosky z hrobu

49,17

59,00

22

Vloženie urny s odkrytím a zakrytím dosky v urnovom háji

25,00

30,00

23

Vloženie urny s odkrytím a zakrytím dosky v kolumbáriu

24,17

29,00

24

Vybavenie ÚL na matrike PP, Svit

5,42

6,50

25

Administratívne úkony (vyhľadávanie hrobu, vyhľadávanie NZ, faktúry, údajov
týkajúcich sa platby za prenájom, vypísanie potvrdení = 1 úkon)

12,50

15,00

26

Výkop detského hrobu, hĺbka 1,2 m

20,83

25,00

28,00

27

Výkop jednoduchého hrobu, hĺbka 1,8 m

65,83

79,00

85,00

28

Výkop hĺbkového hrobu, hĺbka 2,2 m

82,50

99,00

109,00

29

Sťažené podmienky pri výkope (skala, tvrdé podložie) nutné použitie techniky na 1 hod.

29,17

35,00

30

Dodatočná úprava hrobu - zamestnanec 1 hod. (práca nadčas 1hod., sobota, nedeľa)

15,83

19,00

31

Paušálny poplatok za vodu a služby spojené s údržbou hrobu/hrobky

12,50

15,00

32

Poplatok za vstup na cintorín (pohrebné služby, kamenárstvo a práce spojené
s úpravou hrobu)

12,50

15,00

33

Zrušenie hrobového miesta

individuálnou dohodou

34

Exhumácie ostatkov

individuálnou dohodou

35

Príplatok za prevoz po pracovnej dobe, v sobotu, nedeľu, sviatok na hod. /1 zamestnanec

13,30

16,00

36

Uloženie zosnulého do rakvy a úprava v nej

6,67

8,00

37

Fyzická manipulácia za mimoriadnych okolnosti (utopenie, obesenie, vražda, rozklad...)

5,83

7,00

38

Príplatok za prácu nadčas po pracovnej dobe, v noci, v sobotu a v deň pracovného
pokoja 1 zamestnanec

10,20

12,24

Poznámky:
1) V prípade zmeny sadzby DPH budú upravené aj ceny prác a služieb
2) V prípade zvýšenia cien vstupov je vedúci organizácie oprávnený ceny upraviť
3) Zimné obdobie definujeme od 1. októbra do 31. marca bežného kalendárneho roka
ROČNÍK XIX. - APRÍL 2020
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

KNIŽNICA V MARCI
Prezentácia knihy
Začiatkom marca do knižnice zavítal
náš kolega Mgr. Milan Šišmiš zo Slovenskej
národnej knižnice - Národného bibliografického ústavu z Martina. Prišiel medzi nás
predstaviť svoje dielo pod názvom „Kniha
o súcite“. Podujatie sme pripravili v spolupráci s občianskym združením Joga
v dennom živote. Autor nám porozprával
o svojej ceste od cvičenia jogy až po vegetariánstvo. Zároveň nám priblížil osobnosti
slovenského a svetového vegetariánstva,
o ktorých napísal aj vo svojej knihe. Titul
sme od autora dostali darom, takže aj tí,
ktorí besedu nestihli, sa môžu oboznámiť
s históriou vegetariánstva a ohľaduplným
spôsobom života voči zvieratám i prírode.

ho spánku bezohľadné vraždy mladých
žien sprevádzané symbolmi bosoráctva.
Richtár Cornides má čo robiť, aby vyšetril
zločiny a upokojil rozbúrené mesto. Príbeh nerozmotáva len temné zločiny, ale
umožní nazretie do detailov života ľudí
v 17. storočí počnúc šľachtou a honoráciou mesta až po jeho bežných obyvateľov, ako by sme boli ich súčasníkmi.

nepretržitú starostlivosť a okrem Maddy
a mamy nikoho na svete nemá. Keď sa
prihlásia na jazdecké hodiny pre hendikepovaných, spoznajú Alberta. Maddy
ani nenapadne, že by sa mohla zamilovať. No človek srdcu nerozkáže...

Náučná literatúra

Knižnica a koronavírus
Na marec - mesiac knihy sme pripravili
atraktívne podujatia pre všetky typy návštevníkov. Bohužiaľ pre ohrozenie koronavírusom sme ich museli zrušiť a zatvoriť
aj knižnicu. My ale naďalej pracujeme, zapisujeme nové knihy, vyraďujeme opotrebovanú literatúru a robíme úplnú revíziu
knižničného fondu. Po ukončení tejto
revízie sa budeme zaoberať možnosťami
sprístupnenia kníh čitateľom, ak to bude
možné v súlade s nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Veríme však, že besedu s pesničkárom,
divadelníkom, fotografom a spisovateľom
Mišom Buzom, medzinárodné podujatie
na podporu čítania Noc s Andersenom, či
slávnostné zápisy prváčikov za čitateľov
knižnice zrealizujeme v náhradných termínoch. Zároveň všetkým oznamujeme,
že počas uzatvorenia knižnice im bude
automaticky predĺžená výpožičná doba
kníh. Milí čitatelia, chýbate nám! Dúfame,
že sa čoskoro opäť stretneme.

Novinky vo fonde knižnice
Krásna literatúra

Ján Čomaj:
Neskutočné príbehy
Sedem beletrizovaných biografických
príbehov (či literárnych reportáží) podáva strhujúce sondy do životných osudov
a zlomov zaujímavých slovenských osobností. Týmto dielom si môžeme pripomenúť výnimočného autora, ktorý bol
niekoľkokrát aj na besede v našej knižnici
a bohužiaľ navždy nás opustil v januári
tohto roku.

Literatúra pre deti a mládež

Spomienky horolezca, horského nosiča a chatára Petra Petrasa. Rodák spod
Tatier oživil Reinerovu útulňu, na ktorej
dodnes pôsobí. Rozšírené a doplnené vydanie o textovú časť i nový fotografický
materiál.

Roland Cagáň:
Hľadanie Sebastiána
Toto je rozprávka o tom, ako šli dvaja
bratia medvedíky hľadať liek pre zmenšujúcu sa mamu. Na ceste za záhadným
Sebastiánom kladú nekonečne zvedavé
otázky. Poďte s nimi a uvidíte, ako si poradia so smutným obrom, bojazlivou vílou, namysleným kráľom, uponáhľaným
trpaslíkom, či neviditeľnými ľuďmi.

Tina Van der Holland:
Čierna pani z Kežmarku

Tammy Robinson:
Inak normálni

Február 1684. Necelý polrok po legendárnej bitke pri Viedni preberú slobodné
kráľovské mesto Kežmarok zo zimné-

Maddin život je samá rutina. Ak má
byť jej mladšia sestra autistka šťastná
a zdravá, inak to ani nejde. Bee vyžaduje
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Peter Petras:
Na chodníku chodník.
Rozprávanie starého nosiča

Gerard L. Posner, John Ware:
Mengele. Úplný životný príbeh
Mengele bol hlavným zásobovačom
plynových komôr a krematórií. Občas
jeho kamenný výraz tváre ožil. Oči mu
zasvietili a ruky zjemnili gestá. Bolo to
v okamihoch, keď genetik Josef Mengele
zbadal dvojčatá. V knihe je detailne opísaný život Dr. Mengeleho, ktorého lovci
nacistov nikdy nechytili a spokojne dožil
svoj život bez následkov.

Mgr. Daniela Šipošová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Jarný prútený
venček

Prajeme vám krásne prežitie
jarných dní, hoci za neobvyklých
podmienok, ktoré musíme rešpektovať. Avšak aspoň takouto
formou veríme, že si dokážeme
prostredníctvom kreativity a nápadov tieto dni spríjemniť.
Veríme, že sa čoskoro stretneme pri priamych činnostiach u nás
v Centre voľného času vo Svite.

Časť účastníkov 2. ročníka Východoslovenského zimného
zrazu vo Svite počas prehliadky hradu Stará Ľubovňa...

2. Východoslovenský zraz
mladých turistov vo Svite

Počas polročných prázdnin sa vo Svite za organizácie O.Z. Buď Fair
Play - Klubu Mladých Sviťanov a Turistického oddielu mládeže TOM
Červík uskutočnil 2. ročník Východoslovenského Zrazu Turistických
oddielov mládeže za účasti mladých turistov a ich vedúcich z TOM
Salamander Košice, TOM Košickej Belej, TOM Prešova, TOM Brontosaurus Trebišov a našich domácich z TOM Červík Svit.

Materiál:
n mäkké konáriky z brezy
n drôtik, prípadne špagát
n jarné kvety (môžu byť aj umelé)
n rôzne jarné dekorácie
na dozdobenie, pierka
n tavná pištoľ
n stuhy
Z brezy si nastriháme mäkké časti, ktoré sa dajú dobre tvarovať do tvaru venčeka, prípadne do tvaru vajíčka. Konáre stočíme a spevníme aranžérskym drôtom,
prípadne špagátom. Začneme aranžovať
pripravenými dekoráciami, pomocou
tavnej pištole. Vo vrchnej časti venčeka
si dotvoríme uško na zavesenie venca zo
zadnej strany. Z prednej strany urobíme
a prilepíme mašľu.
V tomto jarnom období máme veľa
možností nájsť v prírode počas prechádzok rôzne prírodné materiály, či sú to
konáriky, mach, lišajníky, šišky, prútie,
kôra, ktorými môžeme dotvoriť takéto
jarné venčeky s minimálnymi nákladmi.
Stačí sa len obzrieť okolo seba a naša príroda ponúka toľko možností, že budeme
sami milo prekvapení.
CVČ vo Svite
ROČNÍK XIX. - APRÍL 2020

Prvý deň bol v znamení príchodu
účastníkov. Po ich ubytovaní sme večer
zraz TOM oficiálne otvorili v priestoroch
CVČ, kde si v miestnej telocvični mladí
turisti zašportovali, kým ich vedúci zasadali v klubovni a rozhodovali o organizácii tohtoročných krajských majstrovstiev Turistického orientačného behu. Tie
sa mali uskutočniť v obci Košická Belá
30. mája. Druhý deň bol v znamení spoločného turistického výjazdu k hradu
Stará Ľubovňa. Naša 40-členná „zrazová“
výprava sa prostredníctvom výborného
hradného sprievodcu dozvedela veľa zaujímavého o histórii staroľubovianskeho
hradu a blízkeho okolia. Večer sme zavŕšili v Spolcentre bowlingovým súťažným
maratónom. V poradí tretí zrazový deň
sme to namierili do našich Vysokých Tatier, na Hrebienok. S cieľom ukázať našim
účastníkom krásy Tatranského ľadového dómu, tentokrát v podobe katedrály
Notre-Dame.

Nakrátko sme sa zastavili na Bilíkovej
chate, odkiaľ sme prešli popri Studenovodských vodopádoch až k Reinerovej
chate. Po výbornom bylinkovom čaji
chatára Petrasa sme si spoločne pozreli
snežný betlehem a odtiaľ sme vrchnou
cestou schádzali opäť k Hrebienku až
k vlakovej stanici v Starom Smokovci.
Tu sme sa k večeru rozlúčili so všetkými
účastníkmi, ktorí potom s prestupom
v Poprade pokračovali na ceste domov.
Účastníci 2. ročníka Východoslovenského Zimného Zrazu Turistických oddielov
mládeže odchádzali domov spokojní,
plný zážitkov. Ďakujeme CVČ za poskytnuté priestory v úvodný piatkový večer.
Veľké poďakovanie tlmočíme i od všetkých účastníkov zrazu a ich vedúcich pani
Ivane Jínovej za výborné domáce šišky
k posilneniu sa počas večerného sobotňajšieho bowlingového maratónu. Už teraz sa tešíme na ďalší, v poradí 3. ročník :)
PhDr. Ladislav Kalasz

... a počas Bowlingového
maratónu v Spolcentre Svit
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ZO ŠPORTU
zostala, je letisko Viedeň. Som rád, že sme
to zvládli, ale nebolo to vôbec jednoduché,“ dodal prezident klubu.

Nesbitt najužitočnejším hráčom,
Avramovič najlepším náhradníkom

Sľubne rozbehnutú
sezónu Iskry Svit ukončilo
rozhodnutie vlády
Basketbalisti Iskry Svit sa mali v marci pripravovať na vrchol sezóny
- play off Slovenskej basketbalovej ligy. Zo dňa na deň sa však situácia radikálne zmenila. Po rozhodnutí vlády a následne vedenia ligy,
sa sezóna 2019/2020 predčasne skončila.
Poďme najskôr pekne po poriadku. Na
začiatku marca mali „medvede“ skvelú
fazónu, ktorú dokumentovala jasná domáca výhra nad Žilinou (89:67). Derniérou súťažného ročníka 2019/2020 bolo
tradičné derby so Spišskou Novou Vsou,
v ktorom však „Podtatranci“ ťahali za kratší koniec (102:107).

Najskôr zákaz organizácie podujatí,
neskôr predčasný koniec sezóny
Situácia sa začala meniť 9. marca.
V dôsledku šírenia koronavírusu rozhodol Ústredný krízový štáb SR o zastavení
všetkých športových podujatí v krajine.
O tri dni neskôr sa po jednohlasnom rozhodnutí účastníkov SBL rozhodli k ojedinelému a historickému kroku - predčasne
ukončiť sezónu 2019/2020 bez určenia
konečného poradia. „Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Neboli sme pripravení na takýto rýchly vývoj, ako asi nikto. Je to škoda,
ale momentálne sú určite dôležitejšie
veci ako basketbal. Situácia sa dramaticky zhoršovala a nádej na zlepšenie v krátkom čase sme nevideli. Zdravie nás všetkých je prednejšie. My, ako klub, veríme,
že sa nám podarí dohrať aspoň mládežnícku sezónu, kde máme v jednotlivých
kategóriách vynikajúcich perspektívnych
hráčov. Veríme, že si naši fanúšikovia
spod Tatier užijú ešte pár zápasov aspoň

v mládežníckej forme túto sezónu. Nech
zostaneme pozitívni a všetci si navzájom
pomáhame! My urobíme všetko pre to,
aby sme sa videli na palubovke a v hale
aj v budúcej sezóne,“ vyjadril sa k situácii
prezident Iskry Svit Ján Drobný.
Okrem nečakanej situácie, bolo potrebné urýchlene vyriešiť aj ďalšiu - dostať čo najbezpečnejšie a v najkratšom
čase zámorských legionárov domov Phila Carra, Isaiah Johnsona, Jalena Nesbitta, Masona Stutevilla a Daqauiase Andrewsa. „Bol to veľký problém vzhľadom
na to, ako sa u nás zrušila medzinárodná
doprava a ako okolité krajiny začali zatvárať hranice. Jediná možnosť, ktorá zatiaľ

Vedenie Iskry Svit opäť potvrdilo, že
v posledných rokoch má správnu ruku pri
výbere legionárov. Oficiálny ligový portál - www.basketliga.sk ocenil až dvojicu
hráčov klubu spod Tatier. Najužitočnejším hráčom (MVP) sa stal americký krídelník Jalen Nesbitt: „Byť takýmto spôsobom
ocenený znamená pre mňa veľa. Pretože
to je dôkaz mojej roboty, ktorú do toho
dávam. Chcel by som sa poďakovať prezidentovi klubu Jánovi Drobnému za to, že
mi dal šancu a tiež trénerovi Rudolfovi Jugovi, že ma dostal na palubovke do najlepšej pozície, aby som v nej bol úspešný.
Vďaka patrí aj mojím spoluhráčom za ich
dôveru, aj keď to so mnou na tréningoch
nemali jednoduché (úsmev).“
Dva roky dozadu bol srbský rozohrávač Saša Avramovič MVP. Teraz sa stal
6. najlepším hráčom sezóny: „V tejto sezóne zmenil tréner moju pozíciu v tíme.
Takmer vôbec som nenastupoval v základnej zostave a výsledkom toho bolo
ocenenie pre najlepšieho striedajúceho
hráča. Bola to pre mňa nová skúsenosť.
V porovnaní s predchádzajúcimi troma
sezónami vo Svite som hral menej minút,
ale stále som bol koncentrovaný a ochotný odovzdávať 100% seba pri každej minúte na palubovke.“

Čo ďalej?
To je v tejto dobe otázne, všetko bude
záležať od situácie s koronavírusom
a rozhodnutí vlády. Sezóna mládežníckych družstiev ešte nebola ukončená,
zápasy boli akurát odložené na neurčito.
Všetky podstatné informácie sa v tomto
smere dozviete na oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk.
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